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تقديـــــــــــم
ي�سعى املركز الوطني للإح�صاء �إلى م�أ�س�سة كافة �إجراءات العمل اخلا�صة ب�إعداد
الإح�صاءات الر�سمية ,وفق �أف�ضل التو�صيات والتجارب الدولية التي تنظم عمل امل�ؤ�س�سات
الإح�صائية الر�سمية الع�صرية ،وي�أتي �إعداد هذه الوثيقة كدليل معياري لتخطيط وتنفيذ وتوثيق
امل�سح الإح�صائي.
ويهدف املركز من خالل �إ�صدار جمموعة من الأدلة الإح�صائية �إلى تطوير وتنظيم
العملية الإح�صائية يف الدولة ,لإنتاج الرقم الإح�صائي الر�سمي �ضمن املعايري واملنهجيات العلمية
واملعتمدة �إقليمي ًا ودولي ًا� ،إلى جانب ا�ستخدام هذه الأدلة ومن �ضمنها هذا الدليل يف جمال بناء
القدرات واملهارات الإح�صائية للعاملني يف املركز الوطني للإح�صاء ب�شكل خا�ص ,والعاملني يف
مكونات النظام الإح�صائي يف الدولة ب�شكل عام ،حيث �أن تطبيق املعايري العلمية املعتمدة ي�ضمن
�إنتاج بيانات ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة ,وتعترب �أ�سا�س ًا لعملية التخطيط والتنمية ال�شاملة
يف الدولة.
�إن عملية توحيد املنهجيات واملعايري امل�ستخدمة يف العمل الإح�صائي ت�ضمن ات�ساق
البيانات الإح�صائية املنتجة من قبل املركز الوطني للإح�صاء وباقي املراكز والوحدات الإح�صائية
يف الدولة ,حيث يحتوي هذا الدليل على مبادئ �أ�سا�سية يف �إجراء امل�سوح الإح�صائية ,وهي ت�شكل
�إطار ًا عام ًا للإجراءات الواجب اتخاذها عند التخطيط والتنفيذ للم�سوح ,وهي مبادئ توجيهية
تتطور مع الزمن وتطور التجربة العملية للمركز ,واال�ستفادة من التجارب الدولية بهدف �إغناء
وتطوير وحتديث منهجيات و�إجراءات تنفيذ امل�سوح الإح�صائية ,و�أخري ًا ن�أمل �أن ي�شكل هذا الدليل
مرجع ًا مفيد ًا ملختلف الفرق امل�شرتكة يف التخطيط والتنفيذ للم�سوح الإح�صائية.
واهلل ويل التوفيق
را�شد خمي�س ال�سويدي
املدير العام
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الف�صل الأول
املبادئ الأ�سا�سية يف �إعداد وتنفيذ امل�سوح الإح�صائية

 1.1مقدمة حول دليل تنفيذ امل�سح الإح�صائي:
تعترب امل�سوح الإح�صائية �أحد �أهم و�أكرب امل�صادر للبيانات الإح�صائية التي تقوم الأجهزة الإح�صائية
الر�سمية بتوفريها ,وت�شكل ميزانية امل�سوح جزء ًا كبري ًا من ميزانية الأجهزة الإح�صائية ,لذا كان البد �أن يتم
اال�ستفادة من هذه امل�سوح باحلد الأق�صى.
ومتر دورة امل�سح الإح�صائي مبراحل متكاملة ومرتابطة ميكن جتزئتها -من الناحية النظرية على الأقل
 �إلى �أربعة مراحل �أ�سا�سية وهي :1.1مرحلة تخطيط وت�صميم امل�سح.
2.2املرحلة التح�ضريية للم�سح.
3.3مرحلة تنفيذ امل�سح.
4.4مرحلة ا�ستخراج النتائج ون�شر وتوثيق البيانات.
من الوا�ضح وجود تداخل بني هذه املراحل من الناحية التطبيقية ,حيث ال يوجد حد حقيقي فا�صل بينها،
�إال �أن تنظيم امل�سح الإح�صائي من خالل هذه املراحل يتيح ا�ستخدام �أف�ضل للموارد ,كما �أنه ميكن �أن تف�صل كل
مرحلة �إلى مراحل فرعية �أخرى.
يعد الهدف من جتزئة دورة امل�سح �إلى املراحل املذكورة �أعاله ,هو تركيز العر�ض مما ي�سهل فهمه،
وبالرغم من هذه التجزئة �إال �أنه ميكن للقارئ �إدراك الرتابط بني هذه املراحل الأربع.
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الف�صل الثاين
التخطيط للم�سح الإح�صائي
متثل هذه املرحلة نقطة البدء لفكرة امل�سح ،حيث ينبغي �أن ترتبط باخلطة العامة للمركز ،و�أن تعك�س
كذلك الأهداف والغايات واالحتياجات التي من �ش�أنها تلبية احتياجات امل�ستخدمني وامل�ستفيدين من نتائج امل�سح,
وت�شمل العنا�صر التالية:
 1.2املبادئ الأ�سا�سية يف حتديد �أهداف امل�سح:
�1.1أن تتوافق �أهداف امل�سح مع متطلبات خطة التنمية الوطنية.
�2.2صياغة �أهداف امل�سح �صياغة وا�ضحة ومعمقة.
3.3ميكن حتديد �أهداف رئي�سية و�أخرى ثانوية �أو فرعية للم�سح ,وفق ًا لأولويات اخلطة الإح�صائية
الإجمالية.
4.4متثل �أهداف امل�سح مرجعية �أ�سا�سية يلتزم بها العاملون يف امل�سح.
 2.2املبادئ الأ�سا�سية يف حتديد البيانات املطلوبة:
1.1و�ضع قائمة البيانات املطلوب توفريها من امل�سح بنا ًء على الأهداف املحددة للم�سح.
2.2التن�سيق مع اجلهات املعنية بهدف تلبية احتياجاتهم من امل�سح.
3.3حتديد الأ�سئلة اخلا�صة بامل�سح بنا ًء على البيانات املطلوبة .
4.4يجب مراعاة الأعباء امللقاة على كاهل املجيب عند و�ضع الأ�سئلة .
 3.2املبادئ الأ�سا�سية يف حتديد نطاق امل�سح:
1.1حتديد جمتمع الدرا�سة (وهو املجتمع الذي �سيتم درا�سته ون�شر النتائج عنه).
2.2حتديد وحدة املعاينة (وهي الوحدة التي �ستخ�ضع لعملية االختيار يف العينة).
3.3حتديد نطاق امل�سح مبا يتوافق مع حتقيق �أهداف امل�سح وقد ي�ؤدي غري ذلك �إلى التحيز.
 4.2املبادئ الأ�سا�سية يف حتديد وحدة جمع البيانات ووحدة الإدالء بالبيانات:



وحدة جمع البيانات هي الوحدة التي نرغب يف جمع البيانات عنها .
وحدة الإدالء بالبيانات هي الوحدة التي جتيب عن الأ�سئلة الواردة يف اال�ستمارة.
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وميكن �أن تختلف وحدة الإدالء بالبيانات عن وحدة جمع البيانات ,وكذلك قد تختلف عن وحدة املعاينة,
فعلى �سبيل املثال يف امل�سح ال�صحي للطفل تكون الأ�سرة هي وحدة املعاينة ,ويكون الطفل هو وحدة جمع البيانات،
وتكون الأم مث ًال هي وحدة الإدالء بالبيانات .
 5.2املبادئ الأ�سا�سية لأ�سلوب تنفيذ امل�سح:
يتم تنفيذ امل�سح ب�أكرث من �أ�سلوب �إح�صائي �سوا ًء من حيث طرق العمل �أو �أي �أ�سلوب جلمع البيان,
�سوا ًء �أكان باملقابلة ال�شخ�صية� ،أو عرب املرا�سالت �أو الهاتف �أو غري ذلك من التقنيات ،وكذلك يتم يف هذه
املرحلة النظر يف �أ�سلوب تنفيذ امل�سح باملعنى الإح�صائي� ،أي هل �سيتم اختيار كافة وحدات املعاينة يف الإطار �أم
�سيتم اختيار عينة ممثلة عن الإطار؟ ولكل من الأ�سلوبني خ�صائ�صه ,كما �سيتم التف�صيل يف الف�صول التالية،
ولكن ينبغي الإ�شارة �إلى �أنه من الهام يف حال ا�ستخدام �أ�سلوب املعاينة لتنفيذ امل�سح ,االنتباه منذ املرحلة الأولى
للمبادئ التالية:
1.1يتم حتديد �إطار العينة من حيث املوا�صفات واملكونات والتغطية واحلداثة .
2.2يف حال وجود �أكرث من �إطار يتم عمل مقارنة ومفا�ضلة بينهم.
3.3ميكن ا�ستخدام �أكرث من �إطار يف حال عدم وجود �إطار واحد ي�شمل وحدات املعاينة لكافة املجتمع
مع الأخذ بعني االعتبار حاالت التكرار .
4.4تغطية الأطر واتخاذ قرار فيما �إذا كانت هناك حاجة لعملية ح�صر وحدات املعاينة قبل االختيار.
5.5حتديد �أ�سلوب ت�صميم العينة الأولى وحتديد عدد املراحل و�أ�سلوب املعاينة �ضمن كل مرحلة.
6.6حتديد حجم العينة املبدئي ونطاق الن�شر وم�ستوى اخلط�أ الإح�صائي املتوقع (م�ستوى الدقة).
 6.2املبادئ الأ�سا�سية يف و�ضع الربنامج الزمني لأن�شطة امل�سح:
.1
.2

حتديد الربنامج الزمني بالتواريخ لكل ن�شاط.
حتديد الأن�شطة املتتالية واملتوازية واملتداخلة:
	الأن�شطة املتتالية هي الأن�شطة التي ال ميكن البدء يف �أحدها �إال بعد انتهاء العمل
من الأن�شطة ال�سابقة لها.
	الأن�شطة املتوازية هي التي ال ترتبط ببع�ض ب�أي عالقة ومن ثم ميكن تنفيذها على
التوازي.
	الأن�شطة املتداخلة هي الأن�شطة التي تعتمد على بع�ضها ،ولكن ميكن البدء يف �أحدها
قبل نهاية الأخرى.
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.3

يجب مراعاة طبيعة الفرتة الزمنية التي يتم فيها �إجراء امل�سح من حيث الأحداث والظروف الواقعة
فيها ،مثل:
1.1املنا�سبات والعطالت والأعياد �ضمن تلك الفرتة .
2.2حالة الطق�س يف تلك الفرتة والأخذ بعني االعتبار ت�أثريها على معدالت الإجناز.
3.3وجود م�سوح �أخرى يقوم بها جهاز االح�صاء يف نف�س الفرتة �أو قريبة منها.
4.4االنتباه لعدم �إجراء امل�سح يف فرتة ت�شهد �أحدا ًثا قد تزيد من ن�سبة عدم اال�ستجابة.

 7.2املبادئ الأ�سا�سية يف حتديد االحتياجات من املوارد:
�أ .حتديد االحتياجات من الأجهزة واملعدات والأدوات:
1.1ي�شمل ذلك و�ضع ت�صور عن االحتياجات من الأجهزة ،مثل ماكينات الت�صوير والطباعة والربامج
واحلزم اجلاهزة وو�سائل االنتقال و�أجهزة احلا�سوب .....وغريها.
2.2يف بع�ض امل�سوح قد يتطلب الأمر توافر �أجهزة خا�صة ،مثل امل�سوح ال�صحية التي يتم من خاللها
قيا�س �أطوال و�أوزان الأطفال والأمهات (امل�سح ال�سكاين ال�صحي) ،وامل�سوح الطبية التي يتم من
خاللها قيا�س �ضغط الدم.
3.3يجب �أن يتم حتديد االحتياجات من هذه الأجهزة من حيث �إعدادها وموا�صفاتها ومواعيد توريدها
وتكلفتها .
ب .ح�صر الوظائف و املهام:
1.1تتم عملية الإدارة والإ�شراف على تنفيذ امل�سح ا�ستناد ًا ملبد�أ العمل اجلماعي ،حيث يتم ت�شكيل فريق
عمل لإدارة امل�سح ي�ضم :املدير الإح�صائي للم�سح (مدير امل�شروع) ،وم�ساعدوه ،واملدير الفني،
ويف التعدادات الوطنية ير�أ�س امل�شروع املدير العام باعتباره املدير الوطني للم�شروع نظر ًا لأهمية
امل�شروع وطبيعة فريق الإدارة.
2.2دور الإدارة /الق�سم امل�س�ؤول عن امل�شروع من خالل موقع امل�شروع �ضمن خطة الإدارة التنفيذية
واملتابعة على �إجنازها.
3.3مهام اللجنة الفنية والتي يكون مدير امل�شروع  /امل�س�ؤول عن امل�سح هو رئي�سها ،باعتبارها هيئة
�إدارة و�إ�شراف ومتابعة فنية على تنفيذ وجودة نتائج امل�سح.
4.4يتم حتديد املهام للوظائف الواردة �أعاله �ضمن وثيقة كاملة للتكليفات.
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وتتلخ�ص مهام الوظائف الأ�سا�سية يف معظم امل�سوح على النحو التايل:
1.1جتهيز �إطار املعاينة.
2.2ت�صميم و�سحب العينة.
3.3جتهيز اخلرائط.
4.4جتهيز ا�ستمارات و�أدلة امل�سح.
5.5التجربة القبلية.
6.6العمل امليداين.
7.7تدقيق وترميز اال�ستمارات قبل الإدخال.
8.8الربجمة �أو ا�ستخدام احلزم اجلاهزة.
�9.9إدخال البيانات على احلا�سوب.
1010تدقيق اال�ستمارات بعد الإدخال.
1111معاجلة وحتليل البيانات.
1212ال�ش�ؤون املالية والإدارية.
1313اللجنة �أو احلملة الإعالمية.
�1414أعمال ال�سكرتارية واالت�صاالت والتن�سيق والتوثيق.
جـ .بعد ح�صر املهام والوظائف يتم حتديد وتعيني الكوادر الب�شرية (الالزمة) مع مراعاة ما يلي:
1.1حتديد العدد املطلوب �ضمن املدة والفرتة الزمنية املحددتني.
2.2يجب مراعاة اخلربة واالخت�صا�ص للوظائف املطلوبة.
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الف�صل الثالث
املرحلة التح�ضريية للم�سح
تعترب هذه املرحلة من احللقات الأ�سا�سية يف م�سرية امل�سح ،حيث �أنها متثل نقطة االرتكاز التي �سيتم
من خاللها حت�ضري الوثائق الأ�سا�سية للم�سح ،وتعترب املرحلة التي يتم من خاللها حتديد حمتويات وحدود امل�سح
وكافة الوثائق التي �سيتم ا�ستخدامها يف املراحل الالحقة.
ويتولى مدير امل�سح الق�سم الأكرب من املهام �ضمن هذا الق�سم من العمل ،بهدف �إعداد ملف معياري
متكامل للمواد التي ينبغي حت�ضريها ،العتمادها من امل�س�ؤول املبا�شر وفق الت�سل�سل الإداري والفني يف املركز،
ويتوقع �أن ي�شمل امللف التح�ضريي للم�سح املواد التي يت�ضمنها امللحق اخلا�ص بذلك يف نهاية هذا الدليل.
ل�ضمان ح�سن التخطيط ينبغي العمل على االنتهاء من �إعداد امللف التح�ضريي (الأويل) للم�سح يف الربع
الرابع من كل عام ،حت�ضري ًا للعام القادم.
 1.3املبادئ الأ�سا�سية يف و�ضع الهيكل التنظيمي وحتديد امل�س�ؤوليات:
�1.1أن يتم ت�شكيل جلنة  /فريق فني لكل م�سح �إح�صائي ،بهدف تعزيز مبد�أ اجلماعية يف العمل وتبادل
اخلربات.
2.2يكون مدير امل�سح هو رئي�س اللجنة الفنية للم�سح �أو الفريق اخلا�ص بذلك.
3.3يتولى مدير امل�سح بالتن�سيق مع امل�س�ؤول املبا�شر الإ�شراف على الهيكل التنظيمي واعتماده.
4.4توزيع املهام والوظائف املحددة م�سبق ًا على فريق العمل ،وحتديد امل�س�ؤوليات املنوطة بهم ،وتفادي
االزدواجية يف امل�س�ؤوليات.
5.5توثيق املهام الوظيفية لكل ع�ضو يف الفريق وحتديد ر�ؤ�سا�ؤه ومر�ؤو�سيه .
6.6عر�ض الهيكل التنظيمي على �أع�ضاء الفريق.
7.7تكون اللجنة الفنية هي اجلهة امل�س�ؤولة فني ًا و�إداري ًا عن �سري العمل يف امل�سح ،ويتم توثيق �أعمالها
وقراراتها منذ ت�شكيلها وحتى االنتهاء من كافة مراحل امل�سح ح�سب الأ�صول.
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 2.3املبادئ الأ�سا�سية يف و�ضع ميزانية امل�سح:
1.1يتم حتديد وح�صر العنا�صر واملكونات الأ�سا�سية للميزانية وفق النظام اخلا�ص بذلك كما �سريد
�شرحه الحق ًا ،وب�شكل عام ينبغي حتديد عنا�صر ومراكز التكلفة مبا ي�شمل:
	الأجور واملكاف�آت لفريق العمل.
	املوا�صالت واالت�صاالت.
	الطباعة ( اال�ستمارات والأدلة والكتيبات والنتائج).
	الأجهزة واملعدات والأدوات امل�ساندة.
	الربجمة والربجميات اجلاهزة.
	م�صاريف �أخرى ( الهدايا والإقامة والتغذية �....إلخ)
	نرثيات ون�سبة احتياط.
2.2يتم الأخذ بعني االعتبار الكلفة على م�ستوى الوحدة الواحدة ،مثل �أجرة الباحث الواحد �أو كلفة
ال�سيارة الواحدة .....وهكذا .
3.3يجب الأخذ بعني االعتبار املدة الزمنية لكل بند.
4.4يتم ت�صميم امليزانية بطريقة مرنة بحيث ميكن �أن نرى مبا�شرة ت�أثري تغيري املدخالت على �إجمايل
امليزانية وعلى املجاميع الفرعية.
5.5يجب الأخذ بعني االعتبار تكاليف العمل واملواد لإجراء املراحل الآتية:
	التجربة القبلية .
	تكوين وحتديث الأطر.
	التعيني والتدريب.
	مراحل التدقيق املختلفة (امليدان-قبل الإدخال-بعد الإدخال-املراجعة واملعاجلة
للبيانات).
�6.6إجراء عملية التحليل املعمق للبيانات وعمل التقارير والن�شرات التحليلية .
7.7ا�ستيفاء منوذج املوازنة التقديرية ح�سب النظام املعتمد يف املركز وكما �سيتم �شرحه بالتف�صيل
الحق ًا.
 3.3املبادئ الأ�سا�سية يف ت�صميم ا�ستمارة امل�سح الإح�صائي:
�1.1إعطاء رمز رقمي لكل ا�ستمارة ليتم متابعتها.
2.2و�ضع �س�ؤال عن نتيجة املقابلة .
3.3الت�أكيد يف �صفحة الغالف على التعامل ب�سرية مع البيانات ،واقت�صار ا�ستخدامها على �أغرا�ض
البحث العلمي .
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4.4الإ�شارة يف �صفحة الغالف �إلى مو�ضوع امل�سح واجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذه.
5.5ت�صميم اال�ستمارة بحيث تكون ذاتية الرتميز ( )pre-codedكلما كان ذلك ممكن ًا ،وترتك
م�ساحات كافية – يف حالة الأ�سئلة املفتوحة – لت�سجيل الإجابات .
6.6الت�أكد �أن اال�سئلة تلبي جميع الأهداف املحددة للم�سح.
7.7و�ضوح �صياغة الأ�سئلة وجتنب التعبريات الغام�ضة واملبهمة .
8.8جتنب الأ�سئلة املوحية �أو املوجهة.
9.9جتنب الأ�سئلة املحرجة �أو احل�سا�سة �أو ت�أخريها يف اال�ستمارة .
1010ترتيب الأ�سئلة يف ت�سل�سل منطقي ي�ساعد املبحوث على الرتكيز.
1111الت�أكد من منطقية االنتقاالت.
1212مراعاة عدم الإطالة قدر الإمكان.
�1313صياغة الأ�سئلة بلغة �سهلة تالئم امل�ستوى الثقايف والتعليمي للمبحوثني ،مع مراعاة اختالف اللغات .
1414يف حالة الأ�سئلة ذات الإجابات الرقمية ،يجب حتديد وحدات القيا�س كلما كان ذلك �ضروري ًا .
�1515إ�ضافة ا�سم و مديل البيانات و رقم هاتفه يف نهاية اال�ستمارة.
 4.3املبادئ الأ�سا�سية يف �إعداد الأدلة:
�1.1إعداد كتيب التدريب:
�أ .املحتويات .
ب .وجود فهر�س.
ج .وجود كتيب عـ ـ ــام �أو ف�صــول عامة جلميع امل�سـ ــوح ،تتحدث عن طرق العمل امليدان ـ ــي
وواجبات الباحثني وامل�شرفني واملراقبني.
د .كتاب تدريب فني ح�سب مو�ضوع امل�سح.
هـ .يجب �أن ميتاز الكتيب بال�سهولة والو�ضوح.
و .يجب �أن يكون مفهر�س بطريقة جيدة.
ز .ميكن �أن يت�ضمن املوا�ضيع التالية :
	�أنواع امل�سوح الإح�صائية .
	�أهمية البيانات الإح�صائية .
	�سرية البيانات .
	�أخالقية العمل الإح�صائي.
	مفهوم اال�ستمارة .
	الهيكل الإداري .
	واجبات ومهام ع�ضو فريق العمل امليداين .
	�شرح العينة والإطار.
19

املبادئ التوجيهية لإعداد وتنفيذ امل�سح الإح�صائي

	اخلرائط.
	مناذج اال�ستالم وت�سليم اال�ستمارة .
	�آليات التدقيق امليداين.
�2.2إعداد �أدلة الرتميز ( ترميز الن�شاط االقت�صادي ،وترميز احلالة التعليمية �...إلخ):
�أ .تعد من قبل جهة االخت�صا�ص ح�سب الت�صنيف .
ب .يتم االعتماد على الت�صنيفات املعتمدة �إقليمي ًا ودولي ًا.
ج .توثيق �أي تعديالت �أو حت�سني على الت�صنيفات الدولية .
د .وجود �أدلة الرتميز باللغتني العربية والإجنليزية .
هـ .وجود ن�سخ �إلكرتونية وورقية مناظرة لها.
و .يجب �أن حتتوي الأدلة على مقدمة ت�شرح كيفية ا�ستخدام الدليل .
3.3دليل امل�صطلحات واملفاهيم:
�أ .يجب على الدليل مراعاة امل�صطلحات واملفاهيم والتعريفات امل�ستخدمة دولي ًا.
ب .يت�ضمن الدليل امل�صطلحات واملفاهيم اخلا�صة بامل�سح.
ج� .إ�صدار الدليل باللغتني.
د� .أن تكون امل�صطلحات واملفاهيم مبوبة بطريقة ت�سهل على الباحثني الرجوع �إليها ب�سهولة .
�4.4آلية ا�ستيفاء اال�ستمارة:
�أ� .شرح مب�سط عن اال�ستمارة وعالقتها ب�أهداف امل�سح.
ب .يتم عمل دليل ا�ستيفاء لال�ستمارة لكل م�سح .
ج .يتم �إرفاق ن�سخة من اال�ستمارة �ضمن الكتيب.
د� .أن تكون �آلية ا�ستيفاء اال�ستمارة يف الكتيب مت�سل�سلة .
هـ .تو�ضيح �آلية االنتقال بني �أجزاء اال�ستمارة .
و .ذكر جمموعة من الأ�سئلة واحلاالت لتو�ضيح كيفية تعبئة اال�ستمارة .
 5.3املبادئ الأ�سا�سية يف ت�صميم الربنامج التدريبي:
1.1الرتكيز على تطوير مهارات الباحثني يف �أ�سلوب جمع البيانات و�إجراءات املقابالت ال�شخ�صية.
2.2تعريف املتدربني ب�أهداف امل�سح و�أهميته.
3.3تعريف املتدربني بطريقة البيانات املراد جمعها .
�4.4شرح �أهمية البيانات و�سريتها.
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�5.5شرح مب�سط عن العينة و�آليات االختيار الع�شوائي وت�أثري التحيز يف االختبار.
6.6ا�ستخدام �أ�ساليب تعليمية متنوعة لتدعيم نقل املعارف واملهارات �إلى الباحثني .
7.7يتم تخ�صي�ص دورات تدريبية �إ�ضافية لإدارة العمل امليداين ،مثل ( :امل�شرفني واملراقبني واملدققني).
�8.8شرح وا�ضح عن املو�ضوعات التي يتناولها امل�سح.
9.9عقد جل�سات (بروفات) يتم فيها لعب الأدوار .
1010التعريف ب�آليات العمل وم�س�ؤوليات �أفراد فريق العمل امليداين مبختلف م�ستوياتهم.
 1111تدريب عملي يف منطقة عمل (�أو �أكرث) ،يتم خاللها �إجراء مقابالت فعلية بنف�س الآليات التي �ستتم
خالل العمل امليداين.
1212تزويد الباحثني بالكتيبات والأدلة امل�ستخدمة يف امل�سح.
�1313شرح مف�صل لآلية اال�ستمارة.
 6.3املبادئ الأ�سا�سية يف ت�شكيل فرق العمل امليداين:
1.1يجب �أن ي�أتي ت�شكيل فرق جمع البيانات على نحو ي�ساهم يف زيادة فعالية وكفاءة جمع البيانات .
2.2من املهم �أن يكون هناك ات�ساق بني عدد الباحثني امل�شاركني يف عملية جمع البيانات واملدة الزمنية
املقررة لإنهاء العمل امليداين و حجم العينة امل�سحوبة.
3.3مراعاة قرب مناطق عمل الباحثني من مناطق �سكنهم قدر الإمكان .
4.4مراعاة خ�صائ�ص الباحث واملبحوث ومالءمتها لطبيعة امل�سح.
5.5تق�سيم الفرق على �أ�سا�س جغرايف.
6.6حتديد عدد الباحثني لكل م�شرف وعدد امل�شرفني لكل مراقب.
7.7بع�ض ال�صفات الواجب توافرها يف فريق العمل امليداين :
	ال�صرب .
	اللطف.
	النطق احل�سن .
	الت�أهيل العلمي والفني الكايف.
	امل�شرفني واملراقبني تتم مراعاة اخلربة والكفاءة العملية يف العمل امليداين.
	القدرة على التوا�صل مع االخرين.
 7.3املبادئ الأ�سا�سية يف ت�صميم واختيار العينة:
�إن �أف�ضل الت�صاميم هو الت�صميم الذي يعطي �أعلى دقة ب�أقل كلفة ممكنة ،وي�أخذ باالعتبار الإمكانيات
الفنية واملادية املتاحة ،والوقت املتاح لإجناز العمل� ،إ�ضافة �إلى املتطلبات الأخرى ،وكلما كان الت�صميم يت�سم
بالب�ساطة وال�سهولة كان �أف�ضل� ،شرط عدم التنازل عن م�ستوى الدقة ،لذلك ف�إن ت�صميم العينة يعترب من �أهم
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الأعمال التي يقوم بها م�صمم العينة ،خا�صة �أن حجم العينة وت�صميمها يعتربان من العنا�صر الرئي�سية يف حتديد
تكاليف امل�سح.
نقاط عامة قبل ت�صميم العينة:
توجد عدة اعتبارات ال بد من توفرها قبل ت�صميم العينة منها:
 1.1االحتياجات الب�شرية  :ينبغي قبل البدء بت�صميم �أي عينة توفر الفنيني الذين ي�ستطيعون القيام
بالعمل على �أكمل وجه.
 2.2توفر �إطار جيد يت�صف باحلداثة وال�شمول والتجان�س بالن�سبة لنوعية وحدات املعاينة املوجودة فيه.
� 3.3أن يكون جمتمع الدرا�سة واملجتمع امل�ستهدف وا�ضح وحمدد ،وميكن الو�صول �إلى كل مفردة من
مفرداته.
4.4و�ضوح الأهداف.
 5.5قابلية التطبيق.
6.6امل�ستلزمات الأخرى مثل الأجهزة والربجميات.
�أهم الأ�س�س التي ت�ؤخذ باالعتبار عند ت�صميم العينة :
1.1الإمكانيات الفنية املتاحة :وت�شمل اخلربات املحلية املتوفرة ،والقدرة على ا�ستخدام الربجميات
التي تعالج ق�ضايا العينات وتخت�صر يف الوقت واجلهد ،ففي حالة توفر خربات جيدة ميكن عمل
ت�صاميم معقدة تعطي دقة ع�آلية ،ولكن يف حالة عدم وجود خربات كافية ف�إنه يو�صي باللجوء
�إلى الت�صاميم الب�سيطة ،كذلك احلال بالن�سبة لتوفري الربجميات والتعامل معها ،ف�إذا كانت
متوفرة ويعمل امل�ستخدمون بها بكفاءة ،فيمكن ا�ستخدام �أ�ساليب معاينة �أكرث فعالية وتعقيد� ،أما
يف حالة عدم وجود هذه الإمكانيات ف�إنه ت�ستخدم الت�صاميم التي حتتاج �أقل ما ميكن من العمليات
احل�سابية ال�ستخراج النتائج وح�ساب خط�أ املعاينة.
2.2الإمكانيات املادية املتوفرة :وتعترب عام ًال حمدد ًا حلجم العينة و�أ�سلوب العمل ،حيث �أنه ال يجوز
ت�صميم عينة يحتاج تنفيذها �أكرث مما هو متوفر من �أموال� ،أو يحتاج �سيارات �أكرث مما هو متاح،
لذلك يجب املوازنة بني الت�صميم املقرتح والإمكانيات املتوفرة .
3.3م�ستويات الن�شر :ت�ؤخذ باالعتبار م�ستويات الن�شر ،فمث ًال �إذا كان املطلوب ا�ستخراج النتائج على
م�ستوى الدولة ككل ،يختلف عن ت�صميم العينة �إذا كان املطلوب ا�سـتخراج النتائج على م�ستوى
الإمارة.
4.4الوقت املتاح ال�ستخراج النتائج :يجب �أن يكون ت�صميم العينة يحقق هدف الدرا�سة ،بحيث
ت�ستخرج النتائج ح�سب الوقت املحدد ،وذلك لأن املعلومة لها �أهمية وثمن يف وقت معني ،وتفقد
قيمتها و�أهميتها يف حالة ت�أخر �صدورها عن الوقت املحدد لذلك.
5.5م�ستوى الدقة املطلوب� :إن �أكرث الت�صاميم فاعل ّية هو الذي يعطي �أعلى دقة ب�أقل كلفة ممكنة،
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ويعتمد حجم العينة على م�ستوى الدقة املطلوب �إ�ضافة �إلى ت�صميم العينة امل�ستخدم ،وكلما زاد
حجم العينة تزيد الدقة لنف�س الت�صميم.
�6.6أهداف امل�سح �أو الدرا�سة :من املالحظ �أن ت�صميم عينة مل�سح له هدف واحد يختلف عن ت�صميم
عينة مل�سح متعدد الأغرا�ض.
7.7عدم اال�ستجابة املتوقعة :ففي حالة توقع حدوث ن�سبة عالية من عدم اال�ستجابة ،ف�إن ذلك
يتطلب ا�ستخدام ت�صميم فيه مرونة كافية وبحجم ي�سمح بالتعوي�ض عن عدم اال�ستجابة ،ويف حالة
وجود ا�ستجابة مرتفعة ميكن البحث عن الت�صميم الذي يعطي �أعلى دقة ب�أقل كلفة.
8.8دورية امل�سح :يف حالة تنفيذ امل�سح �سنوي ًا �أو يف كل ف�صل ،وكان الأمر يتطلب �إجراء مقارنة بني
ال�سنوات �أو الف�صول ،ف�إن ت�صميم العينة يختلف عن امل�سح الذي يجرى ملرة واحدة فقط.
اختيار �أ�سلوب معاينة منا�سب:
يجري اختيار الأ�سلوب املنا�سب من قبل املخت�صني بعد درا�سة جميع املتغريات والعوامل امل�ؤثرة على
�أ�سلوب املعاينة املنا�سب لأغرا�ض امل�سح ،بحيث تراعى مدى الدقة املن�شودة �أو املتوقعة وتقليل الكلفة املتوقعة لأقل
حد ممكن.
مزايا ا�ستخدام �أ�سلوب املعاينة:
�إن ا�ستخدام �أ�سلوب املعاينة له ميزات عديدة ،وقد بالغ بع�ض الكتّاب يف عر�ضها وتعدادها ،وميكن
القول ب�أن هناك جمال ال�ستخدام العينة ال ميكن �أن ي�ستخدم فيه امل�سح ال�شامل ،وباملقابل هناك العديد من
املجاالت التي ت�ستدعي �إجراء م�سح �شامل� ،أما من �أهم ما مييز العينة عن امل�سح ال�شامل فهو التوفري يف الوقت
واجلهد واملال وزيادة الدقة عن طريق تقليل �أخطاء غري املعاينة ،باملقابل ف�إن ا�ستخدام �أ�سلوب املعاينة يتطلب
عدة �شروط ،منها وجود �أ�شخا�ص مدربني تدريب ًا جيد ًا ،ولديهم خربة يف التعامل مع العينات ،ابتدا ًء من ت�صميم
العينة و�سحبها ،وانتها ًء بالتقدير ومعاجلة عدم اال�ستجابة والقيم ال�شاذة وغريها ،كما �أن امل�سح بالعينة يتطلب
دقة متناهية عند جمع البيانات ومعاجلتها ،لأن �أي خط�أ يت�ضاعف عدة �أ�ضعاف عند رفع (تكبري) النتائج ،هذا
بالإ�ضافة �إلى كون العينة لي�ست بدي ًال عن العد ال�شامل ،ففي حالة الرغبة يف توفري �إطار معني فال ميكن توفريه
با�ستخدام �أ�سلوب املعاينة.
ومنها:

وب�شكل عام ينبغي الإ�شارة �إلى التوجيهات واملبادئ العامة امل�ساندة للح�صول على ت�صميم عينة فعال،
1.1احل�صول على �إطار حديث/حمدث ميثل جمتمع الدرا�سة.
�2.2سحب العينة بناء على الت�صميم الأويل للعينة.
3.3توثيق ت�صميم العينة ،بكافة مراحلها مع ذكر للم�شاكل واملعوقات و�آلية التعامل معها.
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4.4توثيق الأوزان واحتمال االختيار .
5.5التن�سيق مع املدير الفني للم�سح وم�س�ؤول العمل امليداين حول منهجية ت�صميم واختيار العينة.
6.6درا�سة م�ستوى توزيع وت�شتت العينة.
7.7مراجعة توزيع العينة على فريق العمل ،و�ضمان �أن ال يقل عدد امل�شاهدات عن عدد يكفي ليوم عمل
كامل للباحث يف منطقة العمل ،لتجنب �ضياع الوقت والتكاليف الناجمة عن ت�شتت ال داعي له يف
وحدات املعاينة.
8.8ت�سليم ك�شف العينة يف موعد ال يقل عن �أ�سبوعني قبل بداية العمل امليداين ،بغر�ض الدرا�سة
والتحقق من توزيع وت�شتت العينة والتخطيط لتوزيع العمل على فريق الباحثني امليدانيني وو�ضع
خطط املتابعة املالئمة.
�9.9ضمان الت�صميم الفعال للعينة� :إن اختيار ت�صميم املعاينة املنا�سب يعترب من �أهم و�أ�صعب الأعمال
التي يقوم بها م�صمم العينة ،حيث �إن �أف�ضل الت�صاميم هو الت�صميم الذي يعطي �أعلى دقة ب�أقل
كلفة ممكنة ،هذا بالإ�ضافة �إلى متيز الت�صميم بال�سهولة والب�ساطة والقابلية للتطبيق ،بالإ�ضافة
�إلى املرونة و�إمكانية �إجراء تعديالت على الت�صميم� ،أو �سحب عينات جزئية من العينة الرئي�سية،
كما �أن الت�صميم يتميز ب�إمكانية التحليل ل�سل�سلة زمنية.
 8.3املبادئ الأ�سا�سية يف التجربة القبلية:
1.1ا�ستثناء عينة التجربة القبلية من عينة امل�سح الرئي�سية.
2.2توثيق منهجية ت�صميم التجربة القبلية وا�ستخراج نتائجها.
3.3التعامل مع التجربة القبلية كما لو كانت م�سح حقيقي بالعينة لكن م�صغر.
4.4مراعاة املدة الزمنية والكلفة عند الت�صميم.
5.5اال�ستفادة من التجربة القبلية فيما يلي :
اختبار �أدوات امل�سح ( اال�ستبيان وغريه من الأدوات ).
اختبار العمليات الإجرائية للم�سح.
الت�أكد من �أن �صياغة الأ�سئلة مفهومة بالن�سبة للمبحوثني.
التعرف على الأ�سئلة غري املفهومة �أو املبهمة.
تقدير املدة التي ت�ستغرقها املقابلة .
حتديد الإجابات املحتملة للأ�سئلة املفتوحة لتحويلها �إلى �أ�سئلة مغلقة قابلة لرتميز.
التعرف على امل�شكالت واملعوقات امليدانية.
اختبار برنامج الإدخال.
التعرف على حجم التباين يف املجتمع ( �إذا لزم الأمر) لتحديد حجم العينة.
ميكن للتجربة القبلية �أن ت�ساعد يف التحقق من مالئمة اجلدول الزمني وامليزانية
املخ�ص�صة للم�سح.
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بعد االنتهاء من التجربة القبلية وا�ستعرا�ض نتائجها يتم:
	اعتماد �أدوات ووثائق امل�سح بال�صورة النهائية .
	تعديل اال�ستمارة يف �ضوء نتائج التجربة القبلية للم�سح.
	�إجراء التعديالت الالزمة على كتيب التدريب .
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الف�صل الرابع
تنفيذ امل�سح الإح�صائي
تعتمد هذه املرحلة على جودة املراحل ال�سابقة من حيث الت�سل�سل الإداري والفني ملراحل تنفيذ امل�سح
الإح�صائي ،ويعتمد عليها من كافة اجلوانب للتحقق من جودة العمل الإح�صائي �أي حمتوى امل�سح ومدى دقة
خمرجاته ،ف�أي انحراف يف التنفيذ �سوا ًء من حيث الزمن �أو من حيث اجلانب الفني �سي�ؤدي بال�ضرورة �إلى
خلل يف الإيفاء بااللتزامات ووقتية توفر البيانات الإح�صائية ،وكذلك الت�أثري على جودة املخرجات والبيانات
الإح�صائية.
ينبغي ت�سليم امللف املعياري لوثائق امل�سح الإح�صائي معتمدة ح�سب الأ�صول �إلى اجلهات امل�س�ؤولة عن
توفري خدمات جمع ومعاجلة البيانات الإح�صائية ،يف موعد ال يقل عن �شهر عمل قبل اليوم املحدد لبدء جمع
البيانات من امليدان ،والهدف من ذلك متكني تلك اجلهات (خا�صة العمل امليداين وتقنية املعلومات) من حت�ضري
الفريق وتدريبه وجتهيزه للعمل ب�شكل منا�سب.
 1.4تهيئة جمتمع الدرا�سة:
ويتم ذلك من خالل جمموعة من الإجراءات املن�سقة واملنظمة على �شكل حملة �إعالمية يف ال�صحف
والتلفاز والطرقات وعقد ور�ش العمل واللقاءات ال�صحفية �......إلخ.
تهدف �إلى:
1.1حث امل�ستجوبني على التعاون ح�سب املطلوب.
2.2تقليل ن�سبة عدم اال�ستجابة .
3.3احل�صول على معلومات دقيقة .
4.4تقليل العبء على الباحث.
 2.4املبادئ الأ�سا�سية يف تنظيم العمل امليداين للم�سح الإح�صائي:
1.1توزيع العمل ح�سب املناطق اجلغرافية لكل باحث وم�شرف ومراقب.
2.2و�ضع �آلية اال�ستالم وت�سليم اال�ستمارات حر�ص ًا على ال�سرية وخوف ًا من �ضياعها.
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3.3تطبيق نظام للمتابعة امليدانية .بحيث يحقق:
4.4االن�ضباط يف تنفيذ التعليمات والتوجيهات.
5.5التوا�صل بني الباحثني وامل�شرفني واملراقبني .
6.6جودة عالية للبيانات .
7.7املعرفة عما مت �إجنازه يف امليدان يف �أي وقت .
8.8رفع تقارير (دورية ويومية و�أ�سبوعية و�شهرية) عن �سري العمل .
9.9يف حال �إ�صدار �أية تعليمات جديدة يكون ذلك من خالل تعاميم مكتوبة.
1010عقد اجتماعات دورية بني املراقبني لتقييم الإجناز.
 3.4املبادئ الأ�سا�سية يف قواعد العمل امليداين و�إجراء املقابلة ال�شخ�صية للم�سح الإح�صائي:
1.1قيام الباحث بتقدمي نف�سه �إلى املبحوث ،مع الإ�شارة �إلى اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذ امل�سح واطالع
املبحوث على البطاقة التي تثبت �شخ�صيته وعالقته بهذه اجلهة.
�2.2إعالم املبحوث باخت�صار عن �أهداف الدرا�سة والت�أكيد على �سرية البيانات التي يتم جمعها،
و�إ�شعاره ب�أهمية �إدالئه بالبيانات ب�صراحة وحرية .
3.3الثقة بالنف�س عند توجيه الأ�سئلة دون تعايل �أو ترفع .
4.4عدم �إبداء الده�شة �أو اال�ستعالء �إذا جاءت ا�ستجابات املبحوث ال تتفق ور�أي الباحث.
5.5يتم اختيار الوقت مبا ينا�سب ظروف املبحوث.
6.6ميكن ت�أجيل موعد الزيارة لوقت يحدده املبحوث.
7.7يجب مراعاة جن�سية املبحوث لتحديد لغة املخاطبة.
8.8تتم عملية الزيارة امليدانية من خالل جدول زمني حمدد وموثوق.
9.9جتنب التحيز �أو الإيحاء عند طرح الأ�سئلة.
�1010إعطاء الوقت الكايف للمبحوث للإجابة على ال�س�ؤال وعدم ا�ستعجاله.
1111مراعاة العادات والتقاليد للم�ستجوب.
1212مراعاة امل�ستوى التعليمي للم�ستجوب.
 4.4املبادئ الأ�سا�سية حول طرق جمع البيانات:
توجد عدة طرق جلمع البيانات امليدانية منها :املقابلة ال�شخ�صية ،والربيد ،والهاتف ،وطرق �أخرى.
وفيما يلي �شرح لبع�ض الطرق مع تو�ضيح مزايا وعيوب كل طريقة ،حيث ميكن ا�ستخدام �أكرث من و�سيلة جلمع
البيانات من املبحوثني ،ومن �أهمها:
	الو�سائل التقليدية :وهي عبارة عن اال�ستمارات واال�ستبانات الورقية التي توزع على املبحوثني
ال�ستيفائها �سواء ب�شكل مبا�شر �أو بالإنابة.
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	الو�سائل احلديثة :وهي عبارة عن ا�ستخدام الأجهزة واملعدات التكنولوجية احلديثة وا�ستخدام
تقنيات جمع وتوثيق للبيانات بالأ�ساليب احلديثة كبديل عن اال�ستمارة الورقية ،والتي ت�ساهم يف
حت�سني اجلودة (ال�سيطرة النوعية على البيانات) والوقتية ،وكذلك تخفي�ض الوقت واجلهد واملال
الالزمة لتنفيذ امل�سح.
وفيما يتعلق بطرق ا�ستيفاء اال�ستمارة اخلا�صة بامل�سح ،ميكن االعتماد على ما يلي:
�أ..أاملقابلة ال�شخ�صية:
يف هذه الطريقة يقوم جامعو البيانات مبقابلة املبحوثني �شخ�صي ًا �إما يف منازلهم
�أو يف �أماكن عملهم ،حيث يقوم كل مبحوث بقراءة الأ�سئلة يف اال�ستبانة والإجابة عليها� ،أما
�إذا كان املبحوث �أمي ًا (ال يقر�أ وال يكتب) ،ف�إن جامع البيانات يقر�أ عليه الأ�سئلة وي�سجل
�إجاباته يف اال�ستبانة.
ومن مزايا هذه الطريقة �أنها قابلة للتطبيق �سوا ًء كان املبحوث متعلم ًا �أو �أمي ًا ،كما
�أنه ميكن تو�ضيح �أي غمو�ض يف الأ�سئلة للمبحوث واكت�شاف �أي تناق�ض يف الإجابة يف حينه،
و�إزالة هذا التناق�ض ،كذلك ي�ستطيع جامع البيانات الت�أكد من �صدق �إجابات املبحوث.
ومن عيوب هذه الطريقة �إنها مكلفة وحتتاج �إلى وقت طويل يف تنفيذها ،كما �أن
جامع البيانات قد يوحي للمبحوث بالإجابة �أو ي�ؤثر عليه ،كما قد ي�شعر املبحوث باحلرج،
وقد يكون هناك نوع من احل�سا�سية لوجود جامع البيانات عند �إجابة املبحوث على الأ�سئلة.
.بعن طريق الربيد:
ويف هذه الطريقة ير�سل الباحث اال�ستمارات �إلى املبحوثني عن طريق الربيد
(�سواء العادي �أو الإلكرتوين) وتتميز هذه الطريقة عن الطريقة ال�سابقة يف كونها غري
مكلفة و�أن املبحوث ال ي�شعر باحلرج عند الإجابة ،وال يوجد �أحد ي�ؤثر عليه �أو يوحي له
بالإجابة.
ومن عيوب هذه الطريقة �أنها حتتاج �إلى وقت طويل لإجنازها� ،إ�ضافة �إلى �أن
ن�سب اال�ستجابة تكون قليلة ،وذلك ب�سبب �ضياع �أو ت�أخر بع�ض الر�سائل� ،إ�ضافة �إلى �إهمال
الرد من بع�ض املبحوثني �أو الت�أخر يف الرد ،كما قد يجيب على الأ�سئلة �شخ�ص �آخر غري
املق�صود� ،أو يجيب على بع�ض الأ�سئلة ويهمل البع�ض الآخر ،وال ميكن تو�ضيح �أي غمو�ض يف
الأ�سئلة �أو اكت�شاف �أي تناق�ض يف حينه ،لذا ف�إن م�ستوى الدقة واال�ستجابة يف هذه الطريقة
يكون �أقل من الطريقة ال�سابقة ،ولتقليل ن�سب عدم اال�ستجابة ين�صح ب�إرفاق خطاب رقيق
يعرب فيه عن �شكره للمبحوث مقدم ًا للإجابة على الأ�سئلة باال�ستبانة ،ويرفق مظروف ًا
مكتوب ًا عليه عنوان الباحث ومل�صق ًا عليه طابع الربيد حتى ال يتكلف املبحوث �أي �شيء،
وحتى يتحم�س للإجابة.
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وتبقى هناك مالحظتان :الأولى �أن كفاءة هذه الطريقة تتوقف �إلى حد ما على
مدى كفاءة اخلدمة الربيدية وعلى مدى وعي املبحوثني ب�أهمية الإح�صاء والبيانات يف
البحوث امليدانية .والثانية هي �أنه على الباحث �إر�سال اال�ستمارات لعدد من املبحوثني
�أكرب من العدد املطلوب للعينة وذلك ل�ضمان احل�صول على العدد املطلوب من اال�ستمارات
املكتملة ،كما ينبغي �أن تكون اال�ستمارة �سهلة الفهم والتنقل بني اال�سئلة.
.جعن طريق الهاتف:
ويف هذه الطريقة يجمع الباحث بياناته با�ستخدام الهاتف ،وجتدر الإ�شارة �إلى
�أن هذه الطريقة ال ت�صلح �إال لنوعية معينة من البيانات التي يحتاجها الباحث ،وتكون
اال�ستمارة ق�صرية جد ًا وقد ال تزيد الأ�سئلة عن �س�ؤال واحد �أو اثنني يف بع�ض الأحيان .ولعل
هذه الطريقة تكون منا�سبة يف مو�ضوعات معينة ،مثل ا�ستطالعات الر�أي العام ،ولفئات
معينة مثل �صناع القرار ،وتعتمد على مدى توفر وكفاءة خدمة الهاتف ،حيث يتم اختيار
�أفراد العينة من دليل الهاتف (�أو ممن ميلكون هواتف).
.دطرق �أخرى:
هناك طرق �أخرى جلمع البيانات منها ا�ستخدام الفاك�س والإنرتنت وو�سائل
الإعالم املختلفة ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه من املمكن ا�ستخدام �أكرث من طريقة واحدة
جلمع البيانات للم�سح نف�سه ،ك�أن يت�صل الباحث هاتفي ًا باملبحوثني ويقابلهم �شخ�صي ًا �أو
ير�سل اال�ستمارات لهم بالربيد ثم يقابلهم �شخ�صي ًا جلمع هذه اال�ستمارات ،وهكذا ميكن
ا�ستخدام �أكرث من طريقة واحدة للت�أكد من و�صول اال�ستمارات �أو لتوفري الوقت �أو لأهمية
امل�سح �أو لأي �سبب �آخر.

وب�شكل عام يجب االنتباه للنقاط التالية للقيام بجمع البيانات بطريقة جيدة:
	حتديد مواقع وحدات املعاينة بدقة.
	حفظ البيانات مرتبه ح�سب تاريخ جمعها.
	تدوين املالحظات و �أية �أحداث حت�صل �أثناء العمل امليداين.
	كتابة حاالت عدم اال�ستجابة و�أ�سبابها.
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 5.4املبادئ الأ�سا�سية يف متابعة ومراقبة جودة امل�سح الإح�صائي:
من :

نظر ًا لأن حتقيق �شرط اجلودة يف جمع البيانات تنعك�س بالإيجاب على عملية اتخاذ القرار ،فال بد

عال من اجلودة.
1.1الت�أكيد على احلفاظ على م�ستوى ٍ
�2.2أن يت�ضمن �أي م�سح �آليات ت�سمح باحلفاظ على م�ستوى جودة البيانات.
3.3و�ضع نظام ملراقبة فح�ص اال�ستمارات و�آلية العمل وكيفية اال�ستيفاء ميداني ًا.
4.4االنتباه �إلى �أن رفع جودة وكفاءة البيانات حتتاج يف كثري من الأحيان �إلى كلفة وجهد �إ�ضافيني.
 6.4املبادئ الأ�سا�سية يف التعامل مع حاالت عدم اال�ستجابة يف امل�سح الإح�صائي:
1.1ح�ساب معدالت عدم اال�ستجابة ح�سب املنطقة اجلغرافية.
2.2ح�ساب معدالت عدم اال�ستجابة ح�سب الفريق  /الباحث امليداين .
3.3متابعة حاالت عدم اال�ستجابة و�أ�سبابها.
4.4حتديد خ�صائ�ص الوحدات غري امل�ستجيبة .
5.5و�ضع �آليات لرفع ن�سبة اال�ستجابة من خالل تعديل �أوقات الزيارة وتهيئة املبحوث ومتابعة امل�شرف
واملراقب �.....إلخ.
6.6و�ضع �آليات للتعامل مع حاالت عدم اال�ستجابة ،والتي ت�شمل على �سبيل املثال:
	عدم اال�ستدالل على الوحدة امل�ستهدفة .
	الوحدة امل�ستهدفة غري موجودة.
	الوحدة امل�ستهدفة مغلقة ب�شكل دائم �أو م�ؤقت.
	�صعوبة الو�صول للمكان .
	عدم االكتمال الكلي �أو اجلزئي.
	الرف�ض �أو االمتناع عن الإدالء بالبيانات.
	املماطلة والت�سويف.
	�أخرى  ..والتي تتطلب التوثيق والو�صف الدقيق للحالة لتمكني �إدارة امل�شروع من امل�ساعدة.
 7.4املبادئ الأ�سا�سية يف املراجعة امليدانية للم�سح الإح�صائي:
�1.1إعداد هيكل للمراجعة والتدقيق امليداين.
2.2الت�أكد من زيارة جميع وحدات العينة املحددة للم�سح وجمع البيانات منها.
�3.3إعادة املقابلة مع نف�س الوحدة للت�أكد من �صحة ا�ستيفاء اال�ستمارة �إذا دعت احلاجة.
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4.4ح�ضور امل�شرف لعدد من املقابالت مع املبحوث خالل وقت الزيارة .
5.5فح�ص ن�سبة عدم االكتمال من اال�ستمارات لكل باحث.
6.6التحقق من تنفيذ منتظم ومتابعة ،للحفاظ على تدفق منتظم لال�ستمارات من امليدان ،للتدقيق
والرتميز ومنها للإدخال.
ينبغي التحقق من �إمتام الزيارة الأولى لوحدات العينة خالل الأ�سبوع الأول من بدء امل�سح ،والهدف هو
التعرف على مكان وحدة املعاينة ،والتنبه امل�سبق حلاالت عدم اال�ستدالل وغريها ب�شكل مبكر.
 8.4املبادئ الأ�سا�سية يف التدقيق املكتبي قبل �إدخال البيانات:
1.1ت�شكيل فريق خمت�ص ومدرب تدريب جيد على �آليات التدقيق.
2.2التدقيق على الأخطاء املنطقية الواردة يف اال�ستمارة .
3.3ت�صحيح الأخطاء اللفظية .
�4.4إعادة اال�ستمارات الغري مكتملة .
5.5ميكن ا�ستيفاء بع�ض البيانات عن طريق الهاتف.
6.6يتم و�ضع �آلية حمددة ومنهجية لعملية التدقيق.
7.7ميكن �أن تتم عملية التدقيق با�ستخدام �أقالم خا�صة ذات �ألوان حمددة.
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الف�صل اخلام�س
معاجلة بيانات امل�سح
بعد مرحلة جمع البيانات من امليدان تبد�أ مرحلة معاجلة البيانات  ،والتي تعترب من �أهم و�أدق و�أخطر
مراحل العملية الإح�صائية ،من حيث �أنه ينتج عنها ال�شكل النهائي للبيانات امل�ستوفاة ،والتي �ستعتمد للتحليل
والدرا�سة ثم اتخاذ القرارات وو�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات .
تت�ضمن مرحلة معاجلة البيانات عدة فعاليات مثل :
1.1ترميز البيانات .
2.2ت�صميم برامج الإدخال.
3.3تدقيق وتنظيف البيانات.
4.4التحليل وا�ستخراج النتائج.
 1.5ترميز البيانات:
تعني عملية الرتميز �إعطاء رموز �أو �أرقام حمددة للبيانات ،وا�ستبدال الإجابات الن�صية (جمل �أو
كلمات) برموز معينة ذات دالالت حمددة ،تبع ًا لنظام م�صمم م�سبق ًا يعطي لكل حالة �أو �إجابة رمز ًا خمت�صر ًا
خا�ص ًا بهذه احلالة.
وجتري عملية الرتميز يف العادة قبيل �إدخال البيانات ،وتعترب املرحلة الأولى يف جتهيز البيانات للمعاجلة
الآلية ،وتتم هذه العملية يف العادة على �أيدي طاقم خا�ص وم�ؤهل وعلى دراية وخربة با�ستخدام �أنظمة الرتميز
املختلفة.

� 2.5أهمية الرتميز:
1.1ت�سريع الإدخال ،حيث �أنه يتم �إدخال الرمز املخت�صر ولي�س الكالم املطول مما ي�سرع العملية.
2.2تقليل ن�سب الأخطاء ،حيث �أن املدخل �سيكون حمكوم ًا بعدة رموز حمددة ولن يقبل �إدخال �أي رمز
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�آخر  ،وال ميكن �أن يتحقق ذلك يف التعامل مع الن�صو�ص املطولة.
3.3توفري يف م�ساحة التخزين املحجوزة ،حيث �أن حجم الرمز يكون �أقل بكثري من داللته.
�4.4سهولة حتليل ون�شر وتوزيع البيانات ،حيث �إنه ي�سهل حتديد املجموعات من خالل ا�ستخدام الرموز
يف الوقت الذي ي�صعب حتديدها وجتميعها يف حال كونها ن�صو�ص ًا �أو كلمات.

 3.5متى نحتاج للرتميز:
ب�شكل عام ين�صح برتميز كل ما ميكن ترميزه حتى نحقق املكا�سب املذكورة ،وال ين�صح با�ستخدام
الأ�سئلة املفتوحة ( التي تكون اجابتها �إن�شائية ) �إال يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى � ،آخذين بعني االعتبار �صعوبة
�إدخال وفح�ص وتدقيق وحتليل مثل هذه الإجابات.
وبوجه خا�ص ين�صح برتميز كل الإجابات الثابتة واملحددة ،والتي ميكن و�ضعها يف جمموعات وفئات،
وتذكر على �سبيل املثال :
1.1الأن�شطة االقت�صادية.
2.2ال�سلع واخلدمات .
3.3الدول والتجمعات واملحافظات.
4.4املعابر واحلدود واملراكز اجلمركية .
وعند �إجراء عملية الرتميز ين�صح مبا يلي :
1.1ا�ستخدام �أدلة ترميز موحدة جلميع امل�سوح والتعدادات .
2.2ا�ستخدام �أدلة ترميز معتمدة حملي ًا وم�شرتكة مع بقية امل�ؤ�س�سات الوطنية.
3.3ا�ستخدام �أدلة ترميز دولية ما �أمكن مع حتويلها لتعك�س خ�صو�صية الدولة اذا دعت احلاجة.
4.4ا�ستخدام الأرقام كرموز للحاالت والفئات مو�ضوع الرتميز.
5.5عدم ا�ستخدام نف�س الرموز لنف�س املو�ضوع �أكرث من مرة ( رمز واحد لكل حالة �أو فئة والعك�س
�صحيح).
6.6يجب عدم حتميل الرمز م�ضامني ومدلوالت قابلة للتغيري ،مثل ت�ضمني املنطقة يف رمز التجمع ،كون
التجمع قد يلحق بتجمع �آخر يف امل�ستقبل ،وبالتايل ت�صبح حالة غري منطقية.
7.7ا�ستخدام الأرقام املت�سل�سلة للرتميز.
8.8يجب �أن تكون عدد اخلانات ت�سمح با�ستيعاب جميع فئات املو�ضوع احلالية وامل�ستقبلية.
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 4.5ت�صميم برامج الإدخال:
متطلبات ت�صميم برامج الإدخال:
حتى يت�سنى لإدارة تقنية املعلومات معاجلة بيانات �أي م�سح �آلي ًا ،البد من جتهيز برنامج خا�ص لإدخال
هذه البيانات �إلى احلا�سوب ،ويفرت�ض �أن يتيح الربنامج ملفات تخزين البيانات و�شا�شات الإدخال ،بالإ�ضافة
�إلى جمموعة من ال�شروط والقيود والفحو�صات لتدقيق املدخالت ،ورف�ض ما هو غري منا�سب من حيث ال�شكل �أو
احلجم �أو املحتوى ،وت�سمى هذه ال�ضوابط ب�آليات التدقيق الآيل.
وتقوم الإدارة الفنية امل�س�ؤولة عن امل�سح باعتماد �آليات التدقيق الآيل ،ويف حال عدم وجود جلنة فنية
للم�سح ف�إن هذه الآليات يتم عر�ضها على �إدارة تقنية املعلومات بهدف اعتمادها �ضمن برنامج امل�سح.
�أما برنامج الإدخال فيجب �أن يكون جاهز ًا لإدخال البيانات قبل النزول �إلى امليدان بوقت كايف ،و�أن
يفح�ص فح�ص ًا دقيق ًا قبل ا�ستيفاء اال�ستمارات ،حت�سب ًا حلدوث خلل �أثناء �إدخال البيانات ،الأمر الذي قد يع ّر�ض
البيانات للأخطاء غري الإح�صائية املعروفة دولي ًا يف هذا املجال ،ويف العادة مير ت�صميم برامج الإدخال بعدة
خطوات �أ�سا�سية هي :
1.1درا�سة اال�ستمارة  :من البديهي �أنه ي�صعب برجمة �أي عمل كان دون فهم طبيعة هذا العمل ،من
حيث املدخالت واملخرجات و�آليات املعاجلة والعالقات بني البيانات ،لذا ف�إنه من ال�ضروري جد ًا
للمربمج درا�سة اال�ستمارة التي �سيعمل على برجمتها لتكوين فهم عام مل�ضمونها.
2.2ت�صميم اجلداول الرئي�سية :بعد تكوين الت�صور الوا�ضح والفهم العام لال�ستمارة ،يتم العمل
على و�ضع الأ�سا�سيات لربجمتها ،و�أول تلك الأ�سا�سيات هو تعريف وبناء اجلداول الرئي�سية التي
�ستكون م�ستودع ًا حلفظ البيانات املدخلة ،من ثم حتديد عالقات الربط بني هذه اجلداول ،حيث
يتكون كل جدول من جمموعة من ال�سجالت ) ,(recordsويتكون كل �سجل من جمموعة من
احلقول �أو املتغريات ) ,(fieldsويفرت�ض �أن ت�صمم النماذج مراعية لل�شروط واملعايري التالية:
	بناء فهار�س للجداول ملنع تكرار البيانات ولت�سريع الو�صول �إلى البيانات.
	جتنب تكرار نف�س البيانات يف �أكرث من جدول.
	حتديد الطول املنا�سب لكافة املتغريات داخل اجلدول ( ن�ص  ،رقم  ،تاريخ .).....
	�إيجاد عالقات وروابط بني خمتلف اجلداول.
	توفري �أكرب قدر ممكن من م�ساحات التخزين.
	�إمكانية الو�صول احلر �إلى البيانات.
	قابلية �إنتاج جداول الن�شر و�آليات الفح�ص والتدقيق.
3.3ت�صميم اجلداول امل�ساعدة  :تعريف وبناء اجلداول امل�ساعدة مثل جداول الرتميز وجداول
حتويل العمالت وجداول الأوزان ،وكل ما عداها من جداول ت�ساعد يف احت�ساب النتائج وتدقيق
البيانات.
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4.4ت�صميم �شا�شات الإدخال � :شا�شات الإدخال هي الواجهة التي يتم من خاللها �إدخال البيانات
وتخزينها على جداول البيانات الأ�سا�سية ،وبالتايل فهي تلعب دور ًا مهم ًا يف مدى دقة البيانات
املدخلة من جهة ،ومدى تقبل املدخل لها وراحته يف العمل عليها ،ويفرت�ض يف ال�شا�شات �أن ت�صمم
وفق املعايري وال�شروط التالية:
	�سهولة الو�صول �إلى الربنامج وت�شغيله.
	�سرعة التجاوب.
	مطابقة ال�شا�شات ل�شكل اال�ستمارة.
	مطابقة الت�سل�سل املنطقي للبيانات لت�سل�سلها يف اال�ستمارة.
	مطابقة النقالت على ال�شا�شة لتلك املوجودة على اال�ستمارة.
	فح�ص املدخالت ورف�ض �إدخال البيانات غري ال�صحيحة.
	جودة الت�صميم وح�سن مظهر ال�شا�شة وتركيب �أجزائها ومكوناتها.

 5.5برامج �إدخال البيانات:
ي�ستخدم لهذه الغاية العديد من احلزم والربجميات ،ويف مقدمتها احلزم الإح�صائية امل�صممة لهذه
اال�ستخدامات ،مثل ( ) spss, epi info, cspro, blaisوميكن يف الوقت نف�سه ا�ستخدام لغات الربجمة املختلفة
و�أنظمة قواعد البيانات مثل ( ،)access ,oracleويف�ضل ا�ستخدام احلزم الإح�صائية كونها تت�ضمن �أدوات
جاهزة لت�صميم اال�ستمارة وربط امللفات وتدقيق املدخالت ونقل وحتويل وجتميع البيانات وا�ستخراج اجلداول،
على �أن يتم مراعاة املبادئ التالية:
1.1تزويد برامج الإدخال بقواعد للمطابقة الآلية لتنبه مدخل البيانات عند �إدخال قيم غري منطقية �أو
م�ستحيلة ،وذلك لتجنب �أكرب قدر من �أخطاء الإدخال.
2.2على م�شرف الإدخال فح�ص جمموعة من اال�ستمارات املدخلة لكل مدخل ،والت�أكد من تطابق
البيانات يف اال�ستمارة والبيانات املدخلة.
3.3يتم ا�ستخراج تقارير بالبيانات املدخلة ب�شكل خط�أ ليتم ت�صحيحها .
4.4يتم و�ضع مناذج ا�ستالم وت�سليم وحفظ لال�ستمارات املدخلة .
5.5ال بد من عقد دورة تدريبية للمدخلني وعمل تطبيق عملي على عملية الإدخال .
6.6عمل ن�سخة احتياطية ( ) Back-upدوري للبيانات املدخلة .
7.7يجب متابعة معدالت الإجناز وكميات الأخطاء لكل مدخل .
8.8توثيق كافة الإجراءات �أعاله.
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� 6.5إدخال اال�ستمارات:
يف هذه املرحلة يتم نقل البيانات امل�ستوفاة من اال�ستمارات �إلى احلا�سوب ،وقد يكون ذلك من خالل
الإدخال اليدوي �أو الإدخال الآيل ،با�ستخدام تقنيات املا�سح ال�ضوئي (  ،(scannersولكل من احلالتني مزاياها
وم�شاكلها.
•جتهيز فريق �إدخال البيانات:
هناك جتهيزات مطلوبة للقيام بعملية الإدخال� ،أهمها ما ي�أتي :
1.1مدخل البيانات.
2.2جهاز حا�سوب مع ملحقاته.
3.3مكتب منا�سب.
4.4كر�سي متحرك ومريح.
5.5حامل �أوراق.
6.6قرطا�سية.
�7.7إ�ضاءة وتهوية جيدة.
وهناك موا�صفات حمددة يجب �أن تتوفر يف مدخلي البيانات ،وهي :
1.1معرفة جيدة باحلا�سوب.
�2.2سرعة الطباعة والإدخال.
3.3الدقة يف �إدخال البيانات.
4.4املحافظة على �سرية البيانات.
5.5عدم التدخل يف البيانات الواردة.
ويجب على املدخل �أن يراعي الأمور التالية يف عملية الإدخال :
�1.1أن يتم �إدخال البيانات كما هي على ال�شا�شة ب�أمانة ودقة.
�2.2إدخال كل بيان يف مكانه ال�صحيح على ال�شا�شة.
3.3قراءة ر�سائل اخلط�أ والتحذير التي تظهر على ال�شا�شة �أثناء الإدخال ،و�أن يتم الت�صرف ح�سب ما
تطلبه.
4.4عدم االجتهاد والت�صرف بالبيانات لأي �سبب كان.
5.5عدم قبول اال�ستمارات غري الوا�ضحة �أو املطمو�سة.
6.6عدم الأكل وال�شرب على طاولة الإدخال.
7.7و�ضع مالحظات وا�ضحة ومفهومة على اال�ستمارات الناق�صة �أو التي بها �أخطاء وم�شاكل.
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•ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �إدخال البيانات:
تعترب هذه التقنية حديثة نوع ًا ما يف اال�ستخدام الإح�صائي ،وما يزال يقت�صر ا�ستخدامها على جماالت
وم�سوح معينة .ولكنها تنطوي على ا�ستثمار �أمثل للموارد ،حيث انها:
فيما يلي �أهم التجهيزات املطلوبة لإدخال البيانات بهذه الطريقة :
�1.1سرعة �أكرب يف ادخال البيانات وبالتايل �إجناز امل�شاريع.
2.2دقة �أعلى (حيث تتال�شى �أخطاء الإدخال املعتمدة منها وغري املعتمدة).
3.3درجة �سرية وخ�صو�صية �أعلى ( حيث �أن اال�ستمارات ال ّ
يطلع عليها املدخلني ).
4.4توفري يف الأيدي العاملة ،حيث �أن اجلهاز الواحد يقوم بعمل عدة مدخلني يف �آن واحد.
 7.5تدقيق وتنظيف البيانات:
بعد اكتمال عملية �إدخال البيانات وقبل �أن يتم اعتماد البيانات املدخلة ،ال بد من �إجراء عملية تدقيق
وفح�ص للبيانات بهدف ك�شف الأخطاء املحتملة� ،سوا ًء كان م�صدرها من الباحث امليداين �أو من مدخل البيانات،
ومن ثم تنظيف وت�صحيح هذه الأخطاء.
مراحل التدقيق:
1.1التدقيق املكتبي :حيث يتم تدقيق اال�ستمارات الواردة من امليدان قبل �أن يتم حتويل اال�ستمارات
للإدخال ،ويتم فيها الرتكيز على الأخطاء يف تعبئة اال�ستمارة من قبل الباحثني امليدانيني ،وتقع
عملية التدقيق املكتبي على عاتق الإدارة املعنية ومدير امل�شروع واملدققني.
2.2التدقيق �أثناء الإدخال :ويتم فح�ص املدخالت من قبل برامج الإدخال ،ويتم فيها الك�شف عن
�أي �أخطاء حمتملة �سوا ًء من املدخل �أو الباحث ،وذلك على م�ستوى كل بيان على حدة ،وتقع عملية
التدقيق على عاتق �إدارة تقنية املعلومات.
3.3التدقيق بعد الإدخال :ويتم فيها مراجعة البيانات املدخلة ومقارنتها مع البيانات الواردة يف
اال�ستمارة لك�شف �أخطاء الإدخال ،وتكون بواحدة من الأ�ساليب التالية:
	 تدقيق �شامل :بحيث يتم مراجعة جميع البيانات املدخلة يف كل اال�ستمارات.
	 تدقيق بالعينة :بحيث يتم تدقيق عينة من اال�ستمارات لكل مدخل.
	 تدقيق بالعالقات :بحيث يتم تدقيق املدخالت ا�ستناد ًا �إلى العالقات املنطقية بني البيانات
و�إنتاج تقارير بالتناق�ضات املوجودة.
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وتقع املهمة الأ�صعب يف عملية التدقيق �أثناء وبعد اكتمال الإدخال على عاتق الإدارة املعنية بامل�سح ومدير
امل�شروع ،وقد يتم تدقيق البيانات عدة مرات �أثناء الإدخال لدرا�سة منطقيتها والك�شف عن الأخطاء يف الإدخال
�أو اال�ستيفاء �إن وجدت ،ومقارنة البيانات مع دورات �سابقة �أو م�صادر �أخرى لتقييم منطقية هذه البيانات ،ويف
العادة يحتوي امللف التح�ضريي لأي م�سح على برنامج زمني لهذا التدقيق.
وتقوم �إدارة تقنية املعلومات باتخاذ الو�سائل التالية ل�ضمان جودة التدقيق و�صحته:
�1.1سحب عينة ع�شوائية �صغرية من اال�ستمارات املدخلة لكل مدخل وتدقيقها تدقيق �شامل.
�2.2إذا كانت ن�سبة اخلط�أ عالية لدى املدخلني يتم زيادة العينة والتدقيق اجليد.
3.3من املفرو�ض �أن تكون ن�سبة اخلط�أ دون .% 5
4.4و�ضع العالقات املنطقية ال�صحيحة والتدقيق عليها من خالل برنامج يك�شف التناق�ضات وت�شغيل
ذلك الربنامج مبعدل يومي.
5.5فح�ص جميع الأخطاء التي يتم ك�شفها �أثناء التدقيق وتعديلها يف حال كانت �أخطاء �إدخال �أو
معاجلتها ميداني ًا �إن كانت �أخطاء تعبئة يف اال�ستمارة.
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الف�صل ال�ساد�س
ا�ستخراج نتائج امل�سح
 1.6املبادئ الأ�سا�سية يف تبويب وت�صنيف البيانات:
1.1يتم التبويب والت�صنيف بنا ًء على الأدلة الإح�صائية املعتمدة .
2.2عقد دورات تدريبية حول �آلية التبويب والت�صنيف وكيفية التغلب على امل�شاكل الفنية .
3.3يف�ضل مراجعة التبويب والت�صنيف من قبل جمموعة خمت�صة جلميع ال�سجالت �أو عينة منها .
4.4يقوم �أحد املخت�صني مبراجعة ات�ساق وت�صنيف اال�ستجابات .
5.5توثيق عملية التبويب والت�صنيف من خالل ال�شخ�ص املخت�ص ،ويتم ذكر الأمور التالية يف عملية
التوثيق :
	الأدلة امل�ستخدمة .
	املتغريات املرمزة.
	�أهم امل�شاكل .
	�آلية حلها .
	بالإ�ضافة �إلى عدد املرمزين واملدة الزمنية لعملية التبويب والت�صنيف.
 2.6املبادئ الأ�سا�سية يف تنظيف البيانات وبرامج املراجعة:
1.1تنظيف البيانات �أو ًال ب�أول ح�سب تواريخ الإدخال ومراحل امل�سح.
2.2تنظيف البيانات ح�سب معادالت وقواعد منطقية البيانات.
3.3تنظيف البيانات ح�سب قواعد الربط بني املتغريات.
4.4توثيق وحو�سبة �إجراءات تنظيف البيانات لال�ستفادة منها يف الدورات التالية للم�سح.
 3.6املبادئ الأ�سا�سية يف املراجعة املكتبية بعد الإدخال:
	�إعداد دليل للمراجعة والتدقيق املكتبي .
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	تطبيق قواعد الفح�ص الآلية الختبار منطقية البيانات .
	الت�أكد من اال�ستمارات التي حتتوي على بيانات غري منطقية .
	الت�أكد ميداني ًا من بع�ض البيانات �إذا لزم الأمر.
	�إجراء املعاجلة الإح�صائية للبيانات غري املنطقية.
 4.6املبادئ الأ�سا�سية يف ت�صميم برنامج التبويب و�إدارة البيانات:
	يتم اختيار برنامج التبويب بحيث يكون �سهل اال�ستخدام.
	هناك العديد من الربامج التي ميكن ا�ستخدامها لتبويب وحتليل البيانات مثل (spss, SAS ,
�.....oracleإلخ).
	جميع اجلداول التي مت �إعدادها خالل عملية التخطيط للم�سح يجب ا�ستخراجها على م�ستوى
الدولة والإمارة.
 5.6املبادئ الأ�سا�سية يف دمج البيانات:
	يف حال �إجراء امل�سح من �أكرث من جهة وكانت عملية الإدخال ال مركزية ،يجب �إعطاء عملية دمج
البيانات اهتمام كبري ل�ضمان ات�ساق وان�سجام البيانات من حيث الهيكلية واجلودة وعمل مقارنة
دقيقة بني املحتويات .
	يف حال وجود بيانات ومعلومات �إ�ضافية يف �أي من اجلهات ،ال بد من و�ضع �آلية وا�ضحة وموثوقة
لدمج البيانات .
 6.6املبادئ الأ�سا�سية يف مطابقة اجلداول:
	بعد �إن�شاء جداول املخرجات ،يتم فح�ص منطقيتها� ،أي �صحة املعلومات الواردة يف اجلدول الواحد.
	كما يتم مطابقة الأرقام الواردة يف اجلداول ذات املتغريات امل�شرتكة .
	البد من وجود رقم /رمز لكل جدول لي�سهل التعرف عليه ومتابعته.
 7.6كتابة التقرير النهائي:
ويت�ضمن التقرير النهائي للم�سح:
1.1املقدمة ،وت�شمل تعريف وا�ضح بامل�سح و�أهميته والأهداف الرئي�سية له وانعكا�سها على املجتمع
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والدولة.
�2.2شرح وايف للمنهجية امل�ستخدمة ،وي�شمل ذلك ت�صميم العينة وت�صميم �أدوات امل�سح .
�3.3إرفاق �أهم النتائج واملخرجات.
�4.4إعداد فقرة عن التباين واخلط�أ الإح�صائي.
5.5ت�ضمني عدد من اجلداول (كل اجلداول املعتمدة �أو جزء منها) ،والتي ت�سمح للقارئ مبزيد املراجعة
واملقارنة للنتائج التي مت التو�صل �إليها .
6.6ت�ضمني عدد من الأ�شكال البيانية التي تو�ضح �أهم النتائج ،مع مراعاة الدقة يف �إعدادها وتوظيفها
كو�سيلة لنقل ر�سالة حمددة .
7.7ذكر �أهم امل�صطلحات والتعريفات امل�ستخدمة يف امل�سح .
8.8عر�ض التقرير على جلنة حتكيم �أو جهة اخت�صا�ص �أو عقد ور�شة عمل لال�ستفادة من �آراء املخت�صني
قبل طباعة التقرير النهائي� ،إذا تطلب التقرير ذلك وفق ًا لأهميته وخ�صو�صيته.
�9.9شرح لآليات االحت�ساب وامل�ؤ�شرات .

� 8.6إعداد تقارير نتائج امل�سح:
ميكن �إعداد جمموعة من التقارير بح�سب اجلهة امل�ستهدفة منه ،مث ًال:
	متخذو القرارات ورا�سمي ال�سيا�سات  :تقرير خمت�صر ومبا�شر ب�أهم النتائج دون اخلو�ض يف
تفا�صيل املنهجية .
	الباحثون :ميكن اخلو�ض يف تفا�صيل املنهجية و�إرفاق كافة  /معظم املخرجات.
	اخلرب  /التقرير ال�صحفي :خمت�صر جد ًا ،ويظهر �أبرز النتائج ويبتعد عن ذكر ال�سلبيات �أو
تف�سر خط�أً.
امل�صطلحات التي ميكن �أن ّ
	التقارير املعمقة (املتخ�ص�صة) :حيث ميكن التن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص لعمل تقارير
فنية حتليلية لدرا�سة ظاهرة �أو جمموعة من الظواهر التي وردت يف نتائج امل�سح.
وب�شكل عام ينبغي �أن ي�شمل التقرير الإح�صائي (النتائج الرئي�سية للم�سح) املكونات التالية ،والتي يتوقع
من امل�س�ؤول عن �إعداد التقرير العمل مبوجبها ،وهي مكون �أ�سا�سي لدليل ن�شر البيانات الإح�صائية املعتمد يف هذا
اخل�صو�ص ،وت�شمل املكونات املعيارية ح�سب املرفق اخلا�ص يف نهاية الدليل (ملحق رقم .)4
 9.6ن�شر نتائج امل�سح:
1.1ا�ستخراج اجلداول وامل�ؤ�شرات املعدة واملتفق عليها م�سبق ًا ،والتي �صممت بنا ًء على �أهداف امل�سح.
�2.2ضمان حيادية الرقم الإح�صائي املن�شور.
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3.3املحافظة على �سرية البيانات الفردية.
4.4حتميل النتائج املعتمدة على موقع املركز الإلكرتوين .
5.5ن�شر النتائج ب�أ�شكال �أخرى خمتلفة ح�سب امليزانية املحددة ،وت�أخذ الأ�شكال التالية ( الأقرا�ص
املدجمة  ،الن�شرات  ،الكتب �....إلخ) .
6.6توزيع البيانات املعتمدة والقابلة للن�شر يف نف�س الوقت ولكافة م�ستخدمي البيانات.
7.7مرونة احل�صول على املعلومات الإح�صائية يف حال طلبها.
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الف�صل ال�سابع
�ضبط جودة الدرا�سة ون�شر البيانات وحتليل النتائج
 1.7مفهوم جودة البيانات:
�إن جودة البيانات الإح�صائية تعني مقيا�س مدى تلبية الإح�صاءات �إلى حاجة امل�ستخدمني وا�ستجابتها
لتوقعاتهم ،من حيث املحتوى وال�شكل والتوقيت وطريقة العر�ض.
وت�شمل جودة البيانات:
	ال�سالمة� :سالمة املنهج املطبق وهي احليادية التامة بكل خطوات العمل ،وعدم التحيز وعدم
وجود تدخل خارجي ،والعمل با�ستقاللية ،وميكن اللجوء �إلى جهات حمايدة لتنفيذ هذا العمل
ل�ضمان احليادية التامة.
	معقولية املنهاج� :أن يكون منهاج العمل معرتف به من الناحية العلمية وبا�ستخدام التعاريف
والت�ص�إنيف واملنهجيات الدولية.
	�إمكانية الو�صول� :إمكانية و�صول املعنيني �إلى البيانات ب�سهولة ،مع احلفاظ على �سرية املعلومات
الفردية وتطبيق �أخالقيات العمل بهذا اخل�صو�ص.
	القابلية واالقتدار :يجب �أن يكون النظام مقتدر ًا يف جمال تقدمي اخلدمة املطلوبة وفق ًا ملعايري
حمددة ومعرتف بها.
	ال�صلة بالواقع� :أن تكون املوا�ضيع التي يغطيها هذا العمل ذات �صلة باحتياجات امل�ستخدمني ولها
�صلة بالواقع املوجود يف الدولة.
عال من الدقة كي يجري ا�ستخدامها باطمئنان من
	الدقة :يجب �أن تكون البيانات على م�ستوى ٍ
قبل خمتلف امل�ستخدمني.
	الوقتية� :أن يتم ا�ستخراج النتائج يف الوقت املنا�سب ال�ستخدامها وحتقيق الأهداف املرجوة من
جمعها.
	قابليتها للمقارنة� :أن ت�ستخدم نف�س املنهجية ونف�س الت�صانيف كي تكون البيانات قابلة للمقارنة
بني خمتلف الوزارات وامل�ؤ�س�سات �أو بني ال�سنوات ،كما ينبغي �أن تكون قابلة للمقارنة مع الدول
الأخرى.
	االت�ساق :ينبغي �أن تكون البيانات مت�سقة وخالية من التناق�ض والتعار�ض وقابلة للمقارنة ،كما
ورد يف البند ال�سابق.
	الكمال� :أن تكون البيانات �شاملة ملختلف فئات املتعاملني وعلى مدار �سنة كاملة ،وتغطي املو�ضوع
املراد درا�سته بالكامل دون لب�س �أو غمو�ض.
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 2.7العوامل التي ت�ؤثر على نوعية البيانات:
تعد الأخطاء من �أهم العوامل التي ت�ؤثر على نوعية البيانات ،وهي على نوعني ،وهما �أخطاء املعاينة
و�أخطاء غري املعاينة:
�أو ًال� /أخطاء املعاينة :وهي الأخطاء الناجتة عن ا�ستخدام جزء من املجتمع بد ًال من �إجراء م�سح �شامل ،وهذه
الأخطاء تعتمد على ت�صميم العينة وحجم العينة وخ�صائ�ص املجتمع بالن�سبة لل�صفة املدرو�سة ،وغالب ًا ال ت�شكل
هذه الأخطاء �أية م�شاكل نظر ًا لإمكانية درا�ستها وح�سابها واحلد منها.
ثاني ًا� /أخطاء غري املعاينة :وهي �أية �أخطاء غري �أخطاء املعاينة ،وت�شمل:
1.1الأخطاء الناجتة عند ت�صميم امل�سح وت�صميم اال�ستمارة و�إعداد التعليمات والوثائق الأخرى للم�سح.
2.2الأخطاء الناجتة يف مرحلة جمع البيانات ،وت�شمل:
�أ .الأخطاء الناجتة عن املديل باملعلومات وت�شمل:
	عدم اختيار �شخ�ص م�ؤهل لإعطاء املعلومات ،مثل اختيار �شخ�ص غري ال�شخ�ص
الذي تلقى اخلدمة.
	اختيار وقت غري منا�سب ،مثل جمع البيانات يف الليل �أو وقت الظهرية �أو عندما
يكون امل�ستجيب من�شغ ًال يف �أمور �أخرى.
ب .الأخطاء الناجتة عن الباحث:
	عدم وجود التدريب الكايف ،مما يجعل الباحث ي�س�أل ب�أ�سلوب خاطئ ،مما يعني
احل�صول على معلومات خاطئة.
	الأخطاء الناجتة عن ترجمة الأ�سئلة من اللغة العربية الف�صحى �إلى اللهجة التي
يتعامل بها امل�ستجيب.
ج .الأخطاء الناجتة عند ا�ستيفاء بنود اال�ستمارة.
د .الأخطاء الناجتة عن عدم وجود الإ�شراف واملتابعة والرقابة على العمل امليداين:
	عدم التغطية ال�شاملة ،وتعني تغطية جزء من العينة بد ًال من تغطية العينة كلها.
	�أخطاء عدم ا�ستجابة بع�ض وحدات املعاينة املختارة وعدم تقدمي البدائل عنها.
� 3.3أخطاء تبويب ومعاجلة البيانات وا�ستخراج النتائج وطباعتها ،وت�شمل:
	�أخطاء التدقيق :ف�إذا وجدت قاعدة تدقيق خاطئة ومت ت�صحيح البيانات على
�أ�سا�سها ،فهذا يعني �إحداث خط�أ يف جميع اال�ستمارات ال�صحيحة.
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	�أخطاء الرتميز� :إذا ا�ستخدم نظام ترميز معني لإدخال البيانات �إلى احلا�سب
الآيل ،ف�إن هناك احتماالت كبرية يف حدوث ترميز خاطئ ،وللتقليل من هذا النوع
من الأخطاء يقرتح �إجراء تدقيق للرتميز �أو ا�ستخدام ا�ستمارات مرمزة ذاتي ًا.
	�أخطاء الإدخال �إلى احلا�سب الآيل :هناك كثري من م�صادر اخلط�أ عند الإدخال،
مثل �إدخال بيانات خاطئة �أو �إحداث �إزاحة عند الإدخال ،ولتفادي مثل هذا النوع من
الأخطاء يقرتح تدقيق جميع البيانات التي �أدخلت �إلى احلا�سب الآيل ،كذلك �أخذ
عينة وا�ستخراج نتائجها يدوي ًا ،ومقارنة النتائج اليدوية بالنتائج التي ا�ستخرجت
من احلا�سب الآيل.
 3.7طرق التدقيق لتح�سني نوعية البيانات:
هناك العديد من الطرق والو�سائل التي تطورت يف التجربة العملية لتح�سني جودة البيانات ،وهذه
الو�سائل تختلف من م�سح �إلى �آخر ومن جتربة �إلى �أخرى ح�سب خ�صو�صية كل مو�ضوع ،وب�شكل عام ميكن الإ�شارة
ملا يلي يف هذا املجال:
�أو ًال� /إجراء املقارنات للبيانات �سواء مع ال�سنوات ال�سابقة �أو مع ذات امل�ؤ�شر مع م�صادر �أخرى.
ثاني ًا /درا�سة االت�ساق ،وت�شمل التحقق من:
	منطقية الأرقام.
	االت�ساق الداخلي ،من خالل القيام مبا يلي:
•القيام بعمل م�سح �أو تعداد بعدي ب�أ�سلوب املعاينة.
•التدقيق يف املوقع.
ثالث ًا /معاجلة حاالت عدم اال�ستجابة :وميكن القيام بذلك من خالل اتخاذ الإجراءات التي من �ش�أنها تخفيف
العبء عن املبحوثني ،وذلك بتقليل عدد الزيارات ما �أمكن ،والتقليل من حجم اال�ستمارة بحذف جميع الأ�سئلة
غري ال�ضرورية ،واختيار الوقت املنا�سب لإجراء املقابلة ،وكذلك العمل لتجنب تكرار نف�س املبحوث يف �أكرث من
م�سح.
رابع ًا /حت�سني نوعية البيانات :وميكن حتقيق نتائج هامة على هذا ال�صعيد يف حال مت الأخذ بعني االعتبار ما
يلي:
	حتديد مهام كل باحث ب�شكل وا�ضح.
	اختيار الباحثني ذوي الكفاءة العالية ومنحهم التدريب الكايف.
	توفري جميع الوثائق الالزمة.
	توفري الدعم اللوج�ستي.
	وجود �إلزام قانوين ب�إعطاء املعلومات الالزمة.
47

املبادئ التوجيهية لإعداد وتنفيذ امل�سح الإح�صائي

	الإ�شراف اجليد وامل�ستمر على العمل يف جميع املراحل.
	حم�أولة تق�صري فرتة العمل امليداين قدر الإمكان دون الت�أثري على نوعية البيانات.
	ا�ستخدام �أ�سلوب التدقيق بالعينة.
	حت�سني �أداء الباحث.
 4.7ن�شر النتائج:
ي�شمل هذا اجلانب كافة الفعاليات الالزمة لإعداد نتائج امل�سح ون�شرها �أو �إتاحتها للجمهور ،وت�ضم
الفعاليات التالية:
عر�ض النتائج :هو عملية نقل الإح�صاءات �إلى معلومات وجعل تلك املعلومات متاحة ال�ستخدام جمهور
امل�ستفيدين واملهتمني والعامة ب�شكل عام.
)�إح�صاءات  >---بيانات  >---معلومات)
وت�شمل عملية عر�ض النتائج خمتلف و�سائل العر�ض ،مثل :الندوات وور�ش العمل والن�شر يف و�سائل
الإعالم واملطبوعات والأقرا�ص املدجمة والتقارير التحليلية والكتب واملجالت �إ�ضافة �إلى الإنرتنت ،وعر�ض النتائج
عن طريق املل�صقات واملطويات وخدمات املعلومات التي ت�شمل الهاتف والفاك�س والربيد الإلكرتوين �إ�ضافة �إلى
املحا�ضرات واالجتماعات وغريها.
�إعداد الإ�صدارات الإح�صائية :ميكن تق�سيم التقارير الإح�صائية �إلى تقارير حتتوي على �إح�صاءات
جمدولة وتقارير �إح�صائية حتليلية ،هذا بالإ�ضافة �إلى الإ�صدارات الإح�صائية املتخ�ص�صة �سواء ح�سب املو�ضوع
او ح�سب طبيعة جمهور امل�ستخدمني كالن�شرات اخلا�صة ،املطويات وغريها.
التقارير املجدولة :حتتوي على بيانات تابعة وبيانات م�ستقلة ،تركز هذه اجلداول على عدد من املتغريات
وت�ستخدم لأغرا�ض ن�شر النتائج و�أغرا�ض التحليل املتخ�ص�ص.
تلخي�ص البيانات :بعد جمع البيانات �سوا ًء من امل�صادر التاريخية �أو من امل�صادر امليدانية ،ف�إنها تكون بيانات
خام غري منظمة وي�صعب درا�ستها �أو ا�ستنتاج �أي �شيء منها ،لذلك توجد حاجة �إلى فح�ص البيانات وتنظيمها
وتلخي�صها ب�صورة ي�سهل فهمها وا�ستنتاج بع�ض النتائج الأولية منها.
ويتم عر�ض البيانات بالطرق التالية:
	جدولة البيانات :يتم يف هذه الطريقة و�ضع البيانات يف جداول �إح�صائية يختلف �شكلها ح�سب
نوع البيانات.
	متثيل البيانات بياني ًا :هو التعبري عن البيانات بر�سوم بيانية تتالئم مع طبيعتها.
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� 5.7أنواع البيانات الإح�صائية:
1.1البيانات الو�صفية :هى البيانات التى ت�صف �أفراد املجتمع ،مثل متغري اجلن�س الذي ينق�سم �إلى
ق�سمني  :ذكور و�إناث ،واحلالة العملية للفرد واملهنة ،حيث تكون �إما مزارع � ،أو عامل غري ماهر
� ،أو عامل ماهر� ،أو موظف � ،أو تاجر  ،وهذه املتغريات يتعذر معاجلتها �إح�صائي ًا ما مل مت ّيز عن
بع�ضها البع�ض با�ستخدام الأرقام.
2.2البيانات الكمية :هى البيانات التى يقا�س فيها الأفراد واملجتمع مبقايي�س كمية رقمية ،ويعترب العمر
وعدد �سنوات التعليم �أمثلة لهذه املتغريات.
 6.7العر�ض اجلدويل :
ت�شكل اجلداول الق�سم الأكرب من ال�صورة الإح�صائية لأي تقرير �أو ن�شرة �إح�صائية ،وي�شكل اجلدول
الإح�صائي املنتج الأبرز للعملية الإح�صائية ب�شكل عام ،ويف �سياق �إنتاج �أف�ضل اجلداول الإح�صائية ينبغي الإ�شارة
�إلى النقاط التالية:
تعريف اجلدول الإح�صائي :عبارة عن م�صفوفة حتتوي على معلومات مرتبة �ضمن �أعمدة و�أ�سطر،
ويوجد نوعني رئي�سيني من اجلداول:
1.1اجلداول املرجعية :ت�شمل اجلداول املتعلقة بالتوثيق واملراجع واجلداول التف�صيلية وت�شمل
امل�ؤ�شرات والقيم املطلقة ولها موا�صفات معروفة.
2.2اجلداول التكرارية :هي التي تنظم وتلخ�ص البيانات الإح�صائية� ،سوا ًء كانت و�صفية �أو
كمية فيما ي�سمى بالتوزيع التكراري ،وهو عبارة عن جدول يلخ�ص البيانات اخلام فيوزعها على
فئات ويحدد عدد الأفراد الذين ينتمون �إلى كل فئة ،وي�سمى هذا العدد بتكرار الفئة ،وميكن تكوين
جدولني �آخرين من جدول التوزيع التكراري ،وهما:
	اجلدول التكراري الن�سبي :ويتكون من خانتني مثل اجلدول التكراري العادي ،ولكن خانة التكرار
يكتب بها التكرار الن�سبي ،وهو عبارة عن التكرار لأي فئة مق�سوم ًا على جمموع التكرارات ،ويكون
جمموع التكرار الن�سبي جلميع الفئات م�ساوي ًا للواحد ال�صحيح.
	اجلدول التكراري املئوي :ويتكون من خانتني �أي�ض ًا مثل اجلدول التكراري الن�سبى ال�سابق ،ولكن فى
خانة التكرارات الن�سبية تكتب التكرارات املئوية ،وميكن احل�صول عليها ب�ضرب التكرار الن�سبى يف
 ،100ويالحظ �إن جمموع التكرارات املئوية ي�ساوى . 100
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 7.7العر�ض البياين:
ي�شمل هذا اجلانب ما يلي:
	الأعمدة البيانية (  ) Bar Chartوالر�سوم البيانية ( :) Pie Chartوت�ستخدم يف حالة
البيانات التي لها وحدة قيا�س ا�سمية �أو ترتيبية ،ب�شرط �أن تكون تق�سيمات املتغري لي�ست كبرية.
	املدرج التكرارى :وي�ستخدم يف حالة البيانات امل�ستمرة ( وحدة قيا�سها فرتة �أو ن�سبة ) ،واملو�ضوعة
يف اجلداول التكرارية بعد الرتميز  ،وي�ستخدم املدرج التكراري �أي�ض ًا يف حالة البيانات الكمية
املتقطعة ،حيث ير�سم املدرج التكراري على حمورين متعامدين �أحدهما �أفقي ميثل الفئات ،والثاين
ر�أ�سي ميثل التكرار ،وتر�سم م�ستطيالت متال�صقة على الفئات ،قاعدتها طول الفئة حم�سوب ًا من
احلدود احلقيقية ،وارتفاعاتها عبارة عن تكرار هذه الفئات ،فمث ًال بالن�سبة �إلى الفئة الأولى يكون
امل�ستطيل قاعدته بادئة من احلد الأدنى للفئة الأولى ،ومنتهية باحلد الأعلى للفئة الأولى ،وارتفاع
امل�ستطيل هو تكرار الفئة الأولى وهكذا لباقي امل�ستطيالت التى متثل باقي الفئات.
وميكن ر�سم املدرج التكرارى بطريقة �أخرى ،وهى �أن حتدد مراكز الفئات على املحور الأفقي،
ومنها ير�سم ارتفاع امل�ستطيل املمثل للتكرار فى منت�صف القاعدة للم�ستطيل ،على �أن يكون البعد
من �أحد جوانب مركز الفئة م�ساوي ًا لبعد اجلانب الآخر ،وي�ستكمل ر�سم امل�ستطيل للفئة الأولى
وتتبع نف�س الطريقة لباقي الفئات.
	امل�ضلع التكراري :ير�سم امل�ضلع التكرارى على حمورين ،الأفقى ميثل الفئات ،والر�أ�سى ميثل
التكرار ،مثل ما ورد �شرحه فى طريقة ر�سم املدرج التكراري ،وبد ًال من ر�سم م�ستطيل ارتفاعه ميثل
التكرار ،ن�ضع نقطة واحدة فقط على ارتفاع ميثل التكرار لهذه الفئة وذلك عند منت�صف الفئة،
ويكرر ر�سم النقاط لباقي التكرار بحيث تكون ارتفاعاتها ممثلة لتكرار تلك الفئات وذلك من
منت�صفاتها ،لإننا نفرت�ض انتظام توزيع التكرارات داخل كل فئة ،وبعد ذلك ن�صل بخط م�ستقيم
كل نقطتني متج�أورتني فنح�صل على امل�ضلع التكرارى.
	املنحنى التكرارى املمهد :ير�سم املنحنى التكرارى املمهد على حمورين متعامدين ،الأفقى ميثل
الفئات والر�أ�سى ميثل التكرار ،ويتم ر�سم النقاط مثل ما اتبع فى امل�ضلع التكراري ،وميهد املنحنى
التكرارى باليد كي ي�أخذ �شك ًال ان�سيابي ًا حتى لو لزم الأمر عدم املرور ببع�ض النقاط.
 8.7التحليل الو�صفي للبيانات الإح�صائية:
�إن عملية التحليل الإح�صائي هي عملية جتزئة البيانات واملعلومات الإح�صائية �إلى جمموعات مرتابطة،
و�إيجاد العالقة بني تلك البيانات ،وذلك بغر�ض فهم كيفية ح�صول التغري على متغري معني.
لذا ف�إن عملية التحليل تعني �إيجاد عملية للربط بني املتغريات وربطها بالواقع ،لتقدمي معلومة مفيدة
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للقاريء ،حيث يحتاج القاريء هذا التحليل لإ�صدار احلكم حول مو�ضوع معني ،مثل التغري على معدل البطالة عرب
الزمن.
�إعداد البيانات الإح�صائية للتحليل:
قبل �إجراء عملية التحليل الإح�صائي يجب الت�أكد من �أن البيانات الإح�صائية معدة لإجراء عملية
التحليل عليها ،وهذا يتطلب الت�أكد من ما يلي:
	يجب �أن تكون البيانات الأ�سا�سية متوفرة ،مثل البيانات التعريفية والبيانات املتعلقة يف معدل
امل�شاركة يف الن�شاط االقت�صادي مث ًال ،وعدد املتعطلني والعاملني ،وغريها من البيانات الالزمة
لتحليل البطالة والعمالة �إذا كان التحليل خم�ص�ص لهذا املجال.
	ينبغي توفري بيانات تف�صيلية عن املوا�ضيع املكملة للمو�ضوع املراد درا�سته ،مثل التغري على الدخل
القومي وعدد ال�سكان ،والتي ميكن �أن ت�ستخدم كمعلومات م�ساعدة لأغرا�ض التحليل وتف�سري بع�ض
التغريات التي حتدث.
	يجب �أن تكون البيانات مت�سقة وال يوجد فيها قيم �شاذة �أو قيم متطرفة ميكن �أن ت�ؤثر على التحليل،
ويف حال وجود عدم ات�ساق ميكن ا�ستخدام بع�ض الأ�ساليب جلعل تلك البيانات مت�سقة مثل ا�ستخدام
املعدل املتحرك.
	يجب �أن ال يكون هناك �أي فجوات يف البيانات ،بحيث يجري التعوي�ض عن القيم املفقودة قبل �إجراء
التحليل.
	يجب �أن يتم �إعداد البيانات بالأ�سلوب الذي تتطلبه عملية التحليل والربنامج امل�ستخدم للتحليل،
فمث ًال التعبري عن القيم الوهمية يف برنامج ( )spssيختلف عن التعبري عن تلك القيم يف برنامج
(.)stata
	الت�أكد من دقة البيانات املتوفرة ،وميكن ا�ستخدام الطرق التالية لهذا الغر�ض:
�إجراء املقارنات بني خمتلف ال�سنوات وبني املجاميع والبيانات التف�صيلية للبيانات املراد
حتليلها.
ا�ستخدام املعامالت الفنية من خالل البيانات الإح�صائية ومقارنتها باملعلومات الفنية
من امل�صادر العلمية ،مثل كمية املياه التي ت�ستخدم لوحدة امل�ساحة (الدومن).
�إجراء مقارنة للبيانات الإح�صائية مع بيانات �أخرى ،مثل كميات امل�ستخدم يف الإنتاج
ومقارنته مع املخ�ص�ص لال�ستهالك من املنتج وامل�ستورد ،وذلك با�ستخدام بيانات ن�شاط
ال�صناعة وبيانات التجارة اخلارجية ،حيث ينبغي �أن تكون الأرقام منطقية وواقعية.
 9.7اختيار �أ�سلوب منا�سب للتحليل:
�إن عملية التحليل تتدرج من الأ�سلوب الو�صفي الب�سيط الذي يت�ضمن قراءة الأرقام والتعليق عليها� ،إلى
�أ�سلوب بناء النماذج االقت�صادية املعقدة ،لذا ف�إن عملية اختيار �أ�سلوب التحليل املنا�سب من املهام ال�ضرورية التي
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يجب حتديدها قبل �إجراء عملية التحليل ،ويعتمد �أ�سلوب التحليل على العوامل التالية:
	الهدف من �إجراء التحليل :ف�إذا كان الهدف من التحليل خماطبة القراء ب�شكل عام ف�إنه غالب ًا ما
يكون حتليل و�صفي ب�سيط ،ويت�ضمن بع�ض الو�سائل التو�ضيحية ،مثل الر�سوم البيانية وغريها� ،أما
�إذا كان التحليل �إعداد بحث علمي ي�شمل اختبار فر�ضيات وبناء مناذج ،ف�إن عملية التحليل تركز
على ا�ستخدام املعادالت الريا�ضية والإح�صاء الريا�ضي واالقت�صاد القيا�سي وغريها.
	اجلهة امل�ستهدفة من �إجراء التحليل :هل هي متخذي القرار �أم املخت�صني �أم املث ّقفني؟
	الإمكانيات الفنية املتاحة لإجراء التحليل :وت�شمل اخلربات املتوفرة لدى الأفراد �إ�ضافة �إلى
الربجميات الإح�صائية املتوفرة لهذا الغر�ض.
	البيانات املتوفرة.
	الوقت املتاح لإجراء عملية التحليل.
�أنواع التحليل:
	التحليل الو�صفي :وي�شمل و�صف للبيانات الإح�صائية املوجودة ،مثل ارتفاع ن�سبة البطالة بني الإناث
مقارنة بن�سبة البطالة بني الذكور خالل الربع الأول من عام .2006
	التحليل الكمي :وي�شمل �إجراء االختبارات �سوا ًء كانت معلمية �أو غري معلمية ،مثل املقارنة بني
متو�سطني �أو اختبار الإ�شارة وغريها.
	ا�شتقاق معادالت التوقع وبناء مناذج �إح�صائية �أو اقت�صادية.
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الف�صل الثامن
�إعداد موازنات امل�شاريع الإح�صائية
يتم بناء موازنات امل�سوح يف املرحلة التح�ضريية للم�شاريع وفق منوذج موحد جلميع امل�شاريع ,حيث يتم
ر�سم موازنة �أولية لوثيقة امل�شروع الإح�صائي ,ويجرى بع�ض التعديل على هذه املوازنة يف ر�سم املوازنة النهائية,
وذلك على �ضوء العينة واال�ستمارة واملتطلبات الأخرى ,وت�أخذ عملية �إعداد املوازنة وقت ق�صري بفعل نظام الـ
( )RATEامل�ستخدم يف املركز لو�ضع موازنات امل�سوح.
 1.8ما هو نظام الـ (:)RATE
هو نظام يهدف �إلى �إيجاد التكلفة للوحدة امل�ستخدمة لتنفيذ ن�شاط �إح�صائي (�شهر �-أ�سبوع – يوم
�ساعة) ,ويف اجلهاز يتم اعتماد معدل التكلفة على م�ستوى الأ�سبوع ,حيث يتم �إيجاد تكلفة الأ�سبوع الواحد لكل�شخ�ص من امل�صاريف التي يتم الإنفاق عليها.
 2.8مربرات ا�ستخدام نظام الـ (:)RATE
1.1تعدد امل�شاريع الإح�صائية يتطلب التفكري لإيجاد نظام يتم فيه التغلب على �صعوبة حتميل كل م�شروع
مبا يخ�صه من امل�صاريف ,حيث �س ّهل النظام الف�صل بني امل�صاريف التي تخ�ص كل م�شروع وحتمله
ملا يخ�صه من النفقات ,وخا�صة امل�صاريف الإدارية والعمومية والتي متثل امل�صاريف اخلا�صة
مبكتب املدير العام والإدارات �أو الوحدات التابعة له ,بالإ�ضافة �إلى ال�ش�ؤون الإدارية واملالية....
الخ ,حيث تقوم هذه الوحدات بتقدمي اخلدمات جلميع امل�شاريع والأق�سام كل ح�سب ما يخ�صه من
امل�صاريف ,وكذلك بالن�سبة خلدمات الكمبيوتر ,وغريها من امل�صاريف التي كان ي�صعب الف�صل
بينها وحتديد ن�صيب كل م�شروع منها.
2.2تنوع امل�شاريع وتعدد امل�س�ؤولني عن تقدير تكاليف امل�سوح الإح�صائية يف املركز ,بحيث ي�ؤدي النظام
�إلى توفري �أداة موحدة لتقييم وتقدير تكاليف امل�سوح ،وي�ساهم يف توفري تقديرات منطقية من قبل
الفنيني.
3.3بناء املوازنات وايجاد نظام �سهل للم�ساعدة يف و�ضع موازنات للم�شاريع وفق متطلبات املتابعة على
تنفيذ اال�سرتاتيجية ,للتجاوب الفعال واملن�سجم مع تعليمات وزارة املالية يف جمال التقارير املالية
املن�سجمة مع املوازنة ال�صفرية وغريها من التعليمات يف عملية ال�صرف على امل�شاريع من جهة
ولت�سهيل العمل من اجلهة الأخرى.
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 3.8م�ستلزمات احت�ساب الـ(:)RATE
	حت�ضري قائمة باملوظفني املعنيني (الدائمني وامل�ؤقتني) ,بالإ�ضافة �إلى الوظائف ال�شاغرة واملتوقع
مل�ؤها ,موزعني ح�سب كل ق�سم و�إدارة يف املركز ب�شكل �سنوي.
	عدد املوظفني يف كل �إدارة والراتب الإجمايل لكل موظف وجمموع الرواتب الإجمالية يف كل �إدارة
وق�سم.
	ا�ستخراج ميزان املراجعة وحتليل كافة امل�صاريف ال�سنوية للعام ال�سابق واعتماده ك�أ�سا�س الحت�ساب
الـ (.)Rate
	مقدار ا�ستهالك الأ�صول الثابتة ,مثل الأثاث والأجهزة مبا فيها احلا�سوب ,وكذلك �أية م�صاريف
�أخرى متوقعة مثل ا�ستئجار مكاتب جديدة ،عقود �صيانة......الخ.
 4.8احت�ساب الـ ( )RATEواملوازنات:
�إن نظام املوازنات مبني على مبادئ �أ�سا�سية يف الإدارة احلديثة والتي منها:
1.1كل امل�صاريف املتعلقة باملركز والتي يجب �أن تغطى ب�شكل مربر �ضمن الربنامج الإح�صائي (مبعنى
�أن كل م�شروع يجب �أن يغطي امل�صاريف املتعلقة به و�أي�ض ًا ن�سبة م�ساهمته من امل�صاريف الإدارية
والعمومية للمركز) ,وبالتايل حتمل هذه امل�صاريف على امل�شاريع الإح�صائية.
2.2كل امل�صاريف يجب �أن تكون مرتبطة مبخرجات ,وهي الربامج الإح�صائية املعتمدة على امل�شاريع
املعتمدة �ضمن خطة املركز �سنوي ًا.
3.3عدد من موظفي املركز الدائمني وامل�ؤقتني ,حيث �أن الـ ( )RATEتت�أثر �صعود ًا ونزو ًال بتغيري العدد
من املوظفني.
 4.4يف حالة عمل موظف على �أكرث من م�شروع يف نف�س الوقت ,يجب ا�ستخدام ( )t. Sheetيف ت�سجيل
الوقت املبذول على امل�شاريع ,ويتم التحميل على تلك امل�شاريع على �أ�سا�س الوقت املبذول على كل
م�شروع.
� 5.8آلية احت�ساب الـ (:) RATE
يتم احت�ساب التكلفة ال�شهرية لكل موظف لعدد من املوظفني يف الإدارة وللموظفني يف الإدارة كالتايل:
	احت�ساب الراتب الإجمايل للموظف ,ي�ضاف له ح�صة كل موظف من:
م�صاريف الأجرة واخلدمات العامة.
الأجهزة املكتبية.
جهاز الكمبيوتر امل�ستخدم من قبل املوظف.
 ح�صة املوظف من القرطا�سية والت�صوير واملواد امل�ستهلكة.
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وبذلك نكون قد ح�صلنا على التكلفة ال�شهرية للموظف الواحد ,وكذلك التكلفة ال�شهرية للموظفني يف
الق�سم والإدارة.
	احت�ساب التكلفة ال�شهرية مع امل�صاريف الإدارية والعمومية لكل موظف وق�سم و�إدارة.
	توزيع امل�صاريف الإدارية العمومية واملتمثلة مبكتب املدير العام و�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية على
بقية عدد املوظفني الفنيني.
	يق�سم العمل امليداين على عدد املوظفني العاملني يف امليدان ,وتقنية املعلومات على عدد املدخلني
واملربجمني يف الإدارة.
	احت�ساب التكلفة الأ�سبوعية للإح�صائيني لكل �إدارة.
	احت�ساب التكلفة الأ�سبوعية لبقية املوازنة اخلا�صة بالعمل امليداين ،و�أنظمة املعلومات ،وخدمات
الإدارة كما هو مو�ضح يف النموذج �أدناه ،حيث يف�سر كيفية االحت�ساب ويعد دليل ملدير امل�شروع
الإح�صائي يف عملية االحت�ساب:
كيفية احت�ساب الـ ( )RATE؟
الراتب الإجمايل:

الراتب الأ�سا�سي  +العالوات .

التكلفة ال�شهرية :

الـ ــراتب الإجم ـ ــايل  +الإيج ـ ـ ـ ــارات ال�شه ـ ـ ـ ـ ــرية
واملنافع وال�صيانة  +ا�ستهالك الأثاث والأجهزة
املكتبية  +خدمات �أنظمة الكمبيوتر  +القرطا�سية
 +امل�صاريف الأخرى (الطارئة ،التدريب ،الهاتف،
الفاك�س).

امل�صاريف الإدارية والعمومية:

التكلف ـ ــة ال�شهريـ ـ ــة لكل من مكتـب املديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الع ـ ـ ــام و�إدارة ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون الإدارية واملالية +
التكلفة ال�شهرية (للدعاية والإعالن  +م�صاريف
ال�سيارات  +م�صاريف ال�سفر اخلارجي  +الربيد +
ر�سوم املهنيني) ÷ (عدد موظفي املركز – عدد
موظفي مكتب املدير العام و�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية
واملالية). 4.333 /

:4.333

معدل عدد الأ�ســابيع يف ال�شهر (� 52أ�سبوع ÷ 12
�شهر = .)4.333
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�إدارة امل�شروع:
خدمات مكتب الإدارات:

[(التكالي ــف ال�شهرية للإدارات  +امل�صاريـ ـ ـ ـ ـ ــف
الإداريــة والعمــومية) ÷ (جمموع املوظفني يف
الإدارات– املوظفني يف مكتب مدراء الإدارات مبا
فيهم ال�سكرتريات يف الإدارات)] ÷ .4.333

موظفو امل�سح (الربنامج):

](جمموع الرواتب الإجمالية ملوظفي الإدارات
الفنية – الرواتب الإجمالية ملكتب مدراء
الإدارات) ÷ (جمموع موظفي الإدارات– موظفي
مكتب املدراء)] ÷ .4.333

العمل الإ�ضايف:

تقدر فعلي ًا ح�سب احلاجة؟

امل�ست�شارون املحليون:

تقدر ح�سب احلاجة الفعلية وتعتمد على العقد،
والر�سوم خا�ضعة للتفاو�ض.

		
املوا�صالت املحلية وتكاليف �أخرى ذات عالقة:

تقديرات ال�سفر الداخلية والتكاليف ذات العالقة.

العمل امليداين:

56

خدمات مكاتب العمل امليداين :

](التكالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال�شـ ـ ـ ـ ـ ــهرية ملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتب
العمل امليداين  +امل�صاريف الإدارية والعمومية)
÷ (جمموع رواتب مكاتب العمل امليداين – رواتب
مكتب مدراء املكاتب] ÷ .4.333

م�شرفو العمل امليداين:

]جمموع الرواتب الإجمالية مل�شريف العمل امليداين
÷ عدد امل�شرفني يف العمل امليداين] ÷ .4.333

باحثو العمل امليداين:

]جمموع الرواتب الإجمالية للباحثني امليدانيني
÷ عدد الباحثني امليدانيني ] ÷ .4.333

تكاليف التوظيف والتدريب:

]تكاليف تقديرية لكل متدرب يومي ًا (من من�سق
العمل امليداين)].

تكاليف املوا�صالت امليدانية:

]تكاليف تقديرية لكل باحث ميداين] من من�سق
العمل امليداين ].
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لوازم الباحث امليداين:

]تكاليف تقديرية لكل باحث وم�شرف ميداين
(من من�سق العمل امليداين)].

املكاتب امليدانية:

](جمموع الأجرة واملنافع وال�صيانة والقرطا�سية
وامل�ستهلكات واملوا�صالت املحلية ال�شهرية للمكاتب
امليدانية) ÷ عدد الباحثني وامل�شرفني] ÷
.4.333

اخلرائط:

]جمموع الرواتب الإجمالية لوحدة اخلرائط +
امل�صاريف الإدارية والعمومية] ÷ ](عدد موظفي
اخلرائط.4.333 ÷ ])1-

املنهجيات والعينات:

](جمموع التكاليف ال�شهرية لإدارة املنهجيات
 +امل�صاريف الإدارية والعمومية ) ÷ (جمموع
موظفي الإدارة– جمموع موظفي مكتب مدير
الإدارة)] ÷ .4.333

معاجلة البيانات:
مكتب مدير �إدارة تقنية املعلومات:

](جمموع التكاليف ال�شهرية لإدارة تقنية
املعلومات  +امل�صاريف الإدارية والعمومية ) ÷
(جمموع موظفي الإدارة– جمموع موظفي مكتب
مدير الإدارة)] ÷ .4.333

خدمات �أنظمة الكمبيوتر:

](جمموع تكاليف �أجهزة الكمبيوتر ÷ 12 ÷ 4

م�شرفو �إدخال البيانات:

]جمموع الرواتب الإجمالية مل�شريف �إدخال
البيانات ÷ عدد م�شريف �إدخال البيانات] ÷
.4.333

مدققو البيانات:

]جمموع الرواتب الإجمالية ملدقق البيانات ÷
عدد املدققني] ÷ .4.333

÷ عدد �أجهزة الكمبيوتر) ( +جمموع الرواتب
الإجمالية لق�سم ال�شبكات والدعم الفني +
امل�صاريف الإدارية والعمومية لق�سم ال�شبكات
والدعم الفني) ÷ عدد �أجهزة الكمبيوتر] ÷
.4.333
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موظفو �إدخال البيانات:

]جمموع الرواتب الإجمالية ملدخلي البيانات ÷
عدد مدخلي البيانات] ÷ .4.333

خبري الربجمة:

]جمموع الرواتب الإجمالية لق�سم الربجمة ÷
عدد املربجمني] ÷ .4.333

الن�شر:

]جمموع الرواتب الإجمالية لإدارة الن�شر
الإح�صائي  +التكاليف الإدارية والعمومية ] ÷
(عدد املوظفني يف الإدارات الإح�صائية – جمموع
موظفي مكتب مدير الإدارة) ÷ .4.333

اخلدمات املكتبية املركزية:
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1.1اخلدمات الإدارية والعمومية املركزية:

]( التكاليف ال�شهرية ملكتب املدير العام و�إدارة
ال�ش�ؤون الإدارية واملالية  ( +التكاليف ال�سنوية
للإعالن  ،والربيد وم�صاريف ال�سيارات وتكاليف
ال�سفر للخارج ور�سوم املهنيني) ÷ ( ÷ )12عدد
املوظفني يف املركز – عدد املوظفني يف مكتب
املدير العام و�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية)[ ÷
.4.333

2.2الأجرة واملنافع وال�صيانة:

](الأجرة ال�شهرية للمقر الرئي�سي +املنافع
وال�صيانة) ÷ (عدد املوظفني يف املركز)[ ÷
.4.333

3.3خدمات الت�صوير:

](تكلفة ت�صوير �صفحة واحدة على ماكينة
الت�صوير �أو طابعة الت�صوير[ ( من ق�سم
امل�شرتيات واخلدمات)[

4.4القرطا�سية ولوازم للمكاتب:

[(التكاليف ال�سنوية ملجموع القرطا�سية ولوازم
املكاتب للمركز ÷ عدد موظفي املركز) ÷ [12
÷ [.4.333

5.5التدريب واملكتبة الإح�صائية:

](التكاليف ال�شهرية للتدريب واملكتبة +
امل�صاريف الإدارية والعمومية الدورية  +التكاليف
ال�شهرية ملكتب مدير مركز التدريب)(/جمموع
موظفي الإدارات الإح�صائية) ÷ .4.333

6.6النفقات الطارئة(العر�ضية) وامل�ستهلكة:

](جمموع التكاليف ال�سنوية للنفقات الطارئة
وامل�ستهلكة يف املقر الرئي�سي للمركز ÷ عدد
موظفي املركز) ÷[.4.333 ÷ 12
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الن�شر :
طباعة التقارير:
تكاليف الن�شر الأخرى:

]جمموع التك ــاليـف ال�سنويــة للطب ـ ـ ـ ـ ــاعة  /عدد ال�صفح ــات املطبوعة [.
]يتم و�ضع املوازنة ح�سب ما يطلب[.

 6.8حتميل امل�صاريف:
يتم حتميل امل�صاريف كالتايل:
1.1حتميل خارجي :بحيث يتم حتميل كافة امل�صاريف ال�شهرية املتعلقة بامل�شروع ,مبا فيها امل�صاريف
الإدارية والعمومية ( )General Overheadsعلى امل�شروع ,وهذا يعني التحميل ح�سب �أ�سابيع
العمل الفعلية وح�سب الـ ()Ratesاملعتمدة.
�2.2إدخال البيانات ( )Data Entryتغطى من امل�شروع مبا�شرة.
3.3خدمات الربجمة والدعم الفني واخلرائط والعينات جزء من امل�صاريف ,ويتم تغطيتها من
امل�شاريع مبا�شرة.
 7.8الرقابة على ال�صرف من املوازنة:
تتم عملية الرقابة على ال�صرف من قبل:
�1.1إدارة امل�شروع :من خالل ّ
االطالع على تقرير امل�صاريف ال�شهرية لكل بند من بنود املوازنة للم�شروع
الذي يقدم من املالية يف املركز.
2.2املالية :عند طلب �صرف �أي مبالغ على �أي بند من بنود امل�شروع ,للت�أكد من وجود الر�صيد ووجود
تخويل لل�صرف من البند يف امليزانية املعتمدة.
3.3التدقيق الداخلي :من خالل فح�ص �سندات ال�صرف والت�أكد من التحميل على بنود املوازنة وعلى
امل�شاريع.
 8.8املتابعة من مدراء امل�شاريع ومدراء الإدارات:
	تقرير �شهري يقدم من مدير امل�شروع يف بداية ال�شهر للمالية حتى يتم حتميل التكاليف اخلا�صة
بهم على امل�شروع.
	�إبالغ املالية عن �أي موظف يقوم بالعمل على غري امل�شروع امل�س ّكن عليه ,وذلك من خالل تعبئة
النموذج اخلا�ص بذلك ( ,)Time Sheetوالذي يحدد عدد الأ�سابيع والأيام وال�ساعات امل�شغولة
على كل م�شروع.
	�إبالغ املالية عن �أية تنقالت للعاملني� ,سوا ًء كانت داخل الإدارة نف�سها �أو على �إدارة �أخرى,
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ومراجعة التقارير ال�شهرية اخلا�صة بامل�صاريف واملقدمة من املالية واال�ستي�ضاح منهم �إذا كان
هناك غمو�ض حول �أي بند من البنود.
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الف�صل التا�سع
توثيق وت�أهيل نتائج امل�سح الإح�صائي
يعترب توثيق وت�أهيل البيانات عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا من عنا�صر العملية الإح�صائية التي يقوم بها املركز
الوطني للإح�صاء ،حيث يتم �إعداد توثيق لبيانات كل م�سح ينفذ يف املركز ،بالإ�ضافة �إلى �أر�شفة جميع املطبوعات
ال�صادرة عن املركز ,والتي تتم من خالل جتميع البيانات الإح�صائية من م�صادر خمتلفة ،وهذه العملية توفر
التوثيق الالزم للإح�صائيني من داخل املركز ولكل �شخ�ص يريد اال�ستفادة من هذه البيانات .
ونظر ًا للعدد الكبري من امل�سوح وامل�شاريع التي تتوفر لدى املركز ,فقد �أ�صبح هناك حجم ًا كبري ًا من
البيانات املرتاكمة والتي ي�ستحق ت�أهيلها لال�ستخدام العام من خالل معاجلة البيانات ون�شرها بالطرق والو�سائل
والتقنيات املالئمة ،حيث ميكن اال�ستفادة منها من قبل مراكز الأبحاث واجلامعات والباحثني وغريهم .وي�أتي هذا
�ضمن ال�سيا�سة العامة للن�شر املعتمدة يف املركز والتو�صيات الدولية والتجارب الناجحة ,والتي تق�ضي ب�ضرورة
�إتاحة البيانات الإح�صائية لال�ستخدام ب�شتى الو�سائل بهدف زيادة املردود العام لهذه ال�سلعة.
 1.9تعريف ت�أهيل البيانات:
هو جتهيز البيانات اخلام ومعاجلتها ب�شكل ي�ضمن �سرية البيانات الفردية واملحافظة على خ�صو�صيتها،
بالإ�ضافة لإعداد التوثيق الالزم لهذه البيانات ,بحيث ي�ستطيع امل�ستخدم فهم البيانات وا�ستخدامها ب�سهولة
مع مراعاة �إمكانية تعدد و�سائل قراءة البيانات� ,إلى جانب توثيق �إجراءات العودة وا�ستخراج البيانات و�إعادة
طباعتها �أو �إتاحتها جلمهور امل�ستخدمني بكل �سهولة وي�سر ،الأمر الذي ميكن املركز من تكوين م�سارات وا�ضحة
ال�ستخراج التقارير �أو البيانات الإح�صائية يف كل الظروف.
 2.9الهدف من ت�أهيل البيانات:
ا�ستفادة جمهور امل�ستخدمني من البيانات املتوفرة يف املركز و�إتاحتها لال�ستخدام العام  ،وذلك لتحقيق
�أق�صى فائدة منها يف التخطيط و�صناعة القرار مل�ستقبل �أف�ضل وا�ستثمار ذو جدوى مبني على �أ�س�س علمية،
بالإ�ضافة لذلك ميكن حتقيق عائد مادي من خالل بيع هذه البيانات وفق �سيا�سة حمددة ووا�ضحة يتم تطويرها
لهذه الغاية يف مرحلة الحقة.
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 3.9امل�س�ؤوليات واملتابعات:
يفرت�ض �أن يتم ت�أهيل جميع البيانات يف الإدارات الإح�صائية ,وجعل هذه العمليات من املراحل الأ�سا�سية
لأي م�شروع ,وكذلك حتويلها ك�إحدى املهارات الالزمة لإ�شغال وظيفة الإح�صائي يف املركز ،وحتى يتم العمل
ب�شكل �سهل ووا�ضح البد من حتديد املهام وامل�س�ؤوليات يف جميع مراحل عملية الت�أهيل حتى ن�صل يف النهاية �إلى
الغاية املطلوبة دون عوائق ,واجلدول التايل ي�ستعر�ض حتديد ًا لهذه امل�س�ؤوليات:
الت�سل�سل

.1

عر�ض البيانات ومعايري ال�سرية:
�أ.أ�آلية عر�ض البيانات.
.بحتديد معايري ال�سرية.
.جاعتماد معايري ال�سرية.

.2

معاجلة �سرية البيانات.

.3

جتهيز وفح�ص البيانات.

.4

جتهيز مادة التوثيق.

.5

جتهيز الـ ـ (.)CD-ROM

.6

الرتويج:
�أ.أ جتهيز قائمة العناوين للر�سائل الر�سمية.
.ب جتهيز الربو�شور.
.ج جتهيز الإعالن على الإنرتنت والتنويه.
.دجتهيز الر�سائل الر�سمية.

.7

جتهيز اتفاقية البيع.

.8

جتهيز املالحق.

.9

فح�ص الــ( )CD-ROMوالت�أكد من �صحة البيانات .الإدارة املعنية.

.10

اعتماد ال ـ ( + )CD-ROMمواد التوثيق  +مواد املدير العام  +املدير التنفيذي.
الرتويج

.11
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املهام

جهة التنفيذ

�إتاحة املنتج ( )CD-ROMلال�ستخدام العام.

�إدارة الأ�ساليب الإح�صائية  +الإدارة /
الق�سم املعني ,وتقدم لالعتماد من املدير
التنفيذي للقطاعات الإح�صائية.
الإدارة املعنية � +إدارة الأ�ساليب
الإح�صائية.
الإدارة املعنية.
الإدارة املعنية.
�إدارة الن�شر الإح�صائي � +إدارة تقنية
املعلومات.
الإدارة املعنية  +االت�صال احلكومي +
�إدارة الن�شر الإح�صائي.
�إدارة الن�شر الإح�صائي � +إدارة ال�ش�ؤون
االدارية واملالية.
الإدارة املعنية.

�إدارة الن�شر الإح�صائي
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 4.9معاجلة �سرية البيانات:
تتم عملية معاجلة �سرية البيانات بالتعاون بني الإح�صائي امل�س�ؤول عن البيانات و�إدارة الأ�ساليب
الإح�صائية ،حيث يتم تطبيق االعتبارات واملعايري التي ت�ضمن عدم ك�شف �سرية وخ�صو�صية البيانات الفردية
لوحدات املعاينة وجمتمع الدرا�سة� ،أو تلك املتعلقة بخ�صو�صية و�أمن الدولة ،وهناك عدة طرق ت�ستخدم ملعاجلة
ال�سرية يف البيانات ح�سب و�ضع البيانات وما يتنا�سب معها ،ومن هذه الطرق :
	احلذف :حيث يتم حذف املتغريات نهائي ًا.
	الدمج :يتم دمج امل�شاهدات القليلة مع ًا وتكوين فئة �أكرب.
	ترميز علوي :يتم جتميع القيم املتطرفة يف جمموعة واحدة.
	التقريب :تقريب القيم الأ�صلية ح�سب قاعدة حتدد م�سبق ًا.
ويجب �أن تعتمد هذه املعايري واالعتبارات من قبل املدير العام ,وحتفظ وتوثق يف ملف خا�ص يف �إدارة
الن�شر الإح�صائي والإدارة املعنية.
� 5.9آلية عر�ض البيانات على (:)CD-ROM
يتم اقرتاح تق�سيم امللفات وحتديد الروابط بينها من خالل الإدارة  /الق�سم املعني من خالل م�س�ؤول
امل�سح ،وبالإمكان حتديد �آلية الربط بني امللفات وكيفية توزيعها بال�شكل ال�صحيح  ،ويتم عر�ض املقرتح يف النهاية
من خالل الت�سل�سل الإداري املتبع يف املركز ،على املدير التنفيذي للقطاعات الإح�صائية العتمادها واملوافقة
علي ـهـ ــا ورفعه ــا العتم ــاد املدير العــام ،ثم يتم جتهيز البيانات وت�سليمها �إلى �إدارة الن�شــر الإح�صــائي ملتابع ــة
ال ـ (.)CD-ROM
ويتم ا�ستالم مادة التوثيق يف ملف واحد� ،أما اال�ستمارة وقامو�س البيانات وملف البيانات فتكون مق�سمة
ح�سب املو�ضوع �أو ح�سب ال�سنة ,وهذه الطريقة هي الأف�ضل يف عر�ض البيانات وفق ًا لطبيعة وحجم ملف امل�سح،
وغالب ًا تق�سم امل�سوح ال�صغرية ح�سب ال�سنة وامل�سوح الكبرية ح�سب املو�ضوع داخل اال�ستمارة.
 6.9بنود التوثيق:
لإتاحة البيانات املتوفرة لدى املركز يف �أي حلظة بعد معاجلتها من حيث ال�سرية وفق قانون الإح�صاء
رقم  9لعام  ،2009يجب توفر معلومات عامة حول هذا البيانات ,تتلخ�ص يف بنود التوثيق ,على �أن تكون باللغتني
العربية والإجنليزية ومتطابقة (كل ما يرد يف العربية يكون له مقابل بالإجنليزية �أي �أن املعلومة ت�صل �إلى
امل�ستخدم بنف�س املفهوم) ،حتى يكون ملف التوثيق متكامل ,لأن �إتاحة البيانات يعني �أن ّ
يطلع عليها كل �شخ�ص
معني بها� ,سوا ًء كان �أجنبي �أو عربي ،وبنود التوثيق هي:
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1.1املفاهيم وامل�صطلحات والتعريفات� :شرح خمت�صر عن جميع املفاهيم وامل�صطلحات والتعريفات
امل�ستخدمة يف امل�سح.
2.2ا�ستمارة امل�سح� :شرح خمت�صر حول �أق�سام اال�ستمارة وحمتوياتها.
3.3ربط امللفات :عر�ض املتغريات التي تربط جداول البيانات ببع�ضها بحيث تكون يف جدول ,مع
مراعاة �أن يكون ا�سم اجلدول يف ملف الربط مطابق ال�سم ملف البيانات اخلام.
�4.4شمول جمتمع العينة :نبذة خمت�صرة حول جمتمع الهدف وجمتمع العينة املتعلقة بطبيعة امل�سح.
5.5العينة والإطار� :شرح خمت�صر عن �إطار املعاينة من حيث احلجم  ،و�آلية وتاريخ جمعه ,وكذلك
العينة من حيث احلجم والتمثيل والتوزيع وطريقة ال�سحب.
6.6ح�ساب الأوزان والتقديرات :ذكر الأوزان امل�شتقة لكل فئة  /جمموعة من البيانات ح�سب �آلية
ت�صنيف معينة يتم حتديدها بنا ًء على �سحب العينة.
7.7ح�ساب التباين يف التقديرات :ح�ساب �أخطاء املعاينة ملعرفة دقة البيانات.
8.8فرتة الإ�سناد  :ذكر الفرتة الزمنية التي مت جمع البيانات عنها.
9.9جمع البيانات� :شرح خطوات جمع البيانات من حيث توفري الكادر ،والتدريب ,والعمل امليداين،
والتدقيق املكتبي ،وكذلك الأدوات امل�ستخدمة �أثناء ا�ستيفاء اال�ستمارة من امليدان �إن وجدت.
1010معدالت الإجابة :عر�ض معدالت الإجابة من حيث ا�ستيفاء البيانات وعدم املطابقة وحاالت الرف�ض
وغري ذلك.
1111قامو�س البيانات� :سرد موا�صفات املتغريات بحيث يحتوي على :
 (1212ا�سم املتغري /الو�صف /رموز الإجابات /الطول ،البداية /النوع ) ،ويق�سم النوع �إلى (عددي
 ، Numerical/حريف  ,)Character /ويتم جتهيز قامو�س البيانات مع مراعاة �أن تكون
الرموز امل�ستخدمة للمتغريات موافقة للرموز املوجودة على اال�ستمارة ،وتغيري رموز الإجابات ح�سب
اعتبارات ال�سرية التي مت معاجلة البيانات بنا ًء عليها.
1313جودة البيانات :ا�ستعرا�ض ما له عالقة بالأخطاء الإح�صائية واالنطباعات اخلا�صة التي يتم
ا�شتقاقها من البيانات ،وحتديد العوامل التي ميكن �أن ت�ؤثر على جودة البيانات ومدى ت�أثريها.
1414املتغريات امل�شتقة :عر�ض جميع املتغريات التي يتم ا�شتقاقها من �أجل التو�صل �إلى م�ؤ�شرات �أو
حدود معينة و�صيغة اال�شتقاق مع و�ضع املعادلة.
1515حو�سبة البيانات :تكون املادة يف ملف منظم ,وذلك ال�ستخدامها يف االتفاقيات التي يتم جتهيزها
من قبل �إدارة الن�شر الإح�صائي ,وحتتوى املادة على الربامج امل�ستخدمة للإدخال و�آلية �إدخال
البيانات وتدقيقها وتنظيفها.
1616االلتزام بامل�سميات يف ت�أهيل البيانات .
1717ت�صميم ا�ستمارة امل�سح باللغتني (عربي و�إجنليزي) على ملفات م�ستقلة.
 7.9منتجة املواد:
حتى نتمكن من العمل بطريق �سهلة ووا�ضحة البد من اتباع اخلطوات التالية :
�أ.
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ب.
ج.
د.

العناوين الفرعية تكون ( حجم  ، 16غامق )
جميع الفقرات تكون (حجم )14
نـ ــوع اخلـ ـ ـ ــط يكون موحد جلميع املواد بحيث يكون للعربيـ ـ ــة املهند Al- Mohanad Bold
وللإجنليزية .Arial

� 8.9آلية العمل:
حتى يتم العمل بطريق �سهلة ووا�ضحة البد من اتباع اخلطوات التالية :
1.1الت�أكد من توفر البيانات اخلام املطلوب ت�أهليها ب�شكل كامل.
2.2الت�أكد من موافقة �إدارة املركز (املدير العام واملدير التنفيذي) على ت�أهيل هذه البيانات لال�ستخدام
العام وتو�ضيح كيفية عر�ضها على (.)CD-ROM
3.3و�ضع معايري واعتبارات ال�سرية من خالل �إدارة الأ�ساليب الإح�صائية والإدارة املعنية ,واعتمادها
من املدير التنفيذي للقطاعات الإح�صائية ,وحفظ ن�سخة معتمدة يف �إدارة الن�شر الإح�صائي
للتوثيق الر�سمي.
4.4يتم جتهيز البيانات على �شكلني:
SPSS-

Fixed Width : ASCII-

5.5يتم جتهيز التوثيق ح�سب البنود املذكورة �سابق ًا وباللغتني.
6.6بعد االنتهاء من مراجعة املواد جميعها يتم ت�سليمها لإدارة الن�شر الإح�صائي للبدء بالعمل على
حتويل املواد والربط بينها ون�سخها على (.)CD-ROM
7.7يتم العمل على جتهيز مواد الرتويج ( باللغتني ) بالتعاون مع االت�صال احلكومي – و�إدارة الن�شر
الإح�صائي ومواد الرتويج هي :
الربو�شور :تو�ضيح و�شرح عام عن طبيعة البيانات وموا�صفاتها و�أهميتها وفرتة الإ�سناد.التنويه والإعالن على الإنرتنت.الر�سائل املوجهة �إلى اجلهات الر�سمية :ر�سائل بريدية موجهة للجهات وامل�ؤ�س�ساتالر�سمية لإخبارهم عن �إطالق البيانات على (.)CD-ROM
قوائم العناوين للر�سائل الر�سمية :تعتمد وتدقق من اجلهات املخت�صة يف املركز (االت�صالاحلكومي و�إدارة الن�شر الإح�صائي  ...الخ).
التقرير ال�صحفي للإعالن عن ن�شر البيانات.65
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8.8تقوم �إدارة الن�شر الإح�صائي بالتعاون مع �إدارة تقنية املعلومات ب�إعداد ال ـ ( )CD-ROMوعر�ض
البيانات ب�أ�سلوب الئق ومنا�سب.
9.9تقوم �إدارة الن�شر الإح�صائي بالتعاون مع الإدارة املعنية بتجهيز رزمة االتفاقية واملالحق املرفقة
معها.
1010تقوم �إدارة الن�شر الإح�صائي بتجميع املواد ( )CD-ROMووثائق الرتويج ،واالتفاقية ،واملالحق
ومقرتح الت�سعري وعر�ضها على املدير العام للموافقة واالعتماد.
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قائمة املالحق
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ملحق رقم ( / )1منوذج اعتماد تقرير �إح�صائي:
					
ا�سم التقرير:

		
رمز التقرير:

		
الإدارة:

الق�سم:

(يقوم م�س�ؤول التقرير با�ستيفاء البنود من  1ولغاية )22
الرقم

البند

1

هل مت مراجعة وحتديث الن�صو�ص ح�سب �سنة الإ�سناد للتقرير؟
هل مت مطابقة التواريخ وتوحيدها حيثما ترد يف التقرير؟
هل مت مطابقة ا�سم التقرير باللغتني العربية والإجنليزية؟
هل مت مطابقة التقرير مع قواعد الن�شر املعتمدة يف املركز من
حيث حجم ونوع اخلط  ...الخ؟
هل مت مراجعة كافة الف�صول والتحقق من ات�ساقها ح�سب حمتويات
التقرير املعياري؟
هل متت مراجعة ترقيم ال�صفحات ح�سب دليل ن�شر البيانات
الإح�صائية يف املركز؟
هل متت مراجعة عناوين اجلداول وفق قائمة اجلداول املعتمدة
بالعربية والإجنليزية؟
هل مت مطابقة �أ�سماء اجلداول بني قائمة املحتويات واجلداول
الرئي�سية؟
هل مت التحقق من دقة البيانات واملجاميع يف كل جدول �إح�صائي؟
هل مت التحقق وتدقيق القيم التجميعية يف اجلدول الرئي�سي مع
مكوناتها يف اجلداول الفرعية؟
هل مت التحقق من معادالت االحت�ساب للم�ؤ�شرات يف اجلداول
ح�سب الأ�صول؟
هل مت �إعادة احت�ساب امل�ؤ�شرات التجميعية يدوي ًا للتحقق من
تطابقها مع االحت�ساب الآيل؟
هل مت التحق من تطابق مكونات كل عمود يف اجلداول مع املجموع
اخلا�ص به؟
هل مت التحقق من جمموع الن�سب ب�أنها ت�ساوي  % 100حيثما
تنطبق؟
هل مت التحقق من العالقات املنطقية بني امل�ؤ�شرات ذات العالقة
يف البيانات واجلداول؟
هل مت التحقق من منطقية الن�سب الهيكلية للم�ؤ�شرات التجميعية؟
هل مت �إعادة احت�ساب وتدقيق امل�ؤ�شرات الإح�صائية امل�شتقة من
واقع البيانات يف اجلداول؟

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

التقييم
1.1نعم  .2ال  .3ال ينطبق
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الرقم
18
19
20
21
22

البند

هل مت اعتماد الأوزان والتعديالت من قبل �إدارة الأ�ساليب
الإح�صائية؟
هل مت اعتماد التقرير من قبل الفريق  /اللجنة الفنية للم�سح؟
هل مت عر�ض التقرير على جهات ا�ست�شارية �أو خربة من خارج
املركز؟
هل مت �إجناز التقرير يف موعده املحدد ح�سب اخلطة؟
هل مت عر�ض التقرير على الإدارة العليا قبل اعتماده النهائي؟

التقييم
1.1نعم  .2ال  .3ال ينطبق

اعتماد م�س�ؤول التقرير:
التوقيع:

اال�سم:

التاريخ:

اعتماد �إدارة الن�شر الإح�صائي:
التوقيع:

اال�سم:

التاريخ:

اعتماد مدير الإدارة:
التوقيع:

اال�سم:

التاريخ:

اعتماد املدير التنفيذي للقطاعات الإح�صائية:
التوقيع:

اال�سم:

التاريخ:

اعتماد املدير العام:
التوقيع:
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ملحق رقم ( / )2مكونات امللف املعياري للم�سح الإح�صائي:
1.1اال�ستمارة النهائية للم�سح.
2.2ك�شف العينة النهائية.
3.3دليل التدريب.
4.4قواعد التدقيق و�أدلة الرتميز.
5.5جداول االحت�ساب.
6.6قواعد الربط بني املتغريات.
7.7اجلدول الزمني.
8.8املوازنة التقديرية.
9.9مذكرة �إعالم اجلهات املعنية (داخل وخارج املركز).
1010االحتياجات من املوارد الب�شرية.
1111موا�صفات فريق العمل املطلوب للم�سح.
1212قائمة الأوراق املطلوبة من املوظف امل�ؤقت.
1313برنامج الإدخال.
1414وثيقة فح�ص وتدقيق البيانات.
1515برنامج التدريب.
�1616آلية تدفق اال�ستمارات (امليدان ،التدقيق والرتميز ،الإدخال ،الأر�شفة والفهر�سة).
1717ر�سالة املن�ش�أة  /الأ�سرة  ...الخ (وحدة املعاينة للم�سح).
1818اخلرب ال�صحفي  /خطة الإعالم – الرعاية.
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ملحق رقم ( / )3املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية (اللجنة الإح�صائية للأمم املتحدة):
اعتمدت الأمم املتحدة عام  1994ع�شرة مبادئ تتعلق بالإح�صاءات و�أطلقت عليها ا�سم «املبادئ
الأ�سا�سية الع�شرة للإح�صاءات الر�سمية» وقامت بت�شجيع الدول ب�ضرورة االلتزام بها من �أجل �ضمان �إعداد
�إح�صاءات ذات جودة عالية ،وحتديد �أخالقيات العمل الإح�صائي ،ور�ؤية �إنه ملن ال�ضروري �أن تكون هذه املبادئ
�ضمن هذا امليثاق ،وتتمثل املبادئ الع�شرة مبا يلي:
املبد�أ الأول :التنا�سب والتجرد وامل�ساواة يف احل�صول على الإح�صاءات الر�سمية
“�إن الإح�صاءات الر�سمية عن�صر ال ميكن �أن يتم اال�ستغناء عنه يف النظام الإعالمي لأي جمتمع
دميقراطي ،وذلك مبا تقدمه للحكومة واالقت�صاد واجلمهور من بيانات عن احلالة االقت�صادية والدميوغرافية
واالجتماعية والبيئية ،ومن �أجل حتقيق ذلك يتعني �أن تقوم الوكاالت املعنية بالإح�صاءات الر�سمية بجمع ما
يثبت فائدته العملية من البيانات الإح�صائية وتوفريه للمواطنني بتجرد وذلك وفاء بحقهم يف التما�س املعلومات
والتحقق منها».
املبد�أ الثاين :املعايري والأخالق ّيات املهنية
« حفاظا على الثقة يف الإح�صاءات الر�سمية ,يتوجب �أن تقوم الوكاالت الإح�صائية ،وفقا العتبارات فنية
دقيقة ت�شمل املبادئ العلمية والآداب املهنية ,بتحديد �أ�ساليب و�إجراءات جمع البيانات الإح�صائية وجتهيزها
وتخزينها وعر�ضها».
املبد�أ الثالث :امل�س�ؤول ّية وال�شفاف ّية
« تي�سري ًا للتف�سري ال�سليم للبيانات ,تقوم الوكاالت الإح�صائية ووفق ًا للمعايري العلمية بعر�ض املعلومات
املتعلقة مب�صادر الإح�صاءات والأ�ساليب والإجراءات التي تطبق ب�ش�أنها».
املبد�أ الرابع :منع اال�ستعمال غري ال�سليم للإح�صاءات الر�سمية
«يجوز للوكاالت الإح�صائية �أن تعلق على �أي تف�سري خاطئ �أو ا�ستعمال غري �سليم للإح�صاءات».
املبد�أ اخلام�س :اعتبار التكلفة
«يجوز احل�صول على البيانات من �أجل الأغرا�ض الإح�صائية من �أي م�صدر كان� ،سوا ًء كان ذلك من
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الدرا�سات اال�ستق�صائية الإح�صائية �أو من ال�سجالت الإدارية .كما ينبغي للوكاالت الإح�صائية حني تختار امل�صدر
�أن ت�ضع يف االعتبار العنا�صر املتعلقة بالنوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع على كاهل املجيبني».
املبد�أ ال�ساد�س :ال�سرية (اخل�صو�صية)
«يتعيّ �إ�ضفاء ال�سرية التامة على البيانات املتعلقة بالأفراد التي جتمعها الوكاالت الإح�صائية لأغرا�ض
�إعداد الإح�صاءات� ،سواء تعلق ذلك ب�أ�شخا�ص طبيعيني �أو معنويني ،ويتعني ا�ستخدامها بال�ضرورة يف الأغرا�ض
الإح�صائية «.
املبد�أ ال�سابع :الت�شريع
«تعلن على امللأ القوانني والإجراءات والتدابري التي تعمل مبوجبها النظم الإح�صائية» .
املبد�أ الثامن :التن�سيق
«يعترب التن�سيق بني الوكاالت الإح�صائية داخل البلدان �أمر ًا �ضروري ًا من �أجل حتقيق التنا�سق والفعالية
يف النظام الإح�صائي» .
املبد�أ التا�سع :املعايري الدولية
« يعزز قيام الوكاالت الإح�صائية يف كل بلد من البلدان با�ستخدام املفاهيم والت�صنيفات والأ�ساليب
الدولية بان�سجام النظم الإح�صائية وكفاءتها على جميع امل�ستويات الر�سمية» .
املبد�أ العا�شر :التعاون الدويل
« ي�سهم التعـاون الثنـائي واملتعدد الأطراف يف جمال الإح�صاءات يف حت�سني نظم الإح�صاءات الر�سمية
يف جميع البلدان» .
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ملحق رقم ( / )4قائمة املكونات املعيارية للتقرير الإح�صائي:
املو�ضــــــــــــــــوع
قائمة اجلداول
قائمة الأ�شكال
الف�صل الأول :مقدمة
 1.1برنامج امل�سح
� 2.1أهداف امل�سح
 3.1هيكلية امل�سح
الف�صل الثاين :املفاهيم وامل�صطلحات
الف�صل الثالث :النتائج الرئي�سية
 1.3امل�ؤ�شرات العامة
 2.3مقارنات
الف�صل الرابع :املنهجية
 1.4ا�ستمارة امل�سح
 2.4الإطار والعينة
 3.4الإجراءات والعمليات امليدانية
 4.4الإجراءات والعمليات املكتبية
 5.4معاجلة وجدولة البيانات
الف�صل اخلام�س :جودة البيانات
 1.5املالحظات امليدانية
 2.5مالحظات على البيانات
 3.5مالحظات على اجلداول
 4.5معدالت الإجابة
 5.5ح�ساب الأوزان والتقديرات
 6.5التباين يف التقديرات
اجلداول التف�صيلية
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