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تقديم

إن إصــدار بيانــات إحصائيــة ذات جــودة عاليــة يعــّد إحــدى ركائــز عمليــة التخطيــط واتخــاذ القــرارات الســليمة، التــي تهــدف إلــى دعــم عمليــة التنميــة 

الشــاملة والمســتدامة فــي المجتمعــات، وذلــك كــون هــذه اإلحصــاءات تســاعد علــى فهــم الواقــع الســكاني واالجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي لهــذه 

المجتمعــات، كمــا تعــّد هــذه اإلحصــاءات أداة فعالــة لعمليــة مراقبــة التنميــة.

يســعى مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي إلــى تأســيس نظــام إحصائــي متميــز يقــوم علــى توفيــر البيانــات والمعلومــات اإلحصائيــة المالئمــة عاليــة الجــودة، 

تســاهم فــي وضــع الخطــط والسياســات الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي إمــارة أبوظبــي. وفــي هــذا اإلطــار يقــوم المركــز بإصــدار سلســلة مــن 

األدلــة والمعاييــر اإلحصائيــة التــي تســاعد علــى توحيــد المعاييــر والمفاهيــم اإلحصائيــة وتطويــر مســتوى جــودة البيانــات المنشــورة مــن قبــل الجهــات 

كافــة فــي النظــام اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي. 

نضــع بيــن أيديكــم أحــد هــذه اإلصــدارات وهــو »دليــل معاييــر ضمــان الجــودة للمســوح اإلحصائيــة وإجراءاتهــا« الــذي يقــدّم مجموعــة المعاييــر واإلجــراءات 

األساســية التــي مــن شــأنها االرتقــاء بجــودة المســوح اإلحصائيــة ســواء التــي ينفذهــا المركــز أو أي جهــة أخــرى مؤهلــة ومخوّلــة بذلــك. 

ونأمــل أن يســاعد هــذا الدليــل علــى االرتقــاء بجــودة هــذه البيانــات وتعزيــز دورهــا اإليجابــي فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الســليمة المبنيــة علــى الحقائــق 

واألرقــام الدقيقــة.

واهلل ولي التوفيق.

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي

المدير العام
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مقّدمة

تحــرص مراكــز اإلحصــاء علــى تعزيــز دورهــا المحــوري فــي دعــم التنميــة الشــاملة فــي بلدانهــا مــن خــالل توفيــر اإلحصــاءات الرســمية المالئمــة 

ــر إحصــاءات  ــز الثقــة باإلحصــاءات الرســمية، فــإن هــذه المراكــز تســعى جاهــدًة لتوفي وذات الجــودة العاليــة. وحيــث إن الجــودة هــي إحــدى أهــم ركائ

دقيقــة ومالئمــة لمتطلبــات المســتخدمين بمهنيــة واقتــدار وفــق ميزانيــة معقولــة وضمــن إطــار زمنــي مناســب مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة األفــراد 

والمؤسســات وحمايــة ســرية بياناتهــم.  

نصّ المبدأ الخامس من المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادر عن األمم المتحدة على ما يلي:

»يجــوز الحصــول علــى البيانــات لألغــراض اإلحصائيــة مــن أي مصــدر كان ســواء مــن الدراســات االســتقصائية اإلحصائيــة أو الســجالت اإلداريــة، وينبغــي 

للمراكــز اإلحصائيــة وهــي تختــار المصــدر أن تضــع فــي االعتبــار عناصــر الجــودة والتوقيــت والتكاليــف والعــبء الــذي يقــع علــى كاهــل المجيبيــن«.

وقد ركز هذا المبدأ على أربعة معايير أساسية يجب أن تراعى عند إعداد اإلحصاءات، وهي: 

إعداد بيانات ذات جودة. . 1

أن تكون حديثة وتصدر في أوقات مناسبة. . 2

ألّا تكون باهظة التكاليف. . 3

تخفيف العبء على المبحوثين سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا أو منشآت )شركات ومؤسسات وغيرها(.. 4

لذا فإن اإلدارة الحكيمة للجودة تسعى إلى تحقيق التوازن بين هذه المعايير عند جمع البيانات وإعداد اإلحصاءات.  
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تعريف الجودة اإلحصائية

هنــاك تعاريــف مختلفــة للجــودة بســبب اختــالف األهــداف المرجــو منهــا، بحيــث لــم يعــد مفهــوم الجــودة مقتصــرًا علــى مســتوى دقــة المنتــج، 

بــل أصبــح هــذا المفهــوم أكثــر شــموالً بحيــث تضمــن معاييــر أخــرى مثــل المالءمــة وســهولة االســتخدام وغيرهــا. وفــي نطــاق اإلحصــاءات الرســمية، 

ينبغــي أن تكــون اإلحصــاءات التــي يتــم إعدادهــا ســليمة لالســتخدام مــن حيــث تلبيتهــا متطلبــات المســتخدمين وتلبيتهــا المواصفــات العلميــة 

والفنيــة اإلحصائيــة. ووفقــًا لذلــك يمكــن تعريــف الجــودة اإلحصائيــة بأنهــا »مالءمــة اإلحصــاءات لالســتخدام« أو »fitness for use«. وال بــدّ مــن تطبيــق 

الجــودة اإلحصائيــة الشــاملة التــي تهــدف إلــى التطويــر والتحســين المســتمر فــي العمليــة اإلحصائيــة مــن خــالل إدارة المــوارد البشــرية والماليــة 

والتكنولوجيــة وغيرهــا بفعاليــة وكفــاءة لتقديــم إحصــاءات وخدمــات إحصائيــة مرضيــة لمســتخدمي البيانــات والمتعامليــن. 

يأتــي إصــدار هــذا الدليــل لدعــم عمليــة الجــودة الشــاملة إلعــداد اإلحصــاءات مــن خــالل تســليط الضــوء علــى أبــرز اإلجــراءات والممارســات التــي ينبغــي 

تطبيقهــا خــالل عمليــة تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة، مــا يســهم فــي رفــع مســتوى جــودة اإلحصــاءات الصــادرة عــن المســوح اإلحصائيــة.

ولضمان تطبيق الجودة الشاملة في تنفيذ المسوح اإلحصائية ال بّد من أن تغطي المجاالت األربعة التالية: 

جودة الترتيبات المؤسسية.  . 1

جودة اإلجراءات والعمليات اإلحصائية.. 2

جودة مدخالت العملية اإلحصائية.. 3

جودة مخرجات العملية اإلحصائية.  . 4

وقــد غطــت معظــم أطــر الجــودة العالميــة وأدلّتهــا، ســواء تلــك الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة المرتبــط عملهــا باإلحصــاء أو تلــك الصــادرة عــن مراكــز 

اإلحصــاء المتميــزة فــي العمــل اإلحصائــي، المجــاالت األربعــة المذكــورة أعــاله، وذلــك لضمــان شــمولية تطبيــق الجــودة اإلحصائيــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك 

إطــار تقييــم جــودة البيانــات الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي ودليــل الممارســات اإلحصائيــة األوروبــي. 
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محاور الجودة اإلحصائية

يمكــن تعريــف محــاور الجــودة اإلحصائيــة بأنهــا مجموعــة المواصفــات والمعاييــر التــي يجــب أن تتمتــع بهــا اإلحصــاءات. ويتــم تقييــم جــودة 

اإلحصــاءات غالبــًا مــن خــالل هــذه المحــاور. 

يغطي هذا الدليل محاور الجودة التالية:

الترتيبــات المؤسســية الداعمــة للجــودة: يقيــس هــذا المحــور مــدى تلبيــة البيئــة المؤسســية والقانونيــة وتلبيــة المــوارد البشــرية والماليــة . 1

والتكنولوجيــة لمتطلبــات العمــل اإلحصائــي. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذا المحــور ال يعــّد إحــدى مواصفــات اإلحصــاءات، وإنمــا هــو متطلــب 

مســبق للقيــام بإعــداد إحصــاءات ذات جــودة، لــذا فــإن بعــض أطــر الجــودة وضعتــه ضمــن المتطلبــات األساســية المســبقة إلعــداد اإلحصــاءات 

وليــس ضمــن المحــاور.

المالءمة: يقيس هذا المحور مدى تحقيق البيانات اإلحصائية متطلبات المستخدمين.. 2

ــير: يقيــس هــذا المعيــار مــدى كفايــة المعلومــات الوصفيــة لإلحصــاءات ووضــوح اإلحصــاءات المنشــورة بحيــث . 3 ــة للتفس ــوح والقابلي الوض

تمّكــن المســتخدم مــن فهمهــا. 

ســالمة المنهجيــة: يقيــس هــذا المحــور مــدى توافــق منهجيــات العمــل مــع المعاييــر الدوليــة والوطنيــة والمحليــة المعتمــدة ومــع الممارســات . 4

الفضلى.   

دقــة البيانــات: يقيــس هــذا المحــور مــدى كفــاءة البيانــات وقدرتهــا علــى وصــف الظاهــرة قيــد البحــث والدراســة. وتعــرف الدقــة أيضــًا بمقــدار . 5

التقــارب بيــن القيــم المقــدرة مــن المســح والقيــم الحقيقيــة.

ــط: يقيــس هــذا المحــور مــدى االنســجام فــي البيانــات التــي يتــم جمعهــا، واالتســاق والتكامــل بيــن اإلحصــاءات المنشــورة . 6 االتســاق والتراب

بحيــث يمكــن المقارنــة بينهــا أو دمجهــا معــًا، باإلضافــة إلــى مــدى إمكانيــة المقارنــة بيــن اإلحصــاءات الصــادرة فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة.

ــة بطــرق . 7 ــات والمعلومــات اإلحصائي ــى البيان ــة(: يقيــس هــذا المحــور مــدى ســهولة الحصــول عل ــات )اإلتاح ــى البيان ــول إل ــة الوص إمكاني

ووســائل مختلفــة مالئمــة للمســتخدمين كافــة.

الوقتيــة وحداثــة البيانــات: يقيــس هــذا المحــور طــول المــدة الزمنيــة بيــن تاريــخ اإلســناد الزمنــي للمســح وتاريــخ إتاحــة البيانــات، باإلضافــة إلــى . 8

مــدى االنضبــاط بنشــر اإلحصــاءات وفقــًا للجــدول الزمنــي المعتمــد.   

يعــرض هــذا الدليــل المعاييــر األساســية واإلجــراءات الضامنــة لجــودة المســوح اإلحصائيــة حســب مراحــل المســح، وهذا من شــأنه مســاعدة إدارة المســح 

والفــرق العاملــة فيــه علــى تنفيــذه وفــق معاييــر جــودة مميــزة. وقــد تــمّ تحديــد محــاور الجــودة المتأثــرة بهــذه المعاييــر واإلجــراءات وهــذا سيســاعد 

علــى تقييــم المســح اإلحصائــي وفــق محــاور الجــودة الــواردة أعــاله. وفــي نهايــة هــذا الدليــل تــمّ ســرد مجموعــة الوثائــق األساســية كمخرجــات مهمــة 

ينبغــي توثيقهــا وإتاحتهــا، باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد تــمّ وضــع مجموعــة مــن مؤشــرات الجــودة الكميــة حســب مراحــل المســح األساســية التــي ينبغــي 

ــي فــإن مجموعــة إجــراءات الجــودة ووثائقهــا ومؤشــراتها المذكــورة فــي هــذا الدليــل تعــّد معطيــات  توفيرهــا لمختلــف المســوح. وبالتال

أساســية ومهّمــة لتقييــم جــودة اإلحصــاءات وفقــً لمحــاور الجــودة المذكــورة أعــاله.
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مراحل تنفيذ المسح اإلحصائي

تعــّد المســوح اإلحصائيــة أحــد أهــم المصــادر للبيانــات اإلحصائيــة التــي تقــوم مراكــز اإلحصــاء بتوفيرهــا، وتشــكل ميزانيــة المســوح جــزءًا كبيــرًا 

ــة  ــّد مــن أن تتــّم االســتفادة مــن هــذه المســوح بالحــدّ األقصــى. ويعتمــد نجــاح تنفيــذ المســح علــى اإلدارة الفعال ــذا ال ب مــن ميزانيــة هــذه المراكــز، ل

وســالمة المنهجيــة وتوافــر المهنيــة واالقتــدار للعامليــن فيــه.

ــة موحــدة متفــق عليهــا فــي تنفيــذ المســح اإلحصائــي، وذلــك نظــرًا إلــى العديــد مــن االعتبــارات  بالرغــم مــن عــدم وجــود مجموعــة إجــراءات معياري

كحجــم العينــة ومســتوى التغطيــة ومســتوى المهــارة والمعرفــة وطبيعــة الموضوعــات التــي يتناولهــا المســح وخصائــص المجتمــع المســتهدف 

وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى، فــإن مختلــف تصاميــم المســوح تتقاطــع فــي العديــد مــن المراحــل األساســية. يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بتنفيــذ 

المســوح اإلحصائيــة وفــق دليــل اإلجــراءات المعياريــة المعتمــد فــي المركــز، الــذي تــمّ إعــداده بمــا يتوافــق مــع النمــوذج العالمــي المعــروف بـــ »النمــوذج 

العــام إلجــراءات تنفيــذ العمليــة اإلحصائيــة« » Generic Statistical Business Process Model« والمعــروف اختصــارًا بـــ »GSBPM«. لــذا فــإن مراحــل 

المســح الــواردة فــي هــذا الدليــل متوافقــة إلــى حــدّ كبيــر جــدًا مــع هــذا النمــوذج، وقــد تــمّ إجــراء تعديــالت بســيطة علــى بعــض العمليــات اإلحصائيــة 

الــواردة فــي النمــوذج لتصبــح هــذه العمليــات أكثــر مالءمــة. فعلــى ســبيل المثــال تــمّ نقــل إجــراء اختيــار العينــة مــن مرحلــة جمــع البيانــات إلــى مرحلــة 

التجهيــز ضمــن إجــراء تصميــم العينــة ليصبــح إجــراءً واحــدًا »تصميــم العينــة واختيارهــا«. مــن الناحيــة التطبيقيــة ال يوجــد حــدّ حقيقــي فاصــل بيــن 

بعــض هــذه العمليــات اإلحصائيــة، وذلــك بســبب التداخــل فــي اإلجــراءات والمهــام فيهــا. 

إن اإلدارة الفعالــة لجــودة المســح وكذلــك اإلدارة الفعالــة لعمليــة التوثيــق يجــب أن تكــون متزامنــة مــع مراحــل المســح كافــة بــدءًا مــن المرحلــة 

التحضيريــة للمســح وانتهــاًء بمرحلــة التقييــم، وســيتم عــرض هــذه المراحــل بالتفصيــل فــي هــذا الدليــل.

الشكل )1( التالي يوضح مراحل المسح اإلحصائي الرئيسية والعمليات األساسية في كل مرحلة وفقًا لهذا الدليل:
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المراحل والعمليات اإلحصائية الرئيسة للمسح اإلحصائي
ق / إدارة الجودة

صفية والتوثي
ت الو

إدارة البيانا

ثانيا: 
مرحلة التجهيز 

للمسح 
)التصميم 

والبناء( 

أوال: مرحلة 

التحضير 

للمسح

1.2. إعداد 

منهجيات 
المسح 
ومعاييره

1.3. اإلعداد 

لعملية جمع 
البيانات

1.4. ترميز 

البيانات

1.5. حساب 

المؤشرات 
واستخراج 

النتائج 
وتحليلها

1.6. عرض 

النتائج وإتاحة 
البيانات

2.2. تصميم 

استمارة 

المسح

2.3. تدريب 

فريق العمل

2.4. إدخال 

البيانات

2.5. إعداد 

تقارير المسح

2.6. حماية 

سرّية 
البيانات 
المنشورة

3.2. تصميم 

برامج اإلدخال

3.3. تنفيذ 

عملية جمع 
البيانات

3.4. تدقيق 

البيانات 
ومعالجتها

4.2. إعداد إطار 

المعاينة

4.3. تدقيق 

البيانات 
ميدانيًا

4.4. التعويض 

عن القيم 
المفقودة 
والقيم 
الخاطئة

5.2. تصميم 

العّينة 
واختيارها

5.3.  حفظ

االستمارات

5.4. معالجة 

عدم االستجابة 
وحساب 

مؤشرات خطأ 
المسح

6.2. اختبار 

عمليات 
المسح 
وأدواته

  .2.1

التخطيط 
للمسح

ثالثًا: 

مرحلة جمع 

البيانات

رابعًا: 

مرحلة تجهيز 

البيانات 

ومعالجتها

خامسًا: 

مرحلة تحليل 

البيانات

سادسًا: 

مرحلة نشر 

البيانات

سابعًا: 

مرحلة تقييم 

المسح

1.1. تحديد 

االحتياجات 

وأهداف 

المسح
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أواًل: مرحلة 

التحضير 

للمسح 
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أواًل: مرحلة التحضير للمسح 
ــذي يكــون مســؤوالً عــن  ــق المســح ال ــة لنجــاح المســح، وتبــدأ عمليــة التحضيــر للمســح بتشــكيل فري ــغ األهمّي إن التحضيــر للمســح أمــر بال

عمليــة التخطيــط، والتصميــم، والتنفيــذ، والتقييــم للمســح والمخرجــات المخطــط لهــا. وينبغــي أن يتشــكل الفريــق مــن أعضــاء يملكــون مهــارات 

فنيــة متكاملــة إلدارة المســح وتنفيــذه.  

1.1 تحديد االحتياجات وأهداف المسح

ــاً مــن حيــث المحتــوى، والمصــادر، والجــودة، واإلســناد  ــد، يجــب تحليــل اإلحصــاءات المتاحــة حالي قبــل الشــروع فــي تصميــم المســح اإلحصائــي الجدي

ــد.  ــات مســوح ســابقة أو عمــل مســح جدي ــات المتوافــرة حاليــًا أو االســتفادة مــن بيان ــخ، والمفاضلــة بيــن اســتخدام البيان الزمنــي. إل

المعيار: ينبغي تحديد أهداف المسح ومعرفة احتياجات المستخدمين للبيانات عند تحديد البرنامج اإلحصائي وتحديد أولويات تلبية هذه 

االحتياجات سواء على المدى القصير أو المدى الطويل.

أبرز إجراءات الجودة:

وجود القوانين والتشريعات الداعمة للحصول على المعلومات الالزمة إلعداد اإلحصاءات المطلوبة.. 1

االطالع على قاعدة بيانات المستخدمين والمعلومات الواردة فيها عند الرغبة في إجراء مسح جديد.. 2

حصر الجهات التي ينبغي التعامل معها لتسهيل إنجاز المسح، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية.. 3

التنســيق مــع ذوي العالقــة مــن الشــركاء االســتراتيجيين ومســتخدمي البيانــات، وإجــراء المشــاورات الالزمــة معهــم لتحديــد احتياجاتهــم مــن . 4

المســح، خاصــة فــي حــال إجــراء تطويــر وتعديــالت واضحــة علــى منهجيــة مســح قائــم أو فــي حــال إجــراء مســح جديــد.

تحديــد أهــداف المســح بمــا يتوافــق مــع احتياجــات المســتخدمين الرئيســيين والشــركاء االســتراتيجيين وصياغــة أهــداف المســح صياغــة واضحــة . 5

بنمــوذج مكتــوب، مــع تحديــد األهــداف الرئيســية والتفصيليــة للمســح.

المواءمــة بيــن تلبيــة احتياجــات المســتخدمين والكلفــة المترتبــة علــى تلبيــة هــذه االحتياجــات، وعــبء االســتجابة، وإذا مــا كانــت هــذه االحتياجــات . 6

قصيــرة المــدى أو طويلــة المــدى.

وضع قائمة البيانات المطلوب توفيرها من المسح بناءً على األهداف المحددة له. . 7

عمل مشاورات مع المستخدمين حول الترتيبات الممكنة لنشر البيانات والكيفية المفضلة لديهم للحصول عليها.. 8

التنســيق مــع الوحــدة التنظيميــة المعنيــة بالتواصــل مــع الجمهــور فــي المركــز للتعــرّف إلــى طلبــات المســتخدمين المتكــررة ومالحظاتهــم حــول . 9

اإلحصــاءات الحاليــة ذات العالقــة بموضــوع المســح.

االطالع على نتائج مسح رضا مستخدمي البيانات وتحليلها لمعرفة توجهاتهم ومتطلباتهم من اإلحصاءات.. 10

محاور الجودة ذات العالقة:

• الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة.	

• المالءمة.	

1.2 التخطيط للمسح

عنــد التخطيــط للمســح مــن المهــم دراســة الخيــارات المتاحــة للحصــول علــى البيانــات وتحديــد األســلوب األمثــل فــي تنفيــذه. مــع األخــذ فــي االعتبــار 

عناصــر الدقــة والكلفــة والوقــت والعــبء علــى المبحوثيــن، كمــا تمــت اإلشــارة إليهــا ســابقًا. كمــا ينصــح باالطــالع الكافــي والتعــرّف إلــى التجــارب الســابقة 

المماثلــة للمســح الحالــي ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة لالســتفادة منهــا، ومحاولــة تجنــب األخطــاء والعقبــات التــي واجهتهــا.
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المعيــار: ينبغــي أن ترتكــز خطــة عمــل المســح علــى أهــداف المســح التــي تلبــي متطلبــات المســتخدمين، وبمــا يضمــن الحصــول علــى نتائــج المســح 

الرئيســية والتقديــرات عنــد مســتوى الدقــة المطلوبــة.

أبرز إجراءات الجودة:

عنــد اتخــاذ قــرار بإجــراء المســح يجــب التأكــد مــن وجــود وحــدة تنظيميــة أو فريــق لديــه مســتوى مناســب مــن الخبــرة والمعرفــة لتنفيــذ المســح . 1

وفــق المعاييــر والمنهجيــات اإلحصائيــة المعتمــدة. 

تطبيــق مبــدأ العمــل الجماعــي لالســتفادة القصــوى مــن الخبــرات واإلمكانيــات المتوافــرة، ويمكــن أن يكــون ذلــك مــن خــالل تشــكيل لجنــة فنيــة . 2

أو فريــق فنــي للمســح مــن المتخّصصيــن وذوي العالقــة.

ــق العمــل، وتفــادي االزدواجيــة فــي . 3 ــه كافــة ومســؤولياتها وتوزيعهــا علــى فري ــد أدوار مكوّنات إعــداد دليــل الهيــكل الوظيفــي للمســح وتحدي

ــد العــدد المناســب مــن العامليــن فــي المســح لتنفيــذه ضمــن الفتــرة الزمنيــة المحــددة. المســؤوليات، وتحدي

يجــب علــى جميــع العامليــن المعنييــن بالمســح أن يكونــوا علــى اطــالع بالمعاييــر اإلحصائيــة المختلفــة المرتبطــة بتنفيــذ المســح، وتشــمل . 4

هــذه المعاييــر مصــادر البيانــات والمفاهيــم والتصنيفــات والمنهجيــات والعمليــات اإلحصائيــة الالزمــة ذات الصلــة بالمســح، باإلضافــة إلــى متابعــة 

التحديثــات والتعديــالت التــي تتــم علــى هــذه المعاييــر.

يجــب علــى مديــري المســوح أن يكونــوا علــى معرفــة جيــدة بمراحــل تنفيــذ المســح كافــة ومتطلبــات تنفيــذه حســب مراحلــه المختلفــة، وهنــا . 5

ينصــح بالتحاقهــم بــدورات تدريبيــة حــول »إدارة المســح اإلحصائــي«. 

تطبيق نظام إدارة المشاريع على المسح اإلحصائي وإعداد خطط المشروع التفصيلية وفقاً لهذا النظام.. 6

إعــداد خطــة لتنفيــذ المســح تتضــمّن جــدوالً زمنيــًا يأخــذ فــي االعتبــار المــدة الزمنيــة لــكل بنــد فــي خطــة المســح وتحديــد بدايــة كل بنــد ونهايتــه . 7

وعالقتــه بالمراحــل األخــرى مــن المســح، ويجــب أن يراعــي الجــدول الزمنــي الظــروف التــي يتــم فيهــا تنفيــذ المســح. 

تحديــد الظــروف والتحدّيــات والمخاطــر التــي قــد تواجــه المســح، ووضــع مقترحــات لتجنبهــا ومواجهتهــا ووضــع خطــة أو خطــط بديلــة كّل مــا كان . 8

ذلــك ممكنًا.

تحديد العناصر والمكوّنات األساسية للميزانية وحصرها وربطها مع الجدول الزمني للمسح بحسب مراحله.. 9

تصميم الميزانية بطريقة مرنة بحيث يمكن معرفة تأثير تغيير المدخالت في إجمالي الميزانية وفي المجاميع الفرعية مباشرة.. 10

ــك . 11 إعــداد اســتراتيجية لإلعــالم عــن المســح والتواصــل مــع المجتمــع وأفــراد العينــة وبمــا يتناســب مــع طبيعــة المســح، ويمكــن أن يتضمــن ذل

علــى ســبيل المثــال إجــراء حملــة إعالميــة فــي الصحــف والتلفــاز والطرقــات، وعقــد ورش العمــل واللقــاءات الصحفيــة. إلــخ، علــى أن تكــون طــرق 

اإلعــالن مناســبة لمختلــف المســتويات االجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة للمجتمــع، وأن تكــون أســاليب اإلعــالن بعــدّة لغــات بمــا يتناســب مــع جنســية 

المبحــوث.

تحديــد األدوات والمســتلزمات الرئيســية التــي يعتمــد عليهــا المشــروع اإلحصائــي كالحواســيب والطابعــات والماســحات الضوئيــة وخطــوط . 12

الهاتــف وخطــوط اإلنترنــت، وفــي بعــض المســوح قــد يتطلــب تنفيذهــا وجــود أجهــزة خاصــة حســب طبيعــة المســح مثــل بعــض المســوح 

الصحيــة التــي يتــم مــن خاللهــا قيــاس أطــوال األطفــال واألمهــات وأوزانهــم.

مراجعــة تقاريــر الجــودة وخطــط التحســين والــدروس المســتفادة مــن التجــارب والمســوح الســابقة لالســتفادة مــن النجاحــات وتالفــي الســلبيات . 13

عنــد تنفيــذ المســح الحالــي.

تحديد مجتمع الدراسة المستهدف وتحديد التغطية الجغرافية.. 14

محاور الجودة ذات العالقة:

• الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة.	

• المالءمة.	

• الوقتية وحداثة البيانات.	
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ثانيً: مرحلة 

التجهيز للمسح 

)تصميم أدوات 

المسح وبناؤها(
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ثانيً: مرحلة التجهيز للمسح )تصميم أدوات المسح وبناؤها(
إن عمليــة التجهيــز الجيــدة للمســح تتطلــب إعــداد أدوات المســح بمــا يضمــن تحقيــق أعلــى معــداّلت اســتجابة ممكنــة، والتقليــل مــن تأثيــر 

عــدم االســتجابة وعــبء االســتجابة، والتكاليــف المترتبــة علــى ذلــك، وذلــك لضمــان أن تكــون نتائــج المســح دقيقــة غيــر متحيــزة وتمثــل المجتمــع 

المســتهدف بحيــث يمكــن اســتخدامها بثقــة التخــاذ قــرارات صائبــة.

1.2 إعداد منهجيات المسح ومعاييره 

إن إعــداد منهجيــات المســح ومعاييــره أمــر فــي غايــة األهمّيــة، حيــث إنهــا تعــّد المرجعيــات األساســية التــي ســيتم االحتــكام إليهــا عنــد تنفيــذ المســح 

وجمــع البيانــات وتحليلهــا، كمــا تســاعد هــذه المنهجيــات والمعاييــر علــى فهــم بيانــات المســح بشــكل أفضــل، لــذا مــن المهــم أن يكــون هنــاك آليــة 

ســهلة يتــم مــن خاللهــا الوصــول إلــى المنهجيــات والمعاييــر كافــة المعتمــدة فــي المركــز. ويمكــن أن تشــمل معايير المســح التصانيــف والمصطلحات 

والتعريفــات ووصــف المتغيــرات والمخرجــات وأدلــة العمــل وغيرهــا. 

وهنــا ال بــّد مــن التمييــز بيــن مفهــوم الدليــل اإلحصائــي ومفهــوم التصنيــف، فالدليــل يحتــوي علــى منهجيــات وآليــات عمــل حــول كيفّيــة تنفيــذ 

المســح، أمــا التصنيــف فيبّيــن كيفيــة ترتيــب المشــاهدات وفــق نظــام مــن الفئــات الشــاملة وغيــر المتداخلــة ممثلــة بالرمــوز الرقمّيــة مثــل التصنيفــات 

الدوليــة لألنشــطة االقتصاديــة، وتصنيــف المهــن وغيرهــا. 

المعيــار: ينبغــي إعــداد منهجيــات المســح ومعاييــره بمــا يتــالءم مــع طبيعــة المســح وخصوصيــة المجتمــع وبمــا يتوافــق مــع المنهجيــات والمعاييــر 

المعتمــدة دوليــًا وإقليميــًا، وذلــك بهــدف مقارنــة النتائــج. 

أبرز إجراءات الجودة:

وجــود آليــة واضحــة حــول اعتمــاد األدلــة والتصانيــف والمفاهيــم والمنهجيــات اإلحصائيــة المســتخدمة فــي عمليــة جمــع البيانــات وإعدادهــا . 1

وتحليلهــا ونشــرها.

اســتخدام األدلــة والتصانيــف المعتمــدة فــي المركــز، وفــي حــال عــدم وجــود آليــة العتمــاد األدلــة والتصانيــف ينبغــي االســتفادة مــن األدلــة . 2

والتصانيــف المســتخدمة علــى المســتوى الوطنــي وعلــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي وتوثيقهــا، مــا يتيــح إمكانيــة لمقارنــة هــذه النتائــج 

علــى تلــك المســتويات.

إجــراء عمليــات مراجعــة لألدلــة والتصانيــف المســتخدمة عنــد البــدء بتنفيــذ المســح، وتكــون المراجعــة فنيــة مــن قبــل الخبــراء والفنييــن فــي . 3

المركــز للتأكــد مــن مالءمتهــا للمســح.

ــب . 4 ــك مالئمــًا. وفــي حــال تطّل االطــالع علــى منهجيــات العمــل فــي المســح الســابق، والعمــل علــى تطبيــق نفــس المنهجيــات متــى مــا كان ذل

ــار المحتملــة نتيجــة لهــذا التغييــر. وتشــمل هــذه المنهجيــات: منهجيــة  األمــر تغييــرًا فــي أّي مــن هــذه المنهجيــات يتــم توضيــح األســباب واآلث

تصميــم العّينــة واختيارهــا، ومنهجيــة جمــع البيانــات، ومنهجيــة تدقيــق البيانــات ومعالجتهــا وتحليلهــا، وغيرهــا. كذلــك مــن المفيــد االطــالع 

ــة. علــى منهجيــات العمــل لمســوح ســابقة مشــابهة لالســتفادة مــن التجرب

فــي حــال اســتخدام معاييــر إحصائيــة مغايــرة كاختــالف فــي التعاريــف أو التصانيــف أو المنهجيــات لتلــك المتعــارف عليهــا دوليــًا أو وطنيــًا، يتــم . 5

توضيــح أوجــه االختــالف وأســبابه وتأثيراتــه المحتملــة إن أمكــن، باإلضافــة إلــى تحديــد آليــة الربــط بيــن هــذه المعاييــر.

تصميــم المؤشــرات والجــداول المتوقــع اســتخراجها مــن المســح وتعريــف المتغّيــرات المرتبطــة بهــا كافــة، وتشــمل المتغيــرات التعريفيــة . 6

والمتغيــرات التصنيفيــة والمتغيــرات التحليليــة، كذلــك تحديــد المتغيــرات فيمــا إذا كانــت متغيــرات جمعــت بياناتهــا مباشــرة أم متغيــرات 

مشــتقة، مــا يســهم فــي تســهيل عمليــة معالجــة البيانــات وتحليلهــا.  

إعداد منهجية للمسح وتطويرها، بحيث تمّكن من تحقيق أهداف المسح وتوفير مؤشراته.. 7

أن تتيــح منهجيــة تصميــم المســح وتنفيــذه جمــع البيانــات المطلوبــة علــى المســتوى التفصيلــي المناســب والممكــن )بحســب المســح( لــكل . 8

تصنيــف معيــاري لتوفيــر أقصــى قــدر مــن المرونــة فــي عمليــة اســتخراج النتائــج علــى المســتويات األعلــى وتســهيل عمليــة إعــادة التصنيــف إذا 

تطّلــب األمــر.  
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إعــداد منهجيــة وآليــة محــّددة لعمليــة تدقيــق البيانــات خــالل مراحــل جمــع البيانــات ومعالجتهــا وتحليلهــا مــن أجــل التحقــق مــن صحــة البيانــات . 9

المدخلــة.

وضع آلية مناسبة إلتاحة الوصول إلى المنهجيات وأدلة العمل المستخدمة كافة بسهولة.. 10

مراجعــة تقاريــر الجــودة وخطــط التحســين والــدروس المســتفادة مــن التجــارب والمســوح الســابقة لالســتفادة مــن النجاحــات وتالفــي الســلبيات . 11

عنــد تنفيــذ المســح الحالــي. وتحديــد إجــراءات التحســين الممكنــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل المســح.

اعتماد أدلة ومعايير الجودة الخاصة بالمسح وتدريب فريق المسح والفرق ذات العالقة على هذه المعايير.. 12

محاور الجودة ذات العالقة:

• المالءمة.	

• الوضوح والقابلية للتفسير. 	

• سالمة المنهجية.  	

• دقة البيانات.	

• االتساق والترابط.	

2.2 تصميم استمارة المسح 

االســتمارة هــي مجموعــة مــن األســئلة وضعــت ضمــن إطــار معّيــن بغــرض الحصــول علــى معلومــات مــن المبحوثيــن، بحيــث يتــم اســتيفاء 

بياناتهــا مــن خــالل الباحــث الميدانــي، أو أن يقــوم المبحــوث بتعبئتهــا ذاتيــًا. ومــن الممكــن أن تكــون االســتمارة بشــكل ورقــي، أو إلكترونــي. 

تــؤّدي االســتمارة دورًا مركزيــًا فــي عمليــة جمــع البيانــات، فهــي ذات تأثيــر مباشــر فــي جــودة البيانــات، وفــي ســلوك المبحوثيــن وأداء الباحثيــن 

وهــذا يؤثــر بــدوره فــي نســب االســتجابة.

ــز االســتمارة  ــار: ينبغــي تصميــم االســتمارة بالتركيــز علــى تحقيــق أهــداف المســح، وبمــا يراعــي العــبء علــى المبحوثيــن، وينبغــي أن تتمّي المعي

ــات وإدخالهــا ومعالجتهــا للحصــول علــى أعلــى مســتوى دقــة ممكــن.  ــز البيان ــات ترمي بالســهولة، وأن تراعــي متطلب

أبرز إجراءات الجودة:

تصميــم االســتمارة بمــا يتناســب مــع طريقــة جمــع البيانــات، حيــث إن تصميــم اســتمارة إلكترونيــة قــد يختلــف عــن تصميــم اســتمارة ورقيــة، خاصــة . 1

مــن حيــث الشــكل وطريقــة تعبئتهــا وآليــة االنتقــال بيــن األســئلة وتطبيــق قواعــد المطابقــة اآلليــة خــالل عمليــة إدخــال البيانــات. وفيمــا يخــّص 

تصميــم اســتمارة ذاتيــة التعبئــة يجــب أن تمتــاز بالســهولة وتوافــر التعليمــات الكافيــة للمبحوثيــن حــول كيفّيــة تعبئتهــا.

تحديــد طــول المــدة الزمنيــة الالزمــة لتعبئــة االســتمارة ومــدى مالءمتهــا، وذلــك لتجّنــب اإلطالــة فــي المقابلــة قــدر اإلمــكان، حيــث إن اإلطالــة فــي . 2

إجــراء المقابلــة قــد تــؤدي إلــى ملــل المبحوثيــن وتذّمرهــم ورفــض اســتكمال المقابلــة، وبالتالــي تــؤدي إلــى زيــادة نســبة عــدم االســتجابة.

بهــدف حــّث المبحوثيــن علــى التجــاوب مــع المســح ينصــح بوضــع عنــوان للمســح، وتعريــف عــن المركــز، والهــدف األساســي مــن المســح، وتعهــد . 3

حمايــة خصوصيــة المبحــوث وســرّية البيانــات فــي بدايــة االســتمارة.

إعطاء رمز أو رقم مميز أو رقم متسلسل لالستمارات لتسهيل عملية متابعتها.. 4

التأكــد مــن أن أســئلة االســتمارة تلبــي جميــع األهــداف المحــدّدة للمســح، وأنــه ال توجــد أســئلة زائــدة غيــر مرتبطــة بأهــداف المســح ومؤشــراته، . 5

ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــالل وجــود نمــوذج يربــط بيــن احتياجــات المســتخدمين وأهــداف المســح ونتائــج المســح المتوقعــة وأســئلة االســتمارة.

تصميم االستمارة بحيث تكون ذاتية الترميز )أي أن تكون الرموز متاحة في االستمارة خالل عملية اإلدخال( كلما كان ذلك ممكنًا. . 6

تــرك مســاحات كافيــة –فــي حــال األســئلة المفتوحــة )اإلنشائية(-لتســجيل اإلجابــات علــى أن تكــون األســئلة المفتوحــة ســهلة ويمكــن اإلجابــة . 7

عنهــا مــن قبــل المبحوثيــن كافــة.
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وضــوح صياغــة األســئلة فــي االســتمارة واســتخدام المصطلحــات والكلمــات والتصنيفــات المعتمــدة، وتجّنــب األســئلة الغامضــة والموحيــة . 8

والموّجهــة. وفــي حــال وجــود أســئلة ذات أهمّيــة لكنهــا قــد تســّبب إحراجــًا للمبحــوث يتــم وضعهــا فــي آخــر االســتمارة إن أمكــن.

تقســيم االســتمارة إلــى أجــزاء حســب كل موضــوع ووضــع عنــوان مناســب لــكل جــزء، وإرفــاق تعليمــات مبســطة لكيفيــة االنتقــال بيــن أســئلة . 9

االســتمارة لتســهيل تعبئتهــا.

يجــب ترتيــب أســئلة االســتمارة وترقيمهــا بطريقــة تســّهل عمليــة متابعــة اســتيفاء بياناتهــا، وتســّهل عمليــة إدخالهــا آليــًا والتأكــد مــن منطقيــة . 10

االنتقاالت.

أثنــاء تصميــم االســتمارة يتــرك فيهــا صفحــة أو هامــش يخّصــص لكتابــة المالحظــات مــن قبــل الباحــث الميدانــي، مــا يســاعد علــى فهــم أفضــل . 11

للبيانــات الــواردة فــي االســتمارة.

ــأ بســهولة . 12 ــأ ذاتيــًا )ســواء كانــت ورقيــة أو إلكترونيــة( يجــب أن تكــون االســتمارة سلســة وجذابــة وتعّب فــي حــال تصميــم االســتمارات التــي تعّب

ويمكــن اســتخدام األلــوان، والتظليــل، والرســوم التوضيحيــة والرمــوز لجــذب االنتبــاه وتوجيــه المبحــوث إلــى أجــزاء االســتمارة التــي ينبغــي اإلجابــة 

عنهــا وآليــة تســجيل اإلجابــة.

يمكــن إرفــاق التعليمــات األساســية الخاصــة بتعبئــة االســتمارة فــي االســتمارة نفســها )متــى مــا كان ذلــك مالئمــًا( علــى أن تكــون واضحــة وســهلة . 13

ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة.

في حال األسئلة ذات اإلجابات الرقمية، يجب تحديد وحدات القياس ومعامالت الضرب كلما كان ذلك ضروريًا.. 14

التأكد من استخدام األسئلة وفترات اإلسناد الزمني والتصنيفات والمفاهيم المعتمدة. . 15

وضع تعاريف المفاهيم األساسية في بداية االستمارة أو إلى جانب األسئلة المذكورة إذا لزم األمر وكلما كان ذلك ممكنًا.. 16

إضافة اسم مدلي البيانات )المبحوث( ورقم هاتفه في نهاية االستمارة.  . 17

إتاحة رقم هاتف مجاني في حال وجود أي استفسارات من قبل المبحوث.. 18

تسجيل اسم الباحث المسؤول عن تعبئة االستمارة والفئات اإلشرافية األخرى التي قامت بمراجعتها وتدقيقها واعتمادها.. 19

ــة اســتيفاء االســتمارة، يتضمــن شــرحًا مبســطًا عــن االســتمارة وعالقتهــا بأهــداف المســح مــع ذكــر . 20 ــب أو دليــل يوضــح آلي إعــداد كتيــب للتدري

مجموعــة مــن األســئلة والحــاالت لتوضيــح كيفيــة تعبئــة االســتمارة.

محاور الجودة ذات العالقة:

• المالءمة.	

• الوضوح والقابلية للتفسير.	

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات.	

• االتساق والترابط. 	

3.2 تصميم برامج اإلدخال

هنــاك العديــد مــن برامــج اإلدخــال التــي يمكــن اســتخدامها، خاصــة فــي ظــل التطــور التكنولوجــي الكبيــر. وترتبــط عمليــة تصميــم برامــج اإلدخــال 

بشــكل كبيــر بطريقــة جمــع البيانــات التــي يمكــن أن تكــون ورقيــة مــن خــالل المقابلــة الشــخصية أو باســتخدام األجهــزة الكفيــة أو عــن طريــق اإلنترنــت 

وغيرهــا.   
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المعيــار: ينبغــي تصميــم آليــة مناســبة إلدخــال البيانــات تضمــن تحقيــق درجــة عاليــة مــن التطابــق بيــن القيــم المدخلــة والقيــم التــي تــّم جمعهــا مــن 

المبحوثيــن وفــي فتــرة زمنيــة قصيــرة. ولتحقيــق ذلــك ينبغــي علــى المبرمــج فهــم االســتمارة وآليــات االنتقــال بيــن األســئلة فهمــًا جيــدًا.

أبرز إجراءات الجودة:

دراسة االستمارة التي سيتم برمجتها بشكل جيد لتكوين فهم دقيق لمضمونها قبل تصميم برنامج إدخال البيانات.. 1

تجهيــز برنامــج إدخــال البيانــات قبــل النــزول إلــى الميــدان بوقــت كاٍف، وأن يفحــص فحصــًا دقيقــاً قبــل اســتيفاء االســتمارات )انظــر بنــد 2.4 »إدخــال . 2

البيانات«(.

تحديد مواصفات المتغيرات في برنامج اإلدخال سواء من حيث طول المتغير أو نوعه كأن يكون نصًا أو عددًا أو تاريخًا أو غير ذلك.. 3

توفير العدد المناسب من مساحات التخزين في قواعد البيانات.. 4

سهولة الوصول إلى برنامج اإلدخال وتشغيله وضمان سرعة التجاوب واالنتقال بين الحقول.. 5

مطابقــة الشاشــات لشــكل االســتمارة ومطابقــة تسلســل حقــول برنامــج اإلدخــال لتسلســل األســئلة فــي االســتمارة، ومطابقــة عمليــات االنتقــال . 6

الموجــودة فــي البرنامــج لتلــك الموجــودة علــى االســتمارة.

اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي إدخــال البيانــات كلمــا كان ذلــك مالئمــًا، ويمكــن أن يكــون ذلــك مــن خــالل دمــج عمليــة جمــع البيانــات بعمليــة . 7

إدخالهــا باســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة مثــل األجهــزة الكفيــة واللوحيــة المالئمــة. كمــا يمكــن النظــر فــي اســتخدام أجهــزة اإلدخــال اآللــي 

للبيانــات باســتخدام الماســحات الضوئيــة.

تزويــد برامــج اإلدخــال بقواعــد المطابقــة اآلليــة لتنبيــه مدخــل البيانــات عنــد إدخــال قيــم غيــر منطقيــة أو خطــأ، وذلــك لتجّنــب أكبــر قــدر مــن أخطــاء . 8

اإلدخــال )انظــر بنــد 3.4 »تدقيــق البيانــات ومعالجتها«(.

اختيــار برنامــج التبويــب بحيــث يكــون ســهل االســتخدام وهنــاك العديــد مــن البرامــج التــي يمكــن اســتخدامها لتبويــب البيانــات وتحليلهــا مثــل: . 9

Oracle ،SPSS ،SAS. إلــخ )انظــر بنــد 1.5 »حســاب المؤشــرات واســتخراج النتائــج«(.

محاور الجودة ذات العالقة:

• دقة البيانات. 	

• الوقتية وحداثة البيانات. 	

• المالءمة.	

4.2 إعداد إطار المعاينة

إطــار المعاينــة هــو عبــارة عــن قوائــم أو ســجالت أو خرائــط تحــّدد عناصــر المجتمــع المســتهدف التــي تمّكــن مــن الوصــول إليــه وتعّرفهــا. والمجتمــع 

المســتهدف هــو عبــارة عــن العناصــر والوحــدات المســتهدفة للدراســة التــي تغطيهــا أهــداف المســح، ومــن شــروط صالحيــة اإلطــار إحصائيــًا الحداثــة 

النســبّية )بالنســبة إلــى الفتــرة المرجعيــة للمســح(، إذ إن ِقــَدم اإلطــار يؤثــر فــي جودتــه مــن حيــث الدقــة والشــمول.  

المعيــار: ينبغــي اســتخدام إطــار أو أطــر المعاينــة بحيــث تكــون حديثــة ودقيقــة وممثلــة لمجتمــع الدراســة المســتهدف. كمــا يجــب أن يحتــوي اإلطــار 

علــى المعلومــات المطلوبــة لتصميــم العّينــة واختيارهــا، وكذلــك المعلومــات الالزمــة للوصــول إلــى وحــدات المعاينــة المختــارة.

أبرز إجراءات الجودة:

أن يكون مجتمع الدراسة والمجتمع المستهدف واضحين ومحدّدين، ويمكن الوصول إلى كل مفردة من مفرداتها بسهولة ويسر.. 1

اســتخدام اإلطــار نفســه حيثمــا أمكــن للمســوح كافــة التــي لهــا نفــس المجتمــع المســتهدف، بهــدف تحقيــق االتســاق فــي نتائــج المســوح، . 2

وبهــدف تقليــل عــبء تحديــث اإلطــار وكلفتــه. 
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تطبيــق المنهجيــة واإلجــراءات الفنيــة الالزمــة لتحديــث اإلطــار التــي تضمــن اســتبعاد العناصــر المكــررة، وإضافــة العناصــر المســقطة وتحديــث . 3

خصائــص عناصــره ووحداتــه.

فــي األطــر المســاحية، يجــب مطابقــة الخرائــط علــى الواقــع الجغرافــي للتأكــد مــن وضــوح حــدود المناطــق الجغرافيــة ضمــن اإلطــار وتطابقهــا، . 4

وهنــا يمكــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة لنظــم المعلومــات الجغرافيــة.

استخراج مؤشرات لقياس نقص التغطية في اإلطار وزيادتها، ومستوى الدقة في البيانات الواردة فيه.. 5

مقارنة اإلطار أو أجزاء منه مع مصادر ثانوية مثل السجالت اإلدارية لنفس المجتمع المستهدف بهدف تقييم جودته.. 6

التحقق من مدى اتساق اإلحصاءات والمؤشرات المشتقة من اإلطار مع نفس اإلحصاءات والمؤشرات المشتقة من مصادر أخرى.. 7

استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من المسوح التي تستخدم نفس اإلطار بهدف تقييم اإلطار وتحديثه.. 8

فــي حــال أن اإلطــار المتوافــر ال يغطــي المجتمــع المســتهدف بشــكل كامــل )نقــص التغطيــة(، ال بــدّ مــن الحــرص علــى توثيــق ذلــك ودراســة مــدى . 9

الحاجــة إلــى القيــام بإجــراء تعديــالت علــى نتائــج المســوح لتعكــس مقــدار عــدم التغطيــة والفجــوة بيــن المجتمــع واإلطــار المتوافــر.

إعداد الوثائق الخاصة بمنهجية إعداد اإلطار ونتائج تقييم دقته وجودته.. 10

محاور الجودة ذات العالقة:

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات. 	

• المالءمة.	

5.2 تصميم العّينة واختيارها

إن اســتخدام أســلوب المعاينــة فــي تنفيــذ المســوح والدراســات لــه ميــزات عديــدة، ويمكــن القــول إن هنــاك مجــاالً الســتخدام العينــة ال يمكــن أن 

يســتخدم فيــه المســح الشــامل، وبالمقابــل هنــاك العديــد مــن المجــاالت التــي تســتدعي إجــراء مســح شــامل، أمــا مــن أهــم مــا يميــز العينــة عــن المســح 

الشــامل فهــو التوفيــر فــي الوقــت والجهــد والمــال وزيــادة الدقــة عــن طريــق تقليــل أخطــاء غيــر المعاينــة.

المعيــار: ينبغــي تصميــم عّينــة وفــق المعاييــر اإلحصائيــة العلمّيــة، لتحقيــق مســتويات الدقــة المطلوبــة وضمــن الكلفــة الماديــة المتاحــة، مــع تحقيق 

التــوازن بيــن التعقيــد فــي التصميــم وســهولة التطبيــق. مــن المهــم عنــد تصميــم العّينــة مراعــاة اإلمكانيــات الفنيــة والتقنيــة والماديــة المتاحــة، 

باإلضافــة إلــى مراعــاة المــدة الزمنيــة لتنفيــذ المســح.

أبرز إجراءات الجودة:

التركيــز دائمــاً علــى اســتخدام أســلوب المعاينــة االحتماليــة، هــذا األســلوب يمكــن مــن إعطــاء كل وحــدة مــن وحــدات المجتمــع احتمــاالً أو فرصــة . 1

للظهــور فــي العينــة.

تحديــد حجــم العينــة يجــب أن يأخــذ فــي االعتبــار نســبة عــدم االســتجابة المســتهدفة أو المتوقعــة أو المحســوبة مــن مســوح أخــرى ســابقة، كمــا . 2

ينبغــي األخــذ فــي االعتبــار مســتوى الثقــة المطلــوب للنتائــج، وخطــأ المعاينــة المرغــوب فيــه وقيمــة أثــر التصميــم للعينــات العنقوديــة متعــدّدة 

المراحــل، ومســتويات التفصيــل لنشــر نتائــج المســح وغيرهــا. كمــا يجــب األخــذ فــي االعتبــار مســتوى التبايــن والتشــتت فــي قيمــة متغّيــر الدراســة 

أو المتغيــرات األخــرى الموجــودة فــي اإلطــار.

استخدام المعادالت والبرامج المناسبة لحساب حجم العّينة وتصميمها واختيارها وتوزيعها.. 3

تصميــم العّينــة األساســية »Master Sample« وتجهيزهــا حيثمــا تطّلــب ذلــك، خاصــة فــي المســوح األســرّية، وتســمح العّينــة األساســية باختيــار . 4

ــع المســوح التــي ســحبت  ــج جمي ــار أن نتائ ــة والكفــاءة باعتب ــة مــن الدق ــى درجــة عالي ــّد مــن أن يكــون تصميمهــا عل ــة منهــا، وال ب ــات جزئي عّين

عّيناتهــا مــن العّينــة األساســية ســتعتمد علــى جــودة تصميــم العّينــة األساســية واختيارهــا.
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فــي المجتمعــات التــي تتســم بالتــواء بياناتهــا )Skewed data(، مثــل البيانــات االقتصاديــة يتــم اختيــار جميــع الوحــدات الكبيــرة أو ذات األهمّيــة . 5

الكبــرى، فعلــى ســبيل المثــال ينصــح بــأن يتــم اختيــار جميــع المنشــآت التــي تصّنــف علــى أنهــا كبيــرة أو كبيــرة جــدًا فــي عّينــة المســوح 

االقتصاديــة.

اســتخدام أســلوب تدويــر العينــة فــي المســوح المتكــررة الــذي يتــم مــن خاللــه اســتبدال جــزء مــن العينــة بشــكل دوري وبانتظــام، وذلــك للتقليــل . 6

مــن العــبء علــى المبحوثيــن وتقليــل نســبة عــدم االســتجابة.

تحديــد وحــدات العّينــة المتكــررة االختيــار )هــي التــي تــّم اختيارهــا أكثــر مــن مــّرة فــي المســوح المختلفــة( ورصدهــا، وذلــك للحــّد مــن تكــرار زيارتهــا . 7

بهــدف التقليــل مــن العــبء الملقــى علــى عاتــق المبحــوث والتقليــل مــن حــاالت عــدم االســتجابة.

في حال عدم توافر إطار بوحدات المعاينة النهائية يجب النظر في استخدام المعاينة متعدّدة المراحل أو طرق معاينة غير مباشرة.. 8

فــي حــال تعــذّر وجــود إطــار واحــد يوفــر التغطيــة المطلوبــة للمجتمــع المســتهدف، يجــب اســتخدام منهجيــة تصميــم العينــة مــن أطــر متعــدّدة . 9

مــع أهميــة ضمــان عــدم التداخــل بيــن هــذه األطــر وتحقيــق معيــار الشــمولية والتغطيــة للمجتمــع المســتهدف.

إجــراء توثيــق شــامل لمراحــل تصميــم العّينــة وســحبها، بحيــث يمّكــن مســتخدمي البيانــات مــن فهــم نتائــج المســح والتعــّرف إلــى تفاصيــل . 10

مختلفــة كنســب التغطيــة ونســب االســتجابة ومســتويات الدقــة وحســاب حجــم العينــة وتوزيعهــا وحســاب األوزان.

عرض العينة على الخرائط لفحص مدى تطابقها مع الواقع وكذلك لفحص مستوى انتشارها.. 11

التحقــق مــن مــدى مالءمــة تصميــم العينــة للمــوارد الماليــة المتاحــة والمــدة الزمنيــة المحــدّدة للمســح وتجنــب تصميــم عينــة  تتلطــب ميزانيــة . 12

عاليــة أو وقتــًا أكثــر مــن الــالزم، مــع التأكــد مــن تحقيــق تصميــم العينــة لمســتويات الدقــة المناســبة.

إتاحــة كشــف العينــة فــي موعــد مناســب قبــل بدايــة عمليــة جمــع البيانــات، بغــرض دراســتها والتحقــق مــن تمثيــل العّينــة وانتشــارها والتخطيــط . 13

لتوزيــع العمــل علــى فريــق الباحثيــن الميدانييــن ووضــع خطــط المتابعــة المالئمــة.

محاور الجودة ذات العالقة:

• سالمة المنهجية. 	

• دقة البيانات.	

• الوقتية وحداثة البيانات.	

6.2 اختبار عمليات المسح وأدواته

الهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو تقييــم كل عمليــات المســح وأدواتــه أو معظمهــا التــي يمكــن أن تشــمل اختبــار منهجيــة المســح واالســتمارة والعّينــة 

ــر  وبرنامــج اإلدخــال وآليــة حســاب المؤشــرات وغيرهــا، وبنــاًء علــى نتائــج االختبــار يتــم تحديــد األدوات والعمليــات األكثــر مالءمــة للمســح. ومــن الجدي

بالذكــر أن هــذه المرحلــة تعــّد مهّمــة جــدًا للمســوح التــي تنفــذ ألول مــرة أو عنــد إجــراء تعديــل علــى عمليــات المســح وأدواتــه. أمــا فــي حــال المســوح 

المتكــّررة )ربعيــة أو ســنوية( فليــس مــن الضــروري إجــراء عمليــة اختبــار لعمليــات المســح وأدواتــه كافــة، بــل يتــم االكتفــاء باختبــار أي عمليــات أو أدوات 

جديــدة إذا لــزم األمــر. 

المعيــار: ينبغــي التأكــد مــن أن كل مكّونــات المســح وأدواتــه جاهــزة ومالئمــة علــى النحــو المنشــود عنــد تنفيــذ المســح، وأن خطــأ القيــاس يمكــن 

تحديــده والســيطرة عليــه مــن خــالل اختبــار لمكّونــات المســح ميدانيــًا. كمــا يمكــن االســتفادة مــن تجــارب المســوح الســابقة

أبرز إجراءات الجودة:

تحديد العناصر التي ينبغي اختبارها لكل عملية من عمليات المسح وأدواته.. 1

ــه أو أي عنصــر مــن . 2 ــر بالنتائــج والتوصيــات التحســينية المناســبة علــى عمليــات المســح وأدوات تحليــل نتائــج االختبــار أو االختبــارات وإعــداد تقري

عناصــره مثــل توقيــت تنفيــذ المســح ووقــت جمــع البيانــات وغيرهــا.
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الــواردة فيــه وطبيعــة . 3 يتــم تحديــد نطــاق االختبــار أو االختبــارات وعناصرهــا وفقــًا لعــّدة اعتبــارات، منهــا: دوريــة المســح وطبيعــة األســئلة 

الموضوعــات التــي يتناولهــا. وبالتالــي قــد يتــم إجــراء اختبــار بســيط أو عــّدة اختبــارات أو تنفيــذ مســح تجريبــي )تجربــة قبليــة( متكامــل الختبــار 

عمليــات المســح وأدواتــه كافــة.

يجــب التعامــل مــع المســح التجريبــي بطريقــة مقاربــة لطريقــة التعامــل مــع المســح الحقيقــي، كلمــا كان ذلــك ممكنــًا مــن حيــث وجــود جــدول . 4

زمنــي وتحديــد للكلفــة ووجــود اســتمارة األدوات وجاهزيتهــا التــي يــراد اختبارهــا.

من األفضل استثناء عّينة التجربة القبلية من عّينة المسح الرئيسي لتقليل احتمالية عدم االستجابة وتخفيف العبء على المبحوثين.. 5

توثيق منهجية التجربة القبلية ونطاقها والعناصر التي تمّ اختبارها وتقييمها وأهم الدروس المستفادة والتوصيات.. 6

محاور الجودة ذات العالقة:

• دقة البيانات.	

• سالمة المنهجية.	

• الوقتية وحداثة البيانات.	
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ثالثً: مرحلة 

جمع البيانات
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ثالثً: مرحلة جمع البيانات
تشــكل عمليــة جمــع البيانــات المحــور األساســي فــي تنفيــذ المســح، فكمــا أن دقــة العمــل فــي المراحــل الســابقة تؤثــر فــي جــودة العمــل فــي 

هــذه المرحلــة فكذلــك جــودة عمليــة جمــع البيانــات ســتؤثر فــي العمــل فــي المراحــل التاليــة )فــأي انحــراف فــي التنفيــذ ســواء مــن حيــث الزمــن أو مــن 

حيــث الجانــب الفنــي ســيؤدي بالضــرورة إلــى خلــل فــي اإليفــاء بااللتزامــات بتوفيــر البيانــات اإلحصائيــة فــي الوقــت المناســب أو المحــدد مســبقًا، وكذلــك 

التأثيــر فــي جــودة المخرجــات والبيانــات اإلحصائيــة(.

1.3 اإلعداد لعملية جمع البيانات

يجــب أن يكــون هنــاك تخطيــط دقيــق لعمليــة جمــع البيانــات يشــمل تحديــد األدوار والمســؤوليات فيمــا يتعّلــق بجميــع الجوانــب المرتبطــة بعمليــة 

الجمــع بمــا فــي ذلــك اســتراتيجية االتصــال والتنفيــذ والتقييــم والمراقبــة وأمــن البيانــات.

المعيــار: ينبغــي التأكــد مــن جاهزيــة المتطلبــات واألدوات المناســبة لتنفيــذ عمليــة جمــع البيانــات، بمــا فــي ذلــك المــوارد الماليــة والبشــرية 

والمســتلزمات، والهيــكل الوظيفــي واإلشــرافي لفريــق العمــل، والجــدول الزمنــي، ووصــف العمليــات الميدانيــة، وإجــراءات الجــودة الخاصــة بجمــع 

البيانــات، وأدلــة التدريــب، والدعايــة المرافقــة لعمليــة جمــع البيانــات.

أبرز إجراءات الجودة:

عندمــا يتــم وضــع خطــة لتنفيــذ العمــل الميدانــي يجــب التعــرّف أوالً إلــى البيئــة التــي ســينّفذ فيهــا المســح، وتشــمل هــذه البيئــة الخصائــص . 1

الطبيعيــة والجغرافيــة للمناطــق المســتهدفة، ومراعــاة خصوصيتهــا، باإلضافــة إلــى التعــّرف إلــى خصائــص وحــدة المعاينــة مــن أفــراد أو أســر أو 

منشــآت.

إعــداد خطــة لعمليــة جمــع البيانــات بمــا يحقــق أفضــل مســتويات دقــة البيانــات وبمــا يراعــي الحــّد مــن العــبء علــى المبحوثيــن ويقلــل مــن . 2

التكلفــة، مــع االلتــزام بالجــدول الزمنــي وأهمّيــة وجــود الخطــة البديلــة لمواجهــة المشــاكل المحتملــة.

تحديــد مناطــق العمــل الميدانــي ووحــدات المعاينــة والتعــّرف إليهــا بشــكل دقيــق علــى الخرائــط وفــي الميــدان، وذلــك لضمــان عــدم إســقاط أّي . 3

مــن وحــدات المعاينــة أو عــدم تكــرار زيارتهــا.

ينبغــي للمشــرفين والمراقبيــن التأكــد مــن توافــر أدوات جمــع البيانــات ونمــاذج تقاريــر اإلنجــاز والتقاريــر التنظيميــة كافــة، وجميــع الوثائــق . 4

التعليمــات. وكتيبــات 

توزيع وحدات عينة الدراسة على الباحثين وفقًا لمعداّلت اإلنجاز المتوقعة. . 5

توزيــع الباحثيــن علــى المراقبيــن بمــا يمكــن مــن إنجــاز المشــروع فــي الوقــت والكلفــة المحّدديــن، وبمــا يضمــن قــدرة المراقبيــن علــى متابعــة . 6

عمــل الباحثيــن وقــدرة المشــرفين علــى متابعــة عمــل المراقبيــن.

تحديد المهام والمسؤوليات بطريقة تكفل سير العمل وانسيابه مع ضمان عنصر المتابعة والتحكم الميداني ومراقبة الجودة.. 7

تنفيذ الحملة اإلعالمية قبل عملية جمع البيانات وخاللها بفعالية وبشكل مكثف ما يسهم في زيادة نسبة االستجابة في المسح.. 8

وضع مؤشرات لمراقبة جودة جمع البيانات لتقييم إجراءات العمل الميداني.. 9

تجهيــز غرفــة عمليــات بتقنيــات تواصــل حديثــة واختيــار فريــق العمــل مــن أصحــاب الكفــاءات والخبــرات للمســاهمة فــي تقديــم الدعــم الفنــي . 10

والمســاعدة ســواء للمبحوثيــن أو لفريــق العمــل الميدانــي، وذلــك لضمــان تنفيــذ خطــة العمــل الميدانــي بانســيابية وتناغــم وجــودة.

استخدام األجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة في عملية جمع البيانات كلما كان ذلك مالئماً.. 11

إعــداد أنظمــة لضمــان أمــن البيانــات وســرّيتها خــالل عمليــة حفظهــا ونقلهــا، خاصــة مــع اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي جمــع البيانــات مثــل . 12

ــة واإلنترنــت. ــة واللوحّي األجهــزة الكفّي
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التأكد من وجود منهجية وإجراءات مناسبة للتعامل مع حاالت عدم االستجابة بهدف تقليلها.. 13

إعــداد دليــل العمــل الميدانــي /دليــل الباحــث/ دليــل التدريــب بعنايــة بحيــث يتضّمــن إجــراءات العمــل كافــة والمفاهيــم والجوانــب التــي يجــب . 14

علــى الباحــث والمراقــب والمشــرف معرفتهــا، وذلــك لرفــع مســتوى جــودة البيانــات.

إعــداد خطــاب تمهيــدي إلبــالغ أفــراد العينــة بأهميــة المســح، ويمكــن أن يتضمــن ذلــك فــي بعــض األحيــان تجهيــز نشــرة إحصائيــة مختصــرة فــي . 15

موضوعــات تهــّم األســر أو الشــركات.

االطالع على نتائج قياس عبء االستجابة للمسوح المشابهة السابقة لالستفادة منها في تحديد اآللية والظروف المناسبة إلجراء المقابلة.. 16

توفيــر مطويــة بالتعليمــات الرئيســية إلجــراء المقابــالت، تكــون قصيــرة وواضحــة ومتاحــة للباحثيــن، ويمكــن اســتخدامها بســهولة خــالل عمليــة . 17

جمــع البيانــات.

محاور الجودة ذات العالقة:

• الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة.	

• الوضوح والقابلية للتفسير.	

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات. 	

• الوقتية وحداثة البيانات.	

2.3 تدريب فريق العمل

ــات وترميزهــا وتدقيقهــا،  ــى تزويدهــم بالمعــارف والمهــارات والقــدرات فــي مجــال جمــع البيان ــق العامليــن فــي المســح إل ــب فري تهــدف عمليــة تدري

ويجــب أن يغطــي التدريــب المعــارف اإلحصائيــة والمهــارات التقنيــة والســلوكية بشــقيها النظــري والعملــي. 

المعيار: بهدف الحصول على بيانات تتسم بدرجة عالية من الكفاءة والدقة، ينبغي تنفيذ تدريب مالئم للفريق المعني بجمع البيانات وترميزها 

وتدقيقها وإدخالها، يضمن تحقيق معرفتهم وفهمهم لمختلف جوانب المسح مثل المفاهيم والتعاريف الخاصة بموضوع المسح وأسلوب 

العمل الميداني وآلية تعبئة االستمارة وأسلوب إجراء المقابالت الشخصية ولباقته، وكيفية التعامل مع أدوات المسح المختلفة واألجهزة 

اإللكترونية.

أبرز إجراءات الجودة:

إيــالء عمليــة التدريــب أهميــة كبيــرة مــن قبــل اإلدارة العليــا للمركــز، لمــا لهــا مــن دور حيــوي فــي عمليــة جمــع البيانــات، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن . 1

خــالل مشــاركة ممثــل عــن اإلدارة العليــا فــي المركــز فــي افتتــاح الــدورات التدريبيــة.

تدريــب الباحثيــن والمشــرفين والمراقبيــن علــى األمــور الفنيــة واإلداريــة والتنظيميــة كافــة المتعلقــة بعمليــة جمــع البيانــات، وأن يشــمل ذلــك . 2

أهــداف المســح ومنهجيــة العمــل وآليــة اســتيفاء االســتمارة وآليــة العمــل الميدانــي، وكيفّيــة التعامــل مــع أدوات المســح المختلفــة.

التأكــد مــن حضــور جميــع الباحثيــن التدريــب الخــاص بمرحلــة العمــل الميدانــي وحضورهــم االختبــار النهائــي للتأكــد مــن فهمهــم للمســح. وإذا . 3

ــب األمــر ينبغــي دعــوة أعضــاء فريــق المســح مــن غيــر فريــق جمــع البيانــات لحضــور التدريــب بشــكل كامــل أو جزئــي، وذلــك للتحقــق مــن  تطّل

ســالمة الفهــم لمعاييــر المســح ومفاهيمــه.

أن يتــم مراعــاة العامليــن ألول مــرة ممــن ليــس لديهــم الخبــرة والمهــارة فــي مجــال العمــل اإلحصائــي واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتوفيــر عناصــر نجاح . 4

التدريــب الخــاص بهــم كافة.

 ينبغي تضمين تفاصيل عن إجراءات مراقبة جودة جمع البيانات وقياسها خالل عملية التدريب.	. 
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ــك للتدريــب علــى آليــات مراقبــة . 6 ــة لعمليــة اإلشــراف، وكذل ــق المشــرفين والمراقبيــن علــى اإلجــراءات المطلوب ينبغــي إجــراء تدريــب خــاص لفري

ــات وقيــاس المؤشــرات الخاصــة بهــا.  جــودة جمــع البيان

تدريب الباحثين على أهم األخالقيات والقيم والسلوكيات التي يجب التزامها خالل عملية جمع البيانات. . 7

تنفيــذ أســلوب لعــب األدوار خــالل عمليــة التدريــب الخاصــة بفريــق العمــل الميدانــي واســتخدام الوســائط المرئيــة )مثــل الفيديــو والصــور( للتعــرّف . 8

إلــى الطــرق الصحيحــة وغيــر الصحيحــة فــي إجــراء المقابلــة وذلــك لتجنــب اســتخدام الطــرق غيــر الصحيحــة فــي إجــراء المقابلــة.

وضع عاملي الخبرة والمؤهالت في االعتبار عند اختيار الباحثين المشاركين في المسح.. 9

عمل تدريب ميداني خالل تنفيذ التدريب النظري، وأن يتم عمل تقييم لعملية التدريب الميداني لالستفادة من هذه التجربة.. 10

األخــذ فــي االعتبــار عناصــر الخبــرة والمؤهــالت لــدى المرشــحين للعمــل، باإلضافــة إلــى نتائــج تقييــم االختبــار وتقييــم مســتوى المشــاركة وحضــور . 11

التدريــب عنــد اختيــار فريــق العمــل وتحديــد مســؤولياتهم.

إجــراء اختبــار لتقييــم مســتوى إدراك فريــق العمــل واســتيعابه، وأن يتــم اســتخدام نتائــج التقييــم باإلضافــة إلــى المعاييــر األخــرى المذكــورة أعــاله . 12

فــي عمليــة اختيــار فريــق العمــل.

تقييم فعالية التدريب ويمكن أن يكون ذلك بقياس أثر عملية التدريب من خالل مستوى اإلنجاز ودقته.. 13

محاور الجودة ذات العالقة:

• الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة.	

• دقة البيانات.	

3.3 تنفيذ عملية جمع البيانات

إن عمليــة جمــع البيانــات مــن أهــم مراحــل المســح اإلحصائــي ألنهــا هــي المرحلــة التــي يتــم مــن خاللهــا الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة،  لــذا ينبغــي 

جمــع البيانــات بأســلوب علمــي صحيــح وفقــًا لخطــة زمنيــة محــدّدة وإجــراءات موثقــة لضمــان جمــع بيانــات دقيقــة.

ــم بأخطــاء المســح مــع  ــات والتحّك ــوازن بيــن أقصــى جــودة للبيان ــات بطريقــة تحقــق أفضــل ت ــة جمــع البيان ــار: ينبغــي تصميــم وإدارة عملي المعي

التقليــل مــن عــبء االســتجابة والتكلفــة. وينبغــي أن تتــالءم إجــراءات جمــع البيانــات مــع أداة جمــع البيانــات المســتخدمة وطريقــة جمعهــا.

أبرز إجراءات الجودة:

ــة . 1 ــات مــن حيــث األحــداث والظــروف الواقعــة فيهــا )كالعطــالت واألعيــاد وحال يجــب مراعــاة طبيعــة الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم فيهــا جمــع البيان

ــز فــي نتائــج المســح. الطقــس. إلــخ( أو أي أحــداث أخــرى قــد تؤثــر ســلباً فــي عمليــة جمــع البيانــات، ومــن ثــم قــد تــؤدي إلــى تحّي

توقيع العاملين كافة في مرحلة جمع البيانات وإدخالها تعهد السرية )وثيقة حماية البيانات(.. 2

يتــم تحديــد وقــت الزيــارة بمــا يناســب ظــروف المبحــوث، ويمكــن االســتفادة مــن المعلومــات المتوافــرة مــن المســوح الســابقة، كمــا يمكــن االتصــال . 3

المباشــر مــع المبحــوث لتحديــد الوقــت المناســب الجــراء المقابلــة.

التزام فريق العمل الميداني باألخالقيات والعادات والقيم والمبادئ التي تم التدريب عليها وتلك المتعارف عليها في المجتمع.. 4

الظهــور بالمظهــر المالئــم وقــت إجــراء المقابلــة، وارتــداء المالبــس المناســبة والمقبولــة لعــادات المجتمــع، وطــرق البــاب بهــدوء ومراعــاة حرمــة . 5

البيــوت وعــدم الدخــول إال إذا ســمح بذلــك.

عنــد إجــراء المقابلــة يتــم تثبيــت البطاقــة التعريفيــة بشــكل واضــح وتعريــف الباحــث بنفســه وبالمركــز وشــرح مهمتــه باختصــار ودون مبالغــة، . 6

وتأكيــد ســرّية البيانــات وعــدم تســريبها أو إطــالع أي شــخص كان علــى أي بيانــات شــخصية أو فرديــة تــّم جمعهــا.
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عندما يكون الفرد المستهدف في األسرة غير موجود، يجب وضع القواعد لتحديد الشخص المناسب الذي يمكن أن ينوب عنه.. 7

إعطاء الوقت الكافي للمبحوث لإلجابة عن األسئلة وعدم استعجاله وإتاحة المجال للمبحوث لتقديم البيانات باألسلوب المناسب له.. 8

علــى الباحــث تجنــب إظهــار الدهشــة مــن اإلجابــات التــي يدلــي بهــا المبحــوث، وكذلــك تجنــب إبــداء أي ردّ فعــل علــى هــذه اإلجابــات واالبتعــاد عــن . 9

األســئلة اإليحائيــة التــي قــد ترتــب علــى المبحــوث التزامــًا أدبيــًا بإجابــة معينــة قــد ال تكــون صحيحــة.

في األسئلة التي تستوفى من خالل باحثين ميدانيين أو عبر الهاتف ال بدّ للباحث من خلق مناخ من الصداقة والتعاون مع المبحوثين. . 10

هنــاك خصوصيــة فــي بعــض المســوح يجــب فيهــا الحــرص علــى عــدم إجــراء المقابلــة مــع الشــخص المســتهدف بحضــور شــخص آخــر، ألن ذلــك . 11

يــؤدي إلــى التحيــز فــي اإلجابــة عــن بعــض األســئلة.

فــي حــال المســوح االقتصاديــة يتــم التأكــد مــن أن التواصــل مــع المنشــأة يكــون مــن خــالل الشــخص المناســب مــن أجــل التقليــل مــن حــاالت عــدم . 12

االســتجابة والحصــول علــى بيانــات دقيقــة.

إعــداد تقاريــر اإلنجــاز وســير العمــل وتزويدهــا لمســؤولي العمــل الميدانــي، وذلــك للتأكــد مــن زيــارة جميــع وحــدات العّينــة المحــّددة للمســح وجمــع . 13

البيانــات منهــا، مــع أهمّيــة وجــود إجــراءات لتتّبــع ســير االســتمارة خــالل عمليــة جمــع البيانــات.

فــي حــال الحاجــة إلــى إصــدار تعليمــات جديــدة يكــون ذلــك مــن خــالل تعاميــم مكتوبــة ومعتمــدة مــع التأكــد مــن اتســاقها معــًا وعــدم إرباكهــا . 14

لعمــل الباحثيــن فــي أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات.

مراقبــة انضبــاط فريــق جمــع البيانــات بتنفيــذ التعليمــات والتوجيهــات الموجهــة لهــم ســواء وردت فــي أدلــة العمــل أو مــن خــالل التعاميــم . 15

المكتوبــة أو غيرهــا.

توفيــر رقــم هاتــف مجانــي لالتصــال )يمكــن أن يكــون رقــم غرفــة العمليــات( فــي حــال كان لــدى المبحوثيــن أي أســئلة أو استفســارات مــع وجــود . 16

فريــق اتصــال مؤهــل للتعامــل مــع األســئلة الــواردة.

فــي حــال الســماح باســتخدام وحــدات المعاينــة )منشــآت أو أســر( البديلــة يجــب أن يكــون ذلــك مــن خــالل منهجيــة واضحــة ومناســبة وموثقــة، . 17

تقلــل مــن اســتخدام الوحــدات البديلــة بحيــث يكــون اســتخدامها فــي نطــاق محــدود وبعــد اســتنفاد فــرص االســتجابة للوحــدات األصليــة مــع 

ضــرورة مراقبــة تطبيــق هــذه اآلليــة.

وضع آلية مكتوبة للتمييز بين مفاهيم القيم المفقودة والقيم الصفرية وحاالت الرفض عند تعبئة االستمارة.. 18

عقــد االجتماعــات الدوريــة واالســتثنائية لفريــق العمــل الميدانــي لمناقشــة التقــّدم المحــرز فــي تنفيــذ المســح ومراجعتــه وكتابــة محاضــره . 19

وتوثيقهــا.

ــات أو . 20 ــة جمــع البيان ــرار انتهــاء مرحل ــك فــي اتخــاذ ق ــات، وأن تتــم االســتفادة مــن ذل ــة البيان ــي ونوعي ــرة العمــل الميدان ــوازن بيــن فت تحقيــق الت

ــك مــن خــالل آليــة واضحــة. اســتمرارها، علــى أن يتــم ذل

تعــّد وثائــق المســح مــن اســتمارات وكتيبــات تدريــب وتعاميــم بمنزلــة وثائــق رســمية يجــب علــى الــكادر الفنــي العامــل المحافظــة عليهــا وعــدم . 21

تركهــا فــي األماكــن العامــة أو فــي غيــر أماكــن العمــل وحمايتهــا مــن الضيــاع أو التلــف أو الســرقة. 

التأكيــد علــى الــكادر الميدانــي وإعــادة تذكيــره بأهمّيــة المحافظــة علــى ســرّية البيانــات ومعاقبــة مــن يثبــت عليــه اإلفصــاح عــن تفاصيــل تتعلــق . 22

بمعلومــات شــخصية وردت ضمــن البيانــات الــواردة فــي االســتمارات. 

تقديم تقرير مالي دوري يبّين قيمة المصروفات مقارنة بحجم اإلنجاز لضمان كفاية الميزانية الستكمال مراحل المسح كافة دون عجز.. 23

تقديــم رســالة شــكر لألســرة أو المنشــأة علــى تعاونهــم وتقديمهــم المعلومــات المطلوبــة وتقديــم الهدايــا للمبحوثيــن )إن كان ذلــك مالئمــًا( إن . 24

كان هــذا مــن شــأنه تشــجيع المبحــوث علــى االســتجابة علــى أن يكــون ذلــك ضمــن خطــة المســح.

ــإلدالء . 25 ــات عــن معلومــات التواصــل مــع األشــخاص المنتدبيــن ل ــة( ينصــح بعمــل قاعــدة بيان فــي المســوح المتكــررة )خاصــة المســوح االقتصادي
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ــزم األمــر. ــات، وذلــك لالســتفادة منهــا فــي الجــوالت التاليــة مــن المســح علــى أن يتــم تحديــث هــذه القاعــدة حيثمــا ل بالبيان

محاور الجودة ذات العالقة:

• الوضوح والقابلية للتفسير.	

• سالمة المنهجية. 	

• دقة البيانات.	

• الوقتية وحداثة البيانات. 	

4.3 تدقيق البيانات ميدانيً

تهــدف هــذه العمليــة إلــى التحكــم بالبيانــات التــي يتــم جمعهــا واكتشــاف األخطــاء فيهــا والتعــرّف إلــى حجــم هــذه األخطــاء وتأثيرهــا وكيفيــة 

التعامــل معهــا.

المعيــار: ينبغــي القيــام بعمليــة تقييــم جــودة البيانــات واكتشــاف األخطــاء خــالل مرحلــة جمــع البيانــات بحيــث يتــم تصحيــح األخطــاء والخلــل فــي 

البيانــات وتعديــل االنحــراف عــن مســتويات الجــودة المطلوبــة مباشــرة، مــع ضــرورة إبــالغ الباحثيــن بهــذه األخطــاء، وذلــك لتجّنــب تكرارهــا.

أبرز إجراءات الجودة:

وضــع قواعــد تدقيــق ميدانيــة يســتخدمها الباحــث أثنــاء وبعــد إنهــاء المقابلــة مــع المدلــي بالبيانــات لضمــان اســتيفاء جميــع البيانــات المطلوبــة . 1

وعــدم تــرك حقــول فارغــة ضمــن أســئلة االســتمارة.

وضــع قواعــد تدقيــق ميدانيــة يســتخدمها فريــق المراقبــة واإلشــراف لتدقيــق االســتمارات فــي موقــع العمــل، لمعرفــة إذا مــا كان العمــل قــد تــّم . 2

بطريقــة صحيحــة، ووفقــًا للتعليمــات، وذلــك لتفــادي أي نقــص أو خطــأ ويكــون ذلــك مــن خــالل فحــص عّينــة مــن البيانــات التــي تــّم جمعهــا مــن 

قبــل الباحثيــن.

قيــام المشــرف بتدقيــق االســتمارات فــي الميــدان مباشــرًة وبشــكل مســتمر واعتمــاد البيانــات المنجــزة الصحيحــة وإعــادة االســتمارات التــي بهــا . 3

أخطــاء أو غيــر المســتكملة إلــى الباحثيــن لمعالجتهــا وفــق منهجيــة محــددة مــع إمكانيــة اســتيفاء بعــض البيانــات عــن طريــق الهاتــف.

فحص االتساق الداخلي للبيانات بالتنسيق مع اإلدارات الفنية ذات العالقة.. 4

جمع مؤشرات الجودة وتحليلها بطريقة من شأنها أن تساعد على تحديد مصادر األخطاء غير اإلحصائية.. 5

استخراج حاالت عدم المطابقة وأخطاء االستجابة على مستوى الباحث والمشرف والمراقب وتوزيعها الجغرافي.. 6

رصــد معلومــات حــول مســتوى العــبء الملقــى علــى كاهــل المبحــوث وتحليــل هــذه المعلومــات وإعــداد تقريــر بذلــك يبيــن أثــر ذلــك فــي جــودة . 7

البيانــات، باإلضافــة إلــى الــدروس المســتفادة.

قياس معّدالت االستجابة ومعدالت الرفض ومعدالت عدم المطابقة ومراقبتها.. 8

تشــكيل فريــق متخّصــص ومــدّرب تدريبــًا جيــدًا علــى آليــات التدقيــق، ويقــوم هــذا الفريــق بالتدقيــق علــى األخطــاء المنطقيــة واللفظيــة الــواردة . 9

ــوان  ــة التدقيــق باســتخدام أقــالم خاصــة ذات أل ــق المســح، ويفضــل أن تتــم عملي ــة معــدّة مســبقًا مــن قبــل فري فــي االســتمارة وفقــًا لمنهجي

محــددة والســماح بتصحيــح الخطــأ خــالل عمليــة جمــع البيانــات وإدخالهــا.

إعــداد منهجيــة إلعــادة المقابلــة مــع الوحــدات التــي تّمــت زيارتهــا وتنفيذهــا، للتأكــد مــن دقــة اســتيفاء االســتمارة والتحقــق مــن أن الباحــث جمــع . 10

البيانــات الصحيحــة المطلوبــة، علــى أن يتــم ذلــك مــن قبــل فريــق مســتقل.
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إعداد تقرير عن عملية مراقبة الجودة والمشاكل التي ظهرت خالل عملية تنفيذ المسح، وذلك لدراسة أثرها في نتائج المسح الحقاً.. 11

محاور الجودة ذات العالقة:

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات.	

5.3 حفظ االستمارات

تعــّد االســتمارات الحاضنــة األساســية للبيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن المبحوثيــن، لــذا فهــي تعــّد ثــروة معلوماتيــة مهّمــة ينبغــي حفظهــا وحمايتهــا 

مــن الضيــاع والتلــف والتســرّب.

المعيــار: ينبغــي وضــع نظــام لحفــظ االســتمارات لضمــان حمايتهــا مــن الضيــاع والتلــف وضمــان عــدم الكشــف عــن البيانــات الســرّية وكشــف 

المبحوثيــن. خصوصيــة 

أبرز إجراءات الجودة:

وضــع آليــة لمتابعــة ســير االســتمارات وتدفقهــا بيــن مراحــل العمــل المختلفــة بــدءًا بعمليــة تعبئتهــا ميدانيــًا مــرورًا بعمليــة التدقيــق والترميــز . 1

واإلدخــال، ثــم تخزينهــا وأرشــفتها، بحيــث تضمــن هــذه اآلليــة ســرّية البيانــات وحمايــة االســتمارات مــن الضيــاع.

تخزين االستمارات وحفظها، بحيث يمكن الوصول اليها من قبل األشخاص المخوّلين بذلك بسهولة عند الحاجة.. 2

وضــع مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تضمــن حفــظ االســتمارات الورقيــة واإللكترونيــة وفــق ظــروف مالئمــة تضمــن حمايتهــا مــن التلــف وبطريقــة . 3

غيــر مكلفــة، كمــا ينبغــي توثيــق هــذه اإلجــراءات وإتاحتهــا.

وجود مشرف مسؤول عن عملية األرشفة والتخزين توكل إليه مهّمة الوصول إلى االستمارات واسترجاعها وترتيبها.. 4

إنشــاء قاعــدة بيانــات تشــمل معلومــات عــن االســتمارات المخزنــة تشــمل علــى ســبيل المثــال: اســم المســح وعــدد االســتمارات وتاريــخ التخزيــن . 5

واســم المســتلم وغيرهــا مــن المعلومــات التعريفيــة.

حفــظ االســتمارات والوثائــق الورقيــة ذات العالقــة فــي ملفــات مالئمــة محكمــة اإلغــالق مصنوعــة مــن ورق المانيــال أو الــورق المقــّوى المضغــوط علــى . 6

ســبيل المثــال.

وضع ملصقات واضحة على أدراج الملفات أو خزائنها تحتوي على تفاصيل الملفات واالستمارات لتسهيل الرجوع اليها. . 7

محاور الجودة ذات العالقة:

• إمكانية الوصول إلى البيانات )اإلتاحة(.	

مالحظة: تعّد هذه العملية »حفظ االستمارات« محققة ألحد أهم المبادئ والقيم اإلحصائية الرصينة »حماية سرّية البيانات«.
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رابعً: مرحلة تجهيز البيانات ومعالجتها
تعــّد هــذه المرحلــة مــن المراحــل المهّمــة التــي يجــب تنفيذهــا بعنايــة، نظــرًا إلــى تأثيرهــا المباشــر فــي دقــة البيانــات ونوعيتهــا، حيــث إنــه ينتــج 

منهــا الشــكل النهائــي للبيانــات التــي يتــم جمعهــا والتــي ســتتم دراســتها وتحليلها ونشــرها. 

 1.4 ترميز البيانات

عمليــة الترميــز تعنــي إعطــاء رمــوز أو أرقــام محــدّدة للبيانــات، واســتبدال اإلجابــات النصيــة )جمــل أو كلمــات( برمــوز معينــة ذات دالالت محــدّدة تبعــاً 

لنظــام مصمــم مســبقاً يعطــي لــكل حالــة أو إجابــة رمــزاً مختصــراً خاصــاً بهــذه الحالــة، وتجــري عمليــة الترميــز فــي العــادة قبيــل إدخــال البيانــات، وتتــم 

هــذه العمليــة فــي العــادة علــى أيــدي كادر مــدرّب ومؤهــل وعلــى معرفــة جيــدة باســتخدام أنظمــة الترميــز المختلفــة وأدلتهــا.

المعيار: ينبغي ترميز البيانات التي يتم جمعها بشكل مالئم لتسهيل دراستها وتصنيفها وتحليلها، وذلك باستخدام أدلة ترميز معيارية، 

لتعزيز االتساق وتسهيل المقارنة.

أبرز إجراءات الجودة:

إعــداد أدلــة ترميــز موحــدة علــى مســتوى النظــام اإلحصائــي أو علــى األقــل علــى مســتوى المركــز علــى أن تضمــن هــذه األدلــة انســجامها مــع األدلــة . 1

الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة )قــدر اإلمــكان( مــع مراعــاة خصوصيــة النظــام اإلحصائــي. علــى أن يتــم األخــذ فــي االعتبــار احتياجــات الشــركاء عنــد 

إعــداد هــذه األدلــة.

إعــداد دليــل التدريــب للمرّمزيــن وعقــد جلســات تدريبيــة مالئمــة لهــم مــن قبــل الخبــراء المتخّصصيــن بالترميــز وضمــان وجــود أدوات التدريــب . 2

المناســبة.

يمكن عمل قوائم بحاالت الترميز األكثر شيوعًا أو تكرارًا، وذلك لتسهيل عملية الترميز.. 3

ــة . 4 ــة الحالّي ــة والوصفّي ــرات الرقمّي ــات تســمح باســتيعاب جميــع قيــم المتغّي اســتخدام األرقــام المتسلســلة للترميــز ويجــب أن تكــون عــدد الخان

والمســتقبلّية.

فــي حــال الترميــز اآللــي خــالل عمليــة جمــع البيانــات يتــم إتاحــة مــكان »خانــة« لوصــف الحقــل الــذي تــم ترميــزه، وتدريــب الباحثيــن جيــدًا علــى عمليــة . 5

الترميز.

إعداد عملية الترميز اآللي )قدر اإلمكان( من أجل تقليل التكلفة والوقت وزيادة دقة البيانات.. 6

وضع نظام لتدقيق الترميز يشمل مراجعة عينة من البيانات المرمزة وتطبيق قواعد مطابقة الختبار دقة الترميز.. 7

تحويل الحاالت صعبة الترميز إلى الخبراء والمتخّصصين سواء عند استخدام الترميز اليدوي أو الترميز اآللي.. 8

اســتخدام رمــوز أو أرقــام محــّددة وموّحــدة لتمييــز القيــم المفقــودة عــن غيرهــا مــن البيانــات فــي قاعــدة البيانــات، وذلــك لتجنــب الخلــط بينهــا . 9

وبيــن البيانــات الفعليــة.  

محاور الجودة ذات العالقة:

• دقة البيانات.	

• االتساق والترابط.	

2.4 إدخال البيانات 

هــي عمليــة نقــل البيانــات والمعلومــات إلــى الصيغــة اإللكترونيــة أو الملفــات اإللكترونيــة مــن خــالل برامــج إدخــال متخصصــة، وتتضمــن عمليــة إدخــال 

البيانــات نقــل البيانــات مــن االســتمارة الورقيــة إلــى جهــاز الحاســوب مــن خــالل اإلدخــال اليــدوي أو اإلدخــال اآللــي باســتخدام الماســح الضوئــي أو األجهــزة 

الكفّيــة واألجهــزة اللوحّيــة وغيرهــا. كمــا يمكــن أن تكــون عمليــة اإلدخــال مباشــرة إلــى األجهــزة اإللكترونيــة خــالل عمليــة جمــع البيانــات.



30

المعيار: ينبغي تصميم عملية إدخال البيانات بما يضمن تقليل التكلفة والوقت وضمان دقة عالية للبيانات المدخلة.

أبرز إجراءات الجودة:

فحص نظام إدخال البيانات جيدًا قبل االستخدام، وإجراء عمليات التطوير وفقًا لنتائج الفحص.. 1

توفير التدريب المناسب لمدخلي البيانات وتجهيز وثائق اإلدخال المناسبة وأدلتها.. 2

متابعة معّدالت اإلنجاز ومعّدالت نوعية األخطاء لكل مدخل.. 3

إعداد نماذج استالم وتسليم وحفظ لالستمارات المدخلة.. 4

توفير تعليمات مناسبة وقواعد مطابقة مالئمة في حال تعبئة االستمارة ذاتيًا من قبل المبحوث تضمن سالمة إدخال البيانات.. 5

فــي حــال أن التعليمــات تســمح لمدخــل البيانــات بوضــع مالحظــات أو إشــارات علــى االســتمارة، يفّضــل أن يكــون ذلــك باســتخدام قلــم حبــر بلــون . 6

مميــز يختلــف عــن لــون القلــم المســتخدم فــي عمليــة تعبئــة االســتمارة ومراجعتهــا.

فــي حــال اســتخدام الماســح الضوئــي إلدخــال البيانــات يجــب توفيــر مدخلــي بيانــات إلدخــال البيانــات يدويــًا فــي حــال االســتمارات الرديئــة والتالفــة. . 7

كمــا ينبغــي إدخــال عّينــة مــن االســتمارات يدويــاً ومقارنــة نتائــج اإلدخــال وذلــك لتقييــم دقــة اإلدخــال.

فــي حــال كانــت عمليــة إدخــال البيانــات إلكترونيــًا )مباشــرة مــع عمليــة جمــع البيانــات( ســواء مــن خــالل األجهــزة اللوحّيــة أو مــن خــالل اإلنترنــت يتــم . 8

التأكــد مــن توافــر قواعــد مطابقــة مالئمــة تــوازن بيــن دقــة البيانــات المدخلــة وســرعة إتمــام عمليــة جمــع البيانات. 

ــد طــرق . 9 ــة لكشــف أخطــاء اإلدخــال وتحليلهــا وتحدي ــواردة فــي االســتمارة الورقي ــات ال ــة ومقارنتهــا مــع البيان ــات المدخل ــة للبيان مراجعــة كامل

التحســين.

اســتخدام أســاليب مراقبــة جــودة إدخــال البيانــات، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــالل تطبيــق منهجيــة إعــادة إدخــال عّينــة مــن االســتمارات للتحقــق . 10

ممــا إذا كانــت دقــة اإلدخــال تلّبــي مســتويات دقــة محــددة مســبقًا وتوفــر التغذيــة الراجعــة بهــدف التحســين، وفــي حــال عــدم تحقيــق مســتويات 

مقبولــة لدقــة اإلدخــال يتــم إعــادة إدخــال االســتمارات مــرة أخــرى بعــد تحديــد أســباب عــدم الدقــة وطــرق الحــل المالئمــة. 

فــي حــال كانــت عمليــة اإلدخــال ال مركزيــة، يجــب إعطــاء عمليــة دمــج قواعــد البيانــات اهتمامــًا كبيــرًا لضمــان اتســاق البيانــات وانســجامها مــن . 11

حيــث الهيكليــة والتصانيــف وعمــل مقارنــة دقيقــة بيــن محتويــات قواعــد البيانــات.

فــي حــال وجــود بيانــات ومعلومــات إضافيــة مــن مصــادر أخــرى يــراد دمجهــا مــع البيانــات المدخلــة مــن المســح فــال بــدّ مــن وضــع آليــة واضحــة . 12

ــات. وموثقــة لدمــج هــذه البيان

تطبيــق إجــراءات الســالمة والحمايــة علــى البيانــات بعــد إدخالهــا إلكترونيــاً، بطريقــة ال تتيــح إال ألشــخاص محدّديــن مخوّليــن للدخــول إلــى ملفــات . 13

البيانــات لالطــالع عليهــا، علــى أن يتــم وضــع اإلجــراءات الكافيــة لحمايــة البيانــات مــن العبــث والضيــاع. 

عمل نسخة احتياطية بشكل دوري للبيانات المدخلة واإلبقاء على نسخة من البيانات األصلية قبل إجراء عمليات التعديل عليها.. 14

محاور الجودة ذات العالقة:

• الدقة.	

• الوقتية وحداثة البيانات.	

• االتساق والترابط. 	
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3.4 تدقيق البيانات ومعالجتها

ــي  ــات بهــدف معالجتهــا وتصحيحهــا وبالتال تشــمل هــذه العمليــة مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى الكشــف عــن القيــم الخطــأ فــي البيان

تحســين جودتهــا. 

المعيــار: ينبغــي تدقيــق البيانــات ومعالجتهــا علــى نحــو مالئــم، بنــاًء علــى معلومــات موثــوق بهــا، وذلــك لتصحيــح األخطــاء المكتشــفة والحــّد مــن 

تأثيرهــا.

أبرز إجراءات الجودة:

ينبغــي حفــظ نســخة مــن البيانــات الخــام )األصليــة( التــي تــمّ جمعهــا وإدخالهــا وقبــل إجــراء أي عمليــة تعديــل عليهــا، وذلــك لالســتفادة مــن . 1

هــذه النســخة عنــد الحاجــة للرجــوع إليهــا بهــدف التحقــق مــن القيمــة األصليــة للبيانــات أو لمقارنــة حجــم التعديــالت وأثرهــا، كمــا ســيرد الحقــًا.

وجود منهجية لتدقيق البيانات ومعالجتها وتطبيق هذه المنهجية. . 2

إعداد برامج وتطبيقات إلكترونية لتسهيل عملية التدقيق والمعالجة.. 3

تحديد طرق للحّد من التحّيز والتأثير السلبي لعدم االستجابة خالل مرحلة معالجة البيانات وتحليلها.. 4

يجــب تطبيــق قواعــد مطابقــة مالئمــة قــادرة علــى اكتشــاف البيانــات المفقــودة والبيانــات غيــر المنطقيــة والبيانــات الخاطئــة، والبيانــات . 5

وغيرهــا. المتطرفــة، 

التأكد من أن جميع قواعد التدقيق متسقة فيما بينها وال يوجد فيها تناقضات.. 6

إجراء عملية المراجعة والتدقيق بشكل فوري ومتزامن مع عمليتي جمع البيانات وإدخالها.. 7

وضع ضوابط لعملية التعديل والمعالجة لتجنب إنتاج أخطاء جديدة.. 8

ــة . 9 ــة وتحديــد آليــة التعديــل المناســبة اإلفراديــة )أي التعديــل لــكل حال تصنيــف حــاالت عــدم المطابقــة وأخطــاء االســتجابة حســب األثــر واألهمّي

علــى حــدة( واآلليــة )يقصــد بالتعديــل اآللــي وضــع قاعــدة للتعديــل بحيــث يتــم تعديــل البيانــات المســتهدفة تلقائيــًا(.

تحديــد مصــادر األخطــاء وأنواعهــا علــى ســبيل المثــال إذا كانــت أخطــاء القيــاس أو أخطــاء الترميــز أو أخطــاء اإلدخــال وغيرهــا وتحديــد طــرق . 10

التعديــل المناســبة حســب نــوع الخطــأ.

وضع متغّير في قاعدة البيانات يحّدد إذا ما كانت القيمة أصلية أو أنها مقّدرة مكتبيًا أو معّدلة.. 11

مقارنة البيانات قبل التعديل وبعده وقياس أثر التعديالت على مؤشرات المسح ونتائجه.. 12

إعادة تطبيق قواعد التدقيق مرة أخرى على البيانات التي تمّ تعديلها للتحقق من صحة البيانات ودقتها.. 13

إنتــاج الجــداول التكراريــة للتحقــق مــن قواعــد االنتقــال فــي اســتمارة المســح )جــداول المطابقــة(، واســتخدام الجــداول المناســبة للتحقــق مــن . 14

العالقــات بيــن المتغّيــرات واالتســاق بيــن األســئلة مــع مراعــاة عنصــر الوقــت.

يمكــن اســتخدام أســلوب التدقيــق االنتقائــي الــذي يرّكــز جهــود التدقيــق علــى تدقيــق بيانــات المتغيــرات الرئيســية فقــط، بخاصــة الســتخراج . 15

النتائــج األوليــة، علــى أن يتــم اتخــاذ ذلــك بنــاًء علــى دراســة علمّيــة، وســيحّدد هــذا األســلوب مســتوى تأثيــر التدقيــق فــي نتائــج المســح وأثــره فــي 

التقليــل مــن الوقــت والجهــد والكلفــة.

يمكــن اســتخدام أســلوب التعديــل الكلــي )Macro Edit( بــدالً مــن التدقيــق التفصيلــي )Micro Edit( علــى أن يتــم اتخــاذ ذلــك بنــاءً علــى . 16

ــره فــي التقليــل مــن الوقــت والجهــد والكلفــة. ــج المســح وأث دراســة علميــة، وســيحدد هــذا األســلوب مســتوى تأثيــر التدقيــق فــي نتائ

مقارنة البيانات مع دورات سابقة أو مصادر أخرى لتقويم منطقية هذه البيانات.. 17
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إعــداد توثيــق خــاص بعمليــة تدقيــق البيانــات ومعالجتهــا، بحيــث يتــم وصــف أنــواع األخطــاء وحجمهــا وكيفّيــة معالجتهــا، ليتــم االســتفادة مــن . 18

هــذه المعلومــات لتقويــم جــودة المســح الحالــي، كمــا يمكــن االســتفادة مــن هــذا التقريــر عنــد تنفيــذ المســوح المســتقبلية.

اختبار االتساق الداخلي بين البيانات من خالل حساب بعض المؤشرات وربطها معًا لمعرفة مدى اتساقها.. 19

اســتخراج معــّدالت عــدم التطابــق والقيــم الخطــأ ومقــدار التغّيــرات التــي طــرأت نتيجــة التعديــالت وتحليــل النتائــج واقتــراح خطــط تحســينية . 20

يمكــن أن تســاهم فــي تحســين جــودة البيانــات وتطويرهــا.

قد يكون من المالئم تعديل البيانات على مراحل حسب األولوية والمنطقية، وذلك لتجّنب تعديل البيانات بشكل خطأ.. 21

مراجعــة بيانــات وحــدات المعاينــة وتدقيقهــا علــى مســتوى تفصيلــي لوحــدات المعاينــة كبيــرة الحجــم وذات التأثيــر فــي المجتمــع، كمــا فــي . 22

ــة الكبيــرة مثــاًل قبــل إجــراء عمليــة التعديــالت علــى بياناتهــا. المنشــآت االقتصادي

استخراج مؤشرات لتقدير التحّيز لحاالت عدم االستجابة من خالل:. 23

• المقارنة مع مصادر البيانات الخارجية الموثوق بها )ملفات السجالت اإلدارية(.	

• مسح متخصص من خالل دراسة عّينة صغيرة من وحدات المعاينة لغير المستجيبين.	

مقارنــة التجانــس بيــن الطبقــات حســب المســوح وحســب اإلطــار ودراســة حــاالت عــدم التجانــس ضمــن الطبقــة وتقويــم حــاالت انتقــال وحــدات . 24

المعاينــة بيــن الطبقــات وأخطــاء التصنيــف الموجــودة فــي اإلطــار.

محاور الجودة ذات العالقة:

• الوضوح والقابلية للتفسير.	

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات.	

• الوقتية وحداثة البيانات.	

4.4 التعويض عن القيم المفقودة والقيم الخاطئة

التعويــض هــو العمليــة المســتخدمة لتعييــن قيــم جديــدة بــدالً مــن القيــم المفقــودة، أو القيــم الخطــأ أو القيــم غيــر المنطقيــة، وعــادة مــا يســتخدم 

التعويــض لمعالجــة حــاالت عــدم االســتجابة الجزئيــة.  

المعيــار: ينبغــي ضبــط حــاالت عــدم االســتجابة والقيــم الخاطئــة والمفقــودة وتوثيقهــا وقياســها وتحليلهــا بشــكل مناســب وتقييــم آثارهــا علــى 

جــودة البيانــات، ومــن ثــم معالجتهــا باســتخدام منهجيــات ومعــادالت معياريــة مالئمــة.

أبرز إجراءات الجودة:

اســتخدام الرســوم البيانيــة المناســبة للتعــرّف إلــى نمــاذج االرتبــاط مــن المتغيــرات المســتخدمة فــي عمليــة التعويــض عــن البيانــات المفقــودة . 1

أو الخاطئــة أو المتطرّفــة.

عمــل دراســة معمقــة للعالقــة بيــن المتغيــرات والنمــاذج اإلحصائيــة قبــل وضــع منهجيــة االحتســاب والتعويــض ومــن ثــم اختيــار المتغيــرات . 2

المســاندة المناســبة ونمــوذج االحتســاب المناســب لعمليــة التعويــض. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد علــى التقليــل مــن التحيــز والتبايــن فــي 

ــر مالئمــة. ــات الناجمــة عــن التعويــض بقيــم افتراضيــة قــد تكــون مــن خــالل نمــاذج غي البيان

استخدام طرق تعويض معروفة وسليمة من الناحية المنهجية ويمكن استخدام الحزم والبرمجيات الجاهزة المتخصصة وتقييمها.. 3
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اســتخدام المعلومــات المســاندة المتاحــة مــن مصــادر موثــوق بهــا مــن أجــل التعويــض بقيــم قريبــة قــدر اإلمــكان مــن القيــم الحقيقيــة، وتقييــم . 4

جــودة بيانــات تلــك المصــادر.

في بعض المسوح، من الضروري استخدام عدّة أنواع مختلفة من طرق التعويض اعتماداً على توافر المعلومات المساندة.. 	

توثيق عملية التعويض بشكل جيد وإتاحتها لذوي العالقة، وكذلك توثيق الملفات قبل التعويض وبعده.. 6

تحليل أثر التعويض في البيانات في المؤشرات والنتائج الرئيسية وتقييمه.. 7

المحافظــة علــى االتســاق فــي عمليــة التعويــض عــن البيانــات الخاطئــة والمفقــودة والمتطرفــة، مــن خــالل اعتمــاد منهجيــة موحــدة فــي مختلــف . 8

المســوح المنفــذة مــع التأكــد مــن أن هــذه المنهجيــة مالئمــة لهــذه المســوح.

محاور الجودة ذات العالقة:

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات.	

• االتساق والترابط.	

5.4 معالجة عدم االستجابة وحساب مؤشرات خطأ المسح

المعيــار: ينبغــي اســتخدام النظريــات والمنهجيــات اإلحصائيــة المعتبــرة عنــد تحليــل حــاالت عــدم االســتجابة ومعالجتهــا، وتعديــل األوزان وفقــًا لذلــك 

ــات ووضــع  ــز الناجــم عــن عــدم االســتجابة، كمــا ينبغــي حســاب مؤشــرات خطــأ المســح وإتاحتهــا بهــدف تقييــم جــودة البيان بهــدف تقليــل التحّي

معاييــر لنشــر البيانــات وفقــًا لتلــك المؤشــرات.

 أبرز إجراءات الجودة:

إعداد جدول لتوزيع وحدات المعاينة حسب نتيجة الزيارة وفقاً للتصنيف المعتمد في المسح. . 1

إعداد جدول لتوزيع وحدات المعاينة األصلية حسب نتيجة الزيارة وفقاً للتصنيف المعتمد في المسح.. 2

إعداد جدول لتوزيع وحدات المعاينة البديلة )إن وجدت( حسب نتيجة الزيارة وفقاً للتصنيف المعتمد في المسح.. 3

حســاب عــدد االســتجابة المختلفــة ونســبها وتحليلهــا بهــدف معرفــة مــدى تأثيرهــا، وحصــر الحــاالت التــي تــّم تجــاوز نســب حــاالت عــدم االســتجابة . 4

وفقــًا للمعــّدالت المحــددة مســبقًا، ومــن األمثلــة علــى هــذه المؤشــرات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

• عدد الحاالت الصحيحة أو المؤهلة للمسح ونسبها موزعة على طبقات المسح والفئات األساسية قيد الدراسة.	

• عدد حاالت االستجابة ونسبها موّزعة على طبقات المسح والفئات األساسية قيد الدراسة.	

• عدد حاالت عدم االستجابة الجزئية ونسبها على مستوى السؤال.	

• عدد العّينة البديلة ونسبها موّزعة على طبقات المسح والفئات األساسية قيد الدراسة.	

• عدد حاالت االستجابة ونسبها متضّمنة وحدات العّينة البديلة. 	

• عدد حاالت االستجابة ونسبها مستثنى منها وحدات العّينة البديلة. 	

حساب أوزان وحدات العّينة وفقًا لتصميم العّينة.. 5

حســاب األوزان النهائيــة مــن خــالل تعديــل األوزان األصليــة لمعالجــة عــدم االســتجابة ونقــص التغطيــة، كذلــك يمكــن اســتخدام بيانــات مســاندة . 6

لهــا عالقــة بمتغّيــرات الدراســة مــن مصــادر أخــرى عــن المجتمــع المســتهدف فــي عمليــة تعديــل األوزان وحســاب التقديــرات بشــرط توافــر هــذه 

البيانــات لوحــدات المعاينــة وعلــى مســتوى مجتمــع الدراســة.
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إعداد آلية للتأكد من صحة حساب األوزان وتطبيقها وتعديلها، والتأكد من أن مجموع األوزان يتطابق مع تقديرات المجتمع.. 7

حساب التباين من خالل األخذ في االعتبار تصميم العينة، وتعديالت األوزان، وطريقة التقدير والتعويض المستخدمة.. 8

مقارنــة قيمــة أخطــاء المعاينــة الفعليــة مــع القيــم المتوقعــة فــي مرحلــة تصميــم العينــة، خاصــة للمتغيــرات التــي تســتخدم لبنــاء الطبقــات فــي . 9

اإلطــار أو توزيــع العينــة.

مقارنة التباين في المؤشرات الرئيسية في حال البيانات المفقودة قبل التعويض والبيانات بعد التعويض.. 10

محاور الجودة ذات العالقة:

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات.	

• االتساق والترابط.	
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خامسً: 

مرحلة تحليل 

البيانات
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خامسً: مرحلة تحليل البيانات
قبــل البــدء بعمليــة تحليــل البيانــات ال بــدّ مــن التأكــد مــن أن البيانــات اإلحصائيــة جاهــزة ومهيــأة )مــن حيــث معالجــة القيــم الخاطئــة والبيانــات 

المفقــودة. إلــخ( وأن البيانــات األساســية متوافــرة فــي ملــف البيانــات. كمــا ينبغــي تجنــب اســتخالص اســتنتاجات بشــأن العالقــات الســببية بيــن 

المتغيــرات، وذلــك ألن البيانــات التــي يتــم جمعهــا فــي المســح تســتند إلــى دراســات الرصــد والمالحظــة وليــس بنــاًء علــى نتائــج تنفيــذ التجــارب التــي 

يتــم فيهــا التحكــم بعــدد مــن عناصــر التجربــة.

1.5 حساب المؤشرات واستخراج النتائج وتحليلها

تتمثــل أهميــة هــذه المرحلــة فــي أنهــا المرحلــة التــي يتشــكل فيهــا المخــرج النهائــي للمســح وهــو عبــارة عــن المؤشــرات واإلحصــاءات التــي تصــف 

الظاهــرة االقتصاديــة واالجتماعيــة والســكانية والبيئيــة وغيرهــا. لــذا يجــب توخــي أقصــى درجــات الدقــة والمهنيــة فــي إعــداد المخرجــات آخذيــن فــي 

االعتبــار احتياجــات المســتخدمين. 

المعيــار: ينبغــي وضــع خطــة لتحليــل بيانــات المســح قبــل البــدء بعمليــة التحليــل نفســها، وذلــك لضمــان اســتخدام أســاليب إحصائيــة مالئمــة، وأن 

تكــون المتطلبــات كافــة متوافــرة إلكمــال عمليــة التحليــل، كمــا ينبغــي إجــراء المقارنــات المعياريــة المناســبة.

أبرز إجراءات الجودة:

مراجعة منهجية المسح للمساهمة في تحديد أساليب التحليل المالئمة.. 1

يجب استخدام طرق التحليل المناسبة للبيانات، ويمكن االستعانة بخيارات البرمجيات الجاهزة المتوافرة لتطبيق هذه الطرق.. 2

استخدام طريقة لتقدير المؤشرات بما يتالءم مع تصميم العّينة ومنهجية المسح.. 3

اختبــار اتســاق النتائــج التــي تــّم التوّصــل إليهــا مــن المســح مــع بيانــات المســح للســنوات الســابقة أو بيانــات مــن مصــادر مثــل مســوح أخــرى أو . 4

بيانــات لســجالت إداريــة. وقــد ال يكــون الهــدف هــو التأكــد مــن مطابقــة األرقــام والنتائــج وإنمــا يكــون أحيانــًا التعــّرف إلــى انســجام االتجــاه العــام 

للبيانــات واتســاقه فــي هــذه المصــادر.

يجــب أن تكــون الجــداول التــي يتــم إعدادهــا ســليمة وواضحــة، بحيــث يمكــن فهمهــا وتفســيرها بشــكل واضــح للمســتخدمين، فالجــداول يجــب . 5

أن تكــون ذات عناويــن واضحــة ومفهومــة ومحتوياتهــا يجــب أن تكــون ذات وحــدات معروفــة.

فــي حــال كانــت وســائل عــرض البيانــات باســتخدام رســوم بيانيــة يجــب أن تتــالءم هــذه الرســوم مــع طبيعــة البيانــات بحيــث تعكــس الصــورة . 6

الواضحــة والدقيقــة للظاهــرة التــي تمثلهــا.

يجب أن يستند التحليل بشكل مباشر إلى البيانات وليس إلى أي توقعات أو تخمينات أو تحليالت شخصية.. 7

التأكد من صحة اتساق البيانات ضمن الجدول الواحد، وكذلك اتساق البيانات بين الجداول المختلفة.. 8

يجب أن تعرض وحدات القياس لمكّونات الجداول والرسوم البيانية بشكل واضح.. 9

التأكد من أن أي مالحظات على الجدول قد كتبت بطريقة واضحة ومفهومة.. 10

استخدام معايير عرض موّحدة معتمدة خاصة بالجداول والرسوم البيانية لتحقيق التجانس في أدوات العرض.. 11

التأكــد مــن أن كل عمليــات التقريــب لألرقــام فــي الجــدول موثــوق بهــا وواضحــة وال تخــلّ بدقــة البيانــات، مــع أهميــة شــرح إجــراءات التقريــب، وإذا . 12

وردت هنــاك فروقــات فــي مجاميــع األعمــدة فــي الجــدول نتيجــة لعمليــات التقريــب ال بــدّ مــن ذكــر مالحظــة بذلــك.

اختيار الشكل البياني المناسب للبيانات على أن يتسم بالوضوح ويمكن فهمه بسهولة.. 13

استخراج الجداول والمؤشرات المعدّة والمتفق عليها مسبقًا، التي صممت بناًء على أهداف المسح.. 14
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تحديد معايير منع اإلفصاح عن البيانات التي من شأنها تحديد هوية مصدر البيان وتحديد آلية لدمج الخاليا في جدول البيانات.. 15

عنــد دراســة التغيــرات علــى مــرّ الزمــن لبعــض المتغيــرات، ينبغــي الحــذر مــن التركيــز علــى االتجاهــات قصيــرة األجــل دون مقارنتهــا مــع االتجاهــات . 16

متوســطة األجــل وطويلــة األجــل، ويعتمــد ذلــك علــى طبيعــة المتغيــر وعالقتــه بالزمــن أو متغيــرات أخــرى.

استخدام التقدير المركب في حال العينات المتكرّرة من جوالت المسوح المتتالية الستخراج مؤشرات مالئمة.. 17

يجب دعم استنتاجات التحليل بالبيانات والمعلومات التي جرى تحليلها. . 18

ــات ومعرفــة إذا مــا كان هنــاك تأثيــرات موســمية فيهــا أم ال، وفــي حــال وجــود هــذه التأثيــرات يجــب تطبيــق منهجيــات وإجــراءات . 19 دراســة البيان

التعديــل الموســمي المعتمــدة.

لضمــان تحديــد أفضــل للتأثيــرات الموســمية ينصــح بدراســة السلســلة الزمنيــة لفتــرة طويلــة حســب طبيعــة المســح ويمكــن أن تكــون بيــن 10 . 20

و15 ســنة.

ضمان حيادية الرقم اإلحصائي المنشور وعدم التعديل عليه.. 21

محاور الجودة ذات العالقة:

• المالءمة.	

• الوضوح والقابلية للتفسير.	

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات. 	

• االتساق والترابط.	

• الوقتية وحداثة البيانات.	

2.5 إعداد تقارير المسح

المعيــار: ينبغــي إعــداد تقريــر للمســح يتضّمــن شــرحًا وافيــًا للمنهجيــة المســتخدمة ويشــمل ذلــك تصميــم العّينــة وتصميــم أدوات المســح وأبــرز 

نتائجــه.

أبرز إجراءات الجودة:

إعداد تقارير بما يخدم المستخدمين كافة ويمكن توفير تقارير تفصيلية وأخرى كملخصات وإعداد تقارير فنية متخصصة أخرى.. 1

يجب أن يتناسب أسلوب كتابة التقرير مع الجمهور المستهدف.. 2

تضمين المعلومات حول األساليب التحليلية واألدوات المستخدمة في حساب المؤشرات.. 3

ترتيب المعلومات بتسلسل منطقي حسب أهميتها واستخدام العناوين الرئيسية والفرعية والجانبية لتعزيز الوضوح والفهم للتقرير.. 4

إرفــاق أهــم النتائــج والمخرجــات وتضميــن عــدد مــن الجــداول، التــي تســمح للقــارئ بمزيــد مــن المراجعــة والمقارنــة للنتائــج التــي تــمّ التوصــل إليهــا . 5

وتضميــن عــدد مــن األشــكال البيانيــة التــي توضــح أهــم النتائــج.

إعداد فقرة عن الخطأ الكلي للمسح.. 6

ذكر أهم المصطلحات والتعريفات المستخدمة في المسح.. 7
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يمكن عرض التقرير على لجنة تحكيم أو جهة اختصاص أو عقد ورشة عمل لالستفادة من آراء المتخّصصين قبل طباعة التقرير النهائي.. 8

ينبغــي مراجعــة التقريــر جيــدًا قبــل طباعتــه ونشــره ســواء مــن حيــث المحتــوى العلمــي أو محتــوى البيانــات أو التدقيــق اللغــوي أو طريقــة عــرض . 9

التقريــر وغيرهــا.

محاور الجودة ذات العالقة:

• المالءمة.	

• الوضوح والقابلية للتفسير.	

• االتساق والترابط.	

• الوقتية وحداثة البيانات.	
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سادسً: مرحلة 

نشر البيانات
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سادسً: مرحلة نشر البيانات
نشــر البيانــات هــي عمليــة إتاحــة بيانــات المســح للمســتخدمين مــن خــالل وســائل إعالميــة مختلفــة، ويجــب نشــر البيانــات باســتخدام الوســائل 

التكنولوجيــة مــن أجــل تمكيــن المســتخدمين مــن معالجــة المعلومــات اإلحصائيــة علــى نحــو فعــال مــن حيــث التكلفــة والكفــاءة فــي بيئــات العمــل 

الخاصــة بهــم.

1.6 عرض النتائج وإتاحة البيانات

ــى معلومــات وجعــل تلــك المعلومــات متاحــة الســتخدام جمهــور المســتفيدين والمهتّميــن والعامــة  ــج هــو عمليــة نقــل اإلحصــاءات إل عــرض النتائ

بشــكل عــام. وتشــمل عمليــة عــرض النتائــج مختلــف وســائل العــرض مثــل: النــدوات وورش العمــل والنشــر فــي وســائل اإلعــالم والمطبوعــات واألقــراص 

المدمجــة والتقاريــر التحليليــة والكتــب والمجــالت، إضافــة إلــى اإلنترنــت وعــرض النتائــج عــن طريــق الملصقــات والمطويــات وخدمــات المعلومــات التــي 

تشــمل الهاتــف والفاكــس والبريــد اإللكترونــي إضافــة إلــى المحاضــرات.

المعيــار: ينبغــي إتاحــة البيانــات المخّصصــة للنشــر للمســتخدمين كافــة وفقــًا لخطــة نشــر معــّدة مســبقًا، وتوفيــر إجــراءات وسياســات النشــر مــع 

اإلشــارة إلــى أي تعديــالت أو تنقيحــات غيــر متوقعــة تّمــت علــى البيانــات المنشــورة مســبقًا.

أبرز إجراءات الجودة:

إعداد سياسة وإجراءات واضحة لتنقيح النتائج قبل عملية نشرها.. 1

نشر البيانات المعتمدة والقابلة للنشر لمستخدمي البيانات كافة وفقًا للبرنامج الزمني لنشر اإلحصاءات.. 2

عــرض النتائــج عــن طريــق مختلــف وســائل العــرض مثــل النــدوات وورش العمــل والنشــر فــي وســائل اإلعــالم المســموعة والمرئيــة والمطبوعــات . 3

واألقــراص المدمجــة والتقاريــر التحليليــة والكتــب والمجــالت إضافــة إلــى اإلنترنــت.

عــرض النتائــج بمختلــف الطــرق والوســائل الممكنــة والمتاحــة واالســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي فــي هــذا المجــال، وذلــك لضمــان وصــول . 4

ــى المســتخدمين كافــة. اإلحصــاءات إل

اختبار كل الروابط في المنتج اإللكتروني قبل النشر للتأكد من أنها أنجزت كما هو مخطّط لها.. 5

جميــع الوثائــق المعــدّة ألغــراض العــرض والنشــر يجــب أن تكــون واضحــة ومقــروءة ومرتبــة بأســلوب وطريقــة تجــذب مســتخدمي البيانــات لإلقبــال . 6

عليهــا واســتخدام محتوياتهــا بطريقــة غيــر ممّلــة.

قيام المركز بعمل ورش عمل وجلسات تعريفية للمستخدمين لتوضيح اإلحصاءات المنشورة لهم.. 7

التأكد من أن اإلحصاءات المنشورة في المقاالت والمنشورات والتصريحات مطابقة لإلحصاءات الصادرة عن المركز.. 8

اإلبــالغ عــن الفتــرة الزمنيــة بيــن إعــالن تاريــخ اإلصــدار وإصــدار المنتجــات، حيــث إن إعــالن تواريــخ إصــدار المنتجــات مقدمــًا يتيــح فــرص الدخــول لجميــع . 9

المستخدمين.

توثيق األخطاء المكتشفة بعد اإلصدار سواء كانت من قبل المركز أو من قبل المستخدمين.. 10

مراقبة عدد مرات الوصول إلى نتائج المسح عن طريق المستخدمين مع مرور الوقت، ورصد الزيادة في عمليات الوصول إلى المعلومات.. 11

عمل مشاورات مع األكاديميين والباحثين حول البيانات التي تلبي احتياجاتهم، خاصة ما يتعلق بالبيانات اإلفرادية. . 12

وضع اإلجراءات المناسبة لضمان أن يلعب اإلعالم دورًا مهّمًا في نشر اإلحصاءات لجمهور واسع.. 13

مراجعة شاملة لجميع اإلصدارات )والمنتجات األساسية( قبل نشرها لضمان سالمة البيانات وتحليلها لتصبح مالئمة للنشر.. 14

حفظ مواعيد النشر المقررة للنشر الرئيسي )مثل الجداول الشاملة للنتائج بما في ذلك المنشورات على شبكة اإلنترنت(.. 15



41

عمل دراسة لقياس رأي المستخدمين ورضاهم عن البيانات اإلحصائية المنشورة للموضوع قيد الدراسة.. 16

ضمان مرونة توفير المعلومات اإلحصائية في حال طلبها.. 17

عند نشر بيانات أولية يكون متوقعًا لها أن تتعّدل الحقًا، ال بّد من اإلشارة إلى ذلك لمستخدمي البيانات.. 18

عنــد نشــر بيانــات لسالســل زمنيــة ســابقة ال بــدّ مــن إعــالم المســتخدمين بعمليــات التنقيــح التــي تمــت علــى سلســلة البيانــات للفتــرات الســابقة، . 19

بحيــث ال يكــون هنــاك تناقــض بيــن البيانــات الســابقة والحاليــة.

محاور الجودة ذات العالقة:

• المالءمة.	

• الوضوح والقابلية للتفسير.	

• االتساق والترابط.	

• إمكانية الوصول إلى البيانات )اإلتاحة(.	

• الوقتية وحداثة البيانات.	

2.6 حماية سرّية البيانات المنشورة

نــصّ قانــون اإلحصــاء رقــم )7( لســنة 2008 علــى أن البيانــات اإلحصائيــة تســتخدم مــن قبــل مركــز اإلحصــاء فقــط ألغــراض إحصائيــة، وال يجــوز اإلفصــاح 

عــن أي بيانــات تتعلــق بأشــخاص أو مؤسســات أو غيرهــا. مــن جانــب آخــر إن عــدم التقّيــد بالمحافظــة علــى ســرّية البيانــات لــه انعكاســات خطيــرة علــى 

العمليــة اإلحصائيــة، فهــو يعــّد عامــالً مهمــا فــي فقــد ثقــة المدلــي بالبيانــات، مــا ينعكــس ســلباً بارتفــاع نســب عــدم االســتجابة، وذلــك برفــض تزويــد 

البيانــات مــن قبــل المدلــي بهــا، أو اإلدالء ببيانــات مضلــة وغيــر حقيقيــة.

المعيار: عند إتاحة البيانات ونشرها، ينبغي ضمان سرّية البيانات وحماية خصوصية المبحوثين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

أبرز إجراءات الجودة:

تطبيــق كل مــا نصــت عليــه المــواد أرقــام: 13 و14 و15 مــن قانــون رقــم 7 لســنة 2008 فــي شــأن مركــز اإلحصــاء أبوظبــي، والمتعلقــة بموضــوع . 1

ســرّية البيانــات اإلحصائيــة. 

تعريف البيانات السرية بشكل واضح وتطبيق االعتبارات والمعايير التي تضمن حمايتها وعدم الكشف عنها. . 2

التحقق من وجود المبادئ التوجيهية أو القوانين للتحكم باإلفصاح وتحديد أي طرق التحكم أكثر مالءمة حسب نوع البيانات.. 3

عــدم الكشــف عــن المبــادئ والقواعــد المســتخدمة للتحكــم ومنــع اإلفصــاح عــن البيانــات للمســتخدمين فــي أثنــاء النشــر، حيــث إن معرفــة هــذه . 4

القواعــد قــد تتيــح المجــال لتحديــد بيانــات بعــض وحــدات المعاينــة.

األخــذ فــي االعتبــار طــرق منــع اإلفصــاح المناســبة لنشــر البيانــات اإلفراديــة والتأكــد مــن أن ملــف البيانــات اإلفراديــة ال يكشــف البيانــات الســرية، . 5

خاصــة عنــد إمكانيــة اســتخدامه مــع قواعــد بيانــات أخــرى.  

محاور الجودة ذات العالقة:

• البيئة المؤسسية الداعمة للجودة.	

مالحظة: يعّد هذا المعيار واحدًا من أهم المبادئ والقيم اإلحصائية الرصينة وهو »حماية سرية البيانات«.
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سابعً: مرحلة 

تقييم المسح 
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سابعً: مرحلة تقييم المسح 
إن عمليــة تقييــم جــودة المســح يجــب أن تتــم بشــفافية ووضــوح وبمشــاركة فريــق المســح لرصــد إجــراءات الجــودة وحســاب مؤشــراتها، وذلــك بهــدف 

تقييــم المخرجــات النهائيــة للمســح وفــق محــاور ومعاييــر الجــودة المعتمــدة. مــن جانــب آخــر إن عمليــة تقييــم جــودة المخرجــات النهائيــة للمســح 

ــات  ــد طــرق التحليــل والتفســير واالســتخدام المناســب لبيان ــج المســح، مــا يســاعد فــي تحدي ــات مــن فهــم أفضــل لنتائ تمكــن مســتخدمي البيان

المســح.

المعيــار: ينبغــي تقييــم جــودة بيانــات المســح مــن خــالل تقييــم إجــراءات الجــودة ومؤشــراتها التي تــّم توثيقها في المســح، وإتاحتها للمســتخدمين 

للمســاهمة فــي فهــم أفضل لنتائج المســح، وكيفّية اســتخدامها.

أبرز إجراءات الجودة:

التأكد من تطبيق اإلجراءات الواردة في دليل الجودة من قبل العاملين بالمسح في كل مرحلة من مراحل إجراء المسح. 1

يجب أن تتضمن عملية تقييم المسح أبرز إجراءات الجودة وفرص التحسين الممكنة ومؤشرات الجودة. 2

ينبغــي أن تكــون نتائــج تقييــم جــودة المســح واضحــة، ومتاحــة فــي الوقــت المناســب وكافيــة لتحســين أداء المســح الحالــي )إن أمكن( والمســوح  3

المستقبلية.

إتاحــة تقريــر جــودة البيانــات للمســح والوثائــق ذات العالقــة، خاصــة الوثائــق المتعلقــة بأخطــاء المســح وعــبء االســتجابة ومعــداّلت الرفــض وأخطاء  4

المعاينة.

تنفيذ مسح/مسوح قياس رضا المستخدمين عن اإلصدارات المتعلقة بالمسح. 	

مقارنة قيم مؤشرات جودة المسح التي تمّ رصدها في مختلف مراحله مع القيم المستهدفة. 6

حساب مؤشرات جودة البيانات ومقارنتها مع األهداف والقيم المحددة مسبقاً. 7

تتبــع عــدد الطلبــات الــواردة إلــى المركــز، خصوصــاً تلــك المتعلقــة بطلــب توضيحــات عــن المعلومــات حــول المســوح، للمســاعدة علــى تقييــم  8

عنصــر الوضــوح فــي البيانــات.

محاور الجودة ذات العالقة:

• الوضوح والقابلية للتفسير.	

• سالمة المنهجية.	

• دقة البيانات.	

• االتساق والترابط.	
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متطلبات وعمليات محورية داعمة:
ــر فــي مســتوى جــودة المخرجــات والخدمــات اإلحصائيــة المقّدمــة مــن قبــل مراكــز اإلحصــاء، وهــذه  ــة التــي تؤث هنــاك العديــد مــن العمليــات المحوري

العمليــات لهــا تأثيــر فــي إدارة المســح وجودتــه، وهــذه العمليــات ليســت جــزءًا مــن المســح اإلحصائــي بــل هــي عمليــات مســاندة تســاعد علــى إدارة 

المســح بكفــاءة واقتــدار بمــا ينعكــس إيجابــًا علــى جــودة البيانــات ودقتهــا، ومــن هــذه العمليــات:

إدارة النظام اإلحصائي.. 1

إدارة البرنامج اإلحصائي والتخطيط االستراتيجي.. 2

إدارة العالقة مع المتعاملين والمستخدمين للبيانات.. 3

إدارة البيانات الوصفية والتوثيق.. 4

إدارة الجودة.. 	

إدارة قواعد البيانات.. 6

إدارة المعرفة اإلحصائية.. 7

إدارة الموارد البشرية.. 8

إدارة الموارد المالية.. 9

فــي هــذا الجــزء مــن الدليــل ســيتم التركيــز علــى العمليــات الثالثــة التاليــة، نظــرًا إلــى أهمّيتهــا وتأثيرهــا المباشــر فــي جــودة البيانــات وســالمة تنفيــذ 

المســح اإلحصائــي:

1.     إدارة البيانات الوصفية والتوثيق.

2.       إدارة الجودة.

3.       إدارة العالقة مع المتعاملين والمستخدمين للبيانات.

1. إدارة البيانات الوصفية والتوثيق

تعــّد عمليــة التوثيــق واحــدة مــن أهــم مراحــل العمــل اإلحصائــي، وذلــك لمــا لهــا مــن أهمّيــة فــي ضمــان تحقيــق االتســاق عنــد إعــادة تنفيــذ المســح 

أو تنفيــذ مســح مشــابه، مــا يســاعد علــى تحقيــق االتســاق والترابــط بيــن بيانــات المســوح. كمــا أن عمليــة التوثيــق تســاعد علــى عمليــة تقييــم المســح 

وتحديــد نقــاط القــوة وفــرص التحســين، كمــا أن وثائــق المســح عبــارة عــن إرث علمــي ومنهجــي يمكــن االســتفادة منــه.

المعيــار: ينبغــي إعــداد وثائــق المســح والبيانــات الوصفيــة التــي تحتــوي علــى كل المعلومــات الضروريــة وحفظهــا، لفهــم كيفّيــة تخطيــط المســح 

وإعــداده وتنفيــذه وإدراكهــا، وجمــع بياناتــه ومعالجتهــا وتحليلهــا ونشــرها، كمــا ينبغــي أن تكــون هــذه الوثائــق متاحــة ويســهل الوصــول إليهــا، 

كمــا يجــب توفيــر الوثائــق المالئمــة للمســتخدمين التــي تســاعدهم علــى فهــم أفضــل للبيانــات عنــد تحليلهــا.

أبرز اإلجراءات:

وجود منهجية منظمة إلدارة البيانات ووثائق المسح وأرشفتها.. 1

التأكد من أن جميع إجراءات تنفيذ المسح ووثائقه قد تّم تضمينها وفقًا لآللية المعتمدة في المركز.. 2

فــي حــال إعــداد منهجيــات حســاب المؤشــرات اإلحصائيــة المختلفــة كاألرقــام القياســية وغيرهــا يتــم إعــداد توثيــق يتضّمــن وصــف البيانــات، . 3

ويتعلــق هــذا الوصــف بمصــادر البيانــات المســتخدمة ومنهجيــات الحســاب والتغطيــة والشــمول للمؤشــرات المحســوبة. إلــخ.

يجب أن تأخذ أولويات الوثائق في االعتبار ميزانية المسح، والوقت المناسب لنشر الوثائق، وكذلك فوائدها قصيرة األجل أو طويلة األجل.. 4
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توفير الوثائق المطلوبة كافة وفقًا لإلجراءات المعتمدة في المركز، والوثائق التي تّم ذكرها واإلشارة إليها في هذا الدليل.. 5

يجب البدء بعملية التوثيق منذ اليوم األول من مرحلة التحضير للمسح، بحيث يتم توثيق المستندات والوثائق الفنية واإلدارية كافة.. 6

يجب أن يكون هناك معلومات عن درجة رضا المستخدمين للوثائق سواء كانوا من المستخدمين داخل المركز أو من خارجه.. 7

ــر . 8 ــة وفــق المعايي ــات الوصفّي ــة وإعدادهــا ونشــرها، كمــا ينبغــي توثيــق البيان ــات الوصفي ــإدارة البيان ــر اإلجــراءات والتوجيهــات المتعلقــة ب توفي

ــة الحصــول عليهــا. ــر نظــام التوثيــق المعتمــد فــي المركــز وتحســينه لتســهيل عملي المعتمــدة وتطوي

نشر البيانات الوصفية بطرق مناسبة.. 9

تضمين ملخص عن جودة البيانات ضمن البيانات الوصفية.. 10

2. إدارة الجودة
المعيــار: ينبغــي وضــع نظــام إلدارة جــودة المســوح اإلحصائيــة، وفــق سياســة الجــودة التــي يتبّناهــا المركــز تشــمل تحديــدًا واضحــًا لمعاييــر الجــودة، 

وكيفّيــة قيــاس مســتوى الجــودة وتحقيــق التحســين والتطويــر المســتمر للوصــول إلــى مســتويات الجــودة المســتهدفة.

أبرز اإلجراءات:

إعــداد إطــار الجــودة اإلحصائيــة الخــاص بالمركــز الــذي يبّيــن سياســة الجــودة التــي يتبناهــا المركــز والمحــاور األساســية للجــودة ومالمــح الجــودة  . 1

فــي كل محــور مــن هــذه المحــاور.

تحديــد معاييــر جــودة البيانــات للمســح اإلحصائــي بمــا يضمــن تحقيــق التــوازن بيــن العناصــر التاليــة: تلبيــة احتياجــات المســتخدمين، والوقــت . 2

المســتغرق فــي تنفيــذ المســح، والكلفــة اإلجماليــة للمســح، ومســتوى دقــة البيانــات والعــبء الــذي يقــع علــى كاهــل المجيبيــن.

ضمــان مشــاركة أصحــاب الخبــرة مــن داخــل المركــز ومــن خارجــه فــي وضــع أســس ومعاييــر تقييــم جــودة المســح. كمــا أن مشــاركة مســتخدمي . 3

البيانــات مــن ذوي الخبــرة فــي اقتــراح بعــض معاييــر الجــودة لــه أثــر إيجابــي فــي جــودة المســح. 

إعداد أدلة الجودة ومعاييرها الالزمة لضمان تنفيذ المسوح اإلحصائية بمستويات جودة جيدة.. 4

بناء القدرات في مجال الجودة للعاملين في المسح، وتوفير الدعم الالزم في مجال الجودة اإلحصائية.. 5

مراقبة إجراءات الجودة المرافقة للمسح اإلحصائي، وتقييمها وإعداد تقارير الجودة ونشرها بهدف االستفادة منها.. 6

تقييم كفاءة عملية اإلنتاج اإلحصائي عن طريق خبراء مستقلين.. 7

توفير فهارس تفصيلية حول المعايير اإلحصائية الوطنية والدولية الخاصة بالجودة.. 8

3. إدارة المتعاملين )مستخدمي البيانات(

المعيــار: ينبغــي أن تركــز سياســات الجــودة وبرامجهــا علــى تلبيــة متطلبــات المســتخدمين للبيانــات واحتياجاتهــم، وذلــك مــن خــالل إجــراءات 

وترتيبــات مؤسســية قــادرة علــى تحديــد احتياجاتهــم بدقــة واســتقصاء مالحظاتهــم ومســتوى رضاهــم.

أبرز اإلجراءات:

إجراء مناقشات دورية رفيعة المستوى مع المستخدمين الرئيسيين لإلحصاءات.. 1

يجب أن يكون للمركز استراتيجية إلدارة عالقات اإلعالم والمحافظة على اتصال منتظم مع المستخدمين والشركاء.. 2

عمــل قاعــدة بيانــات بالمســتخدمين للبيانــات اإلحصائيــة تشــمل اســم الجهــة ونقــاط التواصــل والموضوعــات ذات االهتمــام لهــذه الجهــة . 3

واحتياجاتهــم مــن البيانــات اإلحصائيــة أو أي معلومــات أخــرى تســاعد فــي تلبيــة احتياجاتهــم.



47

المحافظة على عالقة قوية مع مستخدمي البيانات لتعزيز أهمّية المعلومات المنتجة وتحسين التسويق لإلصدارات اإلحصائية المختلفة.. 4

تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المركز والشركاء للتعّرف إلى احتياجاتهم وأولوياتهم واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل معها.. 	

تطوير أنشطة لبناء العالقة وتعزيزها بين الباحث والمبحوثين )كّلما أمكن ذلك(.. 6

عمل تقارير حول الثغرات بين احتياجات المستخدمين الرئيسيين وتغطية المسح.. 7

تقييم األعباء والتكاليف المترتبة على تلبية الطلبات الجديدة.. 8

ــة . 9 ــر واإلحصــاءات المطلوب ــى التقاري عمــل فهــرس واضــح وســهل االســتخدام بالمنتجــات اإلحصائيــة، بحيــث يمّكــن المســتخدم مــن الوصــول إل

بســهولة، كذلــك فــي حــال رغبــة المســتخدم فــي الوصــول إلــى البيانــات الوصفيــة والمنهجيــة وغيرهــا.
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المرفقات
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المرفقات:
ــر المرفقــات التاليــة أحــد مخرجــات المســح وهــي عنصــر مهــم لتقييــم الجــودة وتطويرهــا وهــي ليســت حصــرًا حيــث يمكــن ان يضــاف إليهــا  تعتب

مرفقــات أخــرى.

أواًل: وثائق المسح األساسية:

مرحلة التحضير للمسح

وثيقة أهداف المسح.. 1

وثيقة مخرجات المسح.. 2

خطة المعالجة والمتابعة السابقة )إن وجدت(.. 3

البرنامج الزمني للمسح.. 4

ميزانية المسح.. 5

وثائق المشاورات مع المستخدمين.. 6

خطة صرف الميزانية )المخططة والفعلية( حسب المراحل.. 7

مرحلة التجهيز للمسح )تصميم أدوات المسح وبناؤها(:

استراتيجية التواصل واإلعالم وخطتها.. 1

منهجية جمع البيانات.. 2

الدليل أو المعيار أو إطار العمل الدولي المستخدم في المسح. . 3

وثيقة وصف المتغيرات.. 4

منهجية تصميم العينة.. 5

تعليمات تعبئة االستمارة.. 6

أدلة التصنيف والترميز المستخدمة في المسح. . 7

وثيقة ربط االحتياجات باألهداف بالمؤشرات بالمتغيرات وأسئلة االستمارة.. 8

مرحلة جمع البيانات:

وثيقة تنفيذ المسح التجريبي ونموذج التقييم )تشمل المنهجية والنتائج(.. 1

استمارة/استمارات المسح النهائية.. 2

دليل التدريب.. 3

قواعد التدقيق الميداني.. 4

نماذج المتابعة الميدانية وتقاريرها.. 5

وثيقة التدقيق ومراقبة الجودة في عملية جمع البيانات وإدخالها وترميزها )تشمل المنهجية والنتائج(.. 6
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مرحلة تجهيز البيانات ومعالجتها:

وثيقة حساب األوزان وتعديلها )تشمل المنهجية والنتائج(.. 1

وثيقة حساب أخطاء المعاينة للمسح )تشمل المنهجية والنتائج(.. 2

وثيقة تقييم أخطاء المسح )تشمل المنهجية والنتائج(.. 3

مرحلة تحليل البيانات:

وثيقة منهجية حساب المؤشرات والتقديرات.. 1

وثيقة مقارنة نتائج المسح الحالي مع نتائج مسوح مماثلة سابقة أو إحصاءات أخرى منشورة من مصادر موثوق بها. . 2

مرحلة نشر البيانات:

سياسة نشر البيانات ومعاييرها.. 1

إجراءات النشر الخاصة بعدم اإلفصاح عن البيانات السرية خالل نشر اإلحصاءات.. 2

إجراءات النشر الخاصة بنشر اإلحصاءات ذات الدقة/الجودة المنخفضة.. 3

إدارة جودة البيانات:

نموذج رصد إجراءات الجودة )التقييم الذاتي( للمسح.. 1

تقرير الجودة الخاص بالمسح.. 2

خطة المعالجة/المتابعة للمسح الحالي.. 3

ثانيً: مؤشرات جودة المسح األساسية:

مرحلة جمع البيانات:

عدد الوحدات التي تّمت إعادة زيارتها في المسح وتوزيعاتها ونسبتها.. 1

عدد حاالت المطابقة وعدم المطابقة لنتائج إعادة زيارة بعض وحدات المعاينة ونسبتها.. 2

معّدل الوقت الالزم لتعبئة استمارة/استمارات المسح.. 3

عدد االستمارات المعاد إدخالها )في حال االستمارات الورقية( ونسبتها.. 4

عدد حاالت المطابقة وعدم المطابقة لنتائج إعادة اإلدخال ونسبتها.. 5

مرحلة تجهيز البيانات ومعالجتها:

1 ..%CV )معامل التغّير )الخطأ النسبي

2 . .Design Effect DEFF أثر التصميم

عدد االستمارات ونسبها حسب نتيجة المقابلة. . 3
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عدد حاالت عدم االستجابة ونسبتها.. 4

عدد حاالت الرفض ونسبتها. . 5

عدد حاالت أخطاء التغطية )نقص التغطية -فوق التغطية( ونسبتها.. 6

عدد االستمارات المكتملة جزئيًا ونسبتها.. 7

عدد األسئلة غير المستوفاة )القيم المفقودة( ونسبتها.. 8

عدد حاالت التعويض ونسبتها. . 9

عدد االستمارات المستهدفة للتعويض ونسبتها.. 10

طرق التعويض المستخدمة.. 11

عدد القيم الخطأ ونسبتها.. 12

جدول المقارنة بين النتائج قبل عملية التعديل وبعدها.. 13

مرحلة تحليل البيانات:

نتائج فحص االتساق بين نتائج المسح.. 1

نتائج مقارنة نتائج المسح مع نتائج الجوالت السابقة. . 2

نتائج مقارنة نتائج المسح من نتائج مسوح ودراسات أخرى ذات عالقة )المقارنة المرجعية(.. 3

مرحلة نشر البيانات:

المدّة الزمنية بين تاريخ نشر البيانات الفعلي وما هو موجود في الجدول الزمني لنشر البيانات.. 1

المدّة الزمنية بين الفترة المرجعية للمسح وتاريخ نشر النتائج األولّية.. 2

المّدة الزمنية بين االنتهاء من نتائج المسح ونشرها. . 3

المّدة الزمنية بين الفترة المرجعية للمسح وتاريخ نشر النتائج النهائية.. 4

قائمة الوسائل المختلفة التي استخدمت في نشر البيانات.. 5

قائمة المصادر اإلعالمية التي استخدمت في نشر البيانات.. 6
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قائمة المصطلحات اإلحصائية

المصدر الرئيسي للتعريفالتعريفالمصطلح#

االسناد الزمني/الفترة 1

المرجعية

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدةهي الفترة الزمنية التي يتم جمع بيانات المشاهدات عنها 

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةخطأ في تقديرات المعاينة والتي ال تعود أسبابها إلى تصميم العينة األخطاء غير العينية 2

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةهي البيانات او المعلومات التي تحدد وتصف بيانات أخرى.البيانات الوصفية3

التباين: هو مربع االنحراف المتوسط   للمتغير حول قيمة متوسطة. إنه التباين4

يعكس تشتت القيم حول معدلها.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مراجعة وتدقيق جزء من البيانات اإلفرادية بحيث يكون لها أولوية التدقيق االنتقائي5

التدقيق الستكمال معالجة البيانات

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 هي عملية تدقيق وتعديل على البيانات بشكل آلي عن طريق برامج التدقيق والتعديل اآللي6

كمبيوتر

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هي عملية تحويل المعلومات النصية أو اللفظية إلى رموز تمثل فئات الترميز7

ضمن نظام التصنيف لتسهيل عمليات معالجة البيانات وتخزينها 

ونشرها.

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

هي عملية تحويل النصوص اللفظية إلى رموز محددة عن طريق الترميز اآللي8

الكمبيوتر.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

التعداد اإلحصائي/ المسح 9

الشامل

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةهو مسح شامل لدراسة كافة عناصر مجتمع محدد 

إدخال قيمة لبيانات محددة كانت اإلجابة لها مفقودة أو غير صالحة التعويض10

لالستعمال.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةهو الجزء من المجتمع الذي يتم اختيار العينة منه إلجراء الدراسة. التغطية11

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةهي عملية استخراج قيم رقمية عن مجتمع الدراسة من خالل العينةالتقديرات اإلحصائية12

الطبقية: تحتوي على تقسيم للمجتمع السكاني إلى مجموعات فرعية التقسيم الطبقي13

)تسمى الطبقات( داخل كل منها يتم اختيار عينة مستقلة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مراجعة منتظمة وممنهجة ألنشطة المؤسسة ونتائجها باستخدام التقييم الذاتي الداخلي14

نموذج أو إطار عمل تعتمده المؤسسة.

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةهو الجذر التربيعي لتباين توزيع المعاينة للتقدير اإلحصائي.الخطأ المعياري15

الخطأ المعياري النسبي: االنحراف المعياري لمتغير عشوائي مقسوما الخطأ النسبي16

على المتوسط الحسابي لنفس المتغير.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هي المعلومات التي يتم جمعها ألغراض حفظ السجالت، والتي يمكن السجالت اإلدارية17

أن يستخدم بعد ذلك إلنتاج اإلحصاءات.

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة
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المصدر الرئيسي للتعريفالتعريفالمصطلح#

هي مجموعة من المشاهدات المنتظمة زمنيا والتي أخذت متتابعة السالسل الزمنية18

لخاصية كمية لظاهرة فردية أو جماعية.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هي مجموعة جزئية من اإلطار يتم اختيارها بطريقة عشوائية مع وجود العينة19

احتمالية في االختيار.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المبحوث أو المدلي 20

بالبيانات

الشركات والهيئات واألشخاص الذين يتم تجميع بياناتهم والمعلومات 

ذات الصلة الستخدامها في تجميع اإلحصاءات.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المجتمع المستهدف: مجموعة العناصر أو الوحدات التي نرغب في جمع المجتمع المستهدف21

المعلومات وإجراء التقديرات عنها. 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هي النتائج المستخرجة من العملية اإلحصائية والتي يمكن الوصول المخرجات اإلحصائية22

إليها من قبل المستخدمين النهائيين.

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

عبارة عن دراسة لخصائص مجتمع معين عن طريق جمع البيانات المسح اإلحصائي23

من عينة منهم وتقدير قيم خصائصها من خالل استخدام منتظم 

للمنهجية اإلحصائية.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هو مسح مصغر يتم تنفيذه قبل المسح الرئيسي، للحصول على المسح التجريبي أو القبلي24

معلومات لتحسين كفاءة المسح الرئيسي. على سبيل المثال الختبار 

االستبيان وللتأكد من الوقت الذي تستغرقه اإلجراءات الميدانية أو 

لتحديد الحجم األكثر فعالية لوحدة المعاينة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هي عملية اختيار عدد من الحاالت من إجمالي جميع الحاالت في المعاينة25

مجموعة أو مجتمع محدد.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هو أي اسلوب الختيار العينة على أساس نظرية االحتمال، في أي مرحلة المعاينة االحتمالية26

من مراحل االختيار االحتمالي لمجموعة من الوحدات التي يتم اختيارها 

يجب أن تكون احتمالية االختيار معروفة. وهذا األسلوب العام الوحيد 

المعروف الذي يمكن أن يوفر قدرا من الدقة في التقدير. أحيانا يتم 

استخدام العينة العشوائية لإلشارة إلى العينة االحتمالية.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

توفر المعايير اإلحصائية مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية لجمع المعايير اإلحصائية27

البيانات من المسوح والمصادر اإلدارية عن موضوع معين: وتشمل على 

سبيل المثال التعاريف والتصانيف وعملية الترميز ونماذج االستمارات 

وتصنيف النتائج والمخرجات

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تعبر عن حالة عند وجود مصدرين للبيانات لنفس المتغير المقارنة المعيارية28

المستهدف، بدوريات مختلفة، ويهتم بتصحيح التناقضات بين 

التقديرات المختلفة على سبيل المثال التقدير الفصلي والسنوي.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المنهجية: هو نهج منظم لحل المشكلة. احصائيا: هي مجموعة من المنهجيات اإلحصائية29

األساليب والتقنيات المطبقة في مجال معين من الدراسة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

الموسمية في السالسل 30

الزمنية

جزء من مجموعة من االختالفات في سلسلة زمنية تمثل تقلبات ضمن 

السنة التي تكون أكثر أو أقل استقرارا سنة بعد سنة فيما يتعلق 

بالتوقيت واالتجاه والحجم.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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المصدر الرئيسي للتعريفالتعريفالمصطلح#

هو العنصر البياني الذي يعبر عن البيانات اإلحصائية في فترة زمنية المؤشر اإلحصائي31

محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةيشير إلى مقلوب احتمال االختيار.الوزن32

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدةهو قائمة أو خارطة بوحدات المجتمع المراد عده أو اختيار عينة منه.إطار المعاينة33

أبعاد الجودة اإلحصائية/34

محاور الجودة اإلحصائية

مجموعة المفاهيم أو األجزاء المستخدمة لوصف المفهوم الشامل 

للجودة عند تطبيقها على المخرجات اإلحصائية.

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

يمكن تعريفها على أنها تلك الناجمة عن عملية إجراء المقابالت، هذه أخطاء االستجابة35

األخطاء يمكن أن تنجم عن الحاالت التالية:                                              

        * عدم مالءمة المفاهيم أو األسئلة. 

* عدم كفاية التدريب. 

*  أخطاء الباحث. 

* أخطاء المبحوث/المستجيب.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أخطاء القياس: تحدث أخطء القياس عند تقديم اجابة تختلف عن أخطاء القياس36

القيمة الحقيقية، قد يكون الخطأ من المستجيب، أو من الباحث، أو 

من اإلستمارة، أو من طريقة جمع البيانات أو نظام حفظ البيانات. هذه 

األخطاء قد تكون عشوائية أو قد تؤدي إلى تحيز منتظم.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هو الفرق بين القيمة الحقيقية عن المجتمع والقيمة المقدرة من أخطاء المعاينة37

عينة عشوائية، ويعود ذلك الخطأ إلى انه تم دراسة عينة من المجتمع 

وليس المجتمع كاماًل. 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

الحد من طول الفترة الزمنية التي تبقي فيها وحدةالعينة في أسلوب تدوير العينة38

المسوح الدورية من خالل استبعاد جزء منها بعد فترة معينة من 

الزمن واستبدالها بعينة جديدة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

عملية تحويل البيانات الخام إلى بيانات قابلة لالستخدام، وغالبا ما تحليل البيانات39

تكون على شكل نص تحليلي يتم نشره من أجل إضافة قيمة إلى 

المخرجات اإلحصائية.

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

هو جزء من ضمان الجودة التي تركز على تقييم مدى تطبيق تقييم الجودة40

متطلبات الجودة.

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

خارج النطاق / فوق 41

التغطية

هي األخطاء التي تحدث وجود عناصر في العينة ال تنتمي للمجتمع 

المستهدف.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هي البيانات التي حددتها التشريعات والتي تمنع اإلفصاح عنها لغير سرية البيانات42

المصرح لهم.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

هو الجهد المبذول من المزود بالبيانات ويشمل التكلفة والوقت عبء االستجابة43

المبذول لتقديم األجوبة الكافية خالل المسح.

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة

أي تغيير في قيمة اإلحصاءات المنشورة للجمهور من قبل الجهة عملية التنقيح44

اإلحصائية الرسمية.

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة
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هي قواعد للتحقق والتأكيد بين الحقول لسجالت معينة، وهذا قواعد مطابقة45

يتضمن فحص كل حقل لكل سجل للتأكد فيما إذا كان يحتوي على 

إدخال صحيح والتأكد من أن المدخالت متسقة مع بعضها البعض.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

معالجة البيانات: هي مجموعة االجراءات التي تتم على البيانات معالجة البيانات46

الستخالص معلومات جديدة وفقا لمجموعة معينة من القواعد.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاالنحراف المعياري لمتغير عشوائي مقسوما على المتوسط.معامل التغير47

في مسوح العينة، الفشل في الحصول على المعلومات من الشخص نسبة عدم االستجابة48

المعين ألي سبب من األسباب )الوفاة أو الغياب أو رفض الرد( هذا 

يسمى عدم استجابة ونسبة هؤالء األشخاص من العينة المستهدفة 

يسمى معدل عدم االستجابة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

شعبة اإلحصاء باألمم المتحدةتوزيع البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية ونقلها للمستخدمين.نشر البيانات49

نقص التغطية / نقص 50

الشمول

تنتج نقص التغطية عن حاالت اإلسقاط أو االستثناء لوحدات تنتمي 

للمجتمع المستهدف من إطار المعاينة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية




