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المقـــّدمــــة
يتضمــن هــذا الدليــل المبــادئ األساســية واإلجــراءات الخاصــة بتخطيــط، تصميــم، وتنفيــذ المســوح اإلحصائيــة بالعينــة. فهــو يغطــي العديــد مــن المواضيع 
والقضايــا الفنيــة التــي تتعلــق بالتعاريــف والمفاهيــم واآلليــات المتبعــة عنــد تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة بنوعيهــا المســوح الشــاملة، والمســوح اإلحصائيــة 

بالعينة.

يأتــي اعــداد هــذا الدليــل، ضمــن إطــار عمــل المركــز علــى توثيــق األدلــة الخاصــة بالعمليــات اإلحصائيــة. ويهــدف إلــى اطــاع اإلحصائييــن الفنييــن فــي أمــارة 
أبوظبــي، ومســتخدمي البيانــات علــى تفاصيــل إجــراءات تخطيــط، تصميــم، وتنفيــذ المســوح اإلحصائيــة بأنواعهــا المختلفــة، اقتصاديــة أو اســرية، الــخ. 

يحتــوي هــذا الدليــل علــى عشــرة فصــول، جــاء ترتيبهــا بحســب النمــوذج العــام لإلجــراءات اإلحصائيــة GSPBM، حيــث يتضمــن الفصــل األول تعريــف المســح 
اإلحصائــي ومراحــل تنفيــذه. أمــا الفصــل الثانــي فيتعــرض لطــرق وآليــات تحديــد أهــداف المســح اإلحصائــي، فــي حيــن يتنــاول الفصــل الثالــث تخطيــط 
وإدارة المســوح اإلحصائيــة، أمــا الفصــل الرابــع فيتضمــن مقدمــة فــي تصميــم المســح بالعينــة، ويتضمــن الفصــل الخامــس إجــراءات تصميــم االســتمارة 

اإلحصائيــة. أمــا الفصــل الســادس فقــد تنــاول المفاهيــم األساســية فــي العينــات اإلحصائيــة. 

مــن جانــب آخــر، تعتبــر إجــراءات المعاينــة اإلحصائيــة المتضمنــة تصاميــم المعاينــة اإلحصائيــة، أســلوب ســحب العينــات، وتقديــر أخطــاء المعاينــة، احــدى 
المراحــل األساســية لتنفيــذ المســوح اإلحصائيــة بالعينــة. تــم ســابقا مــن قبــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي اعــداد دليــل تصميــم العينــات فــي امــارة أبوظبــي، 
ــات اإلحصائيــة،  وهــو يعتبــر جــزًء ال يتجــزأ مــن دليــل تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة. أمــا الفصــول األربعــة األخيــرة فتتنــاول بنــوع مــن التفصيــل، جمــع البيان

8معالجــة البيانــات اإلحصائيــة، أســاليب التقديــر اإلحصائــي، وأخيــرا نشــر البيانــات.
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1 |  تعريف المسح اإلحصائي ومراحل تنفيذه  
مقدمة 

يعــرف المســح اإلحصائــي علــى أنــه عمــل إحصائــي منظــم مبنــي علــى أســس علميــة، يهــدف إلــى توفيــر بيانــات إحصائيــة حــول خصائــص معينــة لمجتمــع 
ــار عينــة مــن وحــدات المجتمــع باعتمــاد أحــد أســاليب المعاينــة  ــي، ويقــوم علــى مبــدأ شــمول جميــع وحــدات المجتمــع أو جــزٌء منهــا، بحيــث تخت إحصائ

االحتماليــة، أو شــمول جميــع وحــدات المجتمــع واخضاعهــا للمشــاهدة مــن خــال المســح الشــامل.

بنــاء علــى مــا ســبق، إن تنفيــذ المســح اإلحصائــي يأتــي بنــاء علــى الحاجــة إلــى معلومــات غيــر موجــودة لخصائــص معينــة فــي المجتمــع أو بنــاء علــى نقــص 
فــي المعلومــات، ويكــون الطلــب عليهــا مــن قبــل الجهــة المنفــذة للمســح لغايــات إجــراء تحليــل ظاهــرة أو مشــكلة اقتصاديــة، اجتماعيــة، ديموغرافيــة، أو 

الــخ. وقــد تكــون الجهــة المنفــذة هــي جهــة إحصائيــة أو تكــون مؤسســات حكوميــة رســمية أو خاصــة فــي امــارة أبوظبــي.  

تتضمــن عمليــة تنفيــذ المســح اإلحصائــي سلســلة مترابطــة مــن اإلجــراءات الفنيــة تبــدأ بتخطيــط المســح، ومــن ثــم تعريــف األهــداف األساســية مــن تنفيــذ 
ــات  ــم تحليــل البيان ــات ومعالجتهــا، ومــن ث ــد إطــار مجتمــع المســح، تصميــم وســحب العينــة، تصميــم االســتمارة اإلحصائيــة، جمــع البيان المســح، وتحدي

ونشــرها. 

هــذا ويمكــن تصنيــف إجــراءات تنفيــذ المســح اإلحصائــي إلــى مراحــل مختلفــة، بحيــث تبــدأ بالمرحلــة التحضيريــة، ثــم مرحلــة التصميــم، ثــم مرحلــة التنفيذ، 
ثــم فــي المرحلــة األخيــرة تأتــي إجــراءات المراجعــة والتقييم.

يستعرض هذا الفصل، المفاهيم األساسية واإلجراءات الخاصة بتنفيذ المسح اإلحصائي، والتي سيتم في الفصول القادمة تناولها بالتفصيل.

خطوات تنفيذ المسح اإلحصائي  
قــد يبــدو للبعــض أنــه مــن الســهل تنفيــذ مســح إحصائــي، بحيــث يتــم جمــع بيانــات ومــن ثــم تحليــل هــذه البيانــات واســتخراج نتائــج منهــا. إن الحصــول 
علــى نتائــج دقيقــة تعكــس واقــع الظاهــرة المدروســة يتطلــب تنفيــذ المســح اإلحصائــي وفــق خطــوات واضحــة ومتسلســلة بحيــث تتضمــن كل خطــوة 

صيــغ وإجــراءات دقيقــة ومحــددة. هــذا ويمكــن تصنيــف خطــوات تنفيــذ المســح ضمــن أربــع مراحــل رئيســية: 

إن التعــرف علــى تفاصيــل هــذه المراحــل يتطلــب التعــرف علــى المهــام أو الخطــوات التفصيليــة التــي تتضمنهــا كل مرحلــة منهــا. هــذا وتأتــي 
خطــوات إجــراء المســح علــى النحــو التالــي: 

تخطيط المسح اإلحصائي	 

صياغة أهداف المسح اإلحصائي 	 

اختيار إطار معاينة المسح والوحدة اإلحصائية. 	 

تحديد تصميم المعاينة المناسب	 

تصميم استمارة المسح 	 

جمع البيانات اإلحصائية 	 

تدقيق البيانات وترميزها	 

معالجة البيانات والتعويض عن القيم المفقودة. 	 

التقدير اإلحصائي	 

تحليل البيانات	 

نشر البيانات 	 

نشرمعالجة وتحليل جمع وتدقيقتصميم وبناء
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1.1 المرحلة األولى من دورة حياة المسح

 هــي مرحلــة التخطيــط والتــي يتــم مــن خالهــا تحديــد وتطبيــق إدارة المســح والهيــكل التخطيطــي لــه. وفــي الغالــب يوضــع المســح ضمــن إطــار مشــروع، 
أو مــن خــال فريــق عمــل يختــص بتنفيــذ المســح. بحيــث يتكــون الفريــق مــن أفــراد لديهــم المهــارات الفنيــة المختلفــة مثــل: إحصائــي، فنــي حاســوب، خبيــر 
منهجيــات وعينــات، خبيــر عمــل ميدانــي، ومــا إلــى ذلــك، هــذا ويعطــى فريــق المســح مســؤولية التخطيــط، التصميــم، التنفيــذ، والتقييــم، باإلضافــة إلــى 

تحديــد الوقــت المناســب لجمــع البيانــات والــذي يعتمــد علــى الهــدف مــن المســح.    

يتــم التخطيــط للمســح مــن خــال مراحــل مختلفــة، تبــدأ هــذه المراحــل مــع مقتــرح المســح والبيانــات المتوقــع الحصــول عليهــا نوعيــا وكميــا، ومــدى ضــرورة 
تنفيــذ هــذا النــوع مــن المســوح، وفيمــا إذا كانــت هــذه البيانــات متوفــرة لــدى مصــادر أخــرى أم ال، ومــن ثــم دراســة تكاليــف الحصــول علــى هــذه البيانــات. 
وفــي حــال اتخــاذ القــرار بتنفيــذ المســح نظــرا لعــدم توفــر بيانــات مــن مصــادر أخــرى، يبــدأ الفريــق بصياغــة األهــداف الرئيســية والتفصيليــة. بعــد ذلــك يبــدأ 
فريــق العمــل بتنفيــذ المهــام المطلوبــة مــن كل فــرد، ويبــدأ تنفيــذ اإلجــراءات الفنيــة المتخصصــة، منهــا التخطيــط لتوفيــر إطــار المعاينــة، ودراســة بدائــل 
حجــم العينــة وتصاميــم المعاينــة الممكــن اســتخدامها، إضافــة إلــى دراســة بدائــل منهجيــات جمــع البيانــات وأدوات المســح، العــبء الــذي ســيترتب علــى 

المســتجيب، جــودة نوعيــة البيانــات التــي ســيتم جمعهــا، ومــا إلــى ذلــك. 

ــي أن يتــم وبشــكل دوري مراجعــة خطــة المســح وتقييمهــا، ومــن الممكــن إجــراء  ــة مــن مراحــل تنفيــذ المســح اإلحصائ ومــن الضــروري بعــد كل مرحل
ــك. التعديــات عليهــا حيثمــا تطلــب ذل

2.1 صياغة أهداف المسح 

ــي، فمــن خــال التعــرف علــى األهــداف يمكــن  ــاح الرئيســي لتنفيــذ المســح اإلحصائ ــر عمليــة صياغــة األهــداف أحــد المهــام األساســية وهــي المفت تعتب
التعــرف علــى المتغيــرات المطلوبــة فــي المســح وتفاصيــل المفاهيــم والتعاريــف الخاصــة بهــذه المتغيــرات وتفاصيــل البيانــات، كمــا يمكــن التعــرف علــى 
أســاليب معالجــة وتحليــل هــذه البيانــات. إضافــة إلــى مــا ســبق، إن هــذه الخطــوة تحــدد بالضبــط أولويــات البيانــات التــي يحتاجهــا المســتخدم، فهنــاك 

اساســيات البــد مــن توفرهــا، وبيانــات ثانويــة إضافيــة تفيــد فــي عمليــة ربــط المتغيــرات المختلفــة للمســح.    

3.1 اختيار إطار معاينة المسح  

ــى وحــدات  إطــار المعاينــة هــو عبــارة عــن صيغــة تعبــر عــن وحــدات المجتمــع اإلحصائــي المبحــوث، وتمكــن عنــد تنفيــذ المســح مــن الوصــول إل
ــة:      ــات منهــا، وهــي تكــون علــى االشــكال التالي المجتمــع الســتيفاء البيان

قوائم تحصر وحدات المجتمع اإلحصائي خالها، كدليل الهاتف مثًا، أو قوائم عناوين الوحدات السكنية من واقع التعداد السكاني. 	 

خرائط جغرافية يوضح عليها أسماء ومواقع وحدات المجتمع اإلحصائي. كأن تكون أسر أو وحدات زراعية ذات مساحات مختلفة. 	 

عنــد تنفيــذ المســح اإلحصائــي، يعتمــد تحديــد إطــار المعاينــة بشــكل رئيســي علــى أهــداف المســح وعلــى توصيــف المجتمــع المســتهدف فــي المســح، 
فقــد يتــم اســتخدام أطــر معاينــة موجــودة أصــا لــدى المؤسســة اإلحصائيــة أو قــد يلجــأ إلــى بنــاء أطــر جديــدة باالعتمــاد علــى بيانــات إداريــة أو باالعتمــاد 

علــى حصــر شــامل لوحــدات المجتمــع. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن كل مــن طريقــة وأســلوب جمــع البيانــات، تصميــم المعاينــة وأســلوب التقديــر، إضافــة إلــى تكاليــف إجــراء المســح الماديــة، جميعهــا 
ترتبــط بشــكل مباشــر بإطــار المعاينــة اإلحصائــي. 

4.1 تحديد تصميم المعاينة المناسب 

ــي، فمــن خــال التعــرف علــى األهــداف يمكــن  ــاح الرئيســي لتنفيــذ المســح اإلحصائ ــر عمليــة صياغــة األهــداف أحــد المهــام األساســية وهــي المفت تعتب
التعــرف علــى المتغيــرات المطلوبــة فــي المســح وتفاصيــل المفاهيــم والتعاريــف الخاصــة بهــذه المتغيــرات وتفاصيــل البيانــات، كمــا يمكــن التعــرف علــى 
أســاليب معالجــة وتحليــل هــذه البيانــات. إضافــة إلــى مــا ســبق، إن هــذه الخطــوة تحــدد بالضبــط أولويــات البيانــات التــي يحتاجهــا المســتخدم، فهنــاك 

اساســيات البــد مــن توفرهــا، وبيانــات ثانويــة إضافيــة تفيــد فــي عمليــة ربــط المتغيــرات المختلفــة للمســح.    

تنقســم المســوح اإلحصائيــة إلــى نوعيــن، األول المســح اإلحصائــي بالعينــة حيــث تســتوفى بيانــات المســح مــن جــزء مــن وحــدات المجتمــع يدعــى بالعينــة، 
أمــا النــوع الثانــي فيتــم مــن خالــه حصــر شــامل )تعــداد( لكافــة بيانــات المجتمــع المبحــوث. 

هذا وتنقسم المعاينة اإلحصائية في النوع األول من المسوح إلى معاينة إحصائية احتمالية ومعاينة غير احتمالية: 
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فالمعاينــة االحتماليــة هــي االســلوب الــذي يســتخدم قوانيــن االحتمــاالت عنــد اختيــار وحــدات المعاينــة بحيــث يكــون لــكل وحــدة معاينــة فــي المجتمــع 
احتمــال أو فرصــة فــي الظهــور فــي العينــة. أمــا المعاينــة غيــر االحتماليــة: فــا تســتخدم قوانيــن االحتمــاالت عنــد تصميــم وســحب وحــدات المعاينــة، وفــي 
بعــض األحيــان يعتمــد الحكــم الشــخصي عنــد اختيــار العينــات وتســمى بالعينــة العمديــة، وهــذا النــوع مــن العينــات يســتخدم لبنــاء موقــف معيــن )أخــذ 

فكــره( تعبــر عــن واقــع العينــة المختــارة وال يمكــن تعميــم النتائــج علــى المجتمــع. 

وبمــا أن نتائــج المعاينــة غيــر االحتماليــة ال تعمــم علــى المجتمــع، وال تمكــن أيضــا مــن تقديــر أخطــاء المعاينــة التــي تعتــري نتائــج المســح فــإن المؤسســات 
اإلحصائيــة تعتمــد بشــكل رئيســي فــي الحصــول علــى إحصــاءات رســمية علــى تنفيــذ مســوح إحصائيــة وفــق أســلوب المعاينــة االحتماليــة. 

لقــد تعــددت أســاليب وأنــواع تصاميــم المعاينــة اإلحصائيــة، حيــث يعتمــد اختيــار التصميــم أو األســلوب المناســب والفعــال علــى طبيعــة إطــار المعاينــة 
المتوفــر، وعلــى الكلــف الماديــة والوقــت المتــاح لتنفيــذ المســح وعلــى حجــم العينــة وطبيعــة تركيــب وحــدات المعاينــة. وكذلــك يعتمــد علــى مقــدار تبايــن 

الصفــة المدروســة ضمــن وحــدات المجتمــع. 

5.1 تصميم االستمارة اإلحصائية  

االســتمارة اإلحصائيــة هــي عبــارة عــن سلســلة مــن األســئلة صممــت للحصــول علــى معلومــات مــن قبــل الفــرد المســتجيب حــول متغيــر أو مجموعــة مــن 
المتغيــرات المتعلقــة بوحــدة المعاينــة فــي المجتمــع المبحــوث، وممــا ال شــك فيــه أن االســتمارة اإلحصائيــة تــؤدي دورا مهمــا فــي عمليــة جمــع البيانــات، 
ولهــا تأثيــر مباشــر علــى مــدى دقــة وكفــاءة نتائــج المســح، إلــى جانــب إن االســتمارة تعبــر عــن صــورة المؤسســة اإلحصائيــة أمــام الجمهــور مــن مزوديــن 

ومســتخدمين بيانــات، وتصمــم لتحقــق الهــدف المرجــو مــن المســح، أو بمعنــى آخــر لتجيــب علــى أســئلة الدراســة.

هنــاك تحديــات مختلفــة قــد تواجــه عمليــة تصميــم االســتمارة، مــن هــذه التحديــات اختيــار األســئلة المناســبة، وأيضــا صياغــة األســئلة وترتيبهــا، هــذا إضافــة 
إلــى أن تكــون أســئلة االســتمارة واضحــة ومفهومــة ومتسلســلة بحيــث يســتطيع المســتجيب قــراءة األســئلة وفهمهــا واإلجابــة عليهــا. مــن هنــا البــد مــن 
توفــر عناصــر اإلبــداع والخبــرة والتجــارب عنــد تصميــم االســتمارة، فــإذا لــم يتــم صياغــة متطلبــات المســح بشــكل صحيــح وتحويلهــا إلــى أداة جمــع ذات 

جــودة عاليــة، فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل كبيــر علــى جــودة وكفــاءة نتائــج المســح.

6.1 جمع البيانات   

جمــع البيانــات هــو إجــراء تجميــع المعلومــات مــن وحــدات المســح التــي تــم اختيارهــا ضمــن العينــة. إن األســلوب االساســي فــي جمــع البيانــات هــو أســلوب 
العــد الذاتــي، إذ مــن خالــه يقــوم المســتجيب باســتام اســتمارة المســح وتعبئــة البيانــات المطلوبــة بــدون وجــود أو مســاعدة مــن باحــث ميدانــي، ويمكنــه 
الحصــول علــى المســاعدة إن تطلــب ذلــك هاتفيــا أو مــن خــال زيــارة شــخصية لــه مــن قبــل أحــد الفنييــن فــي المســح. هنــاك طــرق أخــرى لجمــع البيانــات 

تتضمــن المقابلــة الشــخصية المباشــرة، تقاريــر البيانــات االلكترونيــة، والســجات اإلداريــة الســتيفاء البيانــات. 

تعتمــد عمليــة جمــع البيانــات علــى أساســين األول األســاس الورقــي، واألخــر األســاس اآللــي، حيــث يتــم وفــق األســاس األول تصميــم االســتمارة اإلحصائيــة 
ورقيــا، أمــا فــي األســاس الثانــي فتصمــم االســتمارة الكترونيــا علــى الحاســوب. هــذا وتمتــاز االســتمارة االلكترونيــة بدورهــا فــي تقليــل تكاليــف جمــع البيانــات 
ســواء ماديــا أو بشــريا أو مــن حيــث الوقــت، إذ مــن خالهــا يتــم إجــراء المعالجــات الاحقــة مــن عمليــات تدقيــق ومطابقــة، بكفــاءة وســرعة وســهولة ممــا 

يــؤدي إلــى ورفــع مســتوى الدقــة. 

7.1 معالجة البيانات:   

يوفــر هــذا اإلجــراء توثيــق تفصيلــي لجميــع إجــراءات معالجــة البيانــات اإلحصائيــة فــي مختلــف مراحــل المســح، بــدءا مــن المعالجــات الميدانيــة التــي تهــدف 
إلــى التدقيــق االولــي علــى البيانــات، ومــرورا بعمليــات التدقيــق المتخصصــة وفــق قواعــد تدقيــق آلــي ، ومــن ثــم إجــراءات إدخــال البيانــات إلــى الحاســوب 
حيثمــا لــزم ذلــك ، ومــن ثــم أســس وطــرق الترميــز اإلحصائــي لقيــم متغيــرات المســح بحســب أنــواع وصيــغ أســئلة االســتمارة اإلحصائيــة ، وانتهــاء بآليــات 

وطــرق التعويــض عــن القيــم المفقــودة ،

إضافــة إلــى اكتشــاف القيــم المتطرفــة التــي ربمــا تــؤدي إلــى تحيــز كبيــر فــي نتائــج المســح، وإجــراء آليــات المعالجــة المناســبة لهــا. ومــن أهــم إجــراءات 
ــات: معالجــة البيان

ترميز البيانات

بعــد جمــع البيانــات، يتــم ترميــز إجابــات المتغيــرات أو األســئلة التــي تكــون علــى شــكل أو هيئــة نــص لغــوي، وعمليــة الترميــز هــي إجــراء يتــم مــن خالــه 
إعطــاء رمــز عــددي محــدد لــكل إجابــة وفــق دليــل ترميــز إحصائــي معتمــد. هنــاك نــوع مــن المتغيــرات أو األســئلة ذات اإلجابــات النصيــة يتــم ترميزهــا ذاتيــا 
ضمــن االســتمارة اإلحصائيــة بحيــث يعطــى كل بديــل مــن بدائــل اإلجابــة علــى الســؤال رمــزا عدديــا محــددا. وهنــاك أســئلة أخــرى ذات بدائــل إجابــات كثيــرة 

جــدا ال يمكــن ادراجهــا ضمــن االســتمارة، يتــم ترميــز هــذا النــوع مــن األســئلة مــن خــال مرحلــة ترميــز مســتقلة تأتــي بعــد جمــع وإدخــال البيانــات.
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التدقيق والتعويض عن القيم المفقودة

التدقيــق هــي عمليــة تطبيــق قواعــد خاصــة تضبــط البيانــات المتطرفــة، المفقــودة، غيــر المتجانســة، وغيــر الصحيحــة، حيــث يتــم تطبيقهــا علــى مســتوى 
البيانــات الخــام )الســجات التفصيليــة للبيانــات(، وتهــدف عمليــة التدقيــق إلــى فهــم أفضــل إلجــراءات وبيانــات المســح كوســيلة للتأكــد مــن أن البيانــات 
النهائيــة مكتملــة وضمــن المــدى المحــدد مــن الواقعيــة واالتســاق. هــذا وتتــراوح إجــراءات التدقيــق مــا بيــن إجــراءات يدويــة بســيطة تنفــذ فــي الميــدان مــن 
قبــل الباحــث الميدانــي إلــى إجــراءات مترابطــة تطبــق مــن خــال برامــج الحاســوب. مــن جانــب آخــر، إن مقــدار إجــراءات التدقيــق يتحــدد مــن خــال الموازنــة مــا 
بيــن الكلفــة الماديــة والوقــت المطلــوب ألجــراء التدقيــق ومــا بيــن مقــدار الدقــة التــي ســتفرزها هــذه اإلجــراءات ومــا ســتفرزه مــن زيــادة فــي كفــاءة البيانــات. 

وفــي الواقــع العملــي، يبــدو مــن الصعــب جــدا حصــر جميــع حــاالت الفشــل فــي إجابــات االســتمارة وإجــراء المعالجــات اإلحصائيــة الازمــة عليهــا، االمــر الــذي 
يتطلــب اللجــوء إلــى اســلوب التعويــض كمعالجــة للبيانــات المفقــودة. إذ أن أســلوب التعويــض هــو إجــراء يســتخدم للتعويــض ببدائــل عــن القيــم 

المفقــودة أو غيــر المتســقة أو غيــر الصحيحــة وفــق إجــراء فنــي إحصائــي. 

بالرغــم مــن أن أســلوب التعويــض يــؤدي غالبــا إلــى تحســين كفــاءة وجــودة البيانــات النهائيــة للمســح، إال أنــه ينبغــي االنتبــاه الختيــار المنهجيــة المناســبة 
ــات بحيــث يجعــل كل أو جــزء مــن متغيــرات  ــا فــي اختيــار األســلوب قــد يــؤدي إلــى تشــويه فــي البيان والصحيحــة لتطبيــق هــذا األســلوب. فالتحيــز أحيان

المســح غيــر متســقة. 

8.1 التقدير اإلحصائي   

بعــد إجــراءات جمــع، تدقيــق، ترميــز ومعالجــة البيانــات. يأتــي إجــراء التقديــر اإلحصائــي بنــاء علــى بيانــات المســح، والتقديــر اإلحصائــي هــو عبــارة عــن طريقــة 
لبنــاء المقــدرات اإلحصائيــة )وهــي مؤشــرات إحصائيــة( بنــاء علــى نتائــج البيانــات بحيــث تســتخدم هــذه المقــدرات لتعميــم النتائــج علــى المجتمــع بشــكل 

عــام، والمقــدرات اإلحصائيــة عــدة أنــواع كالمتوســط، المعــدل، النســبة، والمجمــوع. 

فــي المســوح اإلحصائيــة بالعينــة تعتمــد عمليــة التقديــر علــى أوزان وحــدات العينــة، والــوزن هــو عبــارة عــن معامــل يعبــر عــن مقــدار مــا يقابــل وحــدة العينــة 
الواحــدة مــن وحــدات فــي المجتمــع الــذي تمثلــه تلــك العينــة. إن مجمــوع أوزان المعاينــة هــي تقديــر مجمــوع المجتمــع. مــن جانــب آخــر إن بنــاء أوزان العينــة 
يعتمــد فعليــا علــى احتمــال ســحب وحــدة المعاينــة مــن المجتمــع وهــذا االحتمــال يخضــع ألســلوب المعاينــة المســتخدم، إذ قــد تصمــم العينــة وتســحب 
ــات ومعالجتهــا يتــم إجــراء تعديــل علــى أوزان المعاينــة وفقــا  ــك. وفــي مرحلــة الحقــة بعــد االنتهــاء مــن جمــع البيان علــى مرحلــة أو مرحلتيــن أو غيــر ذل
لمعــدل االســتجابة فــي المجتمــع. وأخيــرا لتقييــم دقــة وكفــاءة قيمــة المقــِدر، يتــم حســاب مــا يعــرف بمقــدار خطــأ المعاينــة والــذي يعبــر عــن مقــدار الخطــأ 

فــي قيمــة المقــِدر الــذي تســبب نتيجــة لتصميــم وإجــراءات العينــة. 

9.1 نشر البيانات:

باالعتمــاد علــى نتائــج مخرجــات المســح مــن بيانــات خــام تــم الحصــول عليهــا وجمعهــا وفــق المنهجيــات اإلحصائيــة المثلــى وضمــن مراحــل تنفيــذ المســح 
ــج تتفــاوت بحســب األهــداف  ــم تنفيــذ المســح مــن أجلهــا، إن هــذه النتائ ــج النهائيــة التــي تحقــق األهــداف التــي ت المتتابعــة أعــاه، يتــم اســتخراج النتائ
ــد مــن  ــر نشــر خاصــة بالمســح. فاب ــج وفــق مؤشــرات أو جــداول تجميعيــة ليتــم اعدادهــا ضمــن تقاري التفصيليــة للمســح، وبكافــة األحــوال تبنــى النتائ

ضوابــط واحــكام خاصــة بعمليــات وآليــات نشــر البيانــات والمؤشــرات والتقاريــر اإلحصائيــة المنبثقــة عنهــا. 
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2 |  تحديد أهداف المسح اإلحصائي وصياغتها 
مقدمة 

تعتبــر مرحلــة تحديــد أهــداف المســح اإلحصائــي هــي أحــد المراحــل األساســية فــي تنفيــذ المســح اإلحصائــي. وكلمــا تــم صياغــة األهــداف بصــورة واضحــة 
كان التخطيــط للمراحــل الاحقــة لتنفيــذ المســح أكثــر ســهولة ويســر، مــع األخــذ باالعتبــار تنفيــذ المراحــل الاحقــة للمســح بأســلوب يضمــن أن النتائــج 

النهائيــة للمســح تتوافــق واألهــداف الرئيســية. 

مــن جانــب آخــر، البــد مــن المحافظــة علــى عمليــات المتابعــة والمراجعــة المســتمرة ألهــداف المســح خــال مراحــل تنفيــذ المســح المختلفــة، وذلــك لضمــان 
االتســاق مــا بيــن مراحــل تنفيــذ المســح واألهــداف التــي وضعــت مبكــرا، وعــدم االزاحــة أو البعــد عــن الهــدف الكلــي واألهــداف التفصيليــة للمســح. 

إن تحديــد أهــداف المســح تنبثــق عــن دراســة لمشــكلة أو ظاهــرة معينــة قــد تكــون اقتصاديــة، اجتماعيــة، ديموغرافيــة، أو غيــر ذلــك، أدت إلــى تداعيــات 
إجــراء مســح بهــدف الحصــول علــى معلومــات أو بيانــات هدفهــا الكشــف عــن ماهيــة هــذه الظاهــرة أو المشــكلة ودارســة المســببات والحلــول لهــا. مــن 
هنــا فــإن اإلحاطــة الدقيقــة بأهــداف المســح تمكــن اإلحصائــي مــن تحديــد المجتمــع المســتهدف فــي المســح، إذ أن ضبابيــة وعــدم وضــوح الهــدف الرئيســي 
واألهــداف التفصيليــة للمســح ســوف لــن يمكــن مــن تحديــد فئــة المجتمــع التــي ســوف يتــم مســحها. علــى ســبيل المثــال: عــدم وضــوح الرؤيــة حــول مــا 
إذا كان الهــدف مــن مســح القــوى العاملــة مثــًا دراســة ظاهــرة البطالــة لــدى الســكان المواطنيــن أو المواطنيــن والمقيميــن معــا، لــن يمكــن مــن تحديــد 

المجتمــع المســتهدف.  

إجراءات تحديد أهداف المسح 
إن تحديــد أهــداف المســح اإلحصائــي تتضمــن عــدد مــن اإلجــراءات أو الخطــوات، اضافــة إلــى أنهــا تتطلــب تكاثــف الجهــود مــن قبــل جميــع أطــراف المســح 
ســواء كانــت الجهــة المنفــذة للمســح أو الفــرد المســتجيب والمســتوفي للبيانــات أو المســتخدم للنتائــج. ومــن أهــم اإلجــراءات أو الخطــوات المتبعــة فــي 

تحديــد األهــداف:

1.2 تحديد المعلومات المطلوبة 

إن الخطــوة األساســية مــن تحديــد أهــداف المســح هــو تحديــد المعلومــات المطلوبــة حــول ظاهــرة معينــة، ويكــون ذلــك مــن خــال وضــع إطــار للمشــكلة 
أو الظاهــرة التــي يســتهدفها المســح. واالجابــة علــى األســئلة المختلفــة حــول طبيعــة وظــروف هــذه المشــكلة، ومــن هــذه األســئلة واالستفســارات مثــًا 
ــى ســبب طلــب هــذه المعلومــات مــن خــال المســح، ومــا هــي  ــي، باإلضافــة إل ــة مــن المســتجيب بشــكل ســطحي أو إجمال وصــف المعلومــات المطلوب
المواضيــع المــراد تغطيتهــا. وحــال الحصــول علــى إجابــات لكافــة التســاؤالت المثــارة تعتمــد هــذه اإلجابــات كمعلومــات مــن المفيــد الرجــوع إليهــا فــي كل 

خطــوة مــن خطــوات المســح للتأكــد مــن تحقيــق أهــداف المســح.

2.2 تحديد المستخدمين للبيانات والفائدة من استخدامها 

عنــد تحديــد األهــداف فــا بــد مــن تحديــد المســتخدمين للبيانــات التــي ســوف تجمــع مــن خــال المســح، ومــا هــي االســتخدامات الممكنــة لهــا ومــا النتائــج 
ــد المســتخدمين مــن أجــل معرفــة توجهاتهــم لتكــون جــزءا مــن األهــداف المــراد  ــات، ويجــب تحدي المتوقــع الحصــول عليهــا مــن اســتخدام هــذه البيان
ــد المعلومــات المطلــوب توفيرهــا بشــكل أدق.  ــات ليتــم تحدي صياغتهــا أثنــاء التخطيــط للمســح اإلحصائــي. كمــا يجــب تحديــد ســبب اســتخدام البيان

ويتــم العمــل علــى هــذه األهــداف بوجــود كل مــن طالــب هــذه البيانــات والمســتخدم لهــا.

إضافــة إلــى مــا ســبق يجــب توضيــح ســبب اســتخدام البيانــات فيمــا إذا كان لوصــف ظاهــرة معينــة أو تحليــل عاقــة متغيــرات الدراســة مــع بعضهــا، ومــا 
هــي القــرارات المــراد اتخاذهــا بنــاء علــى بيانــات المســح ومــا هــي نتائــج هــذه القــرارات. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه يجــب إشــراك المســتجيب واستشــارته لتحديــد كيفيــة صياغــة األهــداف، وتحديــد المتغيــرات التــي تقــود إلــى تحقيــق هــذه األهــداف، 
إضافــة إلــى تحديــد وصياغــة األســئلة التــي يتــم مــن خالهــا ترجمــة المتغيــرات إلــى أســئلة يمكــن ادراجهــا ضمــن اســتمارة إحصائيــة.   

3.2 المفاهيم األساسية والبيانات الوصفية   

مــن أجــل تحديــد البيانــات المطلوبــة لتحقيــق أهــداف المســح فــا بــد مــن توضيــح المصطلحــات والمفاهيــم المســتخدمة بالمســح، ومــن خــال هــذه 
المصطلحــات يتــم تحديــد االســتثناءات، والمعلومــات المتخصصــة بالمســح. كمــا أنــه مــن الضــروري اســتخدام مصطلحــات وتعاريــف متعــارف عليهــا دوليــا، 
وذلــك لتســهيل عمليــات المقارنــة واالتســاق فــي المســح، كمــا أنــه يرفــع مــن نســبة االســتجابة ودقــة المعلومــات. وعنــد وجــود تعريــف أو مصطلــح جديــد 

غيــر معــرف ضمــن التعاريــف الدوليــة فيجــب وضــع تصنيــف داخلــي لــه مــن قبــل الجهــة اإلحصائيــة واعتمــاده. 
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ــارة عــن الوحــدات المطلــوب جمــع  ــد المجتمــع المســتهدف للمســح، وهــو عب ــد مــن تحدي بهــدف وصــف هــذه المصطلحــات بشــكل مهنــي وواضــح ال ب
بيانــات المســح عنهــا أو منهــا بنــاء علــى طبيعــة وأهــداف المســح، ومثــاال علــى ذلــك: األفــراد، المســاكن، المــدارس، المستشــفيات، المنشــآت أو المــزارع أو 

غيرهــا. ولتســهيل عمليــة تحديــد المجتمــع فابــد مــن الســؤال عــن: من/مــا، أيــن ومتــى.

مــن / مــا: مــا اهتمامــات طالــب البيانــات: ومنهــا يتــم تحديــد نــوع الوحــدات المــراد دراســتها مــن خــال المســح اإلحصائــي، وتعريــف الخصائــص األساســية 
لهــذه الوحــدات

أيــن: أيــن توجــد وحــدات المجتمــع: ومنهــا يتــم تحديــد الموقــع الجغرافــي لهــذه الوحــدات، فقــد تكــون أهــداف المســح تتنــاول جــزء معيــن مــن وحــدات 
المجتمــع قــد تقــع فــي إقليــم معيــن أو بقعــة معينــة مــن المجتمــع اإلجمالــي لهــذه الوحــدات

متــى: متــى هــي المرجعيــة الزمنيــة للبيانــات: ومنهــا يتــم تحديــد وقــت عمــل المســح اإلحصائــي فقــد يكــون المســح فــي شــهر معيــن أو أســبوع معيــن 
أو موســم معيــن.

ومن الجدير بالذكر أنه في البيانات الموسمية هناك أنشطة أو ظواهر معينة تعتمد على الموسمية يجب مراعاتها فيها.

كما أنه قد يكون هناك مبادئ إضافية يجب تعريفها أو تحديدها تخص منطقة معينة أو زمن معين يجب مراعاتها عند صياغة األهداف ألي مسح.  

4.2 محتويات المسح 

تتعتبــر عمليــة كتابــة األهــداف بطريقــة واضحــة مــن النقــاط المهمــة لضمــان مائمــة احتــواء المســح لهــذه األهــداف ولضمــان نجاحــه، إضافــة إلــى ذلــك ومــن 
خــال هــذه األهــداف يتــم تحديــد كافــة المعلومــات المــراد تغطيتهــا للمســتخدم وطالــب البيانــات مــن مفاهيــم وتعاريــف المصطلحــات وغيرهــا، هــذا ويتــم 

أيضــا تحديــد محتويــات أو عناويــن المواضيــع المــراد تغطيتهــا مــن خــال المســح اإلحصائــي.

ومــن الضــروري التأكــد مــن أن المعلومــات المطلوبــة قــد تــم الوصــول إليهــا وشــمولها ضمــن المســح، مــن خــال شــمول كافــة وحــدات أو مفــردات العينــة 
فــي عمليــة الحصــر أو العــد وضمــان عــدم وجــود أي اســقاطات أو عــدم اســتجابة.  

كمــا أنــه مــن المهــم أيضــً ضمــان تغطيــة األهــداف ويقصــد بالتغطيــة: التأكــد مــن تغطيــة كافــة المواضيــع مــن خــال جمــع بيانــات عــن كافــة المتغيــرات 
التــي تــم تحديدهــا مســبقا، ومــن خــال تصميــم االســتمارة، وتصميــم العينــة. 

مــع المحافظــة والحــرص علــى عــدم اســتيفاء أيــة مجموعــات لبيانــات قــد ال تخــدم أهــداف المســح، لذلــك يجــب االبتعــاد عنهــا لمــا لهــا مــن انعكاســات قــد 
ــد مــن التكلفــة  ــى تخفيــض نســب االســتجابة أو الشــمولية أو التغطيــة أو قــد تزي ــؤدي إل تكــون ســلبية علــى تحقيــق أهــداف المســح، حيــث أنهــا قــد ت

الماديــة وتكلفــة الوقــت المحــدد لتنفيــذ المســح ممــا يــؤدي إلــى التحيــز فــي مســتوى جــودة المســح. 

5.2 خطة التحليل  

بعــد تحديــد كافــة المتغيــرات المــراد دراســتها وقياســها يتــم تحديــد مســتوى التفصيــل المطلــوب مــن هــذه المتغيــرات ولــكل متغيــر علــى حــدة، كمــا 
يتــم تحديــد صيغــة النتائــج المطلوبــة. حيــث يتــم تحديــد المقاييــس واإلجماليــات والمؤشــرات واالعــداد المطلوبــة وهكــذا...، إن جميــع هــذه النقــاط يمكــن 

ادراجهــا ضمــن مفهــوم خطــة التحليــل.

ــج تغطــي  ــت النتائ ــد فيمــا إذا كان ــات، فمــن خالهــا يتــم تحدي ــات المســح هــي المرجــع الرئيســي لتحليــل البيان تعتبــر الخطــة التفصيليــة لتحليــل بيان
إجماليــات كليــة أو فرعيــة وعلــى مســتويات تفصيليــة أو اقــل مــن ذلــك، كمــا ويتــم مــن خالهــا تحديــد طريقــة عــرض الجــداول النهائيــة للنتائــج مــن خــال 
المتغيــرات التركيبيــة والبســيطة التــي يتــم تضمينهــا فــي الجــداول. كمــا تســهل خطــة التحليــل عمــل تصميــم االســتمارة. وتحــدد طريقــة التحليــل أيضــا 

مســتوى تمثيــل المتغيــرات كنســب أو فئــات أو أرقــام مطلقــة أو متوســطات.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن خطــة التحليــل قــد يتــم مــن خالهــا مراجعــة محتويــات المســح، وإضافة أســئلة أخــرى لمحتوى االســتمارة. حيث أن البيانــات التفصيلية 
القليلــة تــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى النــزول إلــى مســتويات أقــل فــي المتغيــرات )مثــًا عــدد الســكان ال يمكــن تفصيلــه علــى مســتوى النــوع: ذكــر، أنثــى(، 
ممــا يــؤدي أيضــا إلــى مســتوى غيــر مــرن فــي التحليــل ال نســتطيع مــن خالــه تعليــل ســبب ظاهــرة معينــة أو رقــم متطــرف لمتغيــر ذي أهميــة. كمــا أن 
التفصيــل فــي مســتوى البيانــات يعطــي القــدرة علــى عمــل مقارنــات مــع بيانــات ومصــادر أخــرى غيــر المســح. فــي هــذه الحالــة يجــب علــى المســح اإلحصائــي 

أن يغطــي المزيــد مــن البيانــات للوصــول إلــى مســتوى أدق فــي التحليــل.

ــد  ــج المســح، ممــا يســاعد علــى تحدي مــن ناحيــة أخــرى، يفضــل عمــل الجــداول األوليــة المقترحــة للمخرجــات، والمؤشــرات الرئيســية وكيفيــة عــرض نتائ
ــي صياغــة أفضــل لألهــداف. ــات وبالتال أفضــل للمســتوى التفصيلــي للبيان
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إجراءات تحديد أهداف المسح

هنــاك عــدة متطلبــات ومحــددات تؤثــر علــى صياغــة أهــداف المســح، منهــا جــودة التقديــر للمتغيــرات، حيــث يجــب تحديــد دقــة النتائــج، ويتــم تحديــد هنــاك 
عــدة متطلبــات ومحــددات تؤثــر علــى صياغــة أهــداف المســح، منهــا جــودة التقديــر للمتغيــرات، حيــث يجــب تحديــد دقــة النتائــج، ويتــم تحديــد دقــة البيانــات 
مــن خــال الخطــأ المعيــاري للمتغيــرات الرئيســية فــي المســح، ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار أن الدقــة العاليــة بحاجــة إلــى حجــم عينــة كبيــر، ومــن الممكــن 
أال يكــون هنــاك قــدرة علــى تمويلــه، وبنــاء عليــه يمكــن القبــول أحيانــا بدرجــات دقــة أقــل للمتغيــرات الرئيســية أو أن تكــون المســتويات التفصيليــة أقــل 

)مثــًا إجمالــي عــدد الســكان دون تحديــد النــوع ذكــر أو أنثــى(.

ومن أهم العوامل التي تحدد نسبة الدقة في البيانات ولها انعكاس على أهداف المسح، ما يلي:

مدى االختاف بين متغيرات المسح ذات العاقة في المجتمع	 

حجم مجتمع الدراسة	 

تصميم عينة المسح وطريقة التقدير	 

نسبة االستجابة	 

كما أن هناك محددات تشغيلية تؤثر في دقة المسح ولها انعكاس على تحقيق أهداف المسح، وأهمها:

ما هو حجم العينة الذي يمكن أن يغطيها المسح؟	 

ما هو الوقت الازم الستخراج النتائج؟	 

ما هو الوقت الازم إلجراء المسح؟	 

ما هو الوقت المطلوب لمعالجة البيانات بعد عملية الجمع؟	 

كم عدد الباحثين المطلوب؟ وكم عدد الباحثين المتوفر؟	 

كم عدد الحاسبات األلية المتوفرة؟ وهل يتوفر مساعدين في تقنية المعلومات؟	 

باإلضافة إلى بعض العوامل التي تؤثر في صياغة األهداف مثل:

هل يمكن قياس المتغيرات المطلوبة باستخدام التقنيات المتوفرة؟	 

هل هناك عبء في الحصول على البيانات المطلوبة من المستجيب؟	 

هل هناك مخاطر على سرية البيانات بالنسبة للمستجيب؟	 

هل هناك أي آثار سلبية وانعكاسات على الجهة المنفذة للمسح اإلحصائي؟	 

نخلــص ممــا ســبق إلــى أن عــدم توفــر البيانــات المطلوبــة قــد يــؤدي إلــى معالجــة المشــكلة بأســلوب خاطــئ أو أن يتــم توجيــه النظــر إلــى موضــوع مختلــف 
عــن المتغيــرات المطلــوب دراســتها. كمــا أن تقديــم بيانــات ناقصــة أو ذات عاقــة مختلفــة عــن أهــداف المســح يــؤدي إلــى ضيــاع الجهــد والوقــت والمــوارد. 

وقــد يؤثــر إجــراء المســح علــى المســتجيبين ســلبا، مــن غيــر أن يتــم إنتــاج أو اســتخراج بيانــات مفيــدة مــن المســح.

لــذا يجــب تحديــد أهــداف المســح بشــكل واضــح أثنــاء مرحلــة التخطيــط والبنــاء للمســح لتفــادي مواجهــة هــذه المعوقــات أثنــاء إجــراء المســح. وتاليــا قائمــة 
تلخــص أهــم االستفســارات التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار لــدى صياغــة أهــداف المســح اإلحصائــي وتحديــد البيانــات المطلوبــة:

ما هي البيانات المطلوبة من المسح بشكل عام ؟	 

من هو مستخدم البيانات وكيف سيتم استخدامها؟	 

ما هي المصطلحات والتعاريف التي سيتم استخدامها في المسح؟	 

ما هي المواضيع التفصيلية التي يجب تغطيتها في المسح؟	 

هل تم إعداد أية خطة للتحليل ووضع جداول المخرجات؟	 

ما هي درجة الدقة للمتغيرات المطلوبة؟	 
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3 |  تخطيط وإدارة المسح  
مقدمة 

تعــد عمليــة تخطيــط وإدارة المســح مــن أهــم عوامــل النجــاح والممكنــات الرئيســية لتنفيــذ متميــز للمســح. فعنــد توفــر هيــكل فعــال إلدارة المســح، 
يتكــون فهــم واضــح ومحــدد لألهــداف المــراد تحقيقهــا وتصــور كامــل لكيفيــة وآليــة العمــل. إن التخطيــط واإلدارة هــي مــن العمليــات الرئيســية لنجــاح 
المســح وضمــان تحقيــق أهدافــه. فمــن خــال عمليــة التخطيــط يتــم تحديــد وحصــر متطلبــات العمــل، حصــر المــوارد البشــرية والماليــة واعــداد الجــدول 
الزمنــي لألنشــطة. إن الغــرض مــن هــذا الفصــل هــو شــرح كيفيــة وضــع خطــة لمســح، مــع التركيــز علــى نهــج اعــداد فريــق المســح والتخطيــط الجيــد 

والفعــال للمســح.   

منهجية تخطيط وإدارة المسح 
مــن القضايــا األساســية التــي ينبغــي معالجتهــا عنــد تخطيــط وإدارة المســح هــي تحديــد المتطلبــات بوضــوح، والعمــل علــى تنفيــذ األهــداف فــي أقصــر 

فتــرة زمنيــة معقولــة علــى نحــو فعــال، وذلــك ضمــن ميزانيــة محــددة ومــع أعلــى مســتويات الجــودة.

ومــن المنهجيــات الشــائعة والفعالــة فــي التخطيــط وإدارة المســح تطبيــق مبــدأ إدارة المشــاريع بتحديــد األدوار الرئيســية والمهــام والمخرجــات لــكل فريــق 
عمــل ضمــن جــدول زمنــي ومــوارد بشــرية وماليــة محــددة. 

فريق المسح
يتألــف فريــق المســح مــن األعضــاء ذوو المهــارات التقنيــة والفنيــة الازمــة لتخطيــط وإدارة وتنفيــذ المســح والعمــل علــى مراجعــة جميــع المقترحــات 
والخطــط والميزانيــات، ودراســة الخيــارات واالســتراتيجيات الازمــة بكفــاءة وفاعليــة. وعلــى الرغــم مــن أن ألعضــاء فريــق المســح مســؤوليات فرديــة، فــإن 

ــق المســح مــن: ــف فري ــق يتقاســم المســؤولية المشــتركة فــي تحقيــق أهــداف المســح ضمــن الجــدول الزمنــي المحــدد. وغالبــا مــا يتأل الفري

مدير المسح	 

مديــر المســح هــو المســؤول عــن إدارة المســح والعمــل علــى ضمــان تحقيــق أهــداف المســح ضمــن الميزانيــة المحــددة والجــدول الزمنــي. ويقــوم 
مديــر المســح بتحديــد المــوارد البشــرية والماليــة ووضــع خطــة التنفيــذ بالتنســيق مــع باقــي اعضــاء الفــرق والعمــل علــى متابعــة اســتخدام المــوارد 

وســير العمــل.

إحصائي متخصص 	 

المســؤول عــن المحتــوى والمضمــون اإلحصائــي للمســح والعمــل علــى ضمــان تحقيــق األهــداف مــن خــال اســتخدام بيانــات المســح. وعلــى وجــه 
الخصــوص، العمــل علــى جمــع وتحليــل البيانــات التاريخيــة ذات الصلــة )للتخطيــط والتطويــر(، وتطويــر المحتــوى واختبــار االســتمارة وإعــداد كل هــذا 

وباإلضافــة إلــى تجهيــز وتصميــم المخرجــات اإلحصائيــة وتطويــر تحليــل البيانــات وإعــداد النــص التحليلــي.

اخصائي منهجيات  	 

المســؤول عــن تصميــم وتطويــر منهجيــة إحصائيــة الســتخدامها فــي المســح. هــذا باإلضافــة إلــى تصميــم العينــة، وتصميــم منهجيــات مراقبــة 
الجــودة، وتصميــم آليــات تدقيــق البيانــات، ويضمــن االلتــزام باســتخدام التصانيــف والتعاريــف والمفاهيــم اإلحصائيــة بســامة وكفــاءة.

محلل أنظمة برمجيات	 

محلــل النظــم هــو المســؤول عــن تصميــم وتطويــر نظــم وبرامــج الحاســوب، وكذلــك مســؤول عــن تعديــل البرامــج القائمــة والمطلوبــة إلجــراء 
ــة  ــم االستشــارات الفني ــن والمشــاركين. وتقدي ــق اآلخري المســح. وضمــان أن هــذه األنظمــة تعمــل وفقــا للمواصفــات التــي يقدمهــا أعضــاء الفري

والتقنيــة لجميــع األعضــاء اآلخريــن فــي فريــق المســح علــى مســائل الحوســبة.

خبير جمع بيانات وعمل ميداني	 

المســؤول عــن إدارة عمليــة جمــع البيانــات وفــق المنهجيــات واألســاليب المعتمــدة، والوقــت الزمنــي المحــدد ومتطلبــات الجــودة فــي المســح، 
باإلضافــة إلــى العمــل علــى تخطيــط وتنســيق التوظيــف والتدريــب وحصــر متطلبــات الدعــم اللوجســتي الازمــة لتنفيــذ لمســح.

أعضاء آخرون	 

قــد تكــون هنــاك حاجــة لعــدد أكبــر مــن اعضــاء ومنســقين فــي المشــاريع الكبيــرة، علــى ســبيل المثــال: مشــروع تعــداد الســكان. فــي هــذه 
المشــاريع، قــد يتــم تعييــن مديــرًا لاتصــال والدعايــة، مديــرًا للدعــم اللوجســتي، اعضــاًء متخصصــون، لجــان فنيــة وتنســيقية لضمــان ســير العمــل 

وفــق األهــداف والخطــة الزمنيــة.
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تخطيط المسح
المســح اإلحصائــي هــو جــزء اساســي مــن عمليــة إحصائيــة متكاملــة. لذلــك هنــاك ضوابــط ومحــددات اساســية يجــب توافرهــا والعمــل علــى تحقيقهــا فــي 

تخطيــط المســح لضمــان نجــاح العمليــة اإلحصائيــة.

يجب أن تكون بيانات المسح والمعلومات اإلحصائية قابلة لاستخدام 	 

ــة 	  ــة وتوقيــت وإمكاني ــة ودق ــة: أهمي ــة للتقييــم مــن حيــث الخصائــص الســتة التالي ــة قابل ــات المســح والمعلومــات اإلحصائي يجــب أن تكــون بيان
الوصــول وتفســيرها واتســاقها 

يجب أن يكون هناك ما يبرر عبء المستجيب أو رد الفعل المحتمل من قبل الجمهور.	 

يجــب النظــر فــي التصميــم إلــى الوقــت المســتغرق مــن مدلــي البيانــات الســتكمال االســتمارة، والتوقيــت الزمنــي لتنفيــذ المســح، وآليــة تعبئــة 	 
االســتمارة وطــرق جمــع البيانــات.

النتائــج التــي ســيتم نشــرها مــن المســح يجــب أن تعكــس وجهــة نظــر إحصائيــة بحتــة. وال ينبغــي أن تســتخدم نتائــج المســح لدعــم وجهــة نظــر 	 
معينــة، ويجــب التأكيــد علــى موثوقيــة تلــك اإلحصــاءات.

يجب أن تكون البيانات متوافقة مع األنظمة والمعايير والممارسات والطرق السليمة المتعارف عليها في العمل اإلحصائي.	 

ــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة. وااللتــزام بالممارســات والطــرق الســليمة حتــى ال تضيــع المــوارد، والعمــل بفاعليــة 	  اســتخدام أســاليب صحيحــة وفعال
والحفــاظ علــى ســمعة مهنيــة للجهــة اإلحصائيــة.

يجب تنفيذ المسح ضمن الميزانية المعتمدة والموارد البشرية والوقت والزمن المحدد.	 

1.3 مراحل تخطيط المسح 

تتــم عمليــة تخطيــط المســح علــى مراحــل وذلــك بهــدف زيــادة الدقــة والكفــاءة. فــي البدايــة يتــم اقتــراح المســح، وتحديــد اإلحتياجــات االساســية واألهــداف 
المــراد تحقيقهــا مــن المســح والبيانــات المســتهدف جمعهــا. وبالتشــاور مــع المســتخدمين لمخرجــات المســح، ويتــم العمــل علــى جعــل اإلحتياجــات مــن 

البيانــات والمفاهيــم التحليليــة أكثــر دقــة.

1.1.3 اقتراح المسح

هــي الخطــوة األولــى فــي التخطيــط لمســح جديــد وذلــك بتحديــد البيانــات المطلــوب توفرهــا مــن المســح والمخرجــات المســتهدف بناؤهــا. ويتــم اعــداد 
المقتــرح بعــد الدراســة االوليــة للبيانــات المتوفــرة مــن الســجات االداريــة أو مــن مســوح ميدانيــة ســابقة، ويتــم اعــداد المقتــرح بعــد التشــاور مــع الخبــراء و 

المتخصصيــن مــن مختلــف المجــاالت ذات العاقــة لمناقشــة مســوغات المســح وجــدوى تنفيــذه.

2.1.3 اعداد الجدوى والخطة االساسية للمسح 

تعتبــر هــذه المرحلــة اساســية فــي التخطيــط حيــث يتــم تقييــم التكلفــة اإلجماليــة للمســح. وهــذا المرحلــة مهمــة لتقييــم تكلفــة المســح الفعليــة ومــدى 
القــرب مــن التكلفــة المقــدرة. كمــا وتهــدف هــذه المرحلــة مــن التخطيــط إلــى مــا يلــي:

تحديد نطاق العمل واألهداف وحدود التكلفة	 

تحديــد وتقييــم كفايــة وإمكانيــة الوصــول إلــى المصــادر الحاليــة مــن البيانــات وتحديــد الثغــرات والنواقــص فــي المعلومــات )البيانــات اإلداريــة 	 
والمســوح القائمــة(

تحديد اإلطار والوحدات اإلحصائية ألخذ العينات وجمع البيانات	 

تحديد المنهجية اإلحصائية للعمل بعد الرجوع إلى مسوح ميدانية مشابهة والمقارنات المعيارية 	 

ــر أخــذ العينــات للتكلفــة 	  ــك تقييــم مــدى ماءمــة وتأثي ــي للتكلفــة، واإلطــار الزمنــي، والجــدوى وعــبء االســتجابة، بمــا فــي ذل ــم تقييــم أول تقدي
المقــدرة ومتطلبــات الجــودة.

إعــداد الجــدوى وتقريــر التخطيــط مــع تغطيــة كل مرحلــة مــن مراحــل إجــراء المســح، بمــا فــي ذلــك بيــان األهــداف، وكذلــك خيــارات اإلطــار، وتصميــم 	 
العينــة، وجمــع البيانــات ومعالجتهــا والنشــر .

3.1.3 اعداد الخطط التفصيلية  

في هذه المرحلة يقوم كل فريق عمل بأعداد الخطة التفصيلية الخاصة بتنفيذ المهام المنوطة به والتنسيق مع الفرق األخرى:  

إعــداد خطــط تصميــم وتنفيــذ وتقييــم النشــاط، والجــداول الزمنيــة، وتقديــر اإلحتياجــات مــن المــوارد وتقديــر تكلفــة التنفيــذ بالنســبة لــكل فريــق 	 
ولــكل المرحلــة مــن مراحــل المســح.
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مراجعة جميع الخطط المقدمة من الفرق، وتحديد المدخات والمخرجات لكل فريق وكل مرحلة.	 

إجراء عمليات التطوير المطلوبة كمدخل رئيسي لخطط الفرق األخرى.	 

إنشاء الربط واالتساق بين خطط الفرق والمدخات والمخرجات.	 

اعداد الخطة التفصيلية للمسح مع الجدول الزمني التفصيلي.	 

إعداد اقتراح االختبار النهائي والخطة.	 

مراجعة الميزانيات وإجراء تعديات على الخطط على النحو المطلوب.	 

4.1.3 التعديات والخطط التكميلية  

يتــم فــي هــذه المرحلــة التخطيــط إلــى اعــداد خطــط بديلــة لمــا يمكــن حدوثــه خــال عمليــة التنفيــذ فــي المســح، وذلــك الحتماليــة أن تنفيــذ بعــض مراحــل 
المســح قــد ال يســير وفقــا للخطــة الموضوعــة. علــى ســبيل المثــال قــد تكــون معــدالت االســتجابة أدنــى ممــا هــو متوقــع، ممــا يؤثــر علــى مخطــط اإلنجــاز 

وميزانيــة المســح، أو أن جــودة البيانــات ليســت وفــق المعاييــر المطلوبــة.

فــي هــذه المرحلــة مــن التخطيــط التفصيلــي للمســح، يقــوم فريــق المســح بأجــراء التعديــات علــى الخطــط الرئيســية وآليــات التنفيــذ وفــق معطيــات 
ومجريــات اداء المســح، وذلــك ضمــن محــددات المــوارد الماليــة وضمــان تحقيــق أهــداف المســح.

إدارة المسح 

بغض النظر عن النمط المستخدم في إدارة المسح، فإن عملية إدارة المسح تشتمل على التنظيم والتوجيه والمراقبة والسيطرة على المسح:

رصد ومراقبة االداء   

رصد ومراقبة اداء المسح وذلك لضمان تنفيذ المسح وتحقيق األهداف وفقا للخطة الزمنية وضمن محددات الموارد المالية والزمنية.

يجــب علــى فريــق المســح التأكــد مــن أن المــوارد المخصصــة للمســح متوفــرة وتســتخدم بكفــاءة وفعاليــة. ويجــب تنفيــذ خطــط المســح بشــكل صحيــح، 
وأن التصحيحــات والتعديــات الازمــة تنفــذ بشــكل فــوري. كمــا يتــم مراقبــة اتبــاع الخطــط والسياســات واإلجــراءات، والتأكــد مــن تحقيــق األهــداف وااللتــزام 

بهــا، وإعــداد وإصــدار التعليمــات والتأكــد مــن تنفيذهــا.

ويتــم الرصــد مــن خــال اجتماعــات دوريــة لفريــق المســح بشــكل دوري مــع رفــع تقاريــر االداء واإلنجــاز مــن جميــع اعضــاء فريــق المســح واإلبــاغ عــن البيانــات 
ــر اإلنتــاج ومراقبــة الجــودة أو عمليــات ضمــان  التشــغيلية مثــل معــدالت االســتجابة، معــدالت إتمــام المقابلــة، ومعــدالت المتابعــة، والمعلومــات مــن تقاري

الجــودة ومراجعتهــا. 

محددات إدارة وتنفيذ المسح 

يجــب أن يكــون لــدى مديــر المســح المعرفــة والخبــرة الكافيــة لمعرفــة مخاطــر ومحــددات تخطيــط وتنفيــذ خطــط المســح اإلحصائــي وذلــك بهــدف أخذهــا 
باالعتبــار والتخطيــط لعــدم حدوثهــا. وهــذه المحــددات تتلخــص بـــ : 

أعضاء الفريق ليست لديهم نفس مستويات المهارة والخبرة أو نقص المهارات الكافية لتنفيذ المسح	 

تخصيص غير مناسب أو غير متناسب في المسؤوليات داخل الفريق.	 

ضعف التواصل أو في بعض األحيان فجوات االتصال الخطيرة بين فريق المسح	 

عدم التنسيق بين اعضاء فريق السمح خال التخطيط والتنفيذ 	 

أهداف غير واضحة للمسح أو التعديل المتكرر ألهداف المسح  	 

التعقيد المفرط في األساليب والمفاهيم أو األسئلة	 
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4 |  مقدمة في تصميم المسح اإلحصائي  

1.4 مقدمة 

يتنــاول المســح اإلحصائــي مفهوميــن األول هــو المســح بالعينــة والثانــي هــو المســح الشــامل أو مــا يعــرف بالتعــداد أو العــد الشــامل. بعــد تحديــد أهــداف 
المســح اإلحصائــي يتعيــن أســلوب التصميــم كأن يكــون وفــق معاينــة إحصائيــة أو أن يشــمل كافــة وحــدات المجتمــع. والســؤال الممكــن طرحــه هنــا هــو 
مــا التصميــم األفضــل للمســح ، هــل هــو أســلوب العــد الشــامل )التعــداد( أم أســلوب المســح بالعينــة؟ البــد عنــد اإلجابــة عــن هــذا الســؤال األخــذ باالعتبــار 
عــدد مــن المعطيــات أهمهــا هــدف المســح فــإذا كان الهــدف هــو الحصــول علــى بيانــات عــن كافــة وحــدات المجتمــع باإلضافــة إلــى بنــاء أطــر معاينــة 
لتصميــم وســحب عينــات إحصائيــة كمــا هــو فــي التعــداد العــام للمبانــي والوحــدات الســكنية والســكان، فابــد مــن التوجــه نحــو العــد الشــامل، أمــا إذا 
تركــزت األهــداف فــي الحصــول علــى مؤشــرات إحصائيــة لظاهــرة معينــة تخــدم الباحثيــن ومتخــذي القــرار ضمــن فتــرة زمنيــة معينــة وبتكاليــف محــددة 
مــن الممكــن التوجــه نحــو المســح بالعينــة، والعينــة ليســت إال مجموعــة جزئيــة مــن المجتمــع تختــار بأســلوب عشــوائي يضمــن إعطــاء فرصــة لــكل وحــدة 

مــن وحــدات المجتمــع فــي الظهــور بالعينــة.    

2.4 مزايا ومحددات المسح اإلحصائي

مزايا المسح اإلحصائي بالعينة

 تســتخدم المســوح بالعينــة لتغطيــة اإلحتياجــات المختلفــة مــن البيانــات التفصيليــة فــي مختلــف المجــاالت مثــل المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة. ويتــم 
اللجــوء لهــا عــادة لعــدة أســباب منهــا:

الحصــول علــى نتائــج بأعلــى دقــة ممكنــة وبتكاليــف محــددة أو الحصــول علــى مســتويات دقــة معينــة بأقــل عــدد ممكــن مــن مفــردات المجتمــع 	 
)بأقــل تكاليــف ممكنــة(.

عندمــا يكــون عــدد أفــراد المجتمــع غيــر معــروف بالكامــل أو يكــون مجــال العــد واســع جــدا مثــل إحصــاءات األســماك فــي البحــر أو المخــزون مــن 	 
الثــروات الطبيعيــة والمعــادن فــي جــوف األرض وغيرهــا.

عندما يكون عدد أفراد المجتمع كبير جدا ويكون إجراء العد الشامل مستحيا.	 

عندما يكون الوقت واألموال والمصادر األخرى محدودة.	 

فــي كثيــر مــن الظواهــر تــؤدي عمليــة العــد الشــامل إلــى خســارة وفقــدان فــي وحــدات المجتمــع ممــا يســتدعي االســتعاضة عــن ذلــك بأجــراء مســح 	 
بالعينــة حفاظــا علــى المجتمــع.

محددات المسح اإلحصائي بالعينة

أن استخدام أسلوب المسح بالعينة ال يغطى المجتمع بالكامل وال يعطي نفس النتائج التي يعطيها المسح الشامل.	 

نظريات المعاينة تحتاج في تطبيقها إلى أشخاص مؤهلين ومدربين تدريبا جيدا. 	 

يجــب أن يتــم تخطيــط وتنفيــذ المســح بالعينــة بعنايــة فائقــة ألن أي خطــأ فــي وحــدة معاينــة يتضاعــف عنــد ضــرب النتائــج بمعامــل التكبيــر والــوزن 	 
الترجيحــي لوحــدة المعاينة.

3.4 األمور التي يجب أن تؤخذ باالعتبار عند تصميم المسح بالعينة 

اإلمكانيــات الفنيــة المتاحــة: وتشــمل الخبــرات المحليــة المتوفــرة والقــدرة علــى اســتخدام البرمجيــات التــي تعالــج قضايــا العينــات وتختصــر الوقــت . 1
والجهد.

اإلمكانيــات الماديــة المتوفــرة: تعتبــر عامــا محــددا لحجــم العينــة وأســلوب العمــل حيــث أنــه ال يجــوز تنفيــذ مســح إحصائــي يحتــاج تنفيــذه أكثــر ممــا . 2
هــو متوفــر مــن أمــوال أو كــوادر، لذلــك يجــب الموازنــة بيــن تصميــم المســح المقتــرح واإلمكانيــات المتوفــرة.

مســتويات النشــر: تؤخــذ باالعتبــار مســتويات النشــر عنــد تصميــم المســح، فمثــًا إذا كان مطلــوب اســتخراج النتائــج علــى مســتويات جغرافيــة . 3
تفصيليــة كالقطــاع مثــًا أو المنطقــة الســكنية فابــد مــن التوجــه نحــو أســلوب العــد الشــامل، أمــا إذا كانــت مســتويات النشــر المطلوبــة أعلــى أي 

علــى مســتوى الدولــة مثــًا أو مســتويات إقليميــة يمكــن اللجــوء إلــى أســلوب المســح بالعينــة.

 الوقــت المتــاح الســتخراج النتائــج: يجــب أن يكــون تصميــم المســح بالعينــة يحقــق الهــدف بحيــث تســتخرج النتائــج حســب الوقــت المحــدد وذلــك ألن . 4
المعلومــة لهــا أهميــة وثمــن فــي وقــت معيــن، وتفقــد قيمتهــا وأهميتهــا فــي حــال تأخــر صدورهــا عــن الوقــت المحــدد لذلــك.

 مســتوى الدقــة المطلــوب: إن أكثــر التصاميــم فاّعليــة هــو الــذي يعطــي أعلــى دقــة بأقــل كلفــة ممكنــة، ويعتمــد حجــم العينــة علــى مســتوى . 5
الدقــة المطلــوب، باإلضافــة إلــى تصميــم العينــة المســتخدم، وكلمــا زاد حجــم العينــة تزيــد الدقــة لنفــس التصميــم.
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أهــداف المســح: مــن الماحــظ أن تصميــم عينــة لمســح لــه هــدف واحــد يختلــف عــن تصميــم عينــة لمســح متعــدد األغــراض، ممــا يترتــب علــى ذلــك . 6
اختــاف فــي حجــم العينــة وحجــم العمــل وحجــم قواعــد البيانــات وعــدد متغيــرات المســح ومــا إلــى ذلــك.

عــدم االســتجابة المتوقعــة: ففــي حالــة توقــع حــدوث نســبة عاليــة مــن عــدم االســتجابة فــإن ذلــك يتطلــب اســتخدام اســلوب المســح بالعينــة مــع . 7
دراســة متأنيــة لحجــم العينــة المختــار بحيــث يأخــذ باالعتبــار نســب عــدم اإلســتجابة. 

دوريــة المســح: فــي حالــة تنفيــذ المســح ســنويا أو فــي كل ربــع أو شــهريً وكان األمــر يتطلــب إجــراء مقارنــة بيــن الســنوات أو األربــاع أو األشــهر فــإن . 8
تصميــم العينــة يختلــف عــن المســح الــذي يجــرى لمــرة واحــدة فقــط.

4.4 وحدات المجتمع ووحدات المعاينة اإلحصائية  

ن المجتمــع اإلحصائــي، فمثــًا االشــخاص هــم وحــدات إحصائيــة يشــكلون مجتمــع  تعــرف وحــدات المجتمــع اإلحصائيــة علــى أنهــا المفــردات التــي ُتكــوِّ
الســكان، الحيــازات الزراعيــة هــي وحــدات إحصائيــة أو مفــردات تشــكل مجتمــع الحيــازات الزراعيــة. أمــا المبانــي فهــي وحــدات أو مفــردات تشــكل مجتمــع 

ــي.  المبان

ضمــن المفهــوم اإلحصائــي إن وحــدات المجتمــع هــي المكــون األساســي للمجتمــع اإلحصائــي، بينمــا وحــدات المعاينــة اإلحصائيــة هــي وحــدات المجتمــع 
التــي تضمنتهــا العينــة، أي بمعنــى آخــر وحــدات المعاينــة اإلحصائيــة هــي مجموعــة جزئيــة مــن وحــدات المجتمــع اإلحصائــي. فليــس كل وحــدة مجتمــع هــي 

وحــدة معاينــة إحصائيــة، بينمــا كل وحــدة معاينــة إحصائيــة هــي وحــدة مجتمــع. 

هنــاك مفهــوم آخــر للوحــدات اإلحصائيــة وهــو مفهــوم وحــدات التحليــل اإلحصائــي. وهــي الوحــدات التــي يتــم تحليــل البيانــات علــى أساســها، وليــس 
مــن الضــروري أن تكــون وحــدة التحليــل اإلحصائــي هــي ذاتهــا وحــدة المعاينــة اإلحصائيــة، فمثــًا قــد تكــون وحــدة المعاينــة اإلحصائيــة هــي األســرة، أي أن 
البيانــات تجمــع ميدانيــا مــن وحــدات االســر، بينمــا عنــد تحليــل النتائــج فــإن التحليــل يكــون علــى مســتوى وحــدات أفــراد األســرة فــي هــذه الحالــة تكــون 
الوحــدة التحليليــة هــي الفــرد. ممــا ســبق ليــس بالضــرورة كل وحــدة تحليليــة أن تكــون هــي ذاتهــا وحــدة معاينــة إحصائيــة، بينمــا العكــس إن كل وحــدة 

معاينــة إحصائيــة تصلــح ألن تكــون وحــدة تحليليــة. 

5.4 مجتمع المسح والمجتمع المستهدف.

إن أحــد مراحــل تصميــم وتنفيــذ المســح اإلحصائــي هــو تعريــف المجتمــع المســتهدف الــذي ينــدرج ضمــن المســح، أي بمعنــى آخــر وحــدات المجتمــع التــي 
ســيتم تغطيتهــا ضمــن عينــة المســح. مــن هنــا يعــرف المجتمــع المســتهدف بأنــه جميــع وحــدات المجتمــع التــي تنــدرج تغطيتهــا ضمــن إطــار المســح. 

فمثــًا فــي مســح دخــل وإنفــاق األســرة يكــون المجتمــع المســتهدف هــو جميــع األفــراد المقيميــن إقامــة معتــادة فــي امــارة أبوظبــي. 

هنــاك مفهــوم آخــر للمجتمــع ضمــن المســوح اإلحصائيــة وهــو مجتمــع المســح، يعــرف مجتمــع المســح علــى أنــه مجموعــة جزئيــة مــن المجتمــع المســتهدف، 
فــي كثيــر مــن المســوح قــد ال تغطــي أهــداف المســح كامــل المجتمــع المســتهدف إنمــا يكــون هنــاك اســتبعاد لبعــض الفئــات فــي المجتمــع ، فــي هــذه 
الحالــة إن المجتمــع المســتهدف بعــد اســتبعاد أجــزاء أو وحــدات معينــة منــه يدعــى بمجتمــع المســح، فمثــًا فــي مســح دخــل وإنفــاق األســرة إن المجتمــع 
المســتهدف هــو جميــع الســكان المقيميــن فــي امــارة أبوظبــي ولكــن لظــروف أو أســباب معينــة قــد ال يتــم شــمول األفــراد المقيميــن فــي معســكرات 

العمــال فــي اطــار المســح، فــي هــذه الحالــة إن مجتمــع المســح هــو الســكان المقيميــن بعــد اســتبعاد ســكان معســكرات العمــال. 

6.4 تحديد إطار المعاينة ووحدات المعاينة

يعــرف إطــار المعاينــة بأنــه القائمــة التــي تشــمل جميــع وحــدات المعاينــة ويمكــن أن تكــون وحــدات معرفــة أو خريطــة توضــح وحــدات المعاينــة، وهــو 
القاعــدة التــي تســحب منهــا العينــات. مــن هنــا يعتبــر إطــار المعاينــة هــو المكــون الرئيســي لتنفيــذ المســح اإلحصائــي بالعينــة. 

إن تحديــد إطــار المعاينــة لمســح إحصائــي بالعينــة ينبنــي علــى تعريــف وحــدة المعاينــة اإلحصائيــة المعتمــدة فــي المســح اإلحصائــي والتــي يجــب أن تجمــع 
البيانــات اإلحصائيــة عنهــا. أمــا بنــاء إطــار المعاينــة فيعتمــد علــى مصــدر توفــر قوائــم وحــدات المجتمــع، وهنــاك مصدريــن أساســيين لبنــاء أطــر المعاينــة 

اإلحصائية.  

األول:

التعــدادات والمســوح الشــاملة، والتــي تتضمــن حصــٌر شــامل لجميــع وحــدات المجتمــع، ممــا يضمــن إعطــاء فرصــة أو احتمــال معلــوم لــكل وحــدة مــن 
وحــدات المجتمــع فــي الظهــور فــي العينــة. يعتبــر تعــداد الســكان والمســاكن واالســر أحــد المصــادر األساســية لتوفيــر إطــار معاينــة خــاص بالمســوح 
االســرية واالجتماعيــة. كذلــك الحــال بالنســبة للتعــداد العــام للمنشــآت االقتصاديــة الــذي يوفــر بيانــات أساســية لبنــاء إطــار معاينــة خــاص بالمنشــات 

االقتصاديــة.
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الثاني:

قوائــم بيانــات الســجات اإلداريــة لمختلــف المتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة وغيرهــا. ومــن الممكــن الحصــول علــى هــذه القوائــم مــن 
المؤسســات والهيئــات الحكوميــة ذات االختصــاص ويمكــن اعتمادهــا كأطــر للمعاينــة اإلحصائيــة بعــد دراســة مســتوى الكفــاءة والدقــة والتغطيــة فــي 

بيانــات هــذه القوائــم.

مــن المعلــوم أن أحــد المتطلبــات الرئيســية لصاحيــة إطــار المعاينــة اإلحصائيــة هــي حداثــة بيانــات اإلطــار بحيــث يعكــس واقــع المجتمــع اإلحصائــي وقــت 
ســحب العينــة. مــن هنــا تأتــي ضــرورة إجــراء تحديــث مســتمر لمدخــات إطــار المعاينــة. 

ممــا ال شــك فيــه أن دقــة وكفــاءة التقديــرات التــي تبنــى علــى نتائــج مســوح إحصائيــة ميدانيــة تعتمــد بشــكل مباشــر علــى دقــة وكفــاءة تمثيــل العينــة 
لواقــع المجتمــع المبحــوث. أمــا عوامــل الدقــة والكفــاءة فــي العينــة فترتبــط ارتباطــا مباشــرا بعــدد مــن العوامــل مــن أهمهــا كفايــة حجــم العينــة، تصميــم 

العينــة، اســلوب ســحب العينــة، ودقــة إطــار المعاينــة. 

ــم  ــه ال يوجــد إطــار فــي العال ــة، ويجــب االعتــراف بأن ــج ممثل تعتبــر دقــة إطــار المعاينــة أحــد العوامــل االساســية فــي إنجــاح المســوح والحصــول علــى نتائ
يتســم بالكمــال، فمــن وجهــة النظــر اإلحصائيــة هنــاك شــروط أساســية البــد مــن توفرهــا فــي اإلطــار ليحقــق مســتوى مطلــوب مــن الدقــة والكفــاءة، وهــذه 

الشــروط هــي:

أوالً: أن يغطي اإلطار كافة وحدات المجتمع وال يتضمن أي اسقاطات 

ثانيً: عدم تكرار وحدات المجتمع 

ثالثــً: أن يكــون اإلطــار حديــث، تتضمــن بيانــات اإلطــار اإلحصائــي معلومــات خاصــة ببعــض المتغيــرات الرئيســية للمجتمــع. إضافــة إلــى عــدد مــن 
المتغيــرات الجغرافيــة والديموغرافيــة التــي يســتدل مــن خالهــا علــى كل وحــدة مــن وحــدات المجتمــع. ومــن الطبيعــي أن هــذه المتغيــرات 

ــدة بيــن الحيــن واألخــر أو اختفــاء وحــدات أخــرى. بأنواعهــا قابلــة للتغيــر بيــن حيــن واخــر، فمــن الطبيعــي ظهــور وحــدات جدي

7.4 أثر عدم تحديث اإلطار على نتائج المسوح

إن عــدد وتوزيــع وحــدات المجتمــع يعكــس الحالــة الواقعيــة للمجتمــع وقــت إنشــاء اإلطــار. ومــن الطبيعــي أن تحــدث تغييــرات عليــه مــن حيــن آلخــر ممــا 
ينعكــس علــى تركيــب اإلطــار، فــإذا مــا أخــذ هــذا االنعــكاس بالحســبان عنــد تصميــم وســحب عينــات المســوح بالتأكيــد ســوف ينعكــس علــى النتائــج مــن 

حيــث: 

ــى 	  ــة إل ــج مــن مســتوى العين ــع النتائ ــة التــي تســتخدم لرف اســتخدام عــدد وحــدات المجتمــع فــي اإلطــار وتوزيعهــا فــي حســاب األوزان الترجيحي
مســتوى المجتمــع ككل، فــإذا كان اإلطــار المســحوب منــه العينــة غيــر حديــث أي ال يعكــس الواقــع الحالــي لعــدد وحــدات المجتمــع ســيؤدي إلــى 

حســاب أوزان يتخللهــا نســبة مــن الخطــأ ممــا ينعكــس علــى خطــأ فــي النتائــج عنــد تعميمهــا. 

إن تصميــم وســحب العينــة مــن إطــار غيــر محــدث، أي ال يحتــوي علــى الوحــدات التــي ظهــرت حديثــا ســيؤدي إلــى اســتبعاد هــذه الوحــدات مــن 	 
احتماليــة الظهــور بالعينــة ممــا يــؤدي إلــى تحيــز فــي النتائــج. 

8.4 أخطاء المسح اإلحصائي 

ممــا ال شــك فيــه أن تنفيــذ المســح اإلحصائــي ســواء كان بالعينــة أو بالعــد الشــامل يتخللــه أخطــاء إحصائيــة، مــن الطبيعــي أن تنعكــس علــى نواتــج أو 
بيانــات المســح، وعليــه فــإن الســعي نحــو التقليــل مــا أمكــن مــن األخطــاء اإلحصائيــة يعنــي الحصــول علــى بيانــات ذات دقــة وكفــاءة أعلــى. 

تتعــرض البيانــات اإلحصائيــة التــي يتــم جمعهــا بطريقــة الحصــر الشــامل )التعــداد( أو بطريقــة المعاينــة اإلحصائيــة إلــى مجموعــة مــن األخطــاء. ونتيجــة 
التجربــة العمليــة صنفــت العديــد مــن هــذه األخطــاء وأصبحــت معروفــة لجميــع العامليــن فــي الحقــل اإلحصائــي ونذكــر علــى ســبيل المثــال أخطــاء 

االســتجابة وعــدم االســتجابة وأخطــاء نقــص الشــمول وأخطــاء القيــاس.

ــة لجــزء محــدد مــن المجتمــع وليــس كل المجتمــع، كمــا هــو الحــال فــي  ــج عــن شــمول المعاين ــة تنفــرد بنــوع آخــر مــن الخطــأ النات إال أن طريقــة المعاين
التعــداد. وســواء كانــت المعاينــة كبيــرة أم صغيــرة فــإن بياناتهــا ســتضمن هــذا النــوع مــن الخطــأ.

لــذا يســمى هــذا النــوع مــن األخطــاء باألخطــاء العينيــة تمييــزًا لــه عــن األنــواع األخــرى مــن األخطــاء فــي طريقــة المعاينــة أو الحصــر الشــامل )التعــداد( والتــي 
تســمى األخطــاء غيــر العينيــة وبعبــارة أخــرى، إذا اســتثنينا جميــع األخطــاء غيــر العينيــة، فــإن األخطــاء العينيــة البــد وأن تحصــل أو تقــع. 

ضمن الفصل الخاص بأساليب المعاينة اإلحصائية سيتم التعرض إلى تفاصيل االخطاء العينية وكيفية الحد منها وآليات وطرق قياسها. 
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األخطاء غير العينية

وهــي األخطــاء الناتجــة عــن أيــة أمــور مــا عــدا األخطــاء الناتجــة عــن اســتخدام أســلوب المعاينــة بــدال مــن المســح الشــامل وتعتبــر هــذه األخطــاء ذات أهميــة 
كبيــرة وذلــك لعــدم إمكانيــة حســاب حجمهــا وألنهــا فــي أغلــب األحيــان تزيــد مــن خطــأ المعاينــة وســيتم التعــرض لجــزء منهــا بإختصــار وهــي:

األخطــاء الناتجــة عــن عــدم تصميــم االســتمارة بشــكل جيــد مثــل عــدم تــرك فــراغ كاف توضــع فيــه االجابــة فمثــًا عنــد طلــب كتابــة االســم مــن أربــع . 1
مقاطــع وتــرك فــراغ ال يكفــي إال لمقطــع واحــد فــإن ذلــك يــؤدي إلــى وقــوع خطــأ فــي مــلء االســتمارة، هــذا باإلضافــة إلــى عــدم مراعــاة النقــاط الــواردة 

عنــد تصميــم االســتمارة.

األخطاء الناتجة في مرحلة جمع البيانات . 2

أ - األخطاء الناتجة عن المدلي بالمعلومات وتشمل:

عدم اختيار شخص مؤهل إلعطاء معلومات مثل سؤال الخدم أو الطفل الذي ال يعرف تفاصيل ما هو موجود.	 

اختيار وقت غير مناسب مثل جمع البيانات في الليل أو وقت الظهيرة أو عندما يكون المستجيب منشغا في أمور أخرى.	 

صعوبــة تقديــر المســتجيب لبعــض األمــور، مثــًا عنــد ســؤال المســتجيب عــن القيمــة المضافــة والهامــش اإلجمالــي لبقالــة صغيــرة أو مشــغل 	 
صغيــر فــإن المســتجيب ال يســتطيع أن يعطــي بيانــات دقيقــة وقــد ال يفهــم هــذه المصطلحــات ممــا يــؤدي إلــى وقــوع أخطــاء أو عــدم اســتجابة 

جزئيــة.

ب -األخطاء الناتجة عن الباحث الميداني:

عدم وجود التدريب الكافي مما يجعل الباحث يسأل بأسلوب خاطئ وهذا يؤدي إلى الحصول على معلومات خاطئة.	 

استخدام الباحث أسلوب خاطئ للقياس أو الوزن، أو عدم استخدام أدوات القياس المناسبة. 	 

األخطاء الناتجة عن ترجمة األسئلة من اللغة العربية الفصحى إلى اللهجة التي يتعامل بها المستجيب.	 

األخطاء الناتجة عند ملء االستمارة نتيجة عدم سماع اإلجابة بوضوح.	 

ج -األخطاء الناتجة عن عدم وجود األشراف والمتابعة والرقابة على العمل الميداني:

عــدم التغطيــة الشــاملة وتعنــي تغطيــة جــزء مــن العينــة بــدال مــن تغطيــة العينــة كلهــا، فمثــًا لــو كانــت عمليــة إحصــاء قــرى وقــام الباحــث 	 
بجمــع بيانــات عــن جــزء مــن القريــة معتبــرا أن هــذه البيانــات تشــمل القريــة كلهــا.

أخطــاء عــدم اســتجابة بعــض وحــدات المعاينــة المختــارة، وعــدم تقديــم البدائــل عنهــا فمثــًا لــو رفــض أحــد المســتجيبين اعطــاء معلومــات ولــم 	 
يؤخــذ بديــل ولــم يتــم تعديــل معامــل التكبيــر فــإن ذلــك يــؤدي إلــى الحصــول علــى تقديــرات أقــل مــن الواقــع.

أخطاء تبويب ومعالجة البيانات واستخراج النتائج وطباعتها.	 

أخطــاء التدقيــق، فــإذا وجــدت قاعــدة تدقيــق خاطئــة وتــم تصحيــح البيانــات علــى أساســها فهــذا يعنــي إحــداث خطــأ فــي جميــع االســتمارات 	 
الصحيحــة.

أخطــاء الترميــز: إذا اســتخدم نظــام ترميــز معيــن إلدخــال البيانــات إلــى الحاســوب فــإن هنــاك احتمــاالت كبيــرة فــي حــدوث ترميــز خاطــئ فمثــًا 	 
فــي اســتمارة اإلنفــاق االســري المتضمنــة قائمــة الســلع والخدمــات، إذا قــام المرمــز بوضــع رقــم )1( بــدل )10( هــذا يعنــي أنــه اســتبدل ســلعة أو 

خدمــة بأخــرى، وللتقليــل مــن هــذا النــوع مــن األخطــاء يقتــرح إجــراء تدقيــق للترميــز أو اســتخدام اســتمارات تــم ترميزهــا ذاتيــا.

أخطــاء اإلدخــال إلــى الحاســوب: هنــاك كثيــر مــن مصــادر الخطــأ عنــد اإلدخــال مثــل إدخــال بيانــات خاطئــة أو حــدوث أزاحــه عنــد اإلدخــال، ولتفــادي 	 
مثــل هــذا النــوع مــن األخطــاء يقتــرح تدقيــق جميــع البيانــات التــي أدخلــت إلــى الحاســوب، كذلــك أخــذ عينــة واســتخراج نتائجهــا يدويــا ومقارنــة 

النتائــج اليدويــة بالنتائــج التــي اســتخرجت مــن الحاســوب.



ي
ظب

بو
ة أ

مار
ي إ

 ف
ية

صائ
إلح

ح ا
سو

لم
ذ ا

في
و�ن

م 
مي

ص
ل ت

دلي

19

5 |  تصميم االستمارة اإلحصائية 

1.5 مقدمة 

تعتبــر االســتمارة اإلحصائيــة هــي الوســيلة أو االداة المســتخدمة علــى نطــاق واســع مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات وبيانــات مرتبطــة بمتغيــرات 
ــة،  ــرات التــي يتــم جمعهــا، اقتصادي ــات الخاصــة بهــذه المتغي ــة حــول موضــوع أو ظاهــرة محــددة، ويمكــن أن تكــون المعلومــات والبيان إحصائي

اجتماعيــة، ديموغرافيــة، أو غيرهــا.

تتكــون االســتمارة مــن أســئلة تتنــاول عــدة متغيــرات، يتــم إخراجهــا بشــكل ورقــي أو إلكترونــي، ويتــم توجيههــا أو إرســالها أو تســليمها إلــى 
المســتجيبين الذيــن تــم اختيارهــم ضمــن عينــة المســح اإلحصائــي، ليقومــوا باإلجابــة عــن األســئلة التــي يوجههــا لهــم الباحــث الميدانــي مباشــرة 

إذا تــم اســتيفاء بياناتهــا مــن خــال باحثــا ميدانيــا، أو بتســجيل إجاباتهــم وإعادتهــا للباحــث، إذا قــام المســتجيب بتعبئتهــا. 

هــذا ويــؤدي تصميــم وبنــاء االســتمارة دورا مركزيــا فــي عمليــة جمــع البيانــات، فهــي ذات تأثيــر مباشــر علــى جــودة البيانــات، وعلــى ســلوك 
المســتجيبين وأداء الباحثيــن ونســب االســتجابة. فيجــب أن يأخــذ تصميــم االســتمارات باالعتبــار أهــداف المســح ومتطلبــات مســتخدمي البيانــات، 

ــات.   ــات إدخــال ومعالجــة البيان ــات آلي ــى متطلب ــة إل ــات إدارات المســوح باإلضاف ومتطلب

2.5 مراحل إعداد وتصميم االستمارة  

1.2.5 المرحلة التحضيرية

وتشتمل هذه المرحلة على مجموعة من الخطوات وهي كما يلي:

تحديــد أهــداف المســح؛ يبــدأ تصميــم االســتمارة مــع مرحلــة تحديــد أهــداف المســح، فيجــب أن تتحــول األهــداف إلــى متغيــرات تصــاغ علــى شــكل 	 
أســئلة، بحيــث تحقــق إجابــات هــذه األســئلة أهــداف المســح.

علــى ســبيل المثــال، إذا كان هــدف المســح هــو: ” التعــرف علــى تقييــم موظفــي دائــرة مــا، وتصوراتهــم واقتراحاتهــم لموقــع دائرتهــم اإللكترونــي، 
مــن خــال شــكل ومضمــون الموقــع فــإن:

هناك ثاث محاور ألهداف المسح هي التقييم، التصورات، االقتراحات.	 

كل محــور يجــب أن يصــاغ لــه عــدد مــن األســئلة المناســبة للحصــول علــى اإلجابــات المناســبة كمــا ونوعــا، وذلــك لتتمكــن االســتمارة مــن خــال 	 
هــذه اإلجابــات تحقيــق األهــداف.

تحديــد نــوع المعلومــات المطلوبــة: يتــم تصميــم االســتمارة فــي ضــوء اإلطــار العــام ألهــداف المســح، بحيــث تتضمــن المحــاور الرئيســية والفرعيــة 	 
للمســح، ويتــم ترتيــب هــذه المحــاور بطريقــة منطقيــة، وتحــت كل محــور توضــع األســئلة المتعلقــة الخاصــة بــه. وعمومــً فــإن أنــواع األســئلة تتبايــن 
وفقــً للمعلومــات المطلوبــة، فقــد تتضمــن االســتمارة؛ أســئلة يعبــر عــن اجاباتهــا بحقائــق مثــل العمــر، والمؤهــل العلمــي، أو أســئلة آراء واتجاهــات، 

أو أســئلة معلومــات عامــة، وغيرهــا.

معرفــة طريقــة جمــع البيانــات، إن طــول االســتمارة والطريقــة التــي يتــم فيهــا طــرح األســئلة، تعتمــد علــى منهجيــة جمــع البيانــات، فمثًا المســوحات 	 
التــي تســتخدم الطريقــة الذاتيــة الســتيفاء البيانــات، تكــون االســتمارات فيهــا أقــل تعقيــدا واكثــر وضوحــا، وأقصــر مــن التــي تســتخدم المقابلــة 

الشخصية.

التعــرف علــى خصائــص أفــراد العينــة، ينبغــي النظــر فــي خصائــص وحــدات العينــة عنــد صياغــة األســئلة. ويمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى 	 
المصطلحــات أو تعقيــد اللغــة المســتخدمة فــي األســئلة. فيجــب أن تكــون األســئلة المعــدة لعامــة النــاس مفهومــة بســهولة مــن قبــل جميــع 

المشــاركين، فــي حيــن إذا كان المســح يســتهدف المهنييــن، فيمكــن أن تســتخدم فيــه اللغــة الفنيــة أو المهنيــة ذات الصلــة بعملهــم.

تحديــد محتــوى األســئلة وصياغتهــا، والهــدف مــن وجــود كل ســؤال فــي االســتمارة، والنظــر فــي الوقــت والجهــد الازميــن لتقديــم إجابــات األســئلة، 	 
بحيــث يكــون عــدد األســئلة فــي أدنــى حــد ممكــن، وذلــك لتخفيــف عــبء االســتجابة.

تصميــم جــداول المخرجــات، وذلــك لوضــع تصــور واضــح عــن كيفيــة التعامــل مــع البيانــات التــي ســيتم الحصــول عليهــا وذلــك فــي مرحلــة تســبق 	 
تصميــم اإلســتمارة الفعليــة للمســح.

تحديد أنواع االسئلة، يجب تحديد أنواع األسئلة من حيث كونها مفتوحة، أو محددة باختيارات، أم أنها ستكون مزيجا من النوعين. 	 

تحديد أو وضع نظام تفصيلي للترميز في الوقت الذي الذي تصاغ فيه األسئلة. 	 

ينبغــي أن يكــون لــكل اســتمارة رقــم تعريفــي فريــد، والــذي يســهل العــودة إلــى االســتمارة األصليــة، للتحقــق مــن أن المعلومــات الــواردة فــي ملــف 	 
البيانــات هــي نفســها الموجــودة فــي االســتمارة.

مراجعــة االســتمارات الســابقة: تشــكل اســتمارات المســوح الســابقة مصــدرا جيــدا للمعلومــات عنــد تصميــم اســتمارة جديــدة. ويعتبــر اختبــار 	 
ــة مفيــدة يمكــن أخذهــا باالعتبــار عنــد صياغــة األســئلة، وفــي  ــه أو مشــابهه فــي الموضــوع نقطــة بداي األســئلة المســتخدمة فــي مســوح مماثل
بعــض الحــاالت، ربمــا نحتــاج ألن نســتخدم نفــس األســئلة، وخصوصــا عنــد إجــراء مقارنــة نتائــج المســح مــع مســوح أخــرى. وكمــا يجــب فحــص وثائــق 
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جــودة البيانــات مــن تلــك المســوح، وذلــك لتقييــم فعاليــة االســتمارة؛ مثــل مشــاكل صياغــة األســئلة، وعــبء المســتجيب، ومعــدالت الرفــض ومــا 
إلــى ذلــك.

التشــاور مــع مســتخدمي البيانــات: يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن جمــع البيانــات، فــي تلبيــة إحتياجــات مســتخدمي البيانــات بكافــة مســتوياتهم، 	 
وال قيمــة لهــذه البيانــات إن لــم يتــم اســتخدامها ولــم تخــدم األهــداف التــي جمعــت مــن أجلهــا. ونظــرا ألهميــة االســتمارة فــي تقديــم إحصــاءات 
ــات مــن أجــل المســاعدة فــي فهــم األهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا، ال بــد مــن التواصــل مــع مســتخدمي  مائمــة مرتبطــة بمســتخدمي البيان
البيانــات واستشــارتهم خــال صياغــة أهــداف المســح فــي مراحــل ســابقة، وتســتمر عمليــة متابعــة تحقيــق االســتمارة لألهــداف أيضــً خــال مرحلــة 

التصميــم والبــد مــن أخــذ ماحظــات مســتخدمي البيانــات باالعتبــار عنــد تصميــم االســتمارة، ويكــون ذلــك مــن خــال اإلجــراءات التاليــة:

تحديــد المســتخدمين الرئيســيين ودعوتهــم إلــى اجتماعــات خاصــة خــال مرحلــة بنــاء اســتمارة المســح، وذلــك للتشــاور معهــم وتلمــس 	 
الحقيقيــة.  إحتياجاتهــم 

اعداد سجات توثيق لكل تساؤالت وطلبات مستخدمي البيانات.	 

المنتــج وتلبيتــه لمتطلبــات 	  الراجعــة حــول مــدى تحقيــق  التغذيــة  تصميــم اســتمارة قصيــرة كمرفــق للمنتــج اإلحصائــي للحصــول علــى 
المســتخدم.

إعــداد االســتمارة بصورتهــا النهائيــة: فــي هــذه الخطــوة يتــم تنســيق االســتمارة وإخراجهــا بشــكل جيــد، بحيــث يتــم مراعــاة إرشــادات عامــة، ســيتم 	 
ــى باالســتمارة. وأن  ــة عنــوان المســح فــي أعلــى الصفحــة األول ذكرهــا بالتفصيــل فــي بنــد التوجيهــات العامــة حــول إعــداد االســتمارة؛ مثــل كتاب

تكــون االســتمارة قصيــرة قــدر اإلمــكان ويجــب فــي نهايــة االســتمارة شــكر المجيــب علــى تعاونــه. ...الــخ.

2.2.5 مرحلة مراجعة االستمارة وتجهيزها 

1.2.2.5 مراجعة وتنقيح االستمارة: 

تعتبــر مراجعــة االســتمارة بمثابــة عمليــة اختبــار وتحكيــم لهــا، ولذلــك فمــن الضــروري أن يتــم مراجعــة االســتمارة قبــل مرحلــة تنفيــذ المســح، وخــال هــذه 
المراجعــة تتحــدد مختلــف األخطــاء والمشــاكل الممكنــة فــي االســتمارة، مثــل أخطــاء التدقيــق اإلمائــي أو النحــوي أو صيغــة األســئلة غيــر المائمــة. ومــن 
المفيــد فــي هــذه المرحلــة أن يتــم مراجعــة االســتمارة مــن قبــل أشــخاص غيــر مشــاركين مباشــرة فــي المشــروع، ومجموعــة مــن الخبــراء فــي مجــال مناهــج 
البحــث والدراســة، ومجموعــة مــن األشــخاص المتمرســون فــي إعــداد االســتمارات، وأفــراد مــن ضمــن مجتمــع المســح. ويــوزع لهــؤالء المراجعيــن نســخً مــن 
ــر وتحســين  ــة، وأخذهــا بعيــن االعتبــار لتطوي االســتمارة لاطــاع عليهــا وتســجيل ماحظاتهــم ومقترحاتهــم، بحيــث يتــم مناقشــتها ودراســتها بعناي

االســتمارة.

2.2.2.5 االختبار التجريبي لاستمارة: 

ــا أو  إن إجــراء اختبــار لاســتمارة مهــم فــي التعــرف والكشــف عــن أيــة أخطــاء أو تحيــز فيهــا ، فقــد يواجــه كل مــن الباحــث الميدانــي والمســتجيب قضاي
مشــاكل تتعلــق بمضمــون األســئلة، مثــل التشــويش وعــدم وضــوح المعنــى الشــامل للســؤال، أو ســوء تفســير العبــارات والمفاهيــم. أو مشــاكل االنتقــال 

مــن ســؤال إلــى آخــر، التــي قــد تــؤدي إلــى فقــدان بعــض البيانــات. 

1.2.2.2.5 االختبار التجريبي قبل مرحلة جمع البيانات

خــال هــذه المرحلــة مــن االختبــار تســتعمل تقنيــات مــا قبــل مرحلــة جمــع البيانــات بشــكل عــام خــال المراحــل التجريبيــة إلعــداد االســتمارة، وتشــمل فــرق 
ومجموعــات العمــل، وأســلوب المقابلــة االوليــة. 

فرق ومجموعات العمل

مجموعــات العمــل هــي مجموعــة مــن المشــاركين الذيــن يتــم اختيارهــم بعنايــة، مــن المجتمــع المســتهدف، ومــن مســتخدمي البيانــات، حيــث يتــم اختيــار 
موضــوع المســح لمناقشــته مــن قبلهــم، وهــذه المناقشــات تعطــي مصمــم المســح لمحــة عمــا يتأثــر بــه األشــخاص، ولمحــة عمــا يحــدث فــي عقــول وحيــاة 
األشــخاص، والتــي ال يمكــن االطــاع عليهــا مــن خــال بيانــات المســح اإلحصائــي. وبالتالــي يتــم ادراج وجهــات نظرهــم حــول موضــوع المســح وعكســها فــي 

االستمارة.

تجرى مقابات مع هذه المجموعات ويتم خال ذلك:

تقييم عملية اإلجابة على األسئلة، ومعرفة حساسية أو صعوبة األسئلة.	 

التعرف على التباينات في اللغة أو المصطلحات أو تفسير األسئلة وخيارات اإلجابة. 	 

الحصول على معلومات عن مظهر وشكل االستمارة. باإلضافة إلى ذلك، يتم اكتساب معرفة بالمشاكل المتعلقة بالمضمون.	 
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اسلوب المقابلة االولية

ــة مــع عينــة صغيــرة مــن المســتجيبين، يتــم فيهــا اســتخدام النســخة األوليــة مــن االســتمارة، حيــث يصــف المســتجيبون  هــو عبــارة عــن مقابــات فردي
ــار االســتمارة والتحقــق ممــا يلــي: أفكارهــم خــال اجابتهــم علــى األســئلة. ويعتبــر هــذا االســلوب مفيــد فــي اختب

كيفية تفكير المستجيبين، وتحدد مصادر عدم االستجابة.	 

تســاعد علــى تقييــم صحــة األســئلة، والكشــف عــن صياغــات أفضــل لهــا، مــن خــال أســئلة متابعــة يطرحهــا الباحــث الميدانــي، فمثــًا، قــد يســأل 	 
ــة، أو مــا تعنيــه عبــارة معينــة برأيهــم، بحيــث يســمح للمســتجيبين بإعــادة  كيــف اختــار المســتجيبون أجوبتهــم، أو كيــف فســروا خيــارات اإلجاب

صياغــة الــكام، لمعرفــة مــا إذا كان المســتجيب يفهــم الســؤال، ويفســره بالطريقــة المســتهدفة.

تقييم تصميم وشكل االستمارة من وجهة نظر المستجيبين.	 

بعــد إتمــام جولــة واحــدة مــن المقابــات، يســتطيع مصمــم االســتمارة تشــخيص المشــاكل، وتنقيــح صياغــة األســئلة لحــل هــذه المشــاكل، وإجــراء 	 
مقابــات إضافيــة لتبيــن إذا كانــت األســئلة الجديــدة أفضــل.

2.2.2.2.5 االختبار التجريبي أثناء مرحلة جمع البيانات

االختبــار التجريبــي )التجربــة القبليــة( هــو تجريــب لتصميــم المســح علــى عينــة بســيطة متفقــة فــي خواصهــا مــع عينــة المســح، يتــم فيــه تطبيــق جميــع 
مراحــل المســح، وعــادة مــا يتــم بعــد اختبــار االســتمارة باســتخدام األســاليب المذكــورة ســابقا. ويأتــي االختبــار التجريبــي مــن أجــل مراقبــة جميــع مراحــل 

عمليــة المســح، بمــا فــي ذلــك إدارة اســتيفاء بيانــات االســتمارة، حيــث يتيــح معرفــة مــدى كفــاءة أداء االســتمارة خــال جميــع خطــوات المســح. 

وتعتبر هذه التجربة مفيدة الختبار االستمارة من النواحي التالية:

تحديد درجة استجابة المستجيبين لاستمارة.	 

تساعد في التعرف على األسئلة الغامضة.	 

تحديد األخطاء الشائعة في بناء األسئله، وترتيب األسئلة التي تؤدي إلى التحيز.	 

اختبار فاعلية عناصر االستمارة: مقدمات، وتعليمات، وعناوين األقسام.	 

التعرف على جوانب التحيز في االستجابة إن وجدت 	 

مراجعة صيغ األسئلة المختلفة ووضع بدائل اإلجابات واستخدامها على نحو فعال، حيثما لزم ذلك.	 

التعرف على ما إذا كان هناك تأثير لصيغ األسئلة على إمكانية تحليل البيانات )عدم وضوح األسئلة يؤثر على التحليل والنتائج(	 

3.5 أنواع األسئلة  

تتعــدد وتتنــوع األســئلة ضمــن االســتمارة اإلحصائيــة وفقــا لشــكلها ووفقــا لإلجابــات عليهــا وبحســب نــوع المتغيــرات التــي تتضمنهــا كأن تكــون كميــة أو 
نوعيــة، أو أســئلة تحتمــل إجابــات مفتوحــة عليهــا أو تكــون ضمــن اختيــار إجابــة مــن بدائــل إجابــات محتملــة للســؤال.

1.3.5 تصنيف األسئلة حسب شكلها

ــى نوعيــن همــا:  ــا يمكــن تقســيمها إل ــة عليهــا، وهن ــواع بحســب شــكل اإلجاب ــات وأن ــى فئ تتفــاوت االســتمارات فيمــا بينهــا، حيــث يمكــن تصنيفهــا إل
األســئلة المفتوحــة، واألســئلة ذات اختيــار إجابــة مــن إجابــات محتملــة متعــددة

األسئلة المفتوحة 

وهــي األســئلة التــي توجــه للمســتجيب، وتتــرك لــه الحريــة فــي اإلجابــة حســب رأيــه واعتقاداتــه واتجاهاتــه، بحيــث يســمح لــه بالتعبيــر الحــر عــن رأيــه وموقفــه 
وبألفاظــه هــو نفســه.

األسئلة ذات اختيار من إجابات متعددة 

وهــي األســئلة التــي توجــه للمســتجيب، وتتطلــب اختيــار إجابــة مــن ضمــن عــدد محــدود مــن اإلجابــات المحــددة ســلفا مــن قبــل مصمــم المســح. وأحيانــا 
تتطلــب أهــداف الســؤال اختيــار أكثــر مــن إجابــة واحــدة ممكنــة للســؤال.

إن لــكل نــوع مــن النوعيــن أعــاه إيجابياتــه ومحدداتــه الفنيــة، فاألســئلة المفتوحــة تعطــي المجــال للمســتجيب بتقديــم اإلجابــات الكافيــة والتفصيليــة 
علــى األســئلة، ولكنهــا تواجــه تحــدي فــي ترميــز اإلجابــات، الــذي يســهل إدخالهــا للحاســب الحالــي وتبويبهــا وتحليلهــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك األســئلة 
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ــات معينــة وال تتيــح المجــال أمــام المســتجيب لاســتطراد فــي التفاصيــل، ولكنهــا ســهلة  ــات متعــددة فهــي محــددة بإجاب ــة مــن إجاب ــار إجاب ذات اختي
االســتيفاء ومرمــزة ذاتيــا.

من جانب آخر يمكن تصنيف األسئلة ذات اختيار من إجابات متعددة إلى:

األســئلة ذات الخياريــن فــي اإلجابــة: يســتخدم هــذا النــوع مــن األســئلة فــي المتغيــرات الثنائيــة التــي تحتمــل بديليــن اثنيــن لإلجابــة 	 
وهــذا النــوع هــو أبســط أنــواع األســئلة المغلقــة، وفــي كثيــر مــن األحيــان تكــون خياراتــه؛ نعــم / ال.

االســئلة ذات الخيــارات المتعــددة يســتخدم هــذا النــوع مــن األســئلة فــي المتغيــرات التــي تحتمــل اجاباتهــا أكثــر مــن بديليــن كالحالــة 	 
الزواجيــة أو العاقــة بالنشــاط االقتصــادي مثــًا، أو العاقــة بــرب األســرة.  

مثال: ما هي حالتك الزواجية الحالية؟ )اختر واحدة.(

أعزبمتزوجمطلقمنفصلأرمل

من جانب آخر يمكن تصنيف هذه األسئلة حسب طبيعة اإلجابة عليها وفق التالي:

1ألسئلة التصنيفية    . 1

تستخدم األسئلة التصنيفية عندما تكون األجوبة المحتملة هي أنواع/ أصناف، واإلجابة تنتمي إلى صنف/ نوع واحد فقط.  

مثال: ما هو النوع االجتماعي؟ 

أنثىذكر

األسئلة القياسية         . 2

تستخدم األسئلة القياسية عند محاولة تحديد مواقف أو أراء أو شعور المستجيبين اتجاه شيء معين.

مثال: برأيك ما مدى أهمية عامة الثانوية العامة في تفوق الطالب في الجامعة؟

مهم جدًامهممحايدغير مهمغير مهم نهائيً

 

االسئلة الترتيبية    . 3

وهي األسئلة التي تكون اجاباتها قيم لمتغيرات ترتيبية، ترتب الوحدات المستجيبة حسب معامل أو صفة معينة.

مثــال: يرجــى ترتيــب األهميــة مــن الصفــات التاليــة فــي قائــد الفريــق باســتخدام ســلم الترتيــب مــن 1 إلــى 5 حســب األهميــة بحيــث يرمــز الرمــز )1( 
إلــى اقــل مســتوى مــن األهميــة ، والرمــز )5( إلــى أعلــى مســتوى مــن األهميــة

الرتبةالصفة

قائد الفريق الصادق

قائد الفريق الذي يحصل على الموارد الازمة للفريق

قائد الفريق الذي يدعو للعمل بروح فريق

قائد الفريق الحازم القوي

قائد الفريق الذي يحفز الفريق جيدا
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االسئلة العددية           . 4

وهي األسئلة التي تكون اجاباتها قيم ذات معنى لمتغيرات عددية، مثل العمر، الدخل، المصروفات.  

 مثال: ما هو عمرك الحالي بالسنوات الكاملة؟، أو ما هو متوسط دخلك السنوي بالدرهم؟

2.3.5 تصنيف األسئلة حسب محتواها

يمكن تصنيف األسئلة أو ترتيبها في االستمارة إلى أنواع بحسب نوع المعلومات التي تتضمنها، على النحو التالي:

األســئلة الديموغرافيــة: وتشــمل إجابــات علــى متغيــرات ديموغرافيــة مثــل العمــر، الجنــس، المهنــة، والســنة الدراســية، إضافــة إلــى أيــة معلومــات . 1
وصفيــة أخــرى. وهنــا بعــض األمثلــة علــى ذلــك:

مثال 1: إذا كان السؤال عن العمر، وموجه لطاب المدارس الثانوية فتكون صيغة السؤال: كم عمرك؟

 مثال 2: إذا كان المسح استطاع رأي يستهدف الناس في الشارع تكون صيغة السؤال: ضع دائرة حول فئتك العمرية. 

األسئلة السلوكية: تتضمن إجابات هذا النوع من األسئلة معلومات توضح ممارسات وسلوكيات، مثًا كيف يتصرف الشخص.       . 2

مثال 1: كم ساعة تقضي في مشاهدة التلفزيون يوميا؟

ال أشاهد التلفزيون ساعةساعتين3 ساعات أكثر من 4 ساعات

أسئلة أراء ومواقف: هذه المعلومات توضح كيف يمكن لشخص أن يفكر في وقت أو ظرف معين.    . 3

مثال 1: هل أنت سعيد في معظم األوقات؟ ضع دائرة حول اختيارك. 

سعيد جدا سعيدمحايدغير سعيد غير سعيد نهائيا

4.5 توجيهات حول صياغة األسئلة         

يجــب أن يتــم بنــاء االســتمارة وصياغــة األســئلة بحيــث تكــون واضحــة للمســتجيبين، فمــن الضــروري أن يــدرك المســتجيب تفاصيــل أســئلة 
المســح، بنفــس المعنــى الــذي يقصــده مصمــم االســتمارة، حتــى ال يؤثــر ذلــك بصــورة ســلبية علــى جــودة البيانــات، وعــاوة علــى ذلــك، فــإن 

صيغــة األســئلة، يمكــن أن تشــوه نتائــج المســح ويتــم تقديــم بيانــات غيــر دقيقــة فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:

لم يفهم المستجيب معنى العبارات في األسئلة.	 

كان تفسير المستجيب لعبارة ما يختلف عن المقصود.	 

لم يعتد المستجيب على المفهوم الذي نقلته صيغة السؤال.	 

ولتجنب هذه العقبات عند تصميم االستمارة البد من األخذ باالعتبار بعض اإلرشادات العامة، التي يجب مراعاتها عند صياغة األسئلة.

أن تكون لغة السؤال سهلة ومناسبة لجميع مستويات المستجيبين.	 

صياغة األسئلة بطريقة ال توحي بإجابة معينة.	 

أن ال تكــون صيغــة الســؤال قابلــة للتأويــل أو احتماليــة فهــم الســؤال بأكثــر مــن طريقــة وبالتالــي يحتمــل أكثــر مــن إجابــة واحــدة علــى الســؤال 	 
نفســه.
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االبتعــاد عــن األســئلة المزدوجــة )وضــع فكرتيــن بنفــس الســؤال(، مثــال ذلــك؛ هــل تخطــط فــي إبقــاء ســيارتك فــي البيــت وستســتخدم البــاص 	 
ــى عملــك خــال الســنة القادمــة؟. وهــذا الســؤال عبــارة عــن ســؤالين همــا: هــل تخطــط فــي إبقــاء ســيارتك فــي البيــت خــال الســنة  للذهــاب إل

القادمــة؟ و هــل تخطــط فــي اســتخدام البــاص للذهــاب إلــى عملــك خــال الســنة القادمــة؟

إعطاء جميع اإلجابات المحتملة في حالة األسئلة من نوع اختيار من إجابات متعددة.	 

وضع بعض األسئلة بأكثر من صياغة للتأكد من صحة اإلجابات.	 

أن ال تتطلب األسئلة تفكير عميق أو القيام بعمليات حسابية معقدة.	 

شرح بعض المصطلحات غير الواضحة والتي تتسم بالغموض.	 

تعريف المقصود بالرموز والمختصرات، فمثًا )ذ.م.م( هو اختصار لـلعبارة )ذات مسئولية محدودة(.	 

التخفيــف مــن األســئلة المفتوحــة، واألســئلة التــي قــد تثيــر حساســية أو ردة فعــل معينــة لــدى المســتجيب، مــع مراعــاة أن يتــم ترتيبهــا فــي العمــل 	 
علــى وضعهــا فــي الترتيــب األخيــر باالســتمارة.

5.5 توجيهات عامة حول إعداد االستمارة           

يتم في هذه الخطوة تنسيق االستمارة وإخراجها بشكل جيد، وهناك عدة نقاط يتم مراعاتها عند اعداد االستمارة:

يجــب أن تكــون االســتمارة مصممــة بأســلوب ســهل وبســيط، بحيــث يمكــن الباحــث الميدانــي مــن اســتيفاء البيانــات بطريقــة ســهلة وسلســة ال 	 
تــؤدي إلــى الضجــر والملــل مــن قبــل المســتجيب وينعكــس ذلــك علــى دقــة البيانــات المســتوفاة.

الميدانييــن 	  الباحثيــن  مــن  كل  بيــن  والمشــتركة  الواضحــة  اللغويــة  والمصطلحــات  الكلمــات  اســتخدام  يجــب  اإلحصائيــة  االســتمارة  ضمــن 
لمســتجيبين. وا

يجــب أال تكــون االســتمارة طويلــة وتحتــوي علــى أســئلة أكثــر مــن األســئلة التــي يجــب أن تعكــس أهــداف المســح، إذ أن طــول االســتمارة يــؤدي إلــى 	 
اســتغراق وقــت أطــول الســتيفاء بياناتهــا، ممــا ينعكــس علــى دقــة وكفــاءة البيانــات.

اختيار األسئلة وفترات االسناد الزمني وتصنيفات اإلجابات التي تتوافق مع الممارسات المعتمدة لكل مسح. 	 

فــي مقدمــة االســتمارة: يتــم وضــع عنــوان المســح، والغــرض مــن المســح وأهميتــه، وأخيــرا اإلشــارة إلــى المرجعيــة التــي يتبــع لهــا المســح، والتأكيــد 	 
علــى ســرية المعلومــات وأنهــا تســتخدم ألغــراض إحصائيــة فقــط. 

التأكــد مــن أن قيمــة وأهميــة اإلدالء بالبيانــات أصبحــت واضحــة لــدى لمســتجيبين. إضافــة إلــى توضيــح اســتخدامات بيانــات المســح وأهميــة التجــاوب 	 
مــع كامل االســتمارة.

أن تكون االنتقاالت بين األسئلة واضحة وسهلة وال تدخل الباحث الميداني في ارباكات عند التعبئة. 	 

ارفاق تعليمات لكيفية السير واالنتقال في أسئلة االستمارة للتسهيل على الباحث الميداني عند تعبئتها.	 

التدرج في األسئلة من العام إلى الخاص بحيث تثير اهتمام المستجيبين.	 

تأكــد مــن أن التعليمــات لــكل مــن المســتجيبين والباحثيــن قصيــرة وواضحــة، وســهل الوصــول إليهــا، ووضــع تعاريــف المصطلحــات فــي بدايــة 	 
االســتمارة أو علــى األســئلة المخصصــة لهــا.

تقسيم االستمارة إلى مجموعات متجانسة من األسئلة، ووضع عنوانا لكل مجموعة فرعية.	 

يجب ترتيب وترقيم اسئلة االستمارة بطريقة تسهل من عملية متابعة استيفاء بياناتها، وتسهل من متابعة إدخال بياناتها آليا.	 

يجب أن تقيم االستمارات في المسوح الدورية بشكل منتظم، والبد من إجراء التعديات الازمة حيثما تطلبت المرحلة ذلك.	 

أثناء تصميم االستمارة يترك فيها صفحة أو هامش يخصص لكتابة الماحظات عليه من قبل الباحث الميداني.	 
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6 |  أساليب المعاينة  

1.6 مقدمة 

يعتبــر تحديــد أســلوب المعاينــة اإلحصائيــة واحــد مــن المراحــل األساســية لتنفيــذ المســح اإلحصائــي بالعينــة، وبالمفهــوم الشــائع أن العينــة هــي عبــارة 
عــن مجموعــة جزئيــة مــن المجتمــع اإلحصائــي صممــت واختيــرت بطريقــة إحصائيــة تضمــن أن يكــون لــكل وحــدة مــن وحــدات المجتمــع اإلحصائــي فرصــة 
فــي الظهــور بالعينــة، وكمــا هــو معلــوم إذا كانــت جميــع وحــدات المجتمــع لهــا نفــس االحتمــال فــي الظهــور ســميت العينــة بالعشــوائية البســيطة وهــي 
احــد ابســط واســهل تصاميــم المعاينــة اإلحصائيــة، إلــى جانــب تصاميــم أخــرى اكثــر تعقيــدا كالمعاينــة المنتظمــة، مثــل العينــة المتناســبة مــع الحجــم، 
العينــة الطبقيــة، المعاينــة العنقوديــة، العينــة متعــددة المراحــل، إن جميــع هــذه األســاليب تصنــف ضمــن مــا يعــرف بالمعاينــة االحتماليــة التــي تمنــح كل 
وحــدة فــي المجتمــع احتمــال أو فرصــة فــي الظهــور بالعينــة. مــن جانــب آخــر هنــاك العينــات غيــر االحتماليــة والتــي يتــم اختيارهــا ألســباب غرضيــة أو عمديــة 

وال تعطــي بالضــرورة كل وحــدة مــن وحــدات المجتمــع فرصــة فــي الظهــر وليــس مــن الضــروري أن يتوفــر إطــار معاينــة إحصائيــة الختيارهــا. 

يتنــاول هــذا الفصــل أســاليب المعاينــة اإلحصائيــة ضمــن الجانبيــن النظــري والتطبيقــي، بحيــث يســتعرض الجانــب النظــري أســاليب تصميــم المعاينــة 
وطــرق تقديــر احجــام العينــات الازمــة لتنفيــذ المســوح اإلحصائيــة بالعينــة إضافــة إلــى أخطــاء المعاينــة اإلحصائيــة المطلقــة والنســبية أو مــا يعــرف 
بمعامــات التغيــر النســبية % CV والتــي يتــم حســابها بهــدف تقييــم كفــاءة النتائــج التــي افرزتهــا العينــة. أمــا الجانــب الثانــي فيســتعرض مجــال التطبيــق 

فــي تصميــم عينــات المســوح االســرية واالقتصاديــة فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي. 

فــي هــذا الدليــل ســنورد المفاهيــم والتعاريــف األساســية فــي أســاليب المعاينــة، أمــا التفاصيــل كاملــة فهــي متاحــة ضمــن دليــل المعاينــة اإلحصائيــة 
ــة االلكترونيــة للمركــز ضمــن رابــط المنهجيــات اإلحصائيــة.      الصــادر عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي والمتــاح علــى البواب

2.6 المفاهيم األساسية والتعاريف 

يتنــاول هــذا الفصــل المفاهيــم األساســية والتعاريــف التــي تتعلــق بالجوانــب النظريــة والتطبيقيــة الخاصــة بتصميــم وســحب العينــات، وهــي تنســجم مــع 
المفاهيــم والتعاريــف الدوليــة فــي هــذا المجــال:

Population  المجتمع اإلحصائي

ــراد إجــراء المســح اإلحصائــي عليهــا، بحيــث ســيتم ســحب عينــة المســح منهــا، ومــن الضــروري تعريــف هــذه  جميــع الوحــدات اإلحصائيــة التــي ي
الوحــدات بشــكل واضــح بحيــث تجمعهــا صفــة واحــدة أو صفــات مشــتركة. ومعظــم المجتمعــات اإلحصائيــة مؤلفــة مــن وحــدات إحصائيــة تتغيــر 

حســب الزمــن )مجتمعــات متجــددة(، وبعضهــا األخــر مجتمعــات ثابتــة ال تتغيــر حســب الزمــن.

 Complete Census  العد الشامل

هــو العمــل اإلحصائــي المنظــم الــذي يقــوم علــى مبــدأ الشــمول لــكل مفــردات المجتمــع اإلحصائــي بعمليــة جمــع البيانــات واخضاعهــا للمشــاهدة 
ــا يتــم العــد الشــامل  اإلحصائيــة، وعــادة يجــري العــد الشــامل فــي التعــددات كالتعــداد الســكاني والتعــداد الزراعــي والتعــداد الصناعــي، وأحيان
إذا كان المجتمــع المنــوي دراســته مجتمــع صغيــر حيــث يكــون أســلوب المعاينــة غيــر فعــال. أيضــا إذا كان الباحــث يجهــل طبيعــة المجتمــع مــن 

الممكــن أن يجــري عــد شــامل لــه بــدال مــن المعاينــة. 

   Sampling Techniques  أسلوب المعاينة

هــو أســلوب يســتخدم الختيــار مفــردات مــن المجتمــع واخضاعهــا للعمــل اإلحصائــي، بحيــث تكــون النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا بنــاء علــى 
معطيــات العينــة تمثــل مؤشــرات المجتمــع المــراد تقديرهــا. 

االختيار العشوائي 

هــي عمليــة اختيــار مفــردات مــن المجتمــع اإلحصائــي بطريقــة تبعــد أي تحكــم شــخصي للتدخــل فــي اختيــار أو اســتبعاد أي مفــردة مــن مفــردات 
المجتمــع، مــع ضمــان إعطــاء فرصــة متســاوية للمفــردات كافــة ألن تظهــر فــي العينــة المنتقــاة.

  Frame  اإلطار

قائمــة أو ســجل يشــمل جميــع وحــدات المجتمــع اإلحصائــي، ويتضمــن عــادة أســماء وعناويــن الوحــدات اإلحصائيــة وبعــض المعلومــات المتعلقــة 
بهــا، واإلطــار هــو الدليــل أو مجموعــة الوثائــق التــي تســاعدنا فــي الوصــول إلــى الوحــدات اإلحصائيــة لجمــع البيانــات عنهــا.

   Sample  العينـة

جــزء مــن المجتمــع اإلحصائــي يتــم اختيــاره وفــق أســاليب المعاينــة اإلحصائيــة ويشــترط أن تكــون ممثلــة للمجتمــع الــذي نقــوم بدراســته، ولكــي 
تكــون العينــة ممثلــة للمجتمــع يجــب أن تتضمــن خصائــص المجتمــع بشــكل يمكننــا تعميــم نتائجهــا لتقديــر أهــم معالــم المجتمــع اإلحصائــي. 



ي
ظب

بو
ة أ

مار
ي إ

 ف
ية

صائ
إلح

ح ا
سو

لم
ذ ا

في
و�ن

م 
مي

ص
ل ت

دلي

26

  Sample Design  تصميم العينة

هي عملية اختيار التركيب المناسب من عدة أنواع من العينات للوصول إلى العينة التي تحقق النتائج المرجوة منها. 

 Types of Samples  أنواع العينات

تقسيم العينات اإلحصائية إلى قسمين رئيسيين:

Probability Samples  أواًل: عينات احتمالية

يتــم ســحبها علــى أســاس قانــون االحتمــاالت حيــث يتــم ســحب مفرداتهــا بشــكل متتالــي وباحتمــال معــروف، ومــن أنواعهــا العينــة العشــوائية 
 Cluster العنقوديــة  والعينــة   Systematic Sample المنتظمــة  والعينــة   Stratified Sample الطبقيــة  والعينــة   Random Sample البســيطة 

.Sample

إن أهــم مــا يميــز هــذا النــوع مــن العينــات هــو أنــه يمكــن تعميــم نتائــج العينــة علــى كافــة وحــدات المجتمــع مــن خــال حســاب معامــات رفــع أو 
أوزان، بحيــث يعتمــد مقــدار الــوزن لوحــدة العينــة علــى احتمــال ســحب تلــك الوحــدة مــن المجتمــع. أيضــا تمكننــا العينــات االحتماليــة مــن تحليــل 
نتائــج العينــة وحســاب األخطــاء المعياريــة، ومعامــات التغيــر إضافــة إلــى أثــر التصميــم، وبالتالــي فــإن العينــة االحتماليــة تعطــي نســبة الخطــأ فــي 

التقديــرات الناتجــة عنهــا وتعطــي مقــدار الثقــة فــي التقديــرات. 

مــن هنــا إن مؤشــرات اإلحصــاءات الرســمية تعتمــد علــى تصاميــم عينــات احتماليــة ترفــع نتائجهــا علــى مســتوى المجتمــع ككل وتقــدر قيــم 
ونســب األخطــاء فيهــا.   

Non-Probability Samples  ثانيًا: عينات غير احتمالية

 .quota Sample يتــم اختيــار وحداتهــا وفقــا لمعاييــر يضعهــا الباحــث دون التقيــد بقوانيــن االحتمــاالت ومنهــا العينــة العمديــة والعينــة الحصصيــة
هــذا النــوع مــن العينــات يطبــق غالبــا فــي مســوح اســتطاعات الــرأي، وفــي دراســات بعــض الظواهــر المحــدودة ضمــن المجتمعــات، وهــي تعطــي 

نتائــج تأشــيريه تعتمــد علــى بيانــات تمثــل وحــدات العينــة وليــس المجتمــع ككل. 

Multi-Purpose Sample  العينة متعددة األغراض

هي العينة التي يتم من خالها جمع بيانات ألكثر من موضوع في مسح إحصائي واحد مثل الدخل واإلنفاق والصحة والتغذية.

   Successive Sample  العينة المتوالية

هــو أحــد أســاليب المعاينــة الــذي يغطــي المجتمــع علــى عــدة فتــرات زمنيــة كأن تكــون ســنوات مثــًا حيــث يقســم المجتمــع إلــى عــدة أجــزاء، بحيــث 
يغطــى كل جــزء فــي ســنة، وعــادة يســتخدم هــذا األســلوب فــي المجتمعــات الصغيــرة كبديــل عــن التعــدادات.

  Pilot Survey  )العينة االستطالعية )البحث التجريبي

اختيــار عــدد مــن الوحــدات اإلحصائيــة وجمــع البيانــات عنهــا، وتدوينهــا فــي اســتمارات متخصصــة لهــدف اختبــار دقــة تصميــم اســتمارة المســح، 
والوقــوف علــى الصعوبــات التــي قــد يواجههــا الباحثــون عنــد تنفيــذ البحــث.

  Matched Sample  العينة المتطابقة

هــي العينــات التــي لهــا نفــس المســاهمة أو المتغيــر والــذي يقــاس مرتيــن لــكل موضــوع وتحــت ظــروف مختلفــة وبصــورة عامــة تدعــى بالقياســات 
المكــررة.  أي بمعنــى آخــر تكــون العينتــان متطابقتــان عنــد وضعهمــا كأزواج متشــابهة أو متطابقــة.

  Self-Weighting Sample  تصميم العينة الموزونة ذاتيا

هو تصميم المعاينة الذي يكون فيه وزن وحدة المعاينة )معامل التكبير( متساوي لجميع الوحدات في العينة. 

 Convenient Sample  العينة المالئمة

هــي أســلوب معاينــة غيــر احتمالــي، يتــم مــن خالــه ســحب عينــة ممــن يحملــون صفــة معينــة فــي المجتمــع، ويــؤدي هــذا األســلوب إلــى وجــود حــذف 
أو تكــرار فــي إطــار المعاينــة، يمكــن التقليــل مــن مخاطــرة باســتخدام أســلوب المعاينــة الحصصيــة. 

Sampling unit وحدة المعاينة

هــي المفــردة أو الوحــدة التــي تشــكل عنصــرا فــي المجتمــع اإلحصائــي الــذي يخضــع لعمليــة العــد أو عمليــة المعاينــة، أي هــي الوحــدة التــي تجمــع 
عنهــا البيانــات أو المعلومــات اإلحصائيــة المطلوبــة. 

   Primary Sampling Unit وحدة المعاينة األولية

هــي وحــدات المعاينــة التــي تســحب فــي المرحلــة األولــى مــن تصميــم عينــة متعــددة المراحــل، وغالبــا مــا تمثــل وحــدة المعاينــة األوليــة عنقــودا، 
وتكــون وحــدة المعاينــة األوليــة مجموعــة مــن وحــدات المعاينــة الثانويــة. 
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   Secondary Sampling Unit  وحدة المعاينة الثانوية

هــي وحــدات المعاينــة التــي يتــم ســحبها فــي المرحلــة الثانيــة مــن تصميــم عينــة متعــددة المراحــل وتعتبــر كل وحــدة معاينــة ثانويــة جــزءا مــن 
وحــدات المعاينــة األوليــة.  

  Analyzing Unit  وحدة التحليل

هــي الوحــدة التــي تســتخدم فــي تحليــل البيانــات اإلحصائيــة التــي يتــم جمعهــا لتحقيــق أهــداف المســح اإلحصائــي. ومــن الممكــن أن تكــون وحــدة 
التحليــل هــي ذاتهــا وحــدة العــد المســتخدمة فــي المعاينــة أو قــد تكــون غيــر ذلــك.   

   Non–coverage Errors  أخطاء عدم التغطية

أخطــاء تحصــل نتيجــة عوامــل عديــدة أهمهــا مــا يحصــل أثنــاء اعــداد اإلطــار مــن نقــص فــي الشــمول أو زيــادة فيــه، أو إدخــال مفــردات غريبــة عــن 
المجتمــع أو عــدم توصيــف المفــردات فــي اإلطــار بشــكل صحيــح. تنقســم أخطــاء عــدم التغطيــة إلــى نوعيــن: األول النقــص فــي التغطيــة أي عــدم 

شــمول مفــردات ينبغــي شــمولها. والثانــي أخطــاء الزيــادة فــي التغطيــة أي شــمول مفــردات ينبغــي عــدم شــمولها.   

  Non-Response Errors  أخطاء عدم االستجابة

هــي عــدم اســتجابة بعــض المســتجوبين فــي العينــة لإلجابــة علــى االســتمارة ككل، وتكــون عــدم االســتجابة نتيجــة للرفــض أو أيــة أســباب أخــرى، 
وينــدرج هــذا النــوع مــن عــدم االســتجابة تحــت اســم عــدم اســتجابة كليــة لوحــدة المعاينــة، أمــا عــدم االســتجابة الجزئيــة فهــي تكــون عندمــا يرفــض 

المســتجوب اإلجابــة علــى أســئلة معينــة دون غيرهــا.   

  Random Error  الخطأ العشوائي

ويمكــن التعــرف عليــه مــن مشــاهدة انتشــار نتائــج البحــث إذا تكــرر إجــراءه بنفــس األســلوب وتحــت نفــس الظــروف. وهــذا الخطــأ ال يختفــي عنــد 
اســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل وذلــك ألنــه ينتــج عــن اختــاف العداديــن أو اختــاف الدافــع الشــخصي لإلجابــة علــى أســئلة البحــث وفــي معظــم 
األحيــان يكــون هــذا الخطــأ ضئيــا ويمكــن قياســه ومعرفــة حــدوده. ويتوقــف مقــدار هــذا الخطــأ علــى عامليــن أساســيين همــا مــدى االختــاف أو 
ــن بيــن وحــدات المجتمــع ازداد احتمــال  ــه فكلمــا ازداد التباي ــذي ســحبت من ــة بالنســبة للمجتمــع ال ــن بيــن وحــدات المجتمــع وحجــم العين التباي

الوقــوع فــي الخطــأ العشــوائي، أمــا بالنســبة لحجــم العينــة فكلمــا كبــر حجــم العينــة انخفــض احتمــال الوقــوع فــي هــذا الخطــأ.   

  Bias Error  خطأ التحيز

)أ( خطأ التحيز في التقدير:

وهــو انحــراف متوســط جميــع التقديــرات الممكنــة لمعلمــة المجتمــع عــن قيمتهــا الحقيقيــة، ومــن الصعــب اكتشــاف هــذا الخطــأ والتخلــص منــه إال 
بأجــراء تعديــات جذريــة علــى تصميــم الدراســة أو طريقــة جمــع البيانــات أو تعديــل النتائــج.   

)ب( خطأ التحيز في المعاينة:

وهــو التحيــز الــذي يكــون مقصــودا، وينشــأ بســبب اإلدالء بمعلومــات ال تطابــق الواقــع مــن قبــل المــزود بالبيانــات، أو بســبب خلــل مــن قبــل 
مصممــي المســح وفقــا لميــول أو أغــراض مقصــودة، وإمــا أن يكــون التحيــز غيــر مقصــود، وهــو الــذي يتســرب إلــى المســح لعــدم فهــم المســتجيب 

للبيانــات المطلــوب تقديمهــا أو لعــدم إتاحــة الفرصــة لتحضيــر إجابــات صحيحــة.   

  Standard Error  الخطأ المعياري

هــو عبــارة عــن الجــذر التربيعــي لتبايــن العينــة المقــدر، مقســوما علــى حجــم العينــة وتبايــن العينــة هــو عبــارة عــن متوســط مربعــات الفــروق مــا 
بيــن قيــم وحــدات العينــة وقيمــة المتوســط الحســابي لتلــك الوحــدات.    

 Relative Standard Error  الخطأ المعياري النسبي

هو الخطأ المعياري مقسوما على المعلمة المحسوب لها الخطأ المعياري وهو مساوي لمعامل االختاف.   

    Accuracy of the sample Survey  دقة المسح بالعينة

هــي الفــرق بيــن تقديــر الصفــة المدروســة عــن طريــق العينــة والقيمــة الحقيقيــة للصفــة المدروســة فــي المجتمــع، وكلمــا كان الفــرق قليــا كلمــا 
كانــت الدقــة أعلــى.   

    Random Start  نقطة البداية العشوائية

هــو رقــم عشــوائي يتــم اختيــاره مــن فتــرة المعاينــة )مــن 1 إلــى K( وذلــك باســتخدام جــداول األرقــام العشــوائية ليمثــل نقطــة البدايــة العشــوائية 
الختيــار عينــة عشــوائية منتظمــة.

     Optimum allocation  التوزيع األمثل

ــا مــع حجــم الطبقــة  هــو أحــد أســاليب توزيــع وحــدات المعاينــة الطبقيــة علــى مختلــف الطبقــات بحيــث تكــون حصــة كل طبقــة تتناســب طردي
والتبايــن داخــل الطبقــة وعكســيا مــع كلفــة جمــع بيانــات وحــدة المعاينــة فــي تلــك الطبقــة.
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      Nyman Allocation  توزيع نيمان

هــو أحــد أســاليب توزيــع المعاينــة الطبقيــة علــى مختلــف الطبقــات بحيــث تكــون حصــة كل طبقــة تتناســب طرديــا مــع كل مــن حجــم الطبقــة 
ومقــدار التبايــن ضمــن الطبقــة الواحــدة.

     Proportional Allocation  التوزيع المتناسب

هــو أحــد أســاليب توزيــع وحــدات المعاينــة الطبقيــة علــى مختلــف الطبقــات بحيــث تكــون حصــة كل طبقــة تتناســب طرديــا مــع حجــم تلــك الطبقــة 
مــن حيــث عــدد وحــدات المعاينــة.

     Confidence in Sample Estimate  الثقة في تقدير العينة

تقيــس مــدى االعتمــاد علــى النتائــج المقــدرة عــن طريــق العينــة، وتــزداد الثقــة فــي النتائــج كلمــا ازداد حجــم العينــة، وتقتــرب مــن المتوســط 
الحقيقــي أو معلمــات المجتمــع األخــرى. 

    Bound of error  حد الخطأ

هو قيمة الخطأ المعياري مضروبة بقيمة Z أو قيمة t الجدولية عند حدود ثقة معينة. 

      Design Effect  تأثير التصميم

هو نسبة تباين أحد التقديرات في تصميم عينة معينة إلى تباين عينة عشوائية بسيطة من نفس الحجم.

     Weighting  الترجيح أو التوزين

هو إجراء العمليات الحسابية للوصول إلى قيم المعلمات المقدرة للمجتمع باستخدام نتائج المسح بالعينة. 

7 |  جمع البيانات  
تعتبــر مرحلــة جمــع البيانــات مــن أهــم مراحــل العمــل اإلحصائــي لمــا يترتــب عليهــا مــن جــودة المؤشــرات المســتخرجة، وهــي المرحلــة األكثــر تكلفــة بغــض 

النظــر عــن األســاليب المتبعــة، وخــال هــذا الفصــل ســيتم التطــرق للعمليــات واإلجــراءات التــي تتــم أثنــاء جمــع البيانــات.

1.7 مرحلة البناء 

1.1.7 دراسة وتحليل المشروع:

يتــم فــي هــذه المرحلــة دراســة أســباب وأهــداف المشــروع المــراد تنفيــذه ومراجعــة أســئلة االســتمارة واإلطــار الزمنــي للمســح. ومراجعــة التوصيــات 
الموضوعــة والتــي عــادة مــا تكــون متضمنــه فــي وثيقــة منهجيــة جمــع البيانــات ووثيقــة منهجيــة العينــة وخــال هــذه العمليــة يتــم التعــرف علــى النقــاط 

التاليــة:

معرفة طبيعة المسح )اقتصادي، أسري، بيئي(.	 

تحديد األوقات المناسبة لنزول الميدان )الفترة الصباحية، الفترة المسائية، أو كاهما(.	 

تحديــد التوقعــات بشــأن األعــداد المطلوبــة مــن الباحثيــن ومؤهاتهــم، فمثــًا تتطلــب المســوح االقتصاديــة توفــر باحثيــن أصحــاب تخصصــات فــي 	 
االقتصــاد والمحاســبة واإلدارة أو التخصصــات المشــابهة.

تحديد اإلحتياجات اللوجستية )تحديد المراكز اإلشرافية ومواقعها، تحديد اإلحتياجات من السيارات وغير ذلك(.	 

وتتمثــل المخاطــر فــي هــذه المرحلــة باحتماليــة عــدم التقديــر الصحيــح لإلحتياجــات الخاصــة بالمســح والــذي قــد يترتــب عليهــا قصــور فــي الميزانيــة وفشــل 
المشــروع أو إيجــاد بدائــل قــد تؤثــر فــي جــودة البيانــات.

عدم التكرار في الوحدات المستهدفة. كأن تتكرر المنشأة بنفس التفاصيل ألكثر من مرة.. 1

أن تتطابــق كافــة وحــدات العينــة مــع شــروط وضوابــط المســح. علــى ســبيل المثــال أن تكــون المنشــأة عاملــة وليســت وحــدة نشــاط مســاند، أن . 2
تكــون فــرع رئيســي أو يمســك حســابات مســتقلة وليــس فــرع ال يملــك حســابات مســتقلة أو أن تقــع األســرة ضمــن وحــدة ســكنية فــي مبنــى معــد 

للســكن ...الــخ.

دراسة العينة لتحديد اإلحتياجات الخاصة بالعمل الميداني والتي سيتم ذكرها الحقً في الفقرات التالية والتي تتعلق بالتخطيط للعمل.. 3

توزيع العينة افتراضيا على فريق العمل الميداني وذلك لتحديد العدد الفعلي من الباحثين واستخراج الخرائط الخاصة بفريق العمل. . 4
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ومن المخاطر التي قد تحدث نتيجة عدم األخذ باإلجراءات أعاه:

إعطاء تقديرات خاطئة بشأن اإلحتياجات من الكادر البشري واللوجستي.	 

زيارة عدد من وحدات العينة التي من المفترض أال تدخل في المسح مما تسبب في هدر الوقت والجهد وزيادة التكلفة.	 

3.1.7 تحديد متطلبات الكادر البشري والهيكل التنظيمي

بنــاًء علــى الدراســة األوليــة للمســح وحجــم العينــة التــي تــم االطــاع عليهــا ودراســتها يتــم تحديــد 
كادر القــوى العاملــة فــي المســح. ويتــم تقســيم الــكادر حســب العينــة وحســب األقاليــم الجغرافية، 
مــع األخــذ فــي االعتبــار اإلطــار الزمنــي للمســح. وعلــى ضــوء ذلــك يتــم تحديــد عــدد العامليــن فــي 
جمــع البيانــات ميدانيــً )الباحثيــن(. ومــن ثــم يتــم تحديــد الــكادر اإلداري والفنــي، عــادًة مــا يكــون 4 
:1 بمعنــى أن يكــون لــكل 4 باحثيــن مراقــب واحــد يقــوم باإلشــراف الفنــي واإلداري عليهــم. بعــد 

ذلــك يتــم تحديــد كادر المشــرفين، ومســؤولي المناطــق ومســؤولي المراكــز اإلشــراقية وذلــك بنــاًء 
علــى حجــم العينــة وتكويــن المســح والتغطيــة الجغرافيــة للمســح.

والجديــر بالذكــر أن اإلشــراف الفنــي يكــون أقــل فــي المســتويات اإلداريــة العليــا. بمعنــى أنــه كلمــا 
ارتفــع حجــم العمــل اإلداري قــل حجــم العمــل الفنــي. حيــث يكــون اإلشــراف الفنــي فــي أعلــى 
مســتوياته فــي وظائــف المراقــب والمشــرف. يجــب اإلشــارة أيضــً أنــه يمكــن تغيير التسلســل اإلداري 
ــه.  أو تجاهــل بعــض المناصــب اإلداريــة تبعــً لحجــم المســح وعــدد العامليــن بــه واإلطــار الزمنــي ل

4.1.7 اختيار وتعيين العاملين الميدانيين

تمر مرحلة اختيار وتعيين العاملين الميدانيين في مراحل رئيسية وهي:

المقابالت الشخصية 

عنــد إقــرار تنفيــذ المســح الميدانــي يتــم إجــراء مقابــات شــخصية للمرشــحين في العمــل كباحثين 
ميدانييــن، وهنــاك العديــد مــن معاييــر الجــودة فــي اختيــار وتدريــب الــكادر المؤقــت المنــوط بــه تنفيــذ المراحــل الميدانيــة وتختلــف تلــك المعاييــر تبعــً 
ــة. ولكــن بشــكل مجمــل يجــب أن تكــون المعاييــر  لنــوع المســح المــراد تنفيــذه. حيــث تختلــف معاييــر المســوح الديموغرافيــة عــن المســوح االقتصادي

التاليــة متوفــرة فــي كل العامليــن:

1لمؤهل األكاديمي المتطابق مع نوع المسح.. 1

الشكل العام والمظهر الائق الذي يتناسب مع الصورة العامة للمركز.. 2

الخبرات العملية في نفس المجال.. 3

االلتزام وحسن التقيد بالتعليمات ومراعاة الهيكل اإلداري للمشروع.. 4

التفــرغ وااللتــزام بمواعيــد العمــل فــي المســح ســواء علــى مســتوى المســح بأكملــه )اإلطــار الزمنــي( أو علــى مســتوى يومــي )مواعيــد الحضــور . 5
واالنصــراف(.

مراعاة الموقع الجغرافي للعمل في المشروع.. 6

اللغات التي يتقنها )محادثة 	 كتابة(.. 7

مهارات الحاسوب والتي تتوافق مع إحتياجات المشروع.. 8

بناًء على المعايير المذكورة اعاه يتم اختيار المرشحين للعمل في أي مشروع ومن ثم االنتقال بهم لمرحلة التدريب.

التدريب  

ــات  ــة الخاصــة بالمنهجي ــب الفني ــب الباحثيــن علــى الجوان ــار الباحثيــن، يتــم خالهــا تدري ــة اختي ــب مــن المراحــل المهمــة فــي عملي ــة التدري ــر مرحل تعتب
وأســئلة االســتمارة والتعريفــات والمفاهيــم المختلفــة، كمــا يتــم تدريبهــم علــى الجوانــب القانونيــة وســلوكيات التعامــل مــع وحــدات المعاينــة وفيمــا يلــي 

جــدول توضيحــي للجوانــب التــي يتــم التدريــب عليهــا:

التدريب على منهجية المسح 	 

التدريب على مفاهيم االستمارة ومصطلحاتها.	 

التدريب على الجوانب القانونية.	 

مسؤول منطقة

مسؤول مركز إشرافي

المشرف

مراقب

باحث
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التدريب التقني )استخدام األجهزة اللوحية وغيرها( 	 

التدريب على سلوكيات التعامل مع األسر وقواعد وضوابط العمل الميداني.	 

االختيار النهائي 

بعــد أن يتــم تدريــب الباحثيــن الميدانييــن علــى المواضيــع المذكــورة أعــاه يتــم اختبــار الباحثيــن واختيــار الذيــن اجتــازوا االمتحــان منهــم، باإلضافــة لذلــك 
يتــم التأكــد مــن أن جميــع الذيــن تــم اختيارهــم قــد أنهــوا المتطلبــات اإلداريــة والموافقــات األمنيــة.

5.1.7 تحديد اإلحتياجات اللوجستية والتقنية: 

إن عملية تحديد إحتياجات المسح اللوجستية والتقنية مرتبطة بعدد من العوامل كما يلي:

طبيعة ونوع المسح. 1

 عدد العاملين في المسح . 2

 طرق جمع البيانات )ورقي / إلكتروني، الخ(. 3

 عدد المراكز اإلشرافية المقترحة. 4

هذا وتنقسم اإلحتياجات اللوجستية إلى قسمين

الخدمــات العامــة. وينــدرج تحتهــا كافــة البنــود المتعلقــة بجاهزيــة المراكــز اإلشــرافية والســيارات والســائقين وأدوات العمــل مــن 	 
اســتمارات ورقيــة وقرطاســية وغيرهــا.

تكنولوجيــا المعلومــات )الحاســوب(. وينــدرج تحتهــا البنــود المتعلقــة بأجهــزة الحاســوب والشــبكات والطابعــات والماســحات 	 
الضوئيــة. اضافــة إلــى البرامــج واألجهــزة التــي يتــم اســتخدامها فــي جمــع البيانــات إلكترونيــً.

6.1.7 تحديد )المراكز اإلشرافية(

ــد عــدد  ــى المركــز الرئيســي. يتــم تحدي ــع إل ــي وتتب ــر نقــاط اإلدارة واالنطــاق الميدان ــة يتــم تحديدهــا مســبقا وتعتب المراكــز اإلشــرافية هــي مراكــز ثابت
المراكــز اإلشــرافية بنــاًء علــى نــوع المســح المــراد تنفيــذه وحجــم القــوى العاملــة فــي الميــدان واالتســاع الجغرافــي لمناطــق العمــل. ويتــم توزيعهــا علــى 
األقاليــم الجغرافيــة تبعــً لإلحتيــاج فــي كل منطقــة. كمــا أن هنــاك مواصفــات فنيــة مثــل توفــر مســاحة مناســبة لممارســة اعمــال الميــدان مــن حضــور 

ــى توفــر تجهيــزات الكترونيــة للحاســوب كتوصيــات اإلنترنــت. ــر. إضافــة إل ــة تقاري وانصــراف وتجمــع وكتاب

 Back office 7.1.7 بناء أنظمة المكاتب الخلفية والرقابة

بعــد تحديــد الهيــكل اإلداري للمســح يتــم إنشــاء نظــام للمكاتــب الخلفيــة لضمــان ســير العمــل الميدانــي وعكــس صــورة اإلنجــاز اليومــي فــي الميــدان. 
ــات وتدقيقهــا واعتمــاد االســتمارات وٌتمكــن القائميــن  بحيــث تمكــن كافــة العامليــن فــي الميــدان مــن تنفيــذ المهــام الموكلــة لهــم مــن إدخــال للبيان
علــى المســح مــن متابعــة إنجــاز المشــروع وســير العمــل وذلــك عــن طريــق تزويدهــم بالتقاريــر اليوميــة لــألداء ومــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي التقريــر 

اليومــي هــي الســهولة وعكــس الصــورة الفعليــة للواقــع الميدانــي وتنظــم ســير العمــل. 

مــن المهــم قبــل النــزول للميــدان أن يتــم فحــص كافــة األدوات المســتخدمة فــي المســح مثــل االســتمارات اإللكترونيــة التــي ُتنــزل علــى األجهــزة اللوحيــة 
IPAD  وبرامــج اإلدخــال المخصصــة للمســوح باإلضافــة إلــى أنظمــة المكاتــب الخلفيــة Back Office ويتــم خــال هــذه العمليــة إدخــال بيانــات وهميــة بهــدف 

اختبــار ساســة البرنامــج والتأكــد مــن تطبيــق قواعــد المطابقــة، كمــا يتــم أيضــا اختبــار قواعــد البيانــات ومــدى دقتهــا وتطابقهــا مــع مــا هــو مطلــوب.

ويترتب على الفحص الدقيق لألنظمة واألدوات تفادي المشاكل الفنية التي قد تواجه الباحثين أثناء تنفيذ عملية جمع البيانات.

8.1.7 تقسيم العمل على فرق العمل الميداني 

بعــد مراجعــة العينــة والتأكــد مــن عــدم وجــود تكــرارات فــي وحداتهــا يقــوم فريــق العمــل الميدانــي بالعديــد مــن المهــام قبــل بدايــة مرحلــة جمــع البيانــات. 
نذكــر مــن هــذه المهــام مــا يلــي:

تقسيم العينة على مستوى األقاليم والمناطق الجغرافية.. 1
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يتم استخراج خرائط عن المناطق مسقط عليها وحدات العينة وذلك لتسهيل عملية االستدالل عليها.. 2

يتــم توزيــع العينــة بعــد تقســيمها علــى األحــواض والقــرى افتراضيــً علــى عــدد الباحثيــن الــذي تــم تحديــده مســبقً. علــى أن يراعــى فــي التوزيــع . 3
مــا يلــي: 

تقارب وحدات العينة في كل منطقة باحث )أحواض متجاورة(.	 

التساوي تقريبً في عدد وحدات العينة واالتساع الجغرافي لكل باحث.	 

يتم تجميع كل عدد من الباحثين تحت إدارة مراقب واحد.	 

أمــا فيمــا يخــص المناطــق الريفيــة والمفتوحــة جغرافيــا فيفضــل أن يكــون عــدد باحثيــن لــكل مراقــب أقــل مــن نظيــره فــي المناطــق الحضريــة 	 
بســبب االتســاع األفقــي لتلــك المناطــق.

يتــم تجميــع كل مجموعــة مراقبيــن حســب االتســاع األفقــي وعــدد العامليــن وعــدد مفــردات العينــة تحــت إدارة مشــرف واحــد لمتابعــة عملهــم 	 
ســواء ميدانيــً أو مكتبيــً.

يراعــى االتســاع األفقــي وعــدد العامليــن أثنــاء عمليــة تقســيم العمــل اداريــً علــى المســتويات اإلداريــة األعلــى تباعــً ووصــوالً إلــى مســؤول المركــز 	 
اإلشرافي.

ترقــم عينــة كل باحــث برقــم افتراضــي وعينــة كل مراقــب برقــم آخــر وتكــون األرقــام متسلســلة فــي عينــة الباحثيــن بتسلســل غيــر تسلســل عينــة . 4
المراقبيــن وذلــك لتســهيل عمليــة توزيــع أســماء العامليــن بعــد اختيارهــم علــى عيناتهم.

يتم التأكد نهائيً من صحة التقسيم والتوزيع بما يحقق سرعة إنجاز العمل بكفاءة ودقة.. 5

9.1.7 استخراج الخرائط. 

بعــد تقســيم العينــة وتوزيعهــا افتراضيــً علــى فــرق العمــل فــي المســح اإلحصائــي، يتــم اســتخراج خرائــط ورقيــة توضــح منطقــة عمــل كل باحــث ميدانــي 
مــوزع عليهــا مفــردات عينتــه علــى المبانــي لتســهيل االســتدالل. كمــا يتــم تجهيــز خرائــط توضــح مناطــق عمــل المراقــب. ويراعــى فــي الخرائــط المطلوبــة 

أن تحتــوي علــى مــا يلــي:

حدود منطقة العمل.	 

اسم الحوض أو المنطقة أو القرية التي توضحها الخريطة.	 

اسماء وأرقام الشوارع الرئيسية والفرعية.	 

العامات المميزة في المنطقة )مساجد 	 مدارس 	 فنادق ...الخ(.	 

ارقام مفردات العينة على كل مبنى.	 

بعــد ذلــك يتــم تجميــع الخرائــط الخاصــة بــكل باحثيــن حســب المراقبيــن، وخرائــط المراقبيــن حســب المشــرفين، ويتــم تجميــع الخرائــط حســب التسلســل 
اإلداري وصــوالً لــكل مركــز إشــرافي حتــى يتــم توزيعهــا الحقــً علــى فــرق العمــل الميدانيــة.

10.1.7 توزيع العاملين على فرق العمل الميداني 

ــه ويتــم تحضيــر قائمــة  ــع الباحثيــن بنــاًء علــى موقــع الســكن أو أقــرب موقــع ل بعــد اختيــار المرشــحين لشــغل الوظائــف الميدانيــة المختلفــة يتــم توزي
بالباحثيــن مــع مراقبيهــم ويتــم إعــادة توزيــع العينــة عليهــم مكتبيــً )والتــي تــم توزيعهــا افتراضيــً(. ومــن ثــم يقــوم فريــق العمــل الميدانــي بالمراجعــة 
النهائيــة علــى كافــة الظــروف المحيطــة بالعمــل بشــكل عــام مــن توزيــع للمراقبيــن والباحثيــن علــى مناطــق العمــل ووضــع التوصيــات النهائيــة المتعلقــة 

بالميــدان علــى ســبيل المثــال تحديــد المناطــق التــي ال يمكــن توظيــف باحثــات إنــاث فيهــا )المناطــق الصناعيــة أو المناطــق التــي بهــا أســر جماعيــة(.  

11.1.7 استام مقار العمل )المراكز اإلشرافية( للتأكد من الجاهزية 

يقــوم الموظــف المســؤول باســتام المراكــز اإلشــرافية علــى الواقــع بعــد التأكــد مــن جاهزيتهــا لممارســة األعمــال الميدانيــة )جاهزيــة البنيــة التحتيــة والتــي 
تشــمل )توفــر الشــبكة الداخليــة، اإلنترنــت، أجهــزة الحاســوب وأجهــزة الطابعــات وجاهزيــة مــواد الضيافــة واألثــاث الــذي يحتاجــه فريــق العمــل(. وفــي حــال 

وجــود أي قصــور يتــم التنســيق الداخلــي لتافــي ذلــك.

12.1.7 وضع خطة جمع البيانات 

خــال هــذه العمليــة يتــم إعــداد خطــة لجمــع البيانــات، وتكــون هــذه الخطــة بمثابــة الموجــه لكافــة األنشــطة المتعلقــة باإلنتــاج اإلحصائــي. وتشــمل خطــة 
جمــع البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالعناصــر البشــرية للمســح، ومســتهدفات اإلنجــاز اليومــي، والجــداول والمواعيــد الزمنيــة الشــاملة لجمــع البيانــات.  
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بعد اختيار الباحثين والمراقبين في المناطق المختلفة يتم:

تســليم مفــردات العينــة لــكل مشــرف / مراقــب، علــى أن توضــح العينــة أســماء األحــواض والشــوارع والمبانــي وأماكــن الوحــدات المــراد 	 
زيارتهــا بصــورة واضحــة وكافــة التفاصيــل التــي تســهل علــى المشــرف / المراقــب عمليــة الوصــول لوحــدات العينــة حتــى يتمكــن مــن 

تســليمها لباحثيــه علــى الطبيعــة قبــل البــدء فــي اســتيفاء البيانــات.

تســليم الخرائــط الورقيــة التــي توضــح منطقــة عمــل كل مراقــب مــع باحثيــه وحدودهــا الجغرافيــة للتأكــد مــن معرفتــه التامــة للموقــع 	 
ميدانيــً.

تسليم نماذج التقارير اليومية.	 

مراجعة سريعة لمنهجية المشروع وآليات العمل الميداني.	 

النزول الفعلي للميدان بالخرائط للتعرف على منطقة العمل ومفردات العينة كافة على الطبيعة.	 

يقــوم المراقــب بتعريــف باحثيــه بآليــة تعبئــة التقاريــر اليوميــة ومواعيــد تســليمها لــه حتــى يتمكــن بــدوره مــن اســتكمال تقريــره 	 
اليومــي ورفعــه فــي المواعيــد المحــددة فــي المشــروع.

2.7  مرحلة جمع البيانات:  

بنــاء علــى التجهيــزات وعمليــات البنــاء الســابقة، هنــاك بعــض اإلجــراءات التــي يجــب التأكيــد عليهــا بهــدف تحقيــق مســتوى عــال مــن الســامة فــي جمــع 
البيانــات وهــي كمــا يلــي:

تصميــم االســتمارة واعــداد االدلــة: يجــب أن يكــون هنــاك دورا رئيســيا لفنيــي فريــق العمــل الميدانــي أثنــاء مرحلــة تصميــم االســتمارة اإلحصائيــة 	 
وأثنــاء وضــع المفاهيــم والتعاريــف اإلحصائيــة. مــن هنــا يجــب التركيــز علــى أن يكــون لفريــق العمــل الميدانــي دورا ال يقــل عــن دور المنهجييــن 
ودور فريــق المخرجــات فــي مراجعــة االســتمارة وابــداء الــرأي بمنطقيــة قبولهــا أخذيــن بعيــن االعتبــار العاقــة المباشــرة بيــن فريــق العمــل الميدانــي 
ومدلــي البيــان. هــذا باإلضافــة إلــى اعــداد دليــل تدقيــق شــامل وواضــح مــن البدايــة مــن قبــل فريــق المنهجيــات والمخرجــات يشــتمل علــى تعليمــات 
واضحــة لعمليــة التدقيــق وكيفيــة القيــام بــه مــن قبــل فــرق التدقيــق علــى أن يكــون عبــارة عــن قواعــد محــددة للتحقــق مــن صحــة البيانــات 
اإلحصائيــة واتســاقها وربطهــا بجميــع بنــود االســتمارة. ومــن ضمــن وثائــق المســح اعــداد نمــاذج خاصــة بضبــط الجــودة تضمــن ســامة تطبيــق 

اإلجــراءات الفنيــة الــواردة فــي األدلــة. 

اختيــار فــرق العمــل: يتــم اختيــار الباحثيــن حســب متطلبــات العمــل ونوعيتــه مــن ذوي الخبــرة الســابقة فــي االعمــال اإلحصائيــة الميدانيــة كمــا 	 
يجــب أن تكــون تخصصــات الباحثيــن منســجمة مــع نــوع العمــل اإلحصائــي وأن يتمتــع الباحــث بمســتوى تعليمــي مناســب تحــدده نوعيــة العمــل 
المطلــوب ويجــب اختيــار أفضــل االشــخاص فنيــا مــن المتدربيــن ليكونــوا فــي فريــق ضبــط الجــودة, وكأحــد اإلجــراءات المثلــى فــي اختيــار فريــق فنــي 
ذو كفــاءة عاليــة هــو محاولــة الحفــاظ علــى االشــخاص الذيــن عملــوا فــي الســابق وكانــوا ذووا كفــاءة عاليــة ألنــه أصبــح لديهــم معرفــة وخبــرة أكبــر 

بالموضــوع، فمثــًا تبنــى الكفــاءة فــي عمليــة تدقيــق البيانــات علــى الخبــرات المتراكمــة التــي يكتســبها الشــخص.

التدريــب الكــفء والجيــد لفريــق العمــل الميدانــي: يجــب تقديــم التدريــب الفنــي الكــفء ســواء مــن الجانــب الفنــي المتعلــق بالمفاهيــم والتعاريــف 	 
الخاصــة بالمســح أو مــن حيــث تطبيــق اإلجــراءات والتعليمــات الفنيــة المتعلقــة بكيفيــة اســتيفاء البيانــات، أو مــن حيــث ادبيــات التعامــل مــع 

المســتجوبين واختيــار االســلوب االمثــل الــذي يضمــن الحصــول علــى بيانــات دقيقــة. 

بنــاء فريــق يختــص بضبــط جــودة وســامة اإلجــراءات: ويســمى فريــق ضبــط الجــودة وتتركــز مســؤولية هــذا الفريــق فــي التحقــق والتأكــد مــن ســامة 	 
تطبيــق اإلجــراءات الفنيــة واإلداريــة التــي تــؤدي إلــى تعظيــم دقــة وكفــاءة البيانــات اإلحصائيــة، و يغطــي إطــار عمــل هــذا الفريــق اختصاصــات الباحــث 

والمراقــب والمشــرف إضافــة إلــى المدققين. 

يقــوم الباحــث الميدانــي أثنــاء مرحلــة جمــع البيانــات بالتواصــل مــع المســتجيبين ســواء كانــوا أفــرادًا أو منشــآت أو غيرهــا، والترتيــب لعقــد مقابلــة معهــم، 
ثــم االجتمــاع معهــم وإدارة عمليــة اســتيفاء بيانــات االســتمارة. والتأكــد مــن إدخــال كافــة البيانــات المطلوبــة فــي االســتمارة

يقوم المشرف الميداني الرئيسي بمتابعة العمل ميدانيً مع العاملين بصورة مستمرة وذلك عن طريق:

الكشف والتحقق ميدانيا للتأكد من تواجدهم في مناطق عملهم الصحيحة.	 

استام التقارير اليومية لمتابعة ادائهم الميداني.	 

مقارنة اإلنجاز اليومي باإلنجاز المتوقع والذي تم تحديده سابقً.	 

الوقوف على المشكات التي تتعلق باألداء اليومي واالجتماع بفريق العمل لتوضيح نواحي القصور ومحاولة تعديلها.	 

رفع تقارير بالمشكات التي تواجه منطقة العمل للمستوى االداري االعلى وتوضيح المشكلة والحلول المقترحة.	 

التعامل مع عدم االستجابة )الجزئي أو الكلي(.	 

التأكد من تغطية كافة مفردات العينة.	 

التدقيق على عمل الباحثين والتأكد من عدم وجود أخطاء متكررة لديهم، وإذا وجد بعض هذه األخطاء يقوم بتنبيه أصحابها لتصحيحها.	 
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أضافة لما سبق يقوم أيضا المشرف الميداني الرئيسي باإلشراف على األعمال التالية في نهاية المسح:

التأكد من تغطية كافة وحدات العينة قبيل اإلعان عن انتهاء الوقت المحدد للعمل الميداني.	 

رفع تقارير عن وحدات العينة التي تمت زيارتها والحاالت الخاصة ونذكر منها على سبيل المثال:	 

حاالت عدم االستدالل.	 

حاالت عدم االستجابة 	 

الحاالت المغلقة.	 

حاالت الرفض.	 

3.7  إدارة جودة جمع البيانات

بنــاء علــى التجهيــزات وعمليــات البنــاء الســابقة، هنــاك بعــض اإلجــراءات التــي يجــب التأكيــد عليهــا بهــدف تحقيــق مســتوى عــال مــن الســامة فــي جمــع 
البيانــات وهــي كمــا يلــي:

يقــاس نجــاح العمــل الميدانــي بمســتوى جــودة البيانــات ودقــة اإلجــراءات والنتائــج التــي يفرزهــا، والبــد مــن التركيــز هنــا علــى أن مفهــوم جــودة البيانــات 
اإلحصائيــة هــو مفهــوم واســع وشــامل، ارتبــط بمــدى دقــة وكفــاءة البيانــات اإلحصائيــة، وتطــور هــذا المفهــوم حيــث أصبــح أكثــر شــمولية لــدى المؤسســات 

الدوليــة واألجهــزة اإلحصائيــة الوطنيــة فــي دول العالــم.

كأحــد اإلجــراءات اإلحصائيــة الفنيــة المتبعــة هــو اتبــاع أســاليب وطــرق إحصائيــة أثنــاء مرحلــة العمــل الميدانــي تســاهم فــي الســيطرة علــى االخطــاء غيــر 
العينيــة الشــائعة الحــدوث، إن هــذه اإلجــراءات تركــز علــى مــا يدعــى بضبــط الجــودة Quality Control علــى البيانــات اإلحصائيــة خــال فتــرة جمــع البيانــات 

وقبــل إجــراءات المعالجــة لهــا. هــذا ويمكــن تلخيــص هــذه اإلجــراءات بحســب مراحــل تنفيــذ المســح اإلحصائــي، وعلــى النحــو التالــي:

3.3.7  الجودة في مرحلة العمل الميداني: 

تتضمــن مرحلــة العمــل الميدانــي الفعلــي عــدد مــن اإلجــراءات الفنيــة التــي يجــب التركيــز عليهــا مــن قبــل فريــق ضبــط الجــودة لضمــان ســامة التطبيــق، 
منهــا مــا يتعلــق بالجانــب الســلوكي واالداري واخــر يتعلــق باإلجــراءات الفنيــة  

مراحل تطبيق ضبط الجودة في الجانب اإلداري والسلوكي:

تســليم مفــردات العينــة لــكل مشــرف / مراقــب، علــى أن توضــح العينــة أســماء األحــواض والشــوارع والمبانــي وأماكــن الوحــدات المــراد 	 
زيارتهــا بصــورة واضحــة وكافــة التفاصيــل التــي تســهل علــى المشــرف / المراقــب عمليــة الوصــول لوحــدات العينــة حتــى يتمكــن مــن 

تســليمها لباحثيــه علــى الطبيعــة قبــل البــدء فــي اســتيفاء البيانــات.

زيــارات مراقبــة االداء: قيــام فريــق ضبــط الجــودة بأخــذ عينــة عشــوائية مــن الوحــدات بحيــث يقــوم بزيارتهــا مــع الباحــث والمراقــب لتقييــم 	 
أســلوبه فــي اســتيفاء البيانــات وقدرتــه علــى تطبيــق التعليمــات الفنيــة الموجهــة اليــه. 

مراقبــة التعامــل والســلوك واالداء بيــن فــرق العمــل: ويقــوم فريــق ضبــط الجــودة بتقييــم العامليــن فــي الميــدان بحيــث يقيــس مــدى 	 
التعــاون وااللتــزام والســلوك والمظهــر بحيــث يقــوم المشــرف بتقييــم المراقــب والمراقــب بتقييــم الباحــث وبالعكــس يقــوم الباحــث 

بتقييــم المراقــب والمراقــب بتقييــم المشــرف.

مراحل تطبيق ضبط الجودة لإلجراءات الفنية:

ضبــط الجــودة أثنــاء مرحلــة عمــل الباحــث: يأتــي دور فريــق ضبــط الجــودة فــي التحقــق مــن ســامة تطبيــق الباحــث الميدانــي لإلجــراءات الفنيــة، 	 
للتأكــد مــن صحــة البيانــات الــواردة فــي االســتمارة وأنــه تــم تغطيــة كافــة بنــود االســتمارة وعلــى فريــق ضبــط الجــودة بأخــذ عينــة مــن االســتمارات 
التــي احضرهــا الباحــث للتــو مــن الميــدان للتحقــق مــن دقــة أســلوب وكفــاءة التطبيــق، ويشــمل التأكــد مــن صحــة إدخــال البيانــات الــواردة فــي 

االســتمارة فــي النظــام.

ضبــط الجــودة أثنــاء مرحلــة عمــل المراقــب: يقــوم فريــق ضبــط الجــودة بأخــذ عينــة مــن االســتمارات والنمــاذج الخاصــة بعمــل المراقــب والتأكــد مــن 	 
تغطيتــه لجميــع الجوانــب بالشــكل األمثــل. 

ضبــط الجــودة أثنــاء مرحلــة عمــل المشــرف: يقــوم فريــق ضبــط الجــودة بأخــذ عينــة مــن االســتمارات والنمــاذج الخاصــة بعمــل المشــرف والتأكــد مــن 	 
تغطيتــه لجميــع الجوانــب بالشــكل األمثــل. 
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ضبــط الجــودة لحــاالت التغطيــة والشــمول: )االغــاق، وعــدم االســتدالل، وال يشــملها المســح( كمــا هــو معــروف يجــب علــى الباحــث والمراقــب 	 
والمشــرف التأكــد مــن هــذه الحــاالت وهنــا يأتــي دور فريــق ضبــط الجــودة فــي أخــذ عينــة مــن هــذه الحــاالت والتأكــد منهــا ميدانيــا ومكتبيــا للحــرص 

علــى الوصــول لمســتوى عالــي مــن الدقــة.

التحقــق مــن صحــة اختيــار العينــة المســتهدفة للمســح: علــى فريــق ضبــط الجــودة أخــذ عينــة مختــارة مــن عينــة الباحــث والمراقــب ســواء مــن 	 
الشــركات أو االســر للتأكــد مــن وصــول الباحــث فعــا للمــكان المنشــود.

ضبــط الجــودة أثنــاء التدقيــق المكتبــي: يركــز فريــق ضبــط الجــودة علــى جانــب التأكــد مــن ســامة تطبيــق إجــراءات التدقيــق الفنــي المعتمــدة مــن 	 
قبــل فــرق المنهجيــة والمخرجــات بأخــذ عينــة مــن االســتمارات المدققــة. 

إجراءات وتوجيهات فنية ُمثلى لتطبيق ضبط الجودة الميدانية:

إعــادة الزيــارات الميدانيــة: تعتبــر هــذه العمليــة مــن مراحــل العمــل اإلحصائــي المهمــة واألساســية، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي إعطــاء صــورة عــن مــدى 	 
دقــة ومصداقيــة العمــل وخاصــة العمــل الميدانــي، حيــث يتــم أخــذ عينــة مــن عينــة المســح التــي تــم العمــل علــى أساســها، ويقــوم فريــق ضبــط 
الجــودة بهــذه العمليــة للتأكــد مــن صحــة تطبيــق اإلجــراءات الموصــى بهــا ولتقييــم مــدى دقــة أجــراء المقابلــة مــن قبــل الباحــث كمــا يتــم أخــذ رأي 

المســتجيب بالنســبة لتعامــل الباحــث وقدرتــه علــى ايصــال للمعلومــة. 

التعاميــم الفنيــة: الحــرص علــى وصــول وتطبيــق التعاميــم الفنيــة وتقاريــر االخطــاء الــواردة والمتابعــة لألشــخاص التــي وردت لديهــم هــذه االخطــاء 	 
بكثرة.

إجــراء المقارنــات مــع بيانــات المســوح ســابقة: حيــث مــن الممكــن أخــذ بعــض العينــات ومقارنــة مــا تــم جمعــه مــن البيانــات فــي هــذا العــام مــع العــام 	 
الســابق وهــذا يعطــي مؤشــر كبيــر علــى مــدى دقــة البيانــات ويتــم ذلــك عــن طريــق فريــق ضبــط الجــودة بالتنســيق مــع قســم المخرجــات.

ــات التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل فرقهــم، حيــث يعتبــر هــذا 	  ــراز أهميــة البيان عقــد ورش عمــل ودورات للمراقبيــن والمشــرفين بشــكل دوري إلب
موضــوع توعــوي مهــم. فابــد مــن اطــاع هــذه الفــرق علــى نتائــج البيانــات التــي يقومــون بجمعهــا وعلــى المؤشــرات التــي تبنــى عليهــا، وعلــى 

ــات غيــر دقيقــة وانعكاســاتها علــى انحــراف قيــم المؤشــرات.  ــات، ومــا هــي الخطــورة المترتبــة علــى اســتيفاء بيان أســاليب معالجــة البيان

اعــداد تقييــم إحصائــي لحــاالت الرفــض وعــدم االســتجابة بكافــة أنواعهــا مــن خــال اعــداد جــداول ورســومات لتصنيــف هــذه الحــاالت بحســب الموقــع 	 
ــارة، والهــدف مــن هــذا التقييــم هــو ربــط اســباب عــدم االســتجابة بالباحــث والمراقــب،  وســبب عــدم االســتجابة وبحســب الباحــث الــذي قــام بالزي

لتقديــم التوصيــات الخاصــة بتصحيــح مســار الباحثيــن وتطويــر نقــاط الضعــف لديهــم. 

اعــداد تقاريــر إنجــاز العمــل بشــكل اســبوعي وتهــدف إلــى قيــاس حجــم اإلنجــاز بحســب الموقــع وبحســب الشــركات وأوزانهــا وبحســب المشــرف 	 
والمراقــب والباحــث الــذي قــام بالزيــارة، والهــدف مــن هــذا التقييــم هــو ربــط اإلنجازيــة بالباحــث والمراقــب وبالمواقــع وحجــم العينــات المســتهدفة، 

لتقديــم التوصيــات الخاصــة بتصحيــح مســار العامليــن والعمــل بشــكل عــام وتطويــر نقــاط الضعــف فيهــم. 

8 |  معالجة بيانات المسوح اإلحصائية 

1.8 مقدمة 

تقــوم عمليــة معالجــة البيانــات بالتعامــل مــع االجابــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــال عمليــة جمــع البيانــات فــي المســوح لتكــون مائمــة إلجــراء العمليــات 
اإلحصائيــة عليهــا الحقــً، مــن تبويــب وتحليــل لهــذه البيانــات. وتشــمل جميــع أنشــطة التعامــل مــع البيانــات 	 المؤتمتــة واليدويــة - بعــد جمــع البيانــات 
وقبــل عمليــة التقديــر. وهــي تســتغرق وقتــا طويــا، ومــوارد كثيــرة ولهــا تأثيــر علــى نوعيــة وتكلفــة البيانــات النهائيــة. لذلــك فمــن المهــم أن يتــم 

التخطيــط لهــا بشــكل جيــد، ومراقبــة نوعيــة وجــودة تنفيذهــا واإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة عنــد الحاجــة إليهــا.

يعتمــد ترتيــب أنشــطة معالجــة البيانــات، علــى طبيعــة البيانــات وطريقــة جمعهــا، ميزانيــة المســح، األهــداف، مســتوى جــودة البيانــات المطلــوب، وغيرهــا. 
وفيمــا يلــي مثــال مــن أنشــطة معالجــة البيانــات لاســتمارة الورقيــة:  

بعــد عمليــة جمــع البيانــات، يتــم التحقــق مــن بيانــات االســتمارة. إن هــذه الخطــوة تضمــن أن جميــع المعلومــات الضروريــة التــي تــم الحصــول عليهــا 	 
قــد تــم تســجيلها بشــكل مقبــول وصحيــح، وقــد تــم االطــاع علــى كافــة ماحظــات الباحــث الميدانــي وإجــراء التعديــات األوليــة المطلوبــة للتحقــق 
مــن األخطــاء والتناقضــات الجســيمة فــي االســتمارة، وهــذا يجــب أن يتــم أوال بــأول وبشــكل يومــي ليتســنى للمراقــب أو الباحــث تصحيــح البيــان 

المخطــوء قبــل نســيانه وقبــل الخــروج مــن المنطقــة.

إجراء عمليات الترميز الازمة لإلجابات التي تتطلب ذلك.	 

تدقيق البيانات بعد الترميز للتأكد من صحته.	 

إدخال البيانات الكترونيا على الحاسوب. 	 

إجــراء عمليــة تدقيــق تفصيليــة: فــي هــذه المرحلــة يتــم وضــع االســتمارات التــي بهــا أخطــاء جانبــً وذلــك لمزيــد مــن التحــري والتحقــق مــن البيانــات، 	 
إمــا للمتابعــة مــع المســتجيب أو إلجــراء عمليــة التعويــض عــن البيانــات المفقــودة.
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تنفيذ اكتشاف القيم المتطرفة وذلك لتحديد القيم غير المقبولة أو التي تقع خارج نطاق اإلجابات الصحيحة.	 

حفظ وتخزين البيانات في قاعدة بيانات لتسهيل معالجة البيانات خال أنشطة ما بعد المعالجة.	 

مــن أجــل تبســيط عمليــة معالجــة البيانــات، يتــم تنفيــذ العديــد مــن األنشــطة المذكــورة أعــاه، مثــل جمــع البيانــات والتدقيــق عليهــا وترميزهــا مــن خــال 
طــرق األتمتــة وذلــك عــن طريــق اســتخدام أســاليب جمــع البيانــات بمســاعدة الحاســوب، أو األجهــزة اللوحيــة أو الكفيــة.

وبمــا أن األخطــاء مــن المحتمــل أن تحــدث فــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة معالجــة البيانات-وخاصــة تلــك األنشــطة اليدويــة والمتكــررة مثــل الترميــز، 
وإدخــال وتدقيــق البيانــات - وبالتالــي عنــد الضــرورة يجــب عمــل كافــة اإلجــراءات التصحيحيــة وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى أو تحســين جــودة البيانــات. ويتم 

ذلــك مــن خــال تنفيــذ مراقبــة الجــودة وإجــراءات ضمــان الجــودة.

إن الغــرض مــن هــذا الفصــل هــو تغطيــة أنشــطة معالجــة البيانــات الرئيســية: جمــع البيانــات، الترميــز، تدقيــق البيانــات، إجــراءات التعويــض للبيانــات 
ــات. للحصــول علــى تفاصيــل حــول ضمــان ومراقبــة الجــودة. بهــدف  ــم إنشــاء قاعــدة بيان المفقــودة، اكتشــاف القيــم الشــاذة والمتطرفــة ومعالجتهــا ث
الحصــول علــى بيانــات نوعيــة فــي الوقــت المحــدد لذلــك يجــب القيــام بعمليــة شــاملة ودقيقــة لمعالجــة البيانــات، وذلــك لمــا لهــذه المرحلــة مــن أهميــة 

ــم اتخــاذ القــرارات ورســم السياســات والخطــط واالســتراتيجيات. ــات دقيقــة ســٌتعتمد للتحليــل والنشــر ث ــى بيان بالغــة فــي الوصــول إل

إن التخطيــط لعمليــة إدخــال البيانــات ينبغــي أن تبــدأ فــور اتخــاذ القــرار بتنفيــذ المســح. وأثنــاء مرحلــة تصميــم االســتمارة. ونشــير تحديــدًا 
هنــا إلــى أنــه يجــب أن يحقــق تصميــم االســتمارة عــددًا مــن الشــروط التــي تتطلبهــا عمليــة إدخــال البيانــات، وتالًيــا بعــض مــن هــذه الشــروط:  

ال ينبغي أن تتقارب األسئلة من بعضها البعض لتوفير المساحة في االستمارة.	 

يجــب وضــع المربعــات المخصصــة التــي ســيختارها المســتجيب ومربعــات الترميــز بجانــب كل ســؤال فــي االســتمارة الورقيــة، أو تحــت 	 
نــص الســؤال.

يجب أن تظهر اإلجابات المرمزة مسبًقا بجانب اإلجابات ذات الصلة.	 

يجب ترك مساحة كافية لإلجابة عن األسئلة النصية المقترحة.	 

يجب أن يتبع نمط اإلجابة نمًطا موحًدا، ويفضل أن يكون من األعلى إلى األسفل.	 

يجب أن تظهر عبارة "الستعمال الحاسوب" بشكل واضح بالنسبة لألسئلة التي يجب ترميزها في الميدان بعد انتهاء المقابلة.	 

ولهــذا فإنــه مــن الضــروري أثنــاء تصميــم االســتمارة أن يقــوم مديــر المســح بالتواصــل وعلــى نطــاق واســع مــع المديــر المســؤول عــن معالجــة البيانــات ألنــه 
ــا ثاقبــة تســتطيع أن تــرى األخطــاء الــواردة فــي البيانــات واألنمــاط االنتقاليــة وغيــر ذلــك. كمــا يجــب أن يقــوم المحللــون الذيــن ســاعدوا فــي  "يمتلــك عيًن

صياغــة األســئلة بمســاعدة مديــر البيانــات بتحديــد النطــاق المائــم مــن نقــاط رصــد االتســاق.

عــاوة علــى ذلــك ينصــح بإعطــاء مديــر البيانــات بعــض التدريــب. وينبغــي أن تهــدف هــذه الخطــوة ليــس فقــط ألعــام المديــر بقيمــة أهــداف المســح 
وتعريفــه بالمنهجيــة المســتخدمة ولكــن إلعطائــه فهمــً كامــًا لاســتمارة وأســاليب المقابــات أيًضــا، لضمــان اعــداد وتجهيــز بيانــات دقيقــة ضمــن الوقــت 

المحــدد.

ولذلك يجب اتباع إجراءات المعالجة التالية:

2.8 ترميز البيانات:  

تعنــي عمليــة الترميــز إعطــاء رمــوز أو أرقــام محــددة للبيانــات، واســتبدال اإلجابــات النصيــة )جمــل أو كلمــات( برمــوز معينــة ذات دالالت محــددة، تبعــً لنظــام 
مصمــم مســبقً يعطــي لــكل حالــة أو إجابــة رمــزًا مختصــرًا خاصــً بهــذه الحالــة. وتجــرى عمليــة الترميــز فــي العــادة قبيــل عمليــة إدخــال البيانــات، وتعتبــر 
المرحلــة األولــى فــي تجهيــز البيانــات للمعالجــة اآلليــة، وتتــم هــذه العمليــة فــي العــادة علــى أيــدي طاقــم مختــص ومؤهــل وعلــى درايــة وخبــرة باســتخدام 

أنظمــة الترميــز المختلفــة،

1.2.8 أهمية الترميز:

تسريع عملية إدخال البيانات، حيث أنه يتم إدخال الرمز المختصر بدالً من الكام المطول.. 1

يقلل من نسب األخطاء، حيث أن مدخل البيانات يكون محكومً بإدخال رموز محددة ذات مدى محدد لكل إجابة.. 2
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توفيــر مســاحة وســرعة فــي تخزيــن البيانــات، حيــث أن حجــم الرمــز يكــون اقــل بكثيــر مــن داللتــه أو نصوصــه، وســرعة البحــث عــن الرمــز أســرع بكثيــر . 3
مــن ســرعة البحــث عــن النــص، )باإلضافــة إلــى أن طريقــة كتابــة الحــرف تؤثــر كثيــرا فهنــاك فــرق بيــن األلــف بــدون همــزة واأللــف بهمــزة، كذلــك هنــاك 
فــرق بيــن التــاء المربوطــة والهــاء(، وســرعة حفــظ وتخزيــن البيانــات فــي حــال التعامــل مــع الرمــوز أســرع بكثيــر مــن التعامــل مــع النصــوص المطولــة.

ســهولة تحليــل وتصنيــف البيانــات، حيــث أنــه يســهل العمــل علــى اســتخدام الطــرق الحســابية فــي حــال اســتخدام الرمــوز وهــذا غيــر متــاح فــي . 4
حــال تــم التعامــل مــع عبــارات نصيــة مطولــة.

ويشتمل الترميز على مرحلتين:

تحديد إطار الترميز. 	 

تحديد القيم التي تتماشى مع كل إطار.	 

وتحــدد أطــر الترميــز فئــات اإلجابــات، وتكــون هــذه المهمــة ســهلة لــدى التعامــل مــع إجابــات ذات نمــط بســيط مثــل أســئلة نعــم أو ال ولكــن يمكــن لألمــور 
أن تكــون بالغــة التعقيــد واإلرهــاق عنــد وجــود مجــال واســع مــن اإلجابــات المحتملــة لســؤال معيــن مثل"كيــف تحصــل علــى التحديــث التقنــي؟" وفــي هــذه 
الحالــة يجــب اتخــاذ قــرارات حاســمة حــول كيفيــة حصــر اإلجابــات المحتملــة. ويجــب أن يعكــس عمــق التصنيــف المعتمــد الهــدف التحليلــي للســؤال مــع 
عــدم إغفــال مــدى قــدرة المســتجيب علــى اســتخدام الفئــات المنتقــاة. وإن كان التصنيــف المعتمــد غيــر واضــح للمســتجيب فإنــه قــد يلجــأ وبســهولة إلــى 
رفــض اإلجابــة أو إعطــاء إجابــة متحيــزة وتظهــر ردة الفعــل هــذه "لذلــك ال ينبغــي تفويــض مهمــة بنــاء أطــر الترميــز إلــى الموظفيــن الذيــن يتولــون المهــام 
الكتابيــة الروتينيــة، بــل يجــب أن يعهــد القيــام بهــا إلــى شــخص علــى تواصــل كامــل مــع أهــداف المســح والطريقــة التــي ســيتم مــن خالهــا اســتخدام 

النتائــج".

تحتــل مســألة تحديــد الــدالالت لألرقــام والفقــرات فــي االســتمارة أهميــة كبــرى لضمــان دقــة عمليــة إدخــال البيانــات. ويجــب تحديــد الــدالالت الرقميــة مســبقً 
بحيــث تظهــر بوضــوح بجانــب كل ســؤال وذلــك لتســهيل إدخــال البيانــات. 

أمــا بالنســبة لألســئلة المفتوحــة فــا يجــب ترميزهــا أثنــاء المقابلــة؛ إذ أن هــذا سيســتغرق وقًتــا طويــًا واألهــم مــن ذلــك هــو أنــه قــد يفتــح المجــال أمــام 
مصــادر جديــدة مــن تحيــز البيانــات كمــا وأنــه مــن المهــم أن يتــم ترميــز األســئلة التــي تتنــاول المجــال نفســه بنفــس الطريقــة وبنفــس الترتيــب فــي كافــة 

مراحــل العمليــة.

مــن المهــم جــدًا فــي هــذه العمليــة التمييــز بيــن اإلجابــات "ال أذكــر، ال أعــرف" و "ال ينطبــق" و "رفــض االجابــة" و "غيــر متوفــر، غيــر متــاح"، وتشــير التجــارب 
وبوضــوح إلــى أنــه يمكــن تفــادي األخطــاء فــي عمليــة إدخــال البيانــات والخلــط بيــن اإلجابــات فــي حــال اســتخدام أرقــام ســلبية لتحديــد القيــم الــواردة مســبًقا 

فــي مجموعــة البيانــات.

يجــب كذلــك إعطــاء كل بديــل مــن بدائــل اإلجابــة رمــزًا مختلفــً عــن البدائــل األخــرى. وقــد يبــدو أحيانــً أنــه ال ينبغــي إعطــاء رمــوز مختلفــة لإلجابــات التــي 
تــكاد تكــون متشــابهة. وقــد يتوهــم المشــرفون علــى المســح أنــه "يمكــن لهــذا االعتقــاد الخاطــئ أن يــؤدي إلــى فقــدان معلومــات قيمــة. كمــا أنــه ممــا ال 

شــك فيــه أنهــا ســتؤدي إلــى زيــادة احتمــال ارتــكاب األخطــاء". 

إن بدائل االجابات )الرموز( يجب أن تتميز بما يلي:

1لتفرد: أن يكون الرمز فريد من نوعه، أي عدم استخدام الرمز أكثر من مرة.	 

االيجاز: أي أن يكون الرمز مختصرا.	 

أن يكون الرمز ذي معنى. 	 

القابلية للتوسع: أي استيعاب رموز جديدة لحاالت جديدة.	 

المرونة: أي أن يكون الرمز قابل للتعديل والتغيير الطفيف.	 

القابلية للمعالجة أي قابل إلجراء العمليات يدويا أو بواسطة الحاسوب.	 

2.2.8 الترميز الذاتي: 

يقصــد بالترميــز الذاتــي لألســئلة المغلقــة بــأن يكــون لــكل إجابــة مــن إجابــات الســؤال داللــة "رمــز"، يمكــن أن يكــون بجانــب اإلجابــة علــى االســتمارة الورقيــة، 
كمــا يتــم وضــع صنــدوق أو مربــع صغيــر لــكل ســؤال فــي االســتمارة ليتــم نقــل اإلجابــة المناســبة بداخلــه. وهــذا يحســن إلــى حــد كبيــر مــن كفــاءة وســرعة 

إدخــال البيانــات، ألن مــن يقــوم بعمليــة اإلدخــال يكــون ُجــل تركيــزه علــى المربعــات التــي بداخلهــا األرقــام والرمــوز المخصصــة لإلدخــال.
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ــى أن  ــات وتحليلهــا، باإلضافــة إل ــً علــى المشــاركين، مــن حيــث ســهولة إدخــال البيان ــار مــن متعــدد أنهــا أقــل عبئ ــات االختي ــا األســئلة ذات اجاب مــن مزاي
التكلفــة تكــون أقــل وذلــك بالمقارنــة مــع األســئلة المفتوحــة. أمــا عيــوب هــذا النــوع هــي وجــود إجابــات غيــر واضحــة المعنــى بحيــث ال يســتطيع الباحــث 
ــة الفعليــة بالضبــط، فعلــى ســبيل المثــال، إذا تــم اســتخدام ســؤال لتحديــد مهنــة الشــخص المســتجيب وذلــك مــن بيــن قائمــة المهــن  ــد اإلجاب تحدي
المخصصــة فــي االســتمارة، ولــم يســتطيع الباحــث تحديــد أي فئــة تنتمــي إليهــا هــذه المهنــة، فــإن هــذا يقــود الباحــث الختيــار إجابــة غيــر دقيقــة، خاصــة إذا 

لــم يكــن هنــاط مجــال الختيــار إجابــة أخــرى غيــر مــاورد.  

3.2.8 الترميز اليدوي لألسئلة المفتوحة: 

بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة جمــع البيانــات، يتــم حصــر كافــة األســئلة المفتوحــة فــي قوائــم، وإلجــراء عمليــة ترميــز األســئلة المفتوحــة يجــب 
اتبــاع الخطــوات التاليــة:

يقوم المرمز بعمل قائمة مستقلة لكل سؤال على حده.	 

يتم سرد كافة اإلجابات لكل سؤال مفتوح وترتيبها ترتيبً أبجديً.	 

يقــوم المرمــز بقــراءة وتفســير اإلجابــات، ومــن ثــم دمــج كافــة اإلجابــات المتشــابهة فــي مجموعــة واحــدة وتســجيل رقــم أو رمــز لهــذه 	 
المجموعــة.

وبعد ذلك يقوم المرمز بتسجيل رقم أو رمز كل إجابة موجودة في قائمة اإلجابات والمطابقة لها في قائمة مجموعة اإلجابات.	 

وبهذه الطريقة يتم ترميز األسئلة المفتوحة، وذلك حسب النموذج التالي:

المجموعةالرمزالرمزاإلجابة

المجموعة - أ11اإلجابة  أ

المجموعة - ب12اإلجابة  أ

المجموعة - ج13اإلجابة  أ

المجموعة - د34اإلجابة  ب

........3اإلجابة  ب

2اإلجابة  ج

في مثل هذا النوع من األسئلة، يجب على المرمز مراعاة ما يلي:

عدد المجموعات المحتملة لإلجابات يجب أن يكون أقل ما يمكن.. 1

القدرة على تفسير وفهم اإلجابات وتصنيفها ضمن المجموعات المحتملة.. 2

استخدام عبارات ذات كلمات واضحة لكل مجموعة تدل على اإلجابات التي تنتمي إليها كل مجموعة.. 3

ال يجوز أن يعمل على السؤال الواحد أكثر من مرمز حتى ال تتشتت اإلجابات والمجموعات.. 4

4.2.8 الترميز اليدوي لألسئلة المفتوحة: 

فــي االســتمارات الورقيــة التقليديــة، كانــت عمليــة الترميــز لألســئلة المفتوحــة تتــم يدويــً. ومــع ذلــك، وبســبب التقــدم فــي اســتخدام التكنولوجيــا، أصبــح 
باإلمــكان اســتخدام الترميــز اآللــي لألســئلة المفتوحــة. وبشــكل عــام، تســتخدم هــذه الطريقــة ملفيــن همــا ملــف يحتــوي علــى إجابــات الســؤال المفتــوح 

والتــي ســيتم ترميزهــا، والملــف الثانــي يدعــى الملــف المرجعــي ويحتــوي علــى إجابــات الســؤال مــع رمــز لــكل إجابــة

تتم عملية الترميز االلي لألسئلة المفتوحة حسب الخطوات التالية:

عمليــة تحليــل العبــارة )الجملــة(: يتــم فــي هــذه المرحلــة تجزئــة الجملــة إلــى عبــارات وكلمــات مفتاحيــة تســاعد فــي عمليــة التعــرف علــى عبــارات . 1
وكلمــات مشــابهة ومماثلــة لهــا فــي الملــف المرجعــي.
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 أثناء عملية تحليل العبارات يتم إزالة أي أحرف غريبة مثل عامات الترقيم والرموز الخاصة، والكلمات المكررة وعامات التشكيل لألحرف.. 2

 بعــد ذلــك تتــم عمليــة البحــث فــي الملــف المرجعــي عــن الكلمــات المفتاحيــة التــي تــم تجزئتهــا لعمــل المطابقــة، فــإذا تــم وجــود كلمــة مطابقــة . 3
لهــا بشــكل تــام فيتــم نســخ الرمــز المقابــل لهــذه العبــارة أو الجملــة وتســجيله فــي ملــف بيانــات الدراســة، وإذا لــم تتطابــق الكلمــة مــع كلمــة 
مشــابهة لهــا فــي الملــف المرجعــي يتــم البحــث عــن أقــرب كلمــة مشــابهة لهــا وفــي حــال تعثــر وجــود أقــرب كلمــة لهــا، يتــم اختيــار عبــارة "الرمــز 

غيــر موجــود" ليتــم فــي مرحلــة الحقــة ترميزهــا مــن قبــل فريــق مختــص بذلــك.

نصائح مهمة لعملية الترميز:

1ستخدم أدلة ترميز موحدة لجميع المسوح والتعدادات.. 1

استخدم أدلة ترميز معتمدة محليً ومشتركة مع بقية المؤسسات الوطنية.. 2

استخدم أدلة ترميز دولية ما أمكن مع تحويلها لتعكس خصوصية الدولة إذا دعت الحاجة.. 3

استخدم األرقام بدالً من الحروف كرموز للحاالت والفئات موضوع الترميز.. 4

ال تستخدم نفس الرمز لنفس الموضوع أكثر من مرة )إعطاء رمز واحد لكل حالة أو فئة والعكس صحيح(.. 5

عــدم تحميــل الرمــز مضاميــن ومدلــوالت قابلــة للتغييــر، مثــل تضميــن المنطقــة فــي رمــز التجمــع، كــون التجمــع قــد يلحــق بتجمــع آخــر، أو منطقــة . 6
أخــرى فــي المســتقبل، وبالتالــي تصبــح حالــة غيــر منطقيــة.

 جب أن يكون عدد الخانات تسمح باستيعاب جميع فئات الموضوع الحالية والمستقبلية.. 7

3.8  إدخال البيانات: 

تقوم عملية إدخال البيانات بنقل اإلجابات إلى شكل مقروء آليً، وهناك طريقتين لعملية إدخال البيانات:

1.3.8 الطريقة التقليدية إلدخال البيانات:

تســتخدم هــذه الطريقــة االســتمارات الورقيــة إلجــراء المقابــات مــع أفــراد العينــة المســتهدفة، وتتــم عمليــة إدخــال البيانــات بعــد االنتهــاء مــن عمليــة جمــع 
البيانــات )مــن الميــدان(، ومراجعتهــا والتأكــد منهــا وترميزهــا، يقــوم مدخــل البيانــات بتفريــغ اإلجابــات فــي نمــوذج خــاص مصمــم خصيصــً لاســتمارة، 

ويجــب علــى مصمــم برنامــج اإلدخــال أن يراعــي بعــض األمــور منهــا:

شمول البرنامج كافة أسئلة االستمارة وعدم نسيان أي سؤال.. 1

تصميم شاشات إدخال مشابهة قدر اإلمكان لصفحات االستمارة وذلك تسهيًا على مدخل البيانات.. 2

 شمول قواعد التدقيق في البرنامج:. 3

التدقيق على المدى لكل سؤال.	 

التدقيــق علــى قواعــد االتســاق والشــمول: أي التدقيــق علــى أن كافــة البيانــات مدخلــة بالكامــل وال يوجــد أي نقــص فــي أي ســؤال معيــن، 	 
والتدقيــق علــى منطقيــة االجابــات.

التدقيق على االتساق بين إجابات األسئلة، حيث يجب أن تتطابق مع قواعد التدقيق والمطابقة.	 

التدقيق على االستمارات المكررة.	 

التدقيق على االستمارات المفقودة.	 

شمول البرنامج على رسائل الخطأ والناتجة من عدم تحقق شروط المطابقة لقواعد التدقيق.. 4

شمول البرنامج على االنتقاالت لألسئلة التي ال تنطبق عليها االجابات واألسئلة التي عليها انتقاالت.. 5

6 . Batch Editing مــن الضــروري أن يكــون هنــاك برنامــج للتدقيــق علــى البيانــات وذلــك بعــد االنتهــاء مــن إدخــال كافــة االســتمارات ويســمى هــذا النــوع
أي التدقيــق بعــد اإلدخــال وذلــك لضمــان دقــة وجــودة البيانــات المدخلــة.



ي
ظب

بو
ة أ

مار
ي إ

 ف
ية

صائ
إلح

ح ا
سو

لم
ذ ا

في
و�ن

م 
مي

ص
ل ت

دلي

39

محددات الطريقة التقليدية:

تحتاج لوقت كبير لعملية اإلدخال وخصوصً إذا كان حجم العينة كبير.. 1

احتمال زيادة نسبة األخطاء، خاصة األخطاء البشرية. . 2

تحتاج إلى عدد كبير من العمالة.. 3

 زيادة التكلفة.. 4

2.3.8 الطرق الحديثة إلدخال البيانات:

تهــدف هــذه الطــرق إلــى االســتعاضة عــن مســاحات التخزيــن المكانيــة الكبيــرة المطلوبــة، بالتخزيــن االلكترونــي لاســتمارات وإمكانيــة إعــادة طباعتهــا 
فــي أي وقــت.

ICR التمييز اآللي المدون بخط اليد

يتم استخدام هذه الطريقة من خال المراحل التالية:

تصميم استمارة خاصة بجهاز المسح الضوئي لتناسب عملية التمييز للبيانات وقراءتها.	 

يتــم عمــل مســح ضوئــي لكافــة االســتمارات التــي تــم جمعهــا ميدانيــً باســتخدام جهــاز المســح الضوئــي ويمتــاز بالســرعة العاليــة والدقــة 	 
المتناهيــة وذلــك بتحويــل االســتمارات الورقيــة إلــى صــور االلكترونيــة، حيــث تتــم عمليــة المســح الضوئــي فــي صــورة مجموعــات مــن االســتمارات 

Batches لتســريع عمليــة التصويــر الضوئــي.

يتم التعرف على االستمارة عن طريق الباركود األحادي Barcode المتضمن في االستمارة وأرشفة صور االستمارات وتخزينها.	 

يتم التعرف على البيانات الموجودة في االستمارة من خال عملية تمييز الحروف واألرقام وربطها بحقول قاعدة البيانات.	 

يتم التدقيق على البيانات من خال قواعد تدقيق معدة مسبقً على قاعدة البيانات.	 

يتم تصحيح األخطاء أو األرقام التي لم يتم التعرف عليها خال عملية التمييز للحروف واألرقام.	 

عوامل نجاح عملية التمييز اآللي:

تصميم جيد لاستمارة الورقية.	 

استيفاء جيد للبيانات.	 

أفراد مدربين جيدًا على تعبئة نموذج االستمارة.	 

توفير كافة اإلحتياجات المطلوبة.	 

عمل صيانة دائمة لألجهزة.	 

لماذا لم يتم ذكر عيوبها أو الشروط الازمة لنجاحها؟	 

األجهزة المحمولة )الكفية(،اللوحية.

ــرًا علــى  ــً كبي ــة والتــي تحقــق تفوق ــة التقليدي ــدال مــن االســتمارة الورقي ــة للجهــاز الكفــي ب ــام بتصميــم اســتمارة الكتروني ــة القي يتــم فــي هــذه المرحل
ــب أهمهــا: ــة وخاصــة فــي عــدة جوان ــة التقليدي اســلوب االســتمارة الورقي

إن اســتيفاء البيانــات وتدوينهــا فــي الجهــاز الكفــي يتطلــب مجهــودا ذهنيــا وعضليــا أقــل ممــا لــو اســتخدمت االســتمارة الورقيــة وبالتالــي يرفــع 	 
معــدالت االداء، 

إن جــودة البيانــات التــي تجمــع بواســطة االســتمارة االلكترونيــة بمحصلتهــا تفــوق جــودة البيانــات التــي تجمــع بواســطة االســتمارة الورقيــة، وذلــك 	 
ألن االســتمارة االلكترونيــة محكمــة بمجموعــة مــن القواعــد والضوابــط الدقيقــة التــي تعنــى بالشــمول واكتمــال البيانــات واتســاقها.

جميع البيانات المدخلة تبقى محفوظة على الجهاز الكفي باإلضافة إلى أخذ نسخة احتياطية للبيانات على ذاكرة خارجية مضافة للجهاز.	 

مراقبة جمع البيانات الكترونيً ويوميً من خال تتبع الباحثين ومعرفة إنجازهم.	 

المحافظة على البيانات وسريتها وذلك من خال الدخول للبرنامج من خال كلمة سر معروفة فقط للمخولين بالتعامل مع البرنامج.	 
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المراجعــة اآلليــة واختصــار االعمــال المكتبيــة وذلــك مــن خــال توفيــر عــدد كبيــر جــدا مــن قواعــد المراجعــة والتدقيــق، والترميــز اآللــي للحقــول وذلــك 	 
مــن خــال االختيــار مــن قوائــم االختيــار لجميــع االســئلة التــي تتكــون اجابتهــا مــن عــدد محــدد مــن االختيــارات.

4.8 تدقيق البيانات: 

فــي الوضــع المثالــي، كل اســتمارة يتــم اســتيفاؤها مــن الميــدان يجــب أن تكــون خاليــة مــن أي أخطــاء تذكــر، ولكــن مــن الممكــن أن تــرد بعــض االســتمارات 
تحتــوي أســئلة بــدون إجابــات، أو أن تكــون إجاباتهــا غيــر صحيحــة وغيــر منطقيــة وغيــر متســقة. لذلــك فــإن عمليــة تدقيــق البيانــات تتمحــور فــي تطبيــق 

كافــة الضوابــط والقواعــد للتأكــد مــن وجــود بيانــات مفقــودة، أو بيانــات مدخلــة بطريقــة غيــر خاطئــة، أو بيانــات غيــر متســقة وغيــر منطقيــة.

ــة  ــر العينيــة والتــي يمكــن اجمالهــا بأخطــاء عــدم االســتجابة، وأخطــاء االســتجابة، وأخطــاء المقابل يســتخدم التدقيــق فــي العــادة لكشــف األخطــاء غي
وأخطــاء الترميــز وأخطــاء إدخــال البيانــات وهــذا النــوع مــن األخطــاء عــادًة مــا يكــون المصــدر األكبــر لألخطــاء والتــي يصعــب قياســها وتقديــر أثرهــا علــى 

دقــة البيانــات.

الغرض من تدقيق البيانات هو:

فهم أفضل لعمليات المسح وبياناته. 	 

كشف البيانات الخاطئة أو المفقودة.	 

المتابعة مع المستجيب بالبيانات.	 

إجراء عملية التعويض للبيانات المفقودة.	 

حذف البيانات غير الواقعية وغير المنطقية )حذف بيانات مستجيب بالكامل(.	 

1.4.8 أنواع التدقيق:

1لتدقيق على هيكل االستمارة:. 1

فــي هــذه المرحلــة يتــم التدقيــق علــى التسلســل المنطقــي لإلجابــات الموجــودة فــي االســتمارة واألقســام الموجــودة فيهــا، فيجــب مراعــاة 
االنتقــاالت الموجــودة فــي االســتمارة والتأكــد مــن عــدم وجــود بيانــات فــي حــال وجــود انتقــال معيــن والعكــس صحيــح.

التحقق من البيانات:. 2

يتم التحقق من البيانات وذلك من خال:

التأكد من اإلجابات الرقمية على أنها ال تحتوي على أي حروف غير رقمية، 	 

التأكد من عدم وجود بيانات مفقودة لكل سؤال يجب أن ترد فيه بيانات.	 

التأكد من إجابات كل سؤال أنها تقع ضمن المدى المحدد.	 

اتساق البيانات:. 3

يشــير مصطلــح اتســاق البيانــات إلــى وجــود العاقــات المترابطــة مــا بيــن اإلجابــات علــى مســتوى االســتمارة الواحــدة، هــذه العاقــة قــد تكــون عاقــة 
منطقيــة بيــن أســئلة القســم الواحــد واألقســام المختلفــة، أو عاقــة هيكليــة مــا بيــن األســئلة أو أجــزاء مــن ســؤال، كذلــك الحــال يمكــن أن يكــون 

االتســاق علــى البيانــات التاريخيــة للبيانــات مثــل التأكــد مــن عــدد أفــراد األســرة فــي حــال وجــود بيانــات ســابقة.

الجداول التقاطعية:. 4

فيمــا يتعلــق بتوزيــع البيانــات يتــم تنفيــذ بعــض الجــداول ذات العاقــة بمنطقيــة واتســاق وترابــط البيانــات والتــي يتــم فيهــا تحديــد بعــض القيــم 
ــة التعليميــة وماحظــة فيمــا إذا كان هنــاك قيــم متطرفــة فــي العمــر لبعــض  المتطرفــة مثــل عمــل جــداول متقاطعــة مــا بيــن العمــر والمرحل

المراحــل التعليميــة.

أ. التدقيق على البيانات أثناء مرحلة الجمع:

غالبــً مــا يطلــق علــى التدقيــق علــى البيانــات أثنــاء مرحلــة الجمــع بالتعديــات الميدانيــة، وتتكــون هــذه المرحلــة عمومــً مــن التدقيــق علــى األمور البســيطة 
والتــي تشــتمل علــى تطبيــق قواعــد المــدى وبعــض القواعــد البســيطة مــن االتســاق والشــمول. والغــرض مــن التدقيــق أثنــاء مرحلــة جمــع البيانــات هــو:

تحديد الحاجة إلى تحسين آلية جمع البيانات.	 

تحديد الحاجة إلى المزيد من التدريب لسد بعض الثغرات أثناء جمع البيانات.	 
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الكشف عن أخطاء واضحة وإجراء المتابعة الفورية مع المستجيبين لحل هذه األخطاء.	 

إدخال بيانات خالية من األخطاء.	 

يســتخدم التدقيــق الميدانــي لتحديــد أيــة اخطــاء أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات وتصميــم االســتمارة وكذلــك لمعرفــة فيمــا إذا كان هنــاك حاجــة إلــى المزيــد 
ــت هــذ األخطــاء مــع  ــة، ســواًء كان ــاء المقابل ــة. كمــا أنهــا تســتخدم للكشــف عــن األخطــاء التــي ارتكبــت أثن ــى إجــراء المقابل ــب للباحثيــن عل مــن التدري
ــات، والتــي تســاعد فــي الحــد مــن عمليــة المتابعــة فــي وقــت الحــق.  ــات الناقصــة أثنــاء عمليــة جمــع البيان ــد البيان المســتجيب أو الباحــث، وكذلــك تحدي

التدقيــق أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات يعتبــر أســهل للتنفيــذ عنــد اســتخدام طــرق جمــع البيانــات بمســاعدة الحاســوب.

فــي اســتمارات العــد الذاتــي يمكــن أن يقــوم المســتجيب بالتأكــد مــن إجاباتــه. وفــي أغلــب المســوح يتــم إجــراء التدقيــق مــن قبــل الباحــث أثنــاء المقابلــة، 
والباحــث لديــه تعليمــات واضحــة وتدريــب جيــد علــى مراجعــة اإلجابــات التــي يتــم تســجيلها علــى االســتمارة مباشــرًة وذلــك بعــد االنتهــاء مــن إجــراء 

المقابلــة.

بهــذه الطريقــة ال يــزال لــدى الباحــث فرصــة الكتشــاف ومعالجــة األخطــاء التــي فشــلت فــي تحقيــق قواعــد المطابقــة، ألن الباحــث بهــذه اللحظــة ال يــزال فــي 
ذهنــه إجابــات المســتجيب ويســتطيع أن يعالــج أي خطــأ فــي الميــدان قبــل أن يغــادر المــكان وذلــك بتكلفــة أقــل.

ــة بعــض  ــات. فــي كثيــر مــن األحيــان وأثنــاء المقابلــة يقــوم الباحــث بكتاب ــات أال وهــو التحقــق مــن اإلجاب هنــاك هــدف آخــر مــن التدقيــق الميدانــي للبيان
الماحظــات علــى هامــش االســتمارة، أو كتابــة ماحظاتــه فــي مربــع خــاص بالماحظــات إذا كانــت المقابلــة هاتفيــة باســتخدام نظــام CATI، ويعــود الســبب 
فــي ذلــك إلــى أن الباحــث ال يعــرف نظــام الترميــز المتبــع للســؤال المفتــوح، أو أن الباحــث يرغــب فــي الرجــوع إلــى دليــل الباحــث لتفســير جوابــا. فــي هــذه 

الحــاالت، يدقــق الباحــث االســتمارات بعــد المقابلــة مــن أجــل التحقــق مــن هــذه الماحظــات.

وأحــد المهــام الموكلــة للمشــرفين هــو التأكــد مــن عمــل الباحثيــن الميدانييــن والتأكــد مــن عــدم وجــود أخطــاء لديهــم وفــي حــال وجــود أخطــاء يجــب 
علــى المشــرفين تبليــغ الباحثيــن بذلــك فــورًا. وفــي العــادة نــوع األخطــاء التــي يتــم اكتشــافها مــن قبــل المشــرف هــي أخطــاء مماثلــة لتلــك التــي يمكــن 
الكشــف عنهــا مــن قبــل الباحــث فــورا بعــد المقابلــة وعــادة مــا زال هنــاك فرصــة للمتابعــة مــع المســتجيب لتحديــد االجابــات الصحيحــة. وينبغــي علــى 
المشــرف أيضــا أن يبحــث فــي أشــكال األخطــاء التــي يمكــن أن تحــدث فــي الميــدان. وبنــاء علــى عمليــات التدقيــق المختلفــة فــإن الــدروس المســتفادة مــن 

باحــث واحــد يجــب أن تنتقــل إلــى الفريــق الميدانــي بأكملــه.

فــي كثيــر مــن المســوح اإلحصائيــة، وعنــد اكتمــال المقابــات فــي الميــدان يتــم ارســال االســتمارات المســتكملة والمدققــة ميدانيــً إلــى المكتــب الرئيســي 
أوالً بــأول. حيــث تقــوم مجموعــات التدقيــق المكتبــي بتدقيــق االســتمارات لتقليــل حجــم الخطــأ فــي مرحلــة التدقيــق اإللكترونــي النهائــي فيمــا بعــد وذلــك 

مــن حيــث:

عمل مراجعة شاملة لكافة البيانات في االستمارة مع التركيز على اكتمال البيانات اإلدارية والجغرافية. 	 

قراءة وتفسير أية ماحظات قام الباحث أو المشرف بتدوينها على االستمارة.	 

مراجعة كافة بيانات االستمارة من حيث المدى واالتساق والشمول.	 

توحيد كافة المقاييس الموجودة في االستمارة وعلى سبيل المثال: المبلغ بالدرهم االماراتي، القدم إلى متر. الخ(، 	 

التأكد من حالة االستجابة لاستمارة هل هي مكتملة كليً أم مكتملة جزئيً، 	 

معــاودة االتصــال مــع المســتجيب فــي حــال تبيــن وجــود ضــرورة ملحــة الســتكمال بعــض البيانــات الناقصــة أو فــي حــال التناقــض فــي بعــض 	 
اإلجابــات.

ب. التدقيق على البيانات بعد االنتهاء من مرحلة جمع البيانات:

بشــكل عــام يتــم إجــراء التعديــات األكثــر شــموال وتعقيــدا علــى البيانــات بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة جمــع البيانــات بمرحلــة منفصلــة للتدقيــق والتعويــض، 
ففــي مرحلــة جمــع البيانــات يكــون التدقيــق إمــا مــن خــال الباحــث الميدانــي أو الكترونيــً عــن طريــق برنامــج اإلدخــال أو مــن خــال االســتمارة االلكترونيــة 
المســتخدمة بمســاعدة الحاســوب أمــا فــي االســتمارات الورقيــة والتــي تســتخدم الطريقــة التقليديــة فــي جمــع البيانــات يتــم تطبيــق قواعــد التدقيــق علــى 
البيانــات بهــدف تنظيــف البيانــات مــن أي أخطــاء موجــودة فيهــا، التدقيــق فــي هــذه المرحلــة مــن المعالجــة باألســاس يتــم مــن خــال التحقــق مــن البيانــات 

والتدقيــق علــى قواعــد االتســاق البســيطة، 

غالبيــة قواعــد التدقيــق الصعبــة تتــم فــي مرحلــة تدقيــق منفصلــة بعــد جمــع البيانــات وذلــك بالتزامــن مــع تطبيــق قواعــد صحــة البيانــات وتطبيــق قواعــد 
االتســاق والشــمول المعقــدة. وغالبــً مــا يتــم إجــراء التدقيــق علــى بيانــات مختــارة واكتشــاف القيــم المتطرفــة فيهــا.

اإلجــراء المعتــاد بعــد جمــع البيانــات هــو أن يتــم تحديــد كافــة البيانــات التــي فشــلت فــي تحقيــق قواعــد التدقيــق ليتــم معالجتهــا علــى حــدة أو إجــراء 
التعويــض أو اســتبعادها مــن المعالجــة.
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جميــع الحــاالت التــي فشــلت فــي تحقيــق قواعــد التدقيــق فــي هــذه المرحلــة يتــم وضــع رمــز خــاص لهــا ليتــم التعويــض عنهــا بقيمــة صحيحــة، فالقيــم 
التــي فشــلت فــي قواعــد التدقيــق يجــب إعطاءهــا رمــز خــاص للداللــة علــى أنهــا قيــم غيــر مقبولــة. هــذه الرمــوز مفيــدة بشــكل خــاص عنــد تقييــم جــودة 
بيانــات المســح. فــي بعــض الحــاالت، قــد تفشــل اســتمارة بأكملهــا نتيجــة تطبيــق قواعــد تدقيــق كثيــرة - أو تطبيــق عــدد قليــل مــن قواعــد التدقيــق 
المهمــة - التــي تكشــف وجــود حاجــة إلجــراء المزيــد مــن المعالجــة. فــي مثــل هــذه الحــاالت، يتــم التعامــل مــع االســتمارة ككل علــى أنهــا عــدم اســتجابة، 

ويتــم إزالتهــا مــن المعالجــة ويتــم إجــراء حــاالت عــدم االســتجابة مــن خــال تعديــل األوزان.

2.4.8 محددات التدقيق

هناك بعض القيود التي تواجه عملية تدقيق البيانات هي:

أ. الموارد المتاحة )الوقت والميزانية والكادر(؛

في بيئة التدقيق اليدوي للبيانات، فإن عملية التدقيق تمر بمراحل عمل مكثفة جدًا، وبالتالي فمن الضروري أن يتم:

تطوير وتوثيق قواعد التدقيق الواجب اتباعها واإلجراءات الواجب اتباعها عند وجود فشل في التدقيق.	 

تدريب األشخاص الذين سوف يقومون بعملية التدقيق.	 

إنشاء آلية للمراقبة والتحقق من عمل أولئك الذين يقومون بعملية التدقيق )أي تنفيذ إجراءات ضمان الجودة ومراقبة الجودة(؛	 

إنشاء وسيلة لتقييم أثر التعديل على البيانات األصلية.	 

في بيئة التدقيق اآللي للبيانات، والمعنى الضمني للوقت والتكلفة والموارد يمكن أن تكون المهام كثيرة من البداية وحتى النهاية وتشمل:

تطوير وتوثيق قواعد التدقيق.	 

كتابة برنامج الحاسوب أو التكيف مع البرامج المتوفرة لتحديد الفشل في التدقيق.	 

اختبار برنامج الحاسوب. 	 

تدقيق بيانات المسح عن طريق تشغيل برنامج التدقيق على البيانات.	 

فــي كلتــا الحالتيــن، فإنــه مــن المهــم أن نأكــد مــن أن االســتثمار فــي التدقيــق جديــر باالهتمــام. ففــي حــال وجــود حــاالت قليلــة مــن االســتمارات التــي ال يــكاد 
عددهــا يذكــر والتــي ال تؤثــر علــى نتائــج المســح يجــب أن ال نهــدر الكثيــر مــن المصــادر والوقــت والتكلفــة. مــن ناحيــة أخــرى، فإنــه مــن الخطــر أن تســتخدم 
اســتراتيجية بدائيــة للتدقيــق علــى البيانــات لتجــد أن هنــاك أخطــاء وتناقضــات كبيــرة فــي االجابــات علــى المســح. لذلــك ال بــد مــن اإلجابــة علــى مجموعــة 

مــن األســئلة: 

كم يبلغ عدد السجات التي من المحتمل أن تفشل في تحقيق قواعد التدقيق؟ 	 

ماذا سيكون تأثير هذه األخطاء على نوعية البيانات الناتجة؟ 	 

هل جميع سجات البيانات بنفس القدر من األهمية؟ 	 

إن اإلجابــة علــى هــذا النــوع مــن األســئلة يعتمــد علــى عوامــل أخــرى منهــا، هــل تــم تصميــم االســتمارة تصميمــا جيــدًا، كيــف تفهــم أســئلة المســح مــن قبــل 
المســتجيبين، وهــل تــم تدريــب الباحثيــن تدريبــً جيــدًا إلجــراء المقابات.

فــي كثيــر مــن األحيــان، وخاصــة فــي حالــة المســوح المتكــررة، فمــن المستحســن إجــراء تحليــل للبيانــات الخــام )أي البيانــات غيــر المدققــة( بيانــات المســح 
قبــل الشــروع فــي اســتراتيجية تدقيــق البيانــات. هــذا يعطــي مؤشــر حــول الحجــم المحتمــل لكشــف األخطــاء وأنــواع العاقــات الموجــودة بيــن األســئلة. 

ب. البرمجيات المتاحة:

توجــد بعــض حــزم البرامــج المتخصصــة فــي التدقيــق والتعويــض لبيانــات المســح. ويمكــن لهــذه الحــزم أن تســمح باســتخدام قواعــد تدقيــق شــاملة فــي 
تصميــم النظــم واالســتثمار فيهــا نســبيً صغيــر. بــدال مــن ذلــك، يمكــن للجهــات المنفــذة للمســوح اإلحصائيــة برمجــة اســتراتيجية تدقيــق خاصــة بهــا.

ج. عبء المستجيب.

واحــدة مــن اآلثــار المترتبــة علــى تدقيــق االســتمارات هــو إمكانيــة المتابعــة مــع المســتجيب لعــاج البيانــات الخاطئــة أو المفقــودة. فــي الغالبيــة العظمــى 
مــن الحــاالت، المســتجيب هــو المصــدر األكثــر دقــة للمعلومــات الموجــودة فــي بنــود االســتمارة. ومــع ذلــك، فــإن المتابعــة تشــكل إرهاقــً وعبئــً علــى 
المســتجيب وتكلفــة إضافيــة علــى المكتــب اإلحصائــي. عــاوة علــى ذلــك، قــد يكــون هنــاك فاصــل زمنــي كبيــر بيــن المقابلــة األصليــة ووقــت المتابعــة مــع 
المســتجيب، وبالتالــي لــم يعــد المســتجيب يتذكــر اإلجابــة الصحيحــة. هــذه االعتبــارات تعنــي أن المتابعــة )كوســيلة لعــاج األخطــاء( تقتصــر عــادة علــى 
معالجــة أخطــاء تــم تحديدهــا خــال مرحلــة جمــع البيانــات أو الناشــئة عــن التدقيــق االنتقائــي للبيانــات. المتابعــة علــى البيانــات بعــد مرحلــة جمــع البيانــات 

عمومــً غيــر عملــي وغيــر مرغــوب فيــه، ويفضــل اســتخدام أســاليب التعويــض عــن البيانــات المفقــودة أو الخاطئــة.
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د. االستخدام المقصود للبيانات

حجــم التدقيــق الــذي يتــم تنفيــذه علــى البيانــات يجــب أن يعتمــد، إلــى حــد كبيــر، علــى اســتخدامات نتائــج البيانــات. مجموعــات البيانــات أو بنــود البيانــات 
التــي ســيتم اســتخدامها فــي المقــام األول لتقييــم نوعيــة البيانــات - حيــث لــن يتــم اعتمــاد قــرارات بشــأن قياســات دقيقــة - قــد ال تحتــاج إلــى أن يتــم 
تدقيقهــا بصرامــة عــن تلــك التــي ســيكون لهــا أهميــة اســتراتيجية فــي صنــع القــرار، وعــاوة علــى ذلــك، ضمــن مجموعــة بيانــات معينــة، قــد تكــون بعــض 
البنــود أكثــر أهميــة مــن غيرهــا، وبالتالــي قــد يكــون مــن المرغــوب فيــه أن يكــرس المزيــد مــن الوقــت والمــوارد لضمــان أن تكــون البيانــات خاليــة مــن أي 

أخطــاء تذكــر )بيانــات نظيفــة(.

بــدال مــن ذلــك، بعــض الســجات فــي مجموعــة بيانــات قــد تكــون أكثــر أهميــة مــن غيرهــا، ويمكــن أن تســهم إلــى حــد كبيــر فــي تقديــرات المســح. هــذا 
ــاح فــي صناعــة  ــة، حيــث أن 5 % مــن الشــركات التــي يمكــن أن تســاهم بنســبة 95 % مــن إجمالــي األرب ينطبــق بشــكل خــاص علــى المســوح االقتصادي

معينــة. يتــم التركيــز علــى المجــاالت األكثــر تأثيــرًا أو الســجات هــي واحــدة مــن أغــراض التدقيــق االنتقائــي والكشــف عــن القيــم المتطرفــة.

3.4.8 توجيهات عامة حول تدقيق البيانات

فيما يلي بعض اإلرشادات للتدقيق على البيانات:

قواعــد التدقيــق ينبغــي أن توضــع مــن قبــل الموظفيــن المختصيــن والذيــن لديهــم خبــرة واســعة فــي هــذا المجــال وخبــرة أيضــا فــي 	 
تصميــم االســتمارة وتحليــل البيانــات وإجــراء مســوح أخــرى مماثلــة.

يجب أن يتم تنفيذ التدقيق على عدة مراحل من المسح.	 

يتــم تطبيــق التدقيــق فــي كل مرحلــة ويجــب أال يتعــارض مــع التدقيــق فــي مرحلــة أخــرى )التدقيــق المطبــق أثنــاء جمــع ومعالجــة 	 
البيانــات ينبغــي أن يكــون متســق مــع بعضــه البعــض(.

ينبغــي أن يســتخدم التدقيــق لتقديــم معلومــات حــول عمليــة المســح، إمــا فــي شــكل معاييــر جــودة للمســح الحالــي أو القتــراح 	 
التحســينات لعمليــات المســح فــي المســتقبل.

يجب تطبيق إجراءات ضمان ومراقبة الجودة للحد من األخطاء وتصحيحها وتقديمها أثناء عملية التدقيق.	 

5.8 طرق التعويض عن القيم المفقودة ومعالجتها

لمعالجــة األســئلة التــي يجــب أن يــرد لهــا إجابــة ولكــن فعليــا لــم يســجل فــي خاناتهــا إجابــات والتــي تســمى بالبيانــات المفقــودة فهنــاك عــدة وســائل 
 لمعالجتهــا منهــا:

هنــاك توصيــات إحصائيــة منهجيــة تفيــد بأنــه إذا كانــت البيانــات المفقــودة تشــكل مــا نســبته 25 % أو أكثــر مــن مجمــوع أســئلة  االســتمارة فهنــا 	 
ــة وهامــة جــدًا أي  ــات المفقــودة تتعلــق بأســئلة جوهري يفضــل اســتبعاد االســتمارة كاملــة مــن التحليــل كمــا يفضــل االســتبعاد  إذا كانــت البيان

متغيــرات البحــث  المســتقلة حتــى ولــو كانــت نســبتها أقــل مــن %25.  

أمــا إذا كانــت البيانــات المفقــودة تشــكل نســبة أقــل مــن 25 % مــن األســئلة الكليــة لاســتمارة وكانــت البيانــات المفقــودة ليســت علــى درجــة عاليــة 	 
مــن األهميــة يتــم قبــول  االســتمارة، ويتــم معالجــة البيانــات المفقــودة بالطــرق التاليــة:  

اســتعمال الحــاالت ذات البيانــات الكاملــة فقــط: تعتبــر ابســط الطــرق حيــث  تتضمــن معظــم البرامــج اإلحصائيــة وســيلة لتحقيــق ذلــك ويجــب علــى 	 
الباحــث  اســتعمال تلــك الطريقــة فــي حالــة البيانــات المفقــودة عشــوائيا بالكامــل حيــث  تــؤدي عــدم العشــوائية إلــى تحيــز النتائــج. 

وهناك بعض المشاكل بالنسبة  إلى هذه الطريقة.  

عدم القدرة على تعميم النتائج.  	 

قد يقل حجم العينة لتصل إلى حجم غير مائم.  	 

وتصلــح هــذه الطريقــة فــي حالــة البيانــات المفقــودة القليلــة. وعندمــا يكــون حجــم  العينــة كبيــر ممــا يســمح بحــذف تلــك الحــاالت، كذلــك فــي حالــة قــوة 
العاقــات ممــا  ال يســمح لهــا بالتأثيــر بالبيانــات المفقــودة.  

حيــث ال تعطــى أيــة قيمــة لألســئلة التــي لــم يتــم اإلجابــة عنهــا ويعتمــد فــي عمليــة  التحليــل علــى إجابــات األشــخاص الذيــن أجابــوا فقــط وهــذا اإلجــراء مــن 
شــأنه  تخفيــض عــدد األفــراد المجيبيــن علــى ذلــك الســؤال. فمثــًا إذا كان عــدد االســتبيانات  التــي تــم اســتامها مــن قبــل الباحــث وتقــرر إدخالهــا بالتحليــل 
30 اســتمارة وتبيــن أن  هنــاك ســؤاال تــم تركــه فارغــا بــدون إجابــة مــن قبــل 4 مبحوثيــن فهنــا يتــم االقتصــار  فــي النتائــج المعلنــة علــى اجابــات 26 شــخصا 

فقــط وتعتبــر هــذه الطريقــة مــن أفضــل  الطــرق لمعالجــة االســئلة الفارغــة.  
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كمــا يمكــن تقديــر القيــم المفقــودة. ويتــم ذلــك باســتخدام متغيــرات أخــرى لنفــس الحالــة . هنــا يجــب علــى المعالــج توخــي الحــرص عنــد القيــام بذلــك حيــث 
يوجــد احتمــال كبيــر  أن يؤثــر ذلــك اإلجــراء علــى التحليــل. وتســتخدم الطــرق التاليــة فــي حالــة المتغيــرات  الكميــة. وذلــك لســببين:  

يمكــن تقديــر القيمــة المفقــودة باســتخدام المتوســط الحســابي للبيانــات المتاحــة. أو باســتخدام أي مقيــاس مــن مقاييــس النزعــة المركزيــة أو مــن 	 
أنــواع المتوســطات األخــرى كالوســط الهندســي، أو غيــره ، وذلــك بحســب نــوع المتغيــر.  

أن المتغيرات النوعية تتطلب تقدير محدد )ذكر /أنثى(. 	 

وتقدر البيانات المفقودة عن طريق إحال قيم مقدرة بدال من البيانات المفقودة وذلك من خال:  

إيجــاد الوســط الحســابي إلجابــات المبحوثيــن الذيــن أجابــوا عــن الســؤال  المعنــي ومــن ثــم إعطــاء ذلــك الوســط للذيــن لــم يجيبــوا عــن الســؤال مــع . 1
 توخــي الحــذر فــي هــذه الحالــة حيــث يفضــل معالجــة كل مجموعــة متجانســة  مــن األســئلة بشــكل منفصــل هــذا األســلوب يحتــوي علــى مشــاكل 

وهــي:

خطأ في تقدير التباين.	 

خطأ في قيم التوزيع الفعلي.	 

التأثير على االرتباط حيث تم  تثبيت القيمة للبيانات المفقودة. 	 

إحــال قيمــة ثابتــة: والتــي يعتمــد اختيــار قيمتهمــا علــى بحــث ســابق. وتشــمل  هــذه الطريقــة علــى عيــوب طريقــة إحــال المتوســط الحســابي . 2
ــا  تكــون هــذه القيمــة أكثــر صاحيــة مــن المتوســط الحســابي.   ولكــن أحيان

استخدام تحليل االنحدار: وذلك بالتنبؤ بالقيمة المفقودة بناء على  عاقتها بالمتغيرات األخرى، ولهذه الطريقة العيوب التالية:  . 3

تؤدي إلى تدعيم العاقات الموجودة في البيانات مما يقلل من إمكانية  تعميم النتائج.  	 

تقليل قيمة التباين.  	 

تفترض وجود عاقة ارتباط مع المتغير المفقود.  	 

قد يترتب على استخدامها الحصول على قيمة غير موجودة في مدى أداة  القياس.	 

وبالرغم من عيوبها إال أنها تصلح في الحاالت التي تنتشر فيها البيانات  المفقودة باعتدال مع وجود عاقة ارتباط كافية بين المتغيرات.  

التقديــر المتعــدد: وفيهــا يســتخدم المعالــج أكثــر مــن طريقــة مــن الطــرق  المذكــورة ثــم الحصــول علــى المتوســط الحســابي لهــذه التقديــرات . 4
المتعــددة  كقيمــة بديلــة للبيانــات المفقــودة. ويســاعد اســتخدام هــذه الطريقــة فــي  التغلــب علــى العيــوب المرتبطــة بطريقــة معينــة.  

أخيــرا   يجــب ماحظــة أن اتبــاع أســاليب مختلفــة لعــاج البيانــات المفقــودة قــد  يترتــب عليــه الحصــول علــى نتائــج مختلفــة خاصــة عندمــا تكــون البيانــات 
مفقــودة بطريقــة  غيــر عشــوائية )مــن فئــة معينــة( فقــط. لذلــك يجــب علــى المعالــج تقليلهــا قــدر اإلمــكان. كذلــك يجــب علــى المعالــج األخــذ بعيــن االعتبــار 

النتائــج المترتبــة علــى اتبــاع أســلوب  معيــن قبــل اســتخدامه.   

لذلك وقبل اختيار أسلوب المعالجة المناسب يجب على المعالج للبيانات أن يجيب على األسئلة التالية: 

هل البيانات المفقودة موزعة عشوائيا أم أن هناك نموذج أو شكل معين لها    )تؤثر على مجموعة وال تؤثر على مجموعة أخرى(؟	 

ماهي نسبة هذه البيانات؟  	 

هل النموذج الذي اكتشف يدعو إلى القلق؟	 

فــي هــذه الحالــة البــد مــن اتخــاذ  اإلجــراءات الازمــة للعــاج.   ويرجــع ســبب االهتمــام بالبيانــات المفقــودة إلــى نفــس الســبب الــذي يحــاول مــن  اجلــه المعالــج 
معرفــة أســباب عــدم رد بعــض المســتجيبين منهــم فــي مرحلــة جمــع  البيانــات.  

ــج  ــك علــى التحليــل والنتائ ــم يقومــوا؟ وإذا  كان هنــاك اختــاف فهــل ســيؤثر ذل ــن ل ــن قامــوا باالســتجابة والذي مثــًا هــل يوجــد اختــاف بيــن هــؤالء الذي
ــات المفقــودة. وبالرغــم مــن أهميــة  وجــود أســلوب علمــي متفــق عليــه لتشــخيص  ــج بالنســبة للبيان والتفســير؟ نفــس  األســئلة تــدور فــي ذهــن المعال

وعــاج تلــك المشــكلة، إال أن  االرشــادات محــدودة.  

البيانات المفقودة التي يمكن تجاهلها.  

مــن أمثلــة تلــك البيانــات المشــاهدات فــي مجتمــع الدراســة التــي لــم تشــملها العينــة  المختــارة. ومــن المعــروف أن الغــرض مــن أســاليب التحليــل اإلحصائــي 
ــا يتجاهــل  ــات المفقــودة نتيجــة المعاينــة. هن ــة  للتغلــب علــى البيان ــي يمثــل محاول ــج العينــة علــى مجتمــع الدراســة وبالتال  المتقدمــة هــو تعميــم نتائ
الباحــث تلــك  البيانــات عــن طريــق اســتخدام أحــد أســاليب المعاينــة االحتماليــة. وتســمح تلــك  األســاليب للباحــث بتجاهــل تلــك البيانــات. واعتبارهــا موزعــة 

عشــوائيا ويتــم  التعامــل معهــا فــي األســلوب اإلحصائــي علــى أنهــا أخطــاء معاينــة.  
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6.8 تحديد القيم )المتطرفة( وطرق معالجتها

ال يمكــن لمعالــج البيانــات الحكــم علــى فائــدة أو ضــرر البيانــات المتطرفــة قبــل تقيمهــا فــي  ضــوء التحليــل ونــوع البيانــات التــي تقدمهــا، وبالرغــم مــن 
اختافهــا عــن غالبيــة العينــة قــد تشــير تلــك القيــم إلــى  خصائــص المجتمــع التــي لــم يمكــن اكتشــافها أثنــاء التحليــل. إن البيانــات  المتطرفــة تســبب 

مشــكلة إذا لــم تمثــل مجتمــع الدراســة ممــا ينعكــس ســلبا علــى النتائــج الكليــة للمســح وعلــى عمليــات التحليــل.  

هناك مصادر مختلفة لظهور القيم المتطرفة:  

خطــأ فــي اإلجــراءات )مرحلــة إدخــال البيانــات إلــى الحاســوب. أو أخطــاء فــي  الترميــز(، تلــك األخطــاء يمكــن تحديدهــا فــي مرحلــة تدقيــق 	 
البيانــات.  

ألسباب ال يستطيع المعالج شرحها.   وعليه أن يقرر ما إذا كانت ستبقى في  العينة أو تحذف.	 

وقــوع تلــك القيمــة ضمــن المــدى المقبــول للبيانــات ولكنهــا تتكــرر عبــر المتغيــرات . هنــا يجــب علــى المعالــج اإلبقــاء عليهــا. إال إذا ثبــت 	 
لديــه أن هــذه القيــم غيــر صالحــة  بالنســبة للمجتمــع.  

طرق تحديد القيم المتطرفة:  

في حال المتغير الواحد. يمكن تحديدها بفحص التكرارات.  	 

في حال متغيرين: يمكن استخدام أسلوب التمثيل البياني.  	 

في حالة المتغيرات المتعددة. تمكن طرق التحليل اإلحصائي المتقدم من  اكتشافها. 	 

مالحظات بالنسبة للقيم المتطرفة:

يجــب علــى المعالــج مراعــاة الدقــة فــي اختيــاره للقيــم المتطرفــة الحقيقيــة التــي  تختلــف عــن باقــي قيــم المجتمــع. فــا يقــوم باســتبعاد القيــم 	 
لمجــرد اختافهــا فقــط.  

يمكــن للمعالــج اســتخدام إحــدى طــرق التحليــل مثــل تحليــل التمايــز أو تحليــل االنحــدار  المتعــدد لتحديــد معنويــة الفــروق. وعلــى المعالــج 	 
االســتمرار فــي التحليــل حتــى يقتنــع  باختــاف تلــك القيــم عــن باقــي الماحظــات. ويمكــن للمعالــج تقســيم تلــك القيــم حســب  األســباب األربعــة 

المذكــورة أعــاه.  

اإلبقاء عليها وهو القرار المفضل إال إذا كان هناك اعتقاد قوي لدى المعالج  بغرابتها.  	 

استبعادها: هنا تزداد مخاطر عدم قدرة المعالج على تعميم نتائج البحث.  	 



ي
ظب

بو
ة أ

مار
ي إ

 ف
ية

صائ
إلح

ح ا
سو

لم
ذ ا

في
و�ن

م 
مي

ص
ل ت

دلي

46

9 |  التقدير اإلحصائي 

1.9 مقدمة

التقديــر اإلحصائــي هــو عبــارة عــن عمليــة بنــاء المؤشــرات اإلحصائيــة باالعتمــاد علــى نتائــج البيانــات، ويهــدف إلــى بنــاء مقــدرات إحصائيــة )مؤشــرات( 
وذلــك لغايــة اســتخدامها لاســتدالل علــى معلمــة مــن معالــم المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه البيانــات اإلحصائيــة، حيــث تكــون هــذه المعلمــة ذات قيمــة غيــر 

معروفــة. وللمقــدرات اإلحصائيــة عــدة أنــواع كالمتوســط، والمعــدل، والنســبة، والمجمــوع وغيرهــا.

إن بنــاء المقــدرات اإلحصائيــة باالعتمــاد علــى بيانــات مســح يأخــذ اتجاهيــن، األول إذا كانــت البيانــات تعــود لعينــة إحصائيــة تمثــل المجتمــع بحيــث كل وحــدة 
مــن وحــدات العينــة تمثــل أو تــوزن عــدد مــن وحــدات المجتمــع، أمــا االتجــاه الثانــي فهــو إذا كانــت العينــة غيــر موزونــة أي بمعنــى آخــر أن أهميــة الوحــدة فــي 

العينــة هــي ذات األهميــة لهــا فــي المجتمــع. إن مــا ســبق يقــود إلــى مفهــوم أوزان المعاينــة بهــدف بنــاء المقــدرات أو المؤشــرات اإلحصائيــة. 

مفهوم أوزان المعاينة

التوزيــن )Weighting( هــو إجــراء العمليــات الحســابية للوصــول إلــى قيــم المعلمــات المقــدرة للمجتمــع باســتخدام نتائــج المســح بالعينــة، 
ــع  ــج المســح لتمثيــل المجتمــع. فــي هــذا الفصــل ســيتم التطــرق للمواضي ــن فــي المســوح هــو عكــس نتائ ــة التوزي والهــدف وراء عملي

التاليــة:

أنواع التوزين )األوزان(.	 

تعديل األوزان بنسب عدم االستجابة.	 

استخدام معلومات إضافية لتعديل األوزان.	 

األسلوب الطبقي البعدي لتعديل األوزان.	 

التقدير النسبي.	 

التقديرات البسيطة، والمتوسط، والمجموع، والنسبة.	 

2.9 توزين نتائج المسح  

تعتبــر عمليــة التوزيــن أحــدى مراحــل عمليــات التقديــر، حيــث يتــم إعطــاء وزن لــكل وحــدات المعاينــة المســتجيبة. ويمكــن اعتبــار الــوزن علــى أنــه عامــل 
 )Wd ( عــددي يحســب كمتوســط حاصــل قســمة عــدد وحــدات المجتمــع علــى عــدد وحــدات المعاينــة بحيــث كل وحــدة معاينــة تأخــذ وزنــا معينــً. الــوزن
لوحــدة المعاينــة هــو معكــوس االحتمــال لهــذه الوحــدة )π(. فعلــى ســبيل المثــال العينــة المصممــة علــى مرحلتيــن لهــا احتماليــن، االحتمــال األول لاختيــار 

الوحــدة فــي مرحلــة المعاينــة األولــى )π1( والمرحلــة المعاينــة الثانيــة )π2( فيكــون الــوزن كالتالــي:

فعلــى ســبيل المثــال إذا كان احتمــال اختيــار وحــدة المعاينــة مــن المجتمــع هــو 50/1 فيكــون وزن هــذه الوحــدة 50، أي أن هــذه الوحــدة تمثــل بالمتوســط 
خمســين وحــدة فــي مجتمــع المســح.

1.2.9 أنواع األوزان

إن بنــاء األوزان يعتمــد علــى نــوع تصميــم المعاينــة، فتتبايــن العينــات مــن حيــث األوزان، هنــاك عينــات موزونــة ذاتيــً وأخــرى غيــر موزونــة ذاتيــً. ويقصــد 
بالعينــات الموزونــة ذاتيــً هــي العينــات التــي تعطــي أهميــة متســاوية لــكل وحــدة مــن الوحــدات وال يكــون هنــاك حاجــة لــوزن أو أهميــة نســبية لوحــدات 

العينــة. بينمــا العينــات غيــر الموزونــة ذاتيــً هــي العينــات التــي تمنــح وحــدات المعاينــة أوزانــً غيــر متســاوية.  

)Weighting for Equal Probability Sample Designs( التوزين للعينات ذات االحتمال المتساوي

عندمــا تكــون األوزان متســاوية لجميــع وحــدات العينــة فيطلــق علــى هــذا التصميــم بالعينــة الموزونــة ذاتيــً، أي عندمــا تكــون كل وحــدة لهــا نفــس 
االحتمــال فــي الظهــور فــي العينــة. يمكــن تجاهــل األوزان فــي حســاب بعــض اإلحصــاءات مثــل النســب والمتوســطات، أمــا فــي حــال كان هنــاك حاجــة لعمــل 

معالجــات عــدم اســتجابة أو غيرهــا فــا يمكــن تجاهلهــا. 
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تستخدم العينة الموزونة ذاتيً في كل من العينة العشوائية البسيطة والعينة المنتظمة وفي حاالت معينة من العينة الطبقية.

فعندمــا يتــم ســحب العينــة باســتخدام أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة ويكــون حجــم العينــة لــكل طبقــة مــن الطبقــات متناســبً مــع حجــم 
المجتمــع فــي تلــك الطبقــة، فتكــون نســبة العينــة إلــى المجتمــع )كســر المعاينــة( متســاوي لــكل طبقــة ويكــون كل وحــدة فــي المجتمــع لهــا نفــس 

ــوزان أو األهميــة. ــة تكــون جميــع وحــدات المعاينــة لهــا نفــس ال احتماليــة الظهــور بغــض النظــر عــن الطبقــة التــي تنتمــي إليهــا، وفــي هــذه الحال

مثال: توزيع العينة المتناسبة مع الحجم بأسلوب العينة العشوائية الطبقية

افــرض أن مجتمــع مــا يتضمــن N =1000 فــرد وينقســم إلــى طبقتيــن فــي إطــار المســح، وتتكــون الطبقــة األولــى مــن N1 = 400 ذكــر والطبقــة الثانيــة مــن 
N2 = 600 أنثــى. ومــن ثــم يتــم اختيــار عينــة يبلــغ إجمالــي حجمهــا n = 250، ضمــن كل طبقــة مــن الطبقــات يتــم توزيــع هــذه العينــة بشــكل متناســب مــع 

حجــم كل طبقــة. ولذلــك يمكــن التعبيــر عــن كســر المعاينــة لــكل طبقــة كالتالــي:

جدول )1(: توزيع العينة المتناسبة مع الحجم بأسلوب العينة العشوائية الطبقية

 Ni كمــا هــو موضــح فــي جــدول )1( أعــاه، يتــم توزيــع العينــة بشــكل متناســب مــع حجــم كل طبقــة أي هــو عبــارة عــن قيمــة حجــم المجتمــع فــي الطبقــة
مقســوما علــى حجــم المجتمــع فــي كل الطبقــات N ضــرب إجمالــي العينــة فــي الطبقــات:

                                                                                                                        

إن حجــم العينــة فــي الطبقــة األولــى 100 = 1000/400*250  وحجــم العينــة فــي الطبقــة الثانيــة 150 = 1000/600*250 بينمــا يتــم حســاب قيمــة كســر 
المعاينــة لــكل طبقــة علــى حــده مــن خــال قســمة حجــم العينــة فــي الطبقــة i علــى حجــم

المجتمع في الطبقة i كما هو موضح أدناه:
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)Weighting for Unequal Probability Sample Designs( توزين العينات ذات االحتمال غير المتساوي

وعلــى الرغــم مــن بســاطة تصميــم العينــة الموزونــة ذاتيــً، إال أنــه ليــس مــن الممكــن تطبيقــه بشــكل دائــم. فعلــى ســبيل المثــال: فــي حــال اســتخدام 
تصميــم العينــة الطبقيــة لعمــل مســوح فــي اإلمــارة، قــد يــؤدي اســتخدام التوزيــع النســبي للعينــة علــى الطبقــات إلــى عــدم كفايــة حجــم العينــة فــي 

الطبقــات الصغيــرة، االمــر الــذي يتطلــب أحيانــا اختيــار عينــة كبيــرة دون الحاجــة لهــا فــي المناطــق الكبيــرة. 

يشير المثال التالي إلى تصميم األوزان للعينة الطبقية، حيث أن حجم العينة في كل طبقة من الطبقات ال يتناسب مع حجم المجتمع في الطبقة.

مثال: توزيع العينة العشوائية الطبقية بأسلوب غير متناسب مع الحجم

عنــد إجــراء مســح علــى مدرســة خاصــة، تتضمــن 1500 طالــب موزعيــن علــى شــعبتين دراســيتين. طبقــة الشــعبة "أ" يبلــغ حجمهــا N1= 900 بينمــا يبلــغ 
حجــم طبقــة الشــعبة "ب “N2= 600. ثــم تــم اختيــار عينــة مــن n1= 200 طالــب فــي الشــعبة "أ" بينمــا تــم أخــذ عينــة n2 = 50 طالــب مــن الشــعبة "ب “. مــا 

هــي أوزان للعينــة المختــارة؟

جدول)2(: توزيع العينة غير متناسبة مع الحجم بأسلوب العينة العشوائية الطبقية

 كما هو موضح في جدول )2( أعاه، تم توزيع العينة بشكل غير متناسب مع حجم كل طبقة.

ممــا ســبق إن قيمــة كســر المعاينــة فــي الطبقــة األولــى " الشــعبة أ " هــي  10/1 ، أمــا قيمــة كســر المعاينــة فــي الطبقــة الثانيــة " الشــعبة ب " هــي 5/1  
Wd = 5 بينمــا قيمــة وزن كل مســتجيب فــي طبقــة الشــعبة " ب “هــو Wd = 10 وبالتالــي فــإن قيمــة وزن كل مســتجيب فــي طبقــة الشــعبة " أ" هــو ،

2.2.9 تعديل األوزان بنسب عدم االستجابة 

فــي مختلــف المســوح يتــم تحقيــق معــدالت اســتجابة مختلفــة. ويحــدث هــذا عندمــا تكــون جميــع أو بعــض المعلومــات المطلوبــة مــن وحــدات العينــة غيــر 
مســتوفاة لســبب مــا. مــن هنــا تنقســم حــاالت عــدم االســتجابة إلــى نوعيــن: 

األول: عدم استجابة وحدة المعاينة كاملة، مثال عدم استجابة أسرة لمسح معين.	 

الثاني: عدم استجابة جزئية، أي قد تستجيب وحدة المعاينة جزئيا لبعض أسئلة االستمارة وال تستجيب ألسئلة أو بنود أخرى في االستمارة. 	 

فــي حــاالت عــدم االســتجابة مــن النــوع الثانــي أي عندمــا تكــون جزئيــة، فــإن المعالجــات األكثــر شــيوعً هــي طريقــة التعويــض عــن القيــم المفقــودة أمــا 
فــي النــوع األول عندمــا تكــون عــدم االســتجابة تشــمل كامــل وحــدة المعاينــة فــي هــذه الحالــة يلجــأ إلــى المعالجــة بأســلوب تعديــل األوزان. هــذا ويمكــن 

التعبيــر عــن الــوزن المعــدل بداللــة المعادلــة التاليــة:
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أي بمعنــى آخــر تلخصــت عمليــة معالجــة حــاالت عــدم االســتجابة بتعديــل أوزان المعاينــة بحيــث تــم توزيــع وزن المعاينــة للوحــدات غيــر المســتجيبة علــى 
باقــي وحــدات العينــة التــي اســتجابة بشــكل تناســبي.

3.2.9 استخدام معلومات إضافية لتعديل األوزان  

احيانــا ال تتوقــف عمليــة التوزيــن عنــد حســاب األوزان وتعديلهــا بحســب نســب عــدم االســتجابة، إنمــا قــد تكــون هنــاك مبــررات أخــرى تتطلــب إجــراء عمليــات 
تعديــل أخــرى، فمثــًا عندمــا تكــون بيانــات المجتمــع متوفــرة مــن مصــادر أخــرى مثــال )التعــداد( يتــم اســتخدام هــذه المعلومــة للمســاهمة فــي تعديــل 

األوزان للحصــول علــى حجــم مجتمــع كنتيجــة للعينــة مكافــئ لحجــم المجتمــع الحقيقــي فــي التعــداد، هــذا إضافــة إلــى اســباب أخــرى.

أسباب استخدام معلومات إضافية لتعديل الوزن:

أوالً، غالبــً مــا يكــون مــن المهــم مطابقــة تقديــرات المســح مــع مجاميــع المجتمــع أو تقديــرات مــن مصــادر أخــرى حتــى تكــون نتائــج المســح أكثــر دقــة. 	 
مثــال فــي العديــد مــن المســوح االجتماعيــة يتــم تعديــل تقديــرات المســح لكــي تتســق مــع تقديــرات التعــداد )العمــر، توزيــع الجنــس، الــخ.(. ويمكــن 

اســتخدام معلومــات إضافيــة مــن بيانــات الســجات اإلداريــة أو مــن مســح ســابق ذو دقــة عاليــة بســبب كبــر حجــم العينــة أو تــم نشــر تقديراتــه.

ــن 	  ــا تكــون قيــم التباي ــر ذو دقــة عاليــة عندم ــرات المســح. يكــون التقدي ــة فــي تحســين دقــة تقدي ــً، يســاهم اســتخدام المعلومــات اإلضافي ثاني
علــى مســتوى العينــة ضئيلــة. لذلــك مــن المحبــذ األخــذ بعيــن االعتبــار المعلومــات اإلضافيــة عنــد تصميــم العينــة حتــى تســاهم فــي رفــع كفــاءة 

التقديــرات الناتجــة.

فــي مرحلــة تصميــم المســح البــد أن تتوفــر معلومــات اضافيــة لجميــع وحــدات المجتمــع لغايــات تصميــم العينــة. أمــا بعــد تنفيــذ المســح وعنــد 
إجــراء عمليــات التقديــر، فيتــم اســتخدام المعلومــات اإلضافيــة لتحســين دقــة التقديــرات طالمــا كانــت هــذه المعلومــات متوفــرة مــن مصــادر 

ــة ودقيقــة. موثوق

مثــال: إذا كان عمــر الفــرد فــي إطــار المعاينــة غيــر متوفــر، حينهــا يكــون مــن الصعــب اســتخدام متغيــر العمــر لتقســيم المجتمــع إلــى أجــزاء أو 
طبقــات متجانســة. ولكــن إذا كانــت هــذه المعلومــة جمعــت عــن طريــق المســح فتقديــرات المســح يمكــن أن يتــم تعديلهــا بنــاًء علــى التوزيــع فــي 
إطــار المعاينــة. وفــي حــال كان متغيــر العمــر مرتبــط بمتغيــرات أخــرى تــم جمعهــا فــي المســح فمــن الممكــن اســتخدام هــذه المتغيــرات لتحســين 

دقــة التقديــرات.

إضافــة لمــا ســبق، تســاهم المعلومــات اإلضافيــة فــي تعديــل ورفــع نســب عــدم االســتجابة فــي مختلــف فئــات المجتمــع. باإلضافــة إلــى أنهــا يمكــن 
أن تســاعد فــي تعديــل القصــور فــي تغطيــة المجتمــع المســتهدف فــي المســح.

هذا ولضمان االستخدام األمثل للمعلومات اإلضافية يجب مراعاة التالي:

قوة الترابط بين المعلومات اإلضافية ومتغيرات المسح.	 

استخدام مصادر موثوقة للمعلومات اإلضافية.	 

4.2.9 األسلوب الطبقي البعدي لتعديل األوزان   

يســتخدم األســلوب الطبقي البعدي Post-stratification لضبط أوزان المســح باســتخدام متغيرات تناســب األســلوب الطبقي، ولكن ال يمكن اســتخدامه 
فــي مرحلــة التصميــم ألن البيانــات غيــر متاحــة أو محدثــة، حيــث تكــون المعلومــات الطبقيــة للمجتمــع أكثــر وذات ثقــة عاليــة ومتاحة بعد اختيــار العينة.

ــات اإلضافيــة علــى شــكل أعــداد، علــى ســبيل المثــال: أعــداد الرجــال والنســاء فــي المجتمــع.  يســتخدم األســلوب الطبقــي البعــدي عندمــا تكــون البيان
ويعتبــر هــذا األســلوب مــن األســاليب األكثــر فعاليــة فــي تقليــل تبايــن العينــة عندمــا تكــون متوســطات المجتمــع للمتغيــرات المطلوبــة مختلفــة بقــدر 
اإلمــكان عبــر الطبقــات البعديــة. هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اســلوب المعاينــة الطبقيــة فــي مرحلــة التصميــم هــو أكثــر دقــة وكفــاءة منــه وفــق األســلوب 

.Post-stratify الطبقــي البعــدي
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2.9  التقديرات اإلحصائية:  

1.3.9 التقدير النسبي 

ــات علــى  ــرات المســح. عندمــا تكــون البيان ــرات الشــائعة فــي طــرق اســتخدام المعلومــات اإلضافيــة لتحســين تقدي ــر النســبي أحــد التقدي يعتبــر التقدي
صــورة أعــداد فــإن التقديــر النســبي يقابــل الطبقيــة البعديــة. وفــي التقديــر النســبي يتــم تعديــل األوزان للســجات فــي الطبقــات المختلفــة باســتخدام 
المعامــل المضاعــف، هــذا المعامــل عبــارة عــن نســبة التقديــر مــن المعلومــات اإلضافيــة إلــى التقديــر مــن المســح لنفــس المتغيــر فــي مجموعــة الطبقــة.

علــى ســبيل المثــال، إذا كان هــدف المســح تقديــر إجمالــي المســاحة الزراعيــة لمحصــول القمــح فــي إقليــم معيــن، يتــم اســتخدام معلومــة إجمالــي 
ــي  ــر مــع إجمال ــة لمحصــول القمــح يرتبــط بشــكل كبي ــي المســاحة الزراعي ــر إجمال ــة، وإذا كان متغي ــة فــي كل إقليــم كمعلومــة إضافي المســاحة الزراعي
المســاحة الزراعيــة، حينهــا قــد تســاهم هــذه المعلومــة فــي تحســين تقديــرات إجمالــي المســاحة الزراعيــة لمحصــول القمــح. فباســتخدام التقديــر النســبي 
يكــون معامــل التعديــل لــكل إقليــم عبــارة عــن إجمالــي المســاحة الزراعيــة فــي اإلقليــم مقســوم علــى إجمالــي المســاحة الزراعيــة فــي اإلقليــم مــن تقديــر 

العينــة. 

2.3.9 التقديرات البسيطة 

تنقســم التقديــرات اإلحصائيــة إلــى نوعيــن، األول هــو التقديــرات البســيطة والتــي تعتمــد بشــكل مباشــر علــى قيــم البيانــات لحســابها، أمــا النــوع الثانــي 
فهــو التقديــرات المركبــة وهــي التــي تعتمــد علــى مؤشــرات بســيطة لبنائهــا وتركيبهــا. إن مــا يهمنــا هــو التقديــرات البســيطة األكثــر شــيوعا، وأهمهــا 

المتوســط، المجمــوع، النســبة والمعــدل.

التقديرات البسيطة للبيانات غير الموزونة،

إن التقديــر غيــر المــوزون لحجــم أو عــدد الوحــدات فــي العينــة ال يمكــن اســتخدامه كتقديــر لحجــم المجتمــع، إنمــا هــو فقــط يعبــر عــن مجمــوع العينــة. أيضــا 
ال يمكــن االعتمــاد علــى مجمــوع وحــدات العينــة لتقديــر مجمــوع المجتمــع فــي حــاالت البيانــات غيــر الموزونــة، 

إذ أن هنــاك فرقــا واضحــا مــا بيــن مجمــوع المجتمــع ومجمــوع العينــة. أمــا بالنســبة للمتوســط الحســابي للبيانــات غيــر الموزونــة فمــن الممكــن االعتمــاد 
عليــه فــي تقديــر متوســط المجتمــع ولكنــه يبقــى قيمــة تقديريــة اقــل دقــة وكفــاءة ممــا لــو كانــت بيانــات العينــة موزونــة. 

تقدير مجموع العينة 

تقدير متوسط العينة

حيث n هو حجم العينة

كمــا ذكــر أعــاه، اإلحصــاءات الوصفيــة البســيطة مثــل المجاميــع، المتوســطات والنســب يتــم حســابها لــكل مســح، وذلــك فــي حــال كانــت البيانــات كميــة 
تعــود لمتغيــرات أو مقاييــس فئويــة أو نســبية.
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التقديرات البسيطة للبيانات الموزونة،

تقدير مجموع المجتمع

ــة لجميــع الوحــدات المســتجيبة فــي المســح: أي  ــر مجمــوع الوحــدات فــي مجتمــع المســح يتــم حســابه عــن طريــق جمــع األوزان النهائيــة المعدل إن تقدي
بمعنــى آخــر إن مجمــوع وحــدات المجتمــع هــو عبــارة عــن مجمــوع أوزان المعاينــه.

 مثــال: فــي بيانــات اإلنفــاق يمكــن حســاب القيمــة اإلجماليــة )مثــال إجمالــي اإلنفــاق ألســر المجتمــع( فيكــون عبــارة عــن مجمــوع حاصــل ضــرب كل مــن الــوزن 
النهائــي لــكل أســرة فــي قيمــة اإلنفــاق لــكل أســرة مســتجيبة فــي المســح:

تقدير متوسط المجتمع:

إن قيمــة المتوســط الحســابي للبيانــات الكميــة فــي مجتمــع مــا هــو عبــارة عــن مجمــوع حاصــل ضــرب كل قيمــة مــن قيــم وحــدات العينــة فــي وزن الوحــدة، 
ويقســم الناتــج علــى إجمالــي الــوزن لكافــة وحــدات العينــة.

تقدير النسبة في المجتمع:

يتــم تقديــر نســبة الوحــدات فــي مجتمــع المســح لصفــة معينــة هــو عبــارة عــن مجمــوع أوزان الوحــدات التــي تنطبــق عليهــا هــذه الصفــة مقســوم علــى 
مجمــوع األوزان لجميــع وحــدات المعاينــة.
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حيث C هي إجمالي الوحدات التي تنطبق عليها هذه الصفة.

مثــال: فــي المســح االســري إن نســبة الذكــور فــي المجتمــع هــي عبــارة عــن مجمــوع أوزان المعاينــة لألفــراد الذكــور الــذي ورد فــي العينــة، مقســوما علــى 
مجمــوع أوزان المعاينــة لكافــة وحــدات العينــة ذكــور وإنــاث. 

فــي غالــب األحيــان وعنــد إجــراء التقديــرات اإلحصائيــة لنتائــج مســح مــا، ال تقتصــر عمليــة التقديــر علــى مســتوى المجتمــع ككل، وإنمــا قــد تتطلــب أن تكــون 
علــى مســتويات جزئيــة أو فرعيــة، علــى ســبيل المثــال تقديــر متوســط إنفــاق الفــرد حســب الفئــات العمريــة لألفــراد، أو تقديــر متوســط حجــم األســرة حســب 

إقليــم جغرافــي معيــن. يتــم تقديــر حجــم المجتمــع لنطــاق معيــن ألي مــن البيانــات الكميــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:

تقدير المجموع حسب النطاق للبيانات الكمية:

تقدير المتوسط حسب النطاق للبيانات الكمية:

تقدير النسبة حسب النطاق للبيانات الكمية أو الوصفية:
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ممــا ســبق، لقــد تــم تعريــف التوزيــن، وتعديــل األوزان بنســب عــدم االســتجابة، واســتخدام معلومــات إضافيــة لتعديــل األوزان، واألســلوب الطبقــي البعــدي 
لتعديــل األوزان، والتقديــر النســبي، والتقديــرات البســيطة، المتوســط، المجمــوع، والنســبة. ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار أهميــة تعديــل األوزان لحــاالت عــدم 
االســتجابة أو فــي حــال وجــود قيــم مفقــودة بحيــث يتــم التعامــل معهــا بطريقــة االحتســاب. هــذا ومــن الممكــن اســتخدام المعلومــات اإلضافيــة كطــرق 

بديلــة لتعديــل األوزان.

إن أهم النقاط التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير بيانات الدراسات اإلحصائية ما يلي:

يتــم أخــذ باالعتبــار تصميــم العينــة عنــد عمليــة التقديــر. خاصــة أثنــاء مرحلــة تصميــم وحســاب أوزان المعاينــة إضافــة إلــى أســلوب تركيــب التقديرات 	 
اإلحصائيــة بحســب نــوع تصميــم المعاينة.

ينبغي تعديل أوزان التصميم األولية لحاالت عدم االستجابة.	 

االســتخدام كلمــا أمكــن للمعلومــات اإلضافيــة ذات الدقــة العاليــة والمرتبطــة بمتغيــرات المســح الرئيســي، وذلــك لتحســين االتســاق ودقــة 	 
التقديــرات.

10 |  نشر البيانات 

1.10  مقدمة 

يعتبــر التقريــر اإلحصائــي لنتائــج البيانــات شــكل منظــم مــن أشــكال عــرض البيانــات والمعلومــات، ولمــا هــذه البيانــات مــن دور أساســي فــي اتخــاذ القــرار، 
تأتــي األهميــة البالغــة لتقنيــات إعــداد التقاريــر. كمــا وتعتبــر وســيلة مــن وســائل االتصــال داخــل المؤسســة الواحــدة، بيــن مختلــف وحداتهــا، أو بيــن 
المؤسســات والدوائــر المختلفــة. لذلــك نعتبــر عمليــة إعــداد التقاريــر عمليــة فنيــة تحتــاج توافــر الخبــرات والمهــارات الفنيــة المتقنــة، وتتطلــب الكثيــر مــن 

الجهــد نظــرًا لتعــدد الجوانــب التــي تشــتمل عليهــا. 

فالمقصــود بالتقريــر هــو عــرض كتابــي للبيانــات والمعلومــات والحقائــق الخاصــة بموضــوع معيــن أو مشــكلة مــا عرضــً تحليليــً مدعمــً بحقائــق إحصائيــة 
وبأســلوب مبســط ومنظــم، مــع ذكــر النتائــج واالقتراحــات التــي تــم التوصــل إليهــا. وألن التقاريــر تمثــل مســتندات رســمية تتــم قراءتهــا بواســطة اآلخريــن، 

لذلــك يجــب أن تتصــف دائمــً بالدقــة والتركيــز والوضــوح.

يــرى بعــض الباحثيــن أنــه مــن الصعــب أن نضــع حــدًا فاصــًا بيــن البيانــات والمعلومــات، فالبيانــات تشــير إلــى الحقائــق واألرقــام والحــروف والكلمات واإلشــارات 
التــي تعبــر عــن فكــرة مــا أو قضيــة مــا أو موقــف محــدد، كأرقــام المبيعــات وأرقــام اإلنتــاج وأعــداد العامليــن. . الــخ. أمــا المعلومــات فهــي حقائــق منظمــة 
تفيــد مباشــرة فــي اتخــاذ القــرارات وتشــير هــذه المعلومــات إلــى نتائــج تشــغيل البيانــات التــي تصــف أحــداث العمليــات التــي تقــع فــي المنظمــة وإخراجهــا 

فــي شــكل لــه معنــي للجهــات المســتفيدة، مثــل معــدل التضخــم، معــدل البطالــة. الــخ.

وللتقريــر الرئيســي للمســح أهميــة كبيــرة باعتبــاره المنتــج اإلحصائــي النهائــي الــذي ســيعرض ويقــدم للمســتخدمين مــن خــال نشــره إمــا عبــر الصحــف 
أو المواقــع االلكترونيــة أو اللقــاءات الصحفيــة. الــخ

2.10  التوجيهات الدولية المتعلقة بسياسة النشر اإلحصائي 

وضعت سياسة النشر استنادًا إلى أفضل المبادئ والممارسات الصادرة عن المنظمات الدولية التالية:

األمــم المتحــدة )UN(، مبــادئ اإلحصــاءات الرســمية: وضعــت األمــم المتحــدة المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية التــي تحــدد المعاييــر التــي 	 
يجــب علــى المجتمــع الدولــي إتباعهــا. ويرتبــط عــدد مــن هــذه المبــادئ العشــرة بعمليــة نشــر اإلحصــاءات، وتشــتمل مبــادئ سياســة النشــر بالمركــز 

علــى هــذه المبــادئ األساســية.

صنــدوق النقــد الدولــي، النظــام العــام لنشــر البيانــات GDDS: إن الغــرض الرئيســي مــن النظــام العــام لنشــر البيانــات هــو مســاعدة الــدول األعضــاء 	 
علــى تطويــر نظمهــا اإلحصائيــة، ويضــم النظــام العــام لنشــر البيانــات بعديــن أساســين يرتبطــان بصــورة مباشــرة بعمليــة نشــر المخرجــات 

اإلحصائيــة وهمــا: النزاهــة واإلتاحــة.

ــات  ــج اإلحصائيــة وبيان فالجهــة قــادرة علــى االطــاع والرجــوع لتوجيهــات المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وإعــداد سياســة نشــر خاصــة بهــا لعــرض النتائ
المســوح، وعلــى الجهــة مراجعتــه ســنويً بحيــث تعكــس أيــة تغييــرات فــي اإلطــار القانونــي أو فــي تقنيــات المعلومــات أو فــي الواقــع االجتماعــي ألهميــة 

هــذه السياســة وطبيعتهــا.

يتــم إجــراء العديــد مــن عمليــات جمــع البيانــات للمســوح ألغــراض محــددة ومــن ثــم يحتاج نشــر هذه المخرجــات اإلحصائية لمســتخدمي البيانات الرئيســيين 
ولألفــراد علــى أوســع نطــاق مســموح بــه علــى شــكل تقارير تشــير إلى البيانــات والمعلومــات الازمة.
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3.10  مكونات التقرير الرئيسي لنتائج المسح  

يعتبــر تقريــر المســح الرئيســي أحــد أهــم منتجــات المســح. وهــو عــادة مــا يكــون أول تقريــر منتــج ومخــرج إحصائــي وفــر للمســتخدمين، وبالتالــي يحتــوي 
علــى معلومــات عديــدة منهــا أهــداف ومنهجيــة المســح وتوثيــق المفاهيــم والتعاريــف والنتائــج الرئيســية والجــداول.

 التوافــق فــي هيــكل تقريــر المســح يســاعد المســتخدمين علــى العثــور علــى المعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة حــول المســح. علــى األرجــح الجهــات 
الحكوميــة والــوكاالت اإلحصائيــة لديهــا سياســات محــددة ومعاييــر ومبــادئ توجيهيــة بشــأن المحتــوى والتنســيق لضمــان إنتــاج هــذه التقاريــر وفقــً 
لمتطلبــات المســتخدمين. ينبغــي وضــع ضوابــط واضحــة إلعــداد التقريــر بحيــث تكــون بنفــس القواعــد مــن حيــث الشــكل والتنســيق، وفيمــا يلــي هيــكل 

مقتــرح لتقريــر المســح وقابــل للتطبيــق فــي أغلــب الحــاالت:

صفحة عنوان الكتاب: عادة ما تكون بتصميم معياري بما في ذلك شعار الجهة الحكومية وتحديد عنوان الموضوع والفترة المرجعية.	 

قائمة المحتويات: تساعد المستخدم على العثور على المعلومات المطلوبة بسهولة.	 

قائمة الجداول والرسوم البيانية: العديد من المستخدمين يفضلون التمثيل البصري من نتائج المسح.	 

الملخــص التنفيــذي: قــد يكــون اختيــاري ولكــن يوصــى بشــدة إعــداده. حيــث يســاعد فــي إظهــار خاصــة أهــم وأبــرز نتائــج المســح. كمــا أنــه إشــارة 	 
ــر الرئيســي، ولكــن يحتاجــون إلــى  ســريعة لبعــض فئــات المســتخدمين قــد ال يكــون لديهــم الوقــت الكافــي لدراســة كل التفاصيــل فــي التقري

معرفــة أساســيات نتائــج الدراســة.

المقدمــة: نبــذة قصيــرة وعامــة تعطــي المعلومــات األساســية ذات الصلــة إلعــداد المســح، مثــل تاريــخ المشــروع والفتــرة المرجعيــة، والجهــات 	 
الراعيــة، أهــداف الدراســة، لمحــة قصيــرة مــن المنهجيــة والغــرض مــن التقريــر. باإلضافــة إلعطــاء نظــرة عامــة علــى أقســام التقريــر والروابــط بينهــا.

األهــداف: هــذا القســم هــو اختيــاري. إنهــا فكــرة جيــدة أن يكــون لهــا قســم مخصــص فــي المســوح التــي تغطــي مجموعــة واســعة جــدًا مــن 	 
المواضيــع مــع العديــد مــن العمــاء أو المســتخدمين لشــرح أهــداف الدراســة كليــً، وعــادًة مــا تكــون هــذه التفاصيــل مغطــاة فــي المقدمــة.

الفقــرات: ينقســم التقريــر لفقــرات عديــدة تحتــوي علــى كل التفاصيــل حــول االســتنتاجات الرئيســية وعــرض النتائــج يليهــا معلومــات أكثــر تفصيــًا 	 
ــج  ــى جنــب مــع تعليــل مــا تعنــي هــذه النتائ بحيــث ترتــب األفــكار منطقيــا حســب األهميــة. وتشــمل بعــض الجــداول والرســوم البيانيــة جنبــً إل

وأهميتهــا فــي دعــم التقريــر.

الخاتمــة: يعــرض هــذا القســم نبــذة عــن اآلثــار المترتبــة علــى النتائــج. يمكــن إعطــاء أي اســتنتاجات أو توصيــات مائمــة حــول اإلجــراءات الازمــة 	 
لمتخــذي القــرارات الرئيســية والمســتخدمين، علــى أن تكــون معتمــدة مــن قبــل المختصيــن والخبــراء فــي التحليــل، ودراســة التأثيــرات المحتملــة 

والمترتبــة مــن أخطــاء المعاينــة وغيــر المعاينــة. 

التوصيــات: هــذا القســم هــو اختيــاري فــي التقاريــر الفنيــة، يمكــن تقديــم توصيــات لحــل المشــاكل التــي تمــت مواجهتهــا خــال أي مرحلــة مــن 	 
مراحــل إجــراء للمســح. وعــادة مــا يتــم هــذا لعمــل التحســينات للمســوح التــي قــد تواجــه نفــس الوضــع.

قائمة المراجع: تحتوي على جميع المراجع المستخدمة والتي تم االستعانة بها إلعداد التقرير.	 

جهــات االتصــال: هــذا القســم هــو إلزامــي ألي مســح، توفيــر رقــم التواصــل المباشــر لتســهيل عمليــة التواصــل مــن قبــل المســتخدمين، واإلشــارة 	 
إلــى موقــع الجهــة اإلحصائيــة علــى شــبكة األنترنــت حيــث يمكــن العثــور علــى معلومــات.

الماحق: الغرض منها هو إعطاء فكرة موجزة وواضحة من تقديم التفاصيل األساسية لدعم النص المكتوب.	 

4.10 دليل كتابة التقرير الرئيسي لنتائج المسح 

عنــد نشــر المعلومــات اإلحصائيــة، ينبغــي تنســيق المحتــوى وفقــً للمعاييــر والضوابــط الــواردة فــي الدليــل، وفــي حــال عــدم مطابقــة محتــوى التقريــر 
لهــذه المعاييــر فــا يمكــن نشــره وســيعاد لعمليــة التصحيــح والتأكــد مــن التزامــه بكافــة المعاييــر والضوابــط المنصــوص إليهــا.

لضمــان اتســاق كافــة اإلصــدارات اإلحصائيــة ومراعــاة كفائتهــا والحــد مــن التكــرار ألقصــى درجــة ممكنــة موضــح أدنــاه بعــض المبــادئ التوجيهيــة لكتابــة 
التقريــر اإلحصائــي:

صيغة لغوية واضحة:

يجــب صياغــة الجمــل بشــكل واضــح واســتخدام الكلمــات والتعابيــر اللغويــة الســليمة حســب المواضيــع وعــدم اإلكثــار فــي وضــع التفاصيــل غيــر األساســية 
لتجنــب التشــويش واإلربــاك. يجــب عــدم المبالغــة فــي اإلطالــة أو فــي االختصــار لصياغــة الجمــل وذلــك لتوصيــل المضمــون بشــكل واضــح للقــارئ.

االختصارات واألحرف األولى 

يجــب اســتخدام االختصــارات واألحــرف األولــى باعتــدال، وتعريــف المصطلحــات بالكامــل خــال أول ذكــر لهــا فــي التقريــر بحيــث يتعــرف القــارئ علــى مــا تعنيــه، 
.)CPI( تليهــا االختصــار ات، ثــم بعــد ذلــك تســتخدم المختصــرات فــي بقيــة النــص علــى ســبيل المثــال: مؤشــر أســعار المســتهلك
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مصطلحات ثابتة

يجــب أن تكــون المصطلحــات ثابتــة ومتســقة فــي مختلــف عناصــر التقريــر. علــى ســبيل المثــال، إذا كان العنــوان والنــص يشــير إلــى األصــول والخصــوم، ال 
ينبغــي أن يكــون المســمى جــدول أو رســم بيانــي الميزانيــة العموميــة. ويجــب تحديــد التصنيفــات أو اإلشــارة لهــا بالتحديــد وعــدم اســتخدام كلمــة "أخــرى 

" لتجنــب الغمــوض.

التواريخ

ينبغــي عــدم اســتخدام التعبيــرات الغامضــة لتحديــد التواريــخ مثــل "العــام الماضــي" أو "الشــهر الماضــي"، بــل يجــب تحديــد الســنة والشــهر، علــى ســبيل 
المثــال: يوليــو 2005.

الفترة المرجعية

ــات األوليــة، علــى ســبيل المثــال: مســح  ــر أو نشــر البيان ــاء الفتــرة المرجعيــة علــى الفــور تحــت العنــوان الوصفــي الرئيســي خــال نشــر التقري ينبغــي إي
ــات األوليــة ينبغــي أن يبيــن لتجنــب التكــرار فــي النــص. ــت البيان شــهري لدخــل األســرة ديســمبر 2002. وفــي حــال كان

األرقام

فمــن المقبــول اســتخدام النســبة البســيطة مثــل: نصــف، ثلــث، ربــع، وخمــس للتعبيــر عــن النتائــج. حيــث اســتخدام نســبة أبعــد مــن هــذه يصعــب 
فهمهــا. يجــب أن تكــون متســقة وال تخلــط النســب فــي نفــس الجملــة. ويجــب اســتخدام األعــداد الصحيحــة عندمــا يكــون ذلــك ممكنــً. باإلضافــة إلــى أنــه 

ينبغــي عــدم خلــط النســب المئويــة فــي نــص واحــد حتــى ال تحجــب وتمنــع وصــول الرســالة. 

العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية

ــن اإلصــدارات باالختصــار والدقــة وتحتــوي علــى عنــوان الموضــوع والفتــرة المرجعيــة فقــط، بحيــث يتــم اإلشــارة بالعنــوان  ينبغــي أن تتســم كافــة عناوي
الرئيســي إلــى ســنوات األســاس والتواريــخ، وعلــى ســبيل المثــال: الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بتكلفــة عوامــل اإلنتــاج مــن جانــب الصناعــة، يوليــو 

1993 )األوليــة(. 

يجب استخدام العناوين الفرعية بحيث تكون قصيرة وبسيطة إلرشاد القارئ بالمعلومات في النص.

كمــا ال ينبغــي علــى معــدي اإلصــدار اإلحصائــي إضافــة كلمــة "تقريــر" إلــى العنــوان إال إذا احتــوى اإلصــدار علــى كــم كبيــر مــن التحليــات اإلحصائيــة. مثــل 
"تقريــر الفقــر" علــى ســبيل المثــال. كمــا ال يحبــذ اســتخدام الكلمــات التاليــة فــي عناويــن اإلصــدارات مثــل: مؤشــرات، منشــور، سلســلة، ونشــرة. باســتثناء 
إعــداد الكتــب اإلحصائيــة مثــل "الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي"، و"أبوظبــي فــي أرقــام" ألنهمــا يعــدان مــن اإلصــدارات اإلحصائيــة المميــزة التــي 
تنشــر مــرة واحــدة وتضــم خاصــة اإلصــدارات األخــرى. ومــن األمــور المهمــة يجــب ذكــر اســم المســح المســتخدم فــي جمــع البيانــات فــي مقدمــة اإلصــدار. 
فعلــى ســبيل المثــال وفــي إصــدارات اإلحصــاءات االقتصاديــة، ينبغــي أن يعكــس العنــوان طبيعــة النشــاط االقتصــادي، أمثلــة: إحصــاءات النقــل واالتصــاالت 

،2014 مؤشــر أســعار المســتهلك 2014، إحصــاءات الســياحة 2014، إحصــاءات النقــل واالتصــاالت 2014. 

معايير تحرير المحتوى

ينبغي أن تتضمن اإلصدارات العناصر التالية:

صفحة العنوان. 	 

كلمة )التقديم( إذا اقتضى األمر في حال إذا كان اإلصدار جديدا أو على قدر كبير من األهمية.	 

قائمة المحتويات التي يتم إنشاؤها تلقائيا بنظام المايكروسوفت وورد. 	 

المقدمة.	 

النقاط الرئيسية )ويجب أن تتضمن الرسوم البيانية والجداول الملخصة(.	 

الجداول اإلحصائية. 	 

الماحظــات التوضيحيــة )ويجــب أن تتضمــن قائمــة المصطلحــات، ومصــادر البيانــات والمنهجيــات المســتخدمة والماحظــات الفنيــة، وتاريــخ االصــدار 	 
القــادم، وأيــة معلومــات إضافيــة(. 

وينبغــي أن يرفــق اإلصــدار بملــف الكترونــي بصيغــة )Excel Microsoft Office( يحتــوي علــى الجــداول المرجعيــة الشــاملة لجميــع اإلحصــاءات الــواردة فــي 
اإلصــدار. فعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن يضــم اإلصــدار الخــاص بمؤشــر أســعار المســتهلك سلســلة زمنيــة لكافــة البيانــات المنشــورة منــذ الشــهر األول 

لحســاب المؤشــر وحتــى الشــهر المرجعــي الحالــي.
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5.10  بناء الجداول اإلحصائية

تســتخدم الجــداول عندمــا يتــم نقــل المعلومــات )اإلحصائيــة بوجــه عــام( بصــورة أفضــل فــي شــكل جــداول عمــا إذا كانــت فــي صــورة نصية. ويتم اســتخدام 
الجــداول لتوضيــح أو دراســة الجوانــب الكميــة مــن البيانــات. ويمكــن أن تكشــف بســرعة العاقــات بيــن العديــد مــن المتغيــرات والســماح للمقارنة المباشــرة. 

يجــب تنظيــم الجــدول وفقــً لموضــوع اإلحصــاءات الــواردة بالجــدول وتصنيــف اإلحصــاءات الــواردة فيــه وتحديد المنطقــة والمكان والفتــرة المرجعية.

توجيهات عامة لتحرير الجداول اإلحصائية:

يتــم تبنــي إجــراءات فنيــة موحــدة لتحريــر الجــداول اإلحصائيــة بحيــث تضمــن التجانــس بيــن كافــة التقاريــر والنشــرات اإلحصائيــة. وكحالــة تطبيقيــة قــام 
مركــز اإلحصــاء أبوظبــي بتبنــي توجيهــات عامــة تختــص ببنــاء الجــداول اإلحصائيــة لديــه، فيمكــن ألي جهــة أن تتبناهــا أو تســتعين بهــا، وهــي علــى النحــو 

التالــي:

تحديد نوع الخط )اللغة العربية واللغة اإلنجليزية( الستخدامه خال إعداد الجدول.	 

ينصح باستخدام 10 نقاط للمسافات في محتوى الجدول )بحد أدنى 8 نقاط( وبحد أقصى يتم استخدام 12 نقطة للمسافات في العنوان.	 

استخدام نصف نقطة للمسافة في الخط األفقي تحت العنوان وتحت عناوين األعمدة. وال توجد هناك حاجة الستخدام الخطوط الرأسية. 	 

اســتخدام نفــس مقــاس الخــط لــكل مــن عناويــن األعمــدة والصفــوف، والنقــاط الرئيســية، ومحتــوى الجــدول، وعــادة مــا يكــون حجــم المســافات 	 
المســتخدمة أصغــر بمقــدار نقطتيــن عــن حجــم المســافات المســتخدم فــي نــص اإلصــدار )بحــد أدنــى 8 نقــاط(. 

وضع الماحظات الهامشية السفلية للجدول )الحاشية( على مسافة أقل من محتوى الجدول األساسي بمقدار 1-2 نقاط(. 	 

ترقيم الجداول إذا أشير إليها في النص، ويمكن أن ترقم الجداول كالتالي 1، 2،3، 4 إلخ أو كالتالي: 1.1، 1.2 1.3 إلخ.	 

استخدام خاصية “عنوان الجدول Table Title” للسماح بترتيب قائمة الجداول تلقائيً.	 

وبصورة عامة، يستخدم نفس مقاس العرض لكافة أعمدة البيانات.	 

ويجب ذكر مصدر البيانات دائمً، مثال: المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.	 

مثال

جدول 1: المباني المنجزة حسب اإلقليم ونوع البناء في الربع الرابع من عام 2015 والربع الرابع من عام 2014

الربع الرابع 2014الربع الرابع 2015نوع البناء اإلقليم

أبوظبي 
375336بناء جديد 

114103إضافات

العين
326243بناء جديد

516إضافات 

الغربية
2116بناء جديد

07إضافات 

إمارة أبوظبي
722595بناء جديد

119122إضافات 

841717المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي       
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6.10  الرسوم البيانية

كثيــرا مــا تعكــس الرســوم البيانيــة المعلومــات بصــورة أفضــل وأســرع مــن النصــوص والجــداول، وهنــاك طــرق أخــرى لنقــل المعلومــات مثــل المخططــات 
والخرائــط، هنــاك العديــد مــن الرســوم البيانيــة، ولكــن أكثرهــا اســتخدامً هــي الرســوم البيانيــة الخطيــة والرســوم باألعمــدة البيانيــة.

يفضــل اســتخدام هذيــن النوعيــن مــن الرســوم البيانيــة البســيطة، وكقاعــدة عامــة ال تســتخدم البيانــات ثاثيــة األبعــاد والرســوم البيانيــة المعقــدة 
لصعوبــة فهمهــا. وينبغــي أن تتوفــر البيانــات التفصيليــة للرســوم البيانيــة فــي جــداول مرفقــة.

توجيهات عامة 

ينبغي أن تتوفر البيانات التفصيلية للرسوم البيانية في جداول مرفقة )أما أن تصاحب الرسم البياني أو يشار لمكان وجودها في اإلصدار(. 	 

تحديد نوع خط "اللغة العربية واللغة اإلنجليزية" وحجم الخط.	 

ال توجد حاجة لوضع الرسم البياني في مربع.	 

لذكر الفترات الزمنية المتعددة في الجداول، ال يجب ذكر اسم الفترة كاما بل يمكن االكتفاء باسم الشهر.	 

يتغير قياس الخط المستخدم تبعً لطبيعة النص، ونوع التنسيقات المستخدمة فيه، إلخ.	 

يفضل أن ترقم الرسوم البيانية والمخططات المستخدمة في محتوى اإلصدار اإلحصائي مثل 1، 2،3 إلخ أو 1.1، 1.2، 1.3 إلخ.	 

ينبغــي اســتخدام مفتــاح للجــدول إذا عبــر الرســم البيانــي عــن مجموعتيــن أو أكثــر مــن البيانــات: مثــل فــي اإلمــارة والخــارج. وعــادة مــا يوضــع مفتــاح 	 
البيانــات المذكــورة بالرســم البيانــي بيــن عنــوان الرســم ومحتــواه.

تحديد نوع الرسم البياني المستخدم.	 

تعــد الرســوم البيانيــة الخطيــة أداة فعالــة لعكــس اتجاهــات التغيــر فــي البيانــات فــي أوقــات مختلفــة بصــورة مرئيــة معبــرة، ولــذا فهــي الشــكل 	 
البيانــي األمثــل لتصويــر الساســل الزمنيــة. 

ال ينبغــي تمثيــل ســنوات مختلفــة لــذات السلســلة الزمنيــة فــي الرســم البيانــي الخطــي ألنــه يزيــد مــن صعوبــة تصــور أنمــاط التغيــر الموســمية 	 
والــدورات فــي هــذه السلســلة الزمنيــة.

ومــن الممكــن اســتخدام الرســوم البيانيــة باألعمــدة لمقارنــة مجموعــات مختلفــة مــن البيانــات، أو مقارنــة نفــس مجموعــة البيانــات فــي فترتيــن 	 
زمنيتيــن مختلفتيــن أو أكثــر.

يمكن أن ترتب أعمدة البيانات جنبً إلى جنب إلظهار المقارنة بين شرائح المجاميع. 	 

ال تستخدم الرسوم البيانية ذات األعمدة المزدوجة أو الرسوم الهرمية إال لتعكس التركيبة العمرية/الجنسية.

تســتخدم الرســوم البيانيــة الدائريــة Pie Chart كبديــل للرســوم البيانيــة الخطيــة أو ذات األعمــدة إلظهــار حجــم شــرائح اإلنفــاق الحكومــي حســب النــوع 
ــات بصــورة صحيحــة،  ــؤدي لعــدم تفســير البيان ــة بحــذر ألنهــا يمكــن أن ت ــة الدائري ــال. وينبغــي أن تســتخدم الرســوم البياني والغــرض علــى ســبيل المث

وخاصــًة إذا كانــت هنــاك قطاعــات لهــا نفــس الحجــم نســبيً.

7.10  معايير وضوابط تحرير النصوص 

المراجعــة: ضــرورة مراجعــة النســخة النهائيــة لإلصــدارات اإلحصائيــة ســواء كانــت تقاريــر أو نشــرات أو أدلــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة والتحقــق مــن 
اعتمــاد النســخة النهائيــة لهــا مــن قبــل المســؤولين بالجهــة وذوي الخبــرة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ضــرورة نشــرهم وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد.

ووضــع وحــدة تنظيميــة مســؤولة بالجهــة لتنفيــذ عمليــات النشــر بالتعــاون مــع قســم االتصــال بالجهــة بحيــث تقــوم بالتأكــد مــن اتســاق كافــة اإلصــدارات 
اإلحصائيــة ومراعــاة كفــاءة اإلصــدارات والحــد مــن التكــرار ألقصــى درجــة ممكنــة، باإلضافــة لضوابــط النشــر اإلحصائــي. 

ينبغي استخدام ضوابط تحرير لضمان إصدار جميع اإلصدارات وفقً لنفس الشكل والتنسيق، واستخدام المعايير المذكورة أدناه:  

المصطلحــات: االختيــار الصحيــح والمناســب للمصطلــح اإلحصائــي عنــد ادراجــه فــي التقريــر، مثــل اســتخدام كلمــة " النــوع االجتماعــي" بــدالً مــن كلمــة " 
الجنــس". وغيرهــا.  

ــة: اســتخدام كلمــة " فــي المائــة" خــال النــص التحليلــي بــدالً مــن عامــة النســبة المئويــة "%"، ينبغــي اســتخدام القامــوس  ــر اإلحصائي ــة التقاري كتاب
المعتمــد لــدى الجهــة ووضــع نســخة فــي ملــف بصيغــة Word Microsoft Office، التقليــل مــن اســتخدام الرمــوز مثــل “&" إال فــي حــال وجــود حاجــة إلــى 

اســتخدام بعــض الرمــوز اإلحصائيــة مثــل "σ"، للتعبيــر عــن الفــرق”.  
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األرقــام: تســتخدم الفواصــل لألرقــام التــي تزيــد عــم 999 ســواء ذكــرت فــي نــص التحليــل اإلحصائــي، أو الجــداول أو الرســوم البيانيــة، تكتــب األرقــام التاليــة 
كمــا هــو موضــح: خمســة ماييــن، 4.5 مليــون، 12 مليــون وهكــذا، كتابــة كافــة األرقــام بالحــروف فــي بدايــات الجمــل مثــال: وكان عشــرون شــخصً، عــادة مــا 
تقــرب الكســور لرقــم عشــري واحــد، حتــى ولــو كانــت صفــرًا مثــال: %13.8، %23 )وليــس %23.0(، تكتــب الســنوات الماليــة علــى النحــو التالــي: 2008 و2009 
)وليــس 2008-2009(، 2007 إلــى 2010 )وليــس 2007-2010(. اســتخدام التواريــخ علــى النحــو التالــي: 4 ينايــر 2014، اســتخدام وحــدات القيــاس علــى النحــو 

التالــي: 1.83 متــر m((, كجــم 621 ،)kgm هكتــار )ha(، وهكــذا.  

عمليــة تنقيــح النشــر النهائــي ، يجــب إعــداد سياســة واضحــة لهــا، وتنويــه المســتخدمين مــن أن البيانــات التــي نشــرت هــي بيانــات أوليــة وفــي حــال 
نشــر بيانــات لساســل زمنيــة ســابقة البــد مــن إعــام المســتخدمين بعمليــات التنقيــح التــي تمــت عليهــا لمقارنتهــا بالساســل الزمنيــة الســابقة. بحيــث ال 

يكــون هنــاك تناقــض بيــن البيانــات الســابقة والحاليــة.  

8.10  تقرير جودة البيانات 

ضمــن عمليــة تقييــم جــودة البيانــات كل مــا يتعلــق بإجــراءات يتــم مــن خالهــا تقييــم المخرجــات النهائيــة للعمليــة اإلحصائيــة مــن حيــث: تحقيقهــا 
لألهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا، دقــة وكفــاءة البيانــات التــي أفرزتهــا العمليــة اإلحصائيــة، مســاهمتها فــي تطويــر بيانــات المســوح مســتقبًا. مــن جانــب 

آخــر إن هــذه العمليــة تمكــن مســتخدمي البيانــات مــن وضــع التفســيرات والتحليــات لبيانــات المســح.  

ــب  ــى توضيــح وشــرح الجوان ــات المنشــورة إل ــادة ثقــة مســتخدمي اإلصــدارات اإلحصائيــة الخاصــة بالجهــة، يتطلــب إعــداد ملخــص جــودة البيان لدعــم وزي
المتعلقــة بالجــودة باإلضافــة إلــى بعــض الجوانــب األخــرى، حتــى يتمكــن مســتخدمو البيانــات مــن اســتخدام اإلحصــاءات بصــورة مائمــة، حيــث يحتــاج 
المســتخدمون إلــى معلومــات عــن تصميــم المســح وجمــع البيانــات وعمليــات المعالجــة والمنهجيــة المســتخدمة وغيرهــا مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى 
حجــم الخطــأ. حيــث يمكــن تحديــد عــدد مــن المعاييــر األساســية تشــير إلــى جــودة النتائــج النهائيــة للمســح، ويمكــن إضافــة تقريــر جــودة فــي اإلصــدارات 
اإلحصائيــة بحيــث تكــون شــاملة وتشــمل تقييــم جــودة البيانــات والتحقــق مــن اإلجــراءات ومراجعــة البيانــات قبــل علميــة النشــر الرســمية والتأكــد مــن عــدم 
وجــود أي انحــراف أو خلــل خــال عمليــة تنفيــذ المســح والتأكــد مــن أن البيانــات ال يعتريهــا أخطــاء، كمــا أنــه ضمــن عمليــة التقييــم مــن الضــروري دارســة 

مصــادر األخطــاء ومــن ثــم تحديــد كــم األخطــاء حســب المصــادر المختلفــة وتوفيرهــا خــال النشــر الرســمي للبيانــات النهائيــة.

توجيهات عامة حول جودة البيانات  

ــات عــن المنهجيــات 	  وضــع أســس ومعاييــر لقيــاس وتقييــم جــودة العمــل اإلحصائــي بكافــة مراحــل المســح، بحيــث تنبثــق معاييــر جــودة البيان
ــة. ــات الدولي ــة المعتمــدة والتوصي الدولي

إشــراك وتضميــن مســتخدمي البيانــات ســواء كانــوا المتعامليــن الداخلييــن بالجهــة أو الشــركاء الرئيســيين مــع الجهــة أو المتعامليــن الخارجيين، 	 
وذلــك ألن المســتخدم هــو مــن يحــدد مــدى ماءمــة البيانــات حســب تخصصــه واطاعــه ورغبتــه فــي اســتخدام البيانــات.

تقييــم جــودة البيانــات مــن خــال التأكــد مــن ســامة منهجيــة جمــع البيانــات خــال )أثنــاء( مرحلــة العمــل الميدانــي للمســح بحيــث يتــم تصحيــح 	 
ومعالجــة األخطــاء أو الخلــل الناجــم فــي جمــع البيانــات خــال المرحلــة، لضمــان جمــع البيانــات بالشــكل الصحيــح والمطلــوب.

تقييــم جــودة البيانــات مــن خــال اختبــار اتســاق البيانــات مــع مصــادر أخــرى مثــل مســوح أخــرى منفــذة مــن قبــل الجهــة أو بيانــات الســجات اإلداريــة 	 
لــدى الجهــة، فمــن الضــروري التأكــد مــن مطابقــة األرقــام والنتائــج والتعــرف علــى مــدى انســجام واتســاق البيانــات.

ــرات والمؤشــرات ومقارنتهــا علــى مســتوى التوزيعــات الجغرافيــة 	  ــات مــن اختبــار اتســاق وترابطهــا مــن خــال حســاب التقدي تقييــم جــودة البيان
مثــًاً ليعطــي صــورة واضحــة عــن منطقيــة البيانــات، كذلــك حســاب التقديــرات والمؤشــرات علــى مســتوى بعــض المتغيــرات التصنيفيــة كالنــوع 

االجتماعــي مثــًا يعطــي صــورة عــن جــودة البيانــات ومنطقيتهــا، وينطبــق ذلــك علــى متغيــرات أخــرى.

مــن الضــروري تكثيــف التدقيــق والتقييــم علــى البيانــات للتأكــد مــن دقــة وصحــة المعلومــات وحجــم األخطــاء فمــن الممكــن قيــاس وتقييــم أخطــاء 	 
تغطيــة المســح وأخطــاء عــدم االســتجابة وخطــاء المعاينــة وأخطــاء جمــع البيانــات ومعالجتها.

وكمقاييــس كميــة لمســتوى جــودة البيانــات اإلحصائيــة مــن الضــروري تضميــن مقاييــس إحصائيــة مختلفــة خاصــة بجــودة البيانــات والمؤشــرات المنبثقــة 
عنهــا، فــي تقريــر جــودة البيانــات حيثمــا أمكــن وتوفــر ذلــك، ومــن أهــم هــذه المقاييــس:

 	.)Coefficient Variable-معامل التغير )الخطأ النسبي

 	.Design Effect 	 أثر التصميم

 	.Eligible Rate-نسبة وحدات المعاينة المؤهلة

 	.Ineligible Rate .نسبة وحدات المعاينة غير المؤهلة

 	.Refusal Rate ونسبة حاالت الرفض Response Rate نسبة االستجابة

 	.Editing Rate نسبة التعديات

 	.Imputation Rate نسبة حاالت التعويض



ي
ظب

بو
ة أ

مار
ي إ

 ف
ية

صائ
إلح

ح ا
سو

لم
ذ ا

في
و�ن

م 
مي

ص
ل ت

دلي

59

نسبة االستمارات المكتملة من الزيارة األولى.	 

نسبة اإلجابات المتطابقة بين الزيارة األصلية والزيارة المعادة.	 

معدل الوقت المستغرق في تعبئة االستمارة. 	 

9.10  إجراءات السرية وإنهاء المسح

إعــداد سياســة إخــاء المســؤولية وشــروط اســتخدام الموقــع اإللكترونــي و تســليط الضــوء علــى حقــوق ومســؤوليات الجهــة والمتعلقــة بنشــر البيانــات. 
وتســتخدم هــذه السياســات لحمايــة الجهــة مــن المطالبــات الخارجيــة أو اإلحصــاء االلتزامــات أو المســؤوليات القانونيــة التــي قــد تنشــأ نتيجــة الستنســاخ 
أو ســوء اســتخدام المعلومــات الصــادرة منــه. بالنســبة اإلصــدارات اإلحصائيــة مــن المســوح أو الصــادرة مــن الجهــة يجــب أن تكــون محميــة بموجــب حقــوق 
النشــر والتأليــف إال عنــد اإلشــارة لغيــر ذلــك. وإتاحــة إمكانيــة نســخ محتويــات التقريــر )الجــداول والرســوم البيانيــة، إلــخ( كليــً أو جزئيــً بمختلــف الوســائل 
دون الحصــول علــى إذن خــاص مــن الجهــة شــريطة اإلقــرار بصدورهــا عــن الجهــة. وذلــك بإيضــاح التالــي: اســم الجهــة - وســنة النشــر - واســم المنتــج - 

ورقــم الفهرســة - فتــرة اإلســناد ورقــم الصفحــة. 

أمــا بالنســبة إلخــاء المســؤولية وشــروط اســتخدام البيانــات للمنشــورات غيــر االلكترونيــة فيجــب طباعــة العبــارات التاليــة بصــورة آليــة فــي كافــة منشــورات 
الجهــة غيــر اإللكترونيــة )النســخ الورقية(.
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