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 مقّدمة .1
 

تعزيز منهجيّة تطوير/إنتاج مؤشرات  تساهم المبادئ التوجيهية لمعالجة وتدقيق بيانات المسوح ومراقبة جودتها في

جديدة وذلك من خالل اتباع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. إن استخدام منهجيات وإجراءات موحدة إلنتاج مؤشرات 

أبوظبي من ضمان اتباع عملياته اإلحصائية وفقا  للمعايير المتفق عليها  -جديدة وإضافية سيمكن مركز اإلحصاء 

ءات المسح. وبصورة عامة تتشابه جوانب المنهجية ضمن كّل فئة من فئات المسوح، لذلك يتم عرض لمنهجية وإجرا

 المبادئ التوجيهية حسب نوع المسح )أسري، اقتصادي(.

يمكن استخدام النموذج المعياري إلدارة جميع العمليات اإلحصائية، السيما المسوح اإلحصائية، بهدف وصف مختلف 

لفرعية للعمل اإلحصائي. تم إعداد هذه الوثيقة على النحو التالي: بعد هذه المقدمة )القسم المراحل الرئيسية وا

متعلق بأنشطة  (2القسم )ووصف لمراحلها الرئيسية ومراحلها الفرعية،  GSBPMمقدمة موجزة عن عبارة عن (1

خصوصيات كل نوع من أنواع  (3القسم )معالجة البيانات والتحقق من صحتها ومراقبة جودة بيانات المسح. ويعرض 

 .المسح

 

 النموذج المعياري إلدارة العمليات اإلحصائية .2
 

ا GSBPMُيعتبر النموذج المعياري إلدارة العمليات اإلحصائية ) (* الُمعتمد من قبل المراكز اإلحصائية للدول األكثر تقّدم 

ج اإلحصاءات ونشرها. يهدف هذا النموذج إلى ( يتعلّق بوصف جميع مراحل إنتا1في مجال اإلحصاء )الجدول ومفيدا  

توجيه عملية تخطيط المسوح وغيرها من العمليات اإلحصائية من خالل مراجعة ممنهجة لجميع العمليات وإدارة التدفق 

 بدء ا من المراحل األولى لإلعداد للنشر والتوثيق واألرشفة.

 -العمليات اإلحصائية )بموجب الترخيص الدوليتتوفر مجموعة شاملة ومترابطة بالنموذج المعياري إلدارة 

 Creative Commons Attribution 4.0 ) 

حيث تستخرج هذه  https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+Resources+Repositoryالرابط  

رى مثل إنتاج اإلحصاءات الوثيقة األقسام المرتبطة بالعمليات اإلحصائية للمسوح بالعينة، )وليس بالضرورة لعمليات أخ

باالستناد إلى المصادر اإلدارية(، السيما مراحل معالجة البيانات ومطابقتها ومراقبة جودتها. ويرد في الوثيقة األعمال 

 أبوظبي بها في هذا الصدد. –التي اقام مركز اإلحصاء 

 "المعالجة"المرحلة الخامسة  تم تضمين األنشطة المرتبطة بمعالجة البيانات ومطابقتها ومراقبة جودتها ضمن

والمرحلة السادسة "التحليل" من النموذج المعياري إلدارة العمليات اإلحصائية والتي يتّم وصفها بشكل عام في هذا 

 .القسم

 

*  يستند هذا القسم إلى شعبة اإلحصاءات التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 

(https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.1 والتي تم توفيرها الستخدامها من قبل جميع  )

المراكز اإلحصائية. يعد النموذج المعياري إلدارة العمليات اإلحصائية معيار ا إحصائيًّا، فقد تم الحفاظ على التعريفات 

تّم ترخيص المستند األصلي  المرتبطة بالمراحل والمراحل الفرعية على النحو الذي ترد فيه في المستند األصلي.

 Creative Commons Attributionالمعني بالنموذج المعياري إلدارة العمليات اإلحصائية )بموجب الترخيص الدولي 

 ( وهو منسوب إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بالنيابة عن المجتمع اإلحصائي الدولي.4.0
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 (5.1إلدارة العمليات اإلحصائية )اإلصدار النموذج المعياري  :1 لجدولا

 إدارة الجودة / إدارة البيانات الوصفية

تحديد 

 االحتياجات
 التقييم النشر التحليل المعالجة الجمع البناء التصميم

1.1 

تحديد 

 االحتياجات

2.1 

مخرجات 

 التصميم

3.1 

 بناء أداة الجمع

4.1 

إنشاء اإلطار 

 واختيار العينة

5.1 

 البياناتدمج 

6.1 

إعداد مسودة 

 المخرجات 

7.1 

تحديث أنظمة 

 المخرجات

8.1 

جمع مخرجات 

 التقييم

1.2 

االستشارة 

والتأكيد على 

 االحتياجات

2.2 

تصميم 

األوصاف 

 المتغيّرة

3.2 

بناء مكونات 

المعالجة أو 

 تحسينها

4.2 

التأسيس 

 لعملية الجمع

5.2 

التصنيف 

 والترميز

6.2 

مطابقة 

 المخرجات

7.2 

إنتاج منتجات 

 النشر

8.2 

إجراء عملية 

 التقييم

1.3 

تحديد 

المخرجات 

 المستهدفة

2.3 

تصميم عملية 

 الجمع

3.3 

بناء مكونات 

النشر أو 

 تحسينها

4.3 

البدء بعملية 

 الجمع

5.3 

المراجعة 

 والمطابقة

6.3 

تفسير 

المخرجات 

 وشرحها

7.3 

إدارة إطالق 

 منتجات النشر

8.3 

الموافقة على 

 خطة العمل

1.4 

تحديد 

 المفاهيم

2.4 

تصميم اإلطار 

 والعينة

3.4 

إنشاء سير 

 العمل

4.4 

إنهاء عملية 

 الجمع

5.4 

التدقيق 

 والتعويض

6.4 

تطبيق مراقبة 

 اإلفصاح

7.4 

تعزيز منتجات 

 النشر

 

1.5 

التحقق من 

 وفرة البيانات

2.5 

تصميم 

المعالجة 

 والتحليل

3.5 

اختبار نظام 

 اإلنتاج 

 

5.5 

اشتقاق 

متغيرات 

ووحدات 

 جديدة

 

6.5 

إتمام 

 المخرجات

7.5 

إدارة دعم 

 المستخدم

 

1.6 

إعداد تقرير 

 حالة األعمال

2.6 

تصميم أنظمة 

اإلنتاج وتدفق 

 األعمال

3.6 

اختبار مخطط 

العمليات 

 اإلحصائي

 

5.6 

احتساب 

 األوزان

   

  

3.7 

استكمال 

 نظام اإلنتاج

 

5.7 

احتساب 

 ميعاالمج

   

    

5.8 

اعتماد ملفات 

 البيانات

   

الحظ أن مرحلتي "المعالجة" و "التحليل" يمكن أن تكون متكررة ومتوازية. يمكن أن يكشف التحليل عن فهم أوسع 

 للبيانات، مما قد يوضح بوجود حاجة إلى معالجات إضافية.
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مرحلة المعالجة )المرحلة الخامسة من النموذج المعياري إلدارة العمليات  1.2

 اإلحصائية(

 
  "المعالجةمرحلة "النموذج المعياري إلدارة العمليات اإلحصائية  :2 جدولال

 المعالجة

5.1 

 دمج البيانات

5.2 

التصنيف 

 والترميز

5.3 

المراجعة 

 والمطابقة

5.4 

التدقيق 

 والتعويض

5.5 

اشتقاق 

متغيرات 

ووحدات 

 جديدة

5.6 

احتساب 

 األوزان

5.7 

احتساب 

 ميعاالمج

5.8 

ملفات  اعتماد

 البيانات

 

من عمليات فرعية تدمج  تتكونتصف مرحلة "المعالجة" كيفية معالجة البيانات المدخلة وإعدادها للتحليل، وهي 

البيانات المدخلة وتصنّفها وتفحصها وتنظفها وتحولها بهدف التمكن من تحليلها ونشرها على شكل مخرجات إحصائية. 

  .وفيما يتعلّق بالمخرجات اإلحصائية المنتجة بشكل منتظم، تكرر هذه المرحلة في كل مرة

" قبل استكمال مرحلة "الجمع"، ما يمكّن من تجميع النتائج في مرحلتّي "المعالجة" و"التحليل العملياتقد تبدأ 

 المؤقتة وإتاحة المزيد من الوقت للتحليل حيث يشكّل عامل التوقيت شاغال  هامًّا للمستخدمين.

( قد تكون متتالية، من اليمين إلى اليسار، أو حتى 2تُقسم مرحلة "المعالجة" إلى ثماني عمليات فرعية )الجدول 

ما يمكن أن تكون مكرّرة. يقّدم ما يلي لمحة عن العمليات الثمانية الفرعية المرتبطة بأنشطة المعالجة متوازية، ك

 :والمطابقة وحساب أوزان بيانات المسح

 دمج البيانات 5.1المرحلة 

مليات في هذه العملية الفرعية يتم دمج البيانات من مصدر واحد أو أكثر، وهي المرحلة التي ُتجمع فيها نتائج الع

الفرعية في مرحلة "الجمع". ويمكن أن تكون البيانات المدخلة من مصادر خارجية أو داخلية مختلفة، وبواسطة أدوات 

اإلدارية ومصادر البيانات غير اإلحصائية األخرى. كما  من السجالتجمع مختلفة، بما في ذلك البيانات المستخرجة 

مع مصادر البيانات المختلفة. بحيث تكون النتيجة  جديدة، تتوافقشاء أرقام تشمل العملية الفرعية مواءمة األرقام أو إن

 :عبارة عن مجموعة مترابطة من البيانات، وتشمل عملية دمج البيانات ما يلي

اإلحصاءات المتكاملة مثل الحسابات  إلعداددمج البيانات التي تّم الحصول عليها من مصادر متعددة كجزء  •

 .القومية

 .ت الجغرافية المكانية والبيانات اإلحصائية أو غيرها من البيانات غير اإلحصائيةدمج البيانا •

 .تجميع البيانات بهدف زيادة العدد الفعال للمشاهدات لرصد بعض الظواهر •

و ربط البيانات السجلية بهدف ربط البيانات الجزئية أو البيانات الكلية من مختلف أالقيام بإجراءات مطابقة  •

 .المصادر

 .دمج البيانات ومن ثّم التخفيض أو االستبدال •

أكثر على بيانات لنفس المتغيّر مع احتمال اختالف و أتحديد األولويات في الحاالت التي يحتوي فيها مصدران  •

 القيم.

تجدر اإلشارة إلى أنّه، في حالة المسوح الستة اإلضافية، يكون المصدر الرئيسي للبيانات هو المسح. وتشمل مصادر 

 تناوله هذهلبيانات التي يمكن دمجها: السجالت اإلدارية الخاصة باألسر والشركات والمؤسسات الحكومية. لن يتّم ا

 في الوثيقة إذ يجب تحليل إمكانية الدمج بعد التحليل الشامل لمصادر البيانات اإلدارية الحالية.
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 التصنيف والترميز 5.2المرحلة 

وترميز بيانات اإلدخال. على سبيل المثال، قد تحّدد إجراءات الترميز التلقائية )أو تقوم هذه العملية الفرعية بتصنيف 

ا لتصنيف إحصائي محدد مسبقا وذلك بهدف تسهيل عملية جمع البيانات  مكتبي( رموز ا عددية لإلجابات النصية وفق 

يتّم ترميز بعضها اآلخر بعد  ومعالجتها. تحتوي بعض األسئلة في استمارات المسوح على فئات إجابة مرّمزة، فيما

 .الجمع من خالل عملية آلية )والتي قد تطبّق تقنيات التعلم اآللي، مثل ترميز مبيعات التجزئة( أو عملية يدوية تفاعلية

 إلى وضع قيمة عددية لالستجابات بهدف تسهيل عملية جمع البيانات ومعالجتها بشكل عام. الترميزتشير عملية 

يكون الهدف هو تصنيف اإلجابات ضمن مجموعة ذات معنى من الفئات الشاملة  أنترميز، يجب عند تحديد نظام ال

والحصرية المتبادلة التي تبرز النمط األساسي لإلجابات. بالنسبة لبعض األسئلة، قد يكون الترميز مباشر ا )على 

غرافي والصناعة والمهنة، فقد يكون هنالك سبيل المثال، الحالة االجتماعية(. أّما في الحاالت األخرى، مثل المجال الج

دليل ترميز معياري. مع ذلك، تبقى بعض األسئلة من دون نظام ترميز معياري، ما يجعل من وضع نظام ترميز جيد لها 

ا ومنطقيًّا مع األخذ في االعتبار مدى تفصيل الترميز المطلوب  مهّمة ال يستهان بها. يجب أن يكون مخطط الترميز متسق 

ك على ضوء الغرض من المسح وجداول المخرجات أو تحليل البيانات الواجب القيام به. ُيفّضل البدء بقائمة واسعة وذل

من الفئات نظر ا ألن قلّة أعداد الفئات قد تكون مضلّلة وفي المقابل فإن العدد الكبير منها قد يقّدم معلومات خاطئة. 

ا ما يمكن تقليص عدد الفئات، أّما  .تقسيمها فهي عملية أصعب ولكن دائم 

عند تحديد فئات االستجابة لألسئلة المغلقة فمن الواجب مراعاة نوع المقابلة. وبهدف تسهيل عملية الترميز، يتّم 

إغالق جميع األسئلة الواردة في االستمارة بقائمة قصيرة من فئات االستجابة. ولكن عمليًّا، ال يكون ذلك ممكن ا في 

 .ضطر إلى اللجوء إلى األسئلة المفتوحةجميع األوقات، ما ي

يمكن ترميز فئات االستجابة المعنية باألسئلة المغلقة مسبق ا في االستمارة.  الترميز المسبق لألسئلة المغلقة:

 وفي حال استخدام الباحث او المستجيب لطريقة جمع البيانات بواسطة األجهزة الذكية يتّم ترميز فئات اإلجابة تلقائيًّا.

: عادة  ما يتّم إدخال ملّفين في نظام ترميز تلقائي، بحيث يحتوي األول على رميز اآللي لألسئلة المفتوحةالت

إجابات المسوح التي ينبغي ترميزها، وُيشار إليه ب "ملف الكتابة"، بينما ُيعرف الثاني بتسمية "الملف المرجعي" 

 دية المقابلة لها.والذي يحتوي على إجابات نموذجية )أو جمل( والرموز العد

جابات إلى صيغة يمكن قراءته آليًّا، بحيث يمكن إجراء عملية ترميز عملية تحويل اإل هي ترميز البياناتعملية إن 

 .المعدة في البرامجاستخدام طرق الجمع  من خاللالبيانات خالل مرحلة الجمع وذلك 

غير المتسقة والتي تشير إلى أو أو غير الصحيحة  المفقودة البياناتفحص البيانات لتحديد  هي التدقيقعملية  إن

سجالت البيانات التي من المحتمل أن تكون خاطئة، وعادة  ما تحدد عملية التدقيق األخطاء غير المتعلقة بالمعاينة 

 ن تظهر عند عدد منأوالناتجة عن أخطاء القياس )االستجابة( أو عدم االستجابة أو المعالجة. عملية التدقيق يمكن 

الفحوصات األولية البسيطة التي يقوم بها الباحثون في الميدان إلى عمليات  من خاللالمسح،  تنفيذ خالل المراحل

ا التي   البيانات. للتحقق المعدة مسبقابرنامج ال تتم من خاللالتحقق اآللية األكثر تعقيد 

قواعد التدقيق، حيث يتعيّن على عمليات وبالقدر نفسه من األهمية، يؤثر كّل من تصميم االستمارة وهيكلها على 

جابات للتدفق المنطقي لالستمارة. غالب ا ما يتمثل في إرشادات "االنتقال إلى" أو التدقيق التحقق من اتباع اإل

"التخطي" التي تشير ضمن ا إلى أّن بعض عناصر االستمارة ال تنطبق على فئات معينة من المستجيبين. بالتالي، 

 ب إلى السؤال التالي.سينتقل المستجي

تتألّف عملية التدقيق من ثالث فئات رئيسية هي الصالحية واالتساق وتدقيق التوزيع، مع اإلشارة إلى أنّه يتّم تطبيق 

 كّل من التحقق واالتساق لكّل استمارة على حدة.

تعديالت الصالحية واالتساق هناك ثالث فئات رئيسية من التعديالت: الصالحية واالتساق وتوزيع البيانات. يتم تطبيق 

 كل مرة. االستمارة الواحدة فيعلى 



 

 

 

 

 

   

8   

ير الرقمية التي تم غالتحقق من األحرف  األجوبة مثليتم التحقق من الصالحية من خالل تدقيق صياغة  •

و أن البيانات المشفرة تقع ضمن نطاق أيتم التحقق من القيم المفقودة.  الرقمية كمااإلبالغ عنها في الحقول 

  .م المسموح بهاالقي

 ،القانونيةالتحقق من االتساق ومراعات العالقات بين األسئلة من خالل االستيناد إلى العالقات المنطقية، أو  •

 .أو المحاسبية أو الهيكلية بين األسئلة أو أجزائها

يم المتطرفة يتّم إجراء التحقق من توزيع البيانات بالنظر للبيانات خالل االستمارات بهدف محاولة تحديد الق •

 فيما يتعلق بتوزيع البيانات.

على أنّها عمليات تدقيق ميدانية، وغالب ا ما تتألّف  التدقيق خالل مرحلة جمع البياناتغالب ا ما ُيشار إلى عمليات 

 من عمليات تدقيق الصالحية باإلضافة إلى عمليات بسيطة لتدقيق االتساق.

. فأثناء تدقيق وتعويض منفصلة بعد مرحلة جمع البياناتا كمرحلة تتّم عمليات التدقيق األكثر شموال  وتعقيد  

أو  الحاسوبعملية جمع البيانات، يمكن إجراء عمليات التدقيق من قبل المدخلين أو بشكل تلقائي عن طريق برامج 

لتدقيق . بشكل عام، يتّم الحّد من عملية امن خاللهافي حالة االستعانة بطرق الجمع  الحاسوبمن خالل تطبيق 

أثناء جمع البيانات نظر ا ألّن عملية االستجابة للتدقيق تبطئ سرعة عملية جمع البيانات. وعادة  ما تكون عمليات 

 التدقيق في هذه المرحلة من معالجة البيانات محصورة بتدقيق الصالحية وعمليات تدقيق بسيطة لالتساق.

ها تأثير بسيط على التوقعات النهائية، يوصى باللجوء إلى بهدف تجنّب إضاعة الوقت والموارد في تدقيق بيانات ل

 ، والذي يستند إلى فكرة معالجة حاالت التدقيق الحرجة دون سواها.التدقيق االنتقائيممارسة 

 فيما يلي بعض المبادئ التوجيهية المرتبطة بعملية التدقيق:

في الموضوع المعني وتصميم  يجب وضع عمليات التدقيق من قبل موظفين يتمتعون بالخبرة الكافية .1

 االستمارات وتحليل البيانات باإلضافة إلى أنواع المسوح المختلفة.

 يتعيّن إجراء عمليات التدقيق في مختلف مراحل المسح. .2

ال يجب أن تتعارض عمليات التدقيق في كّل مرحلة تلك التي يتّم إجراؤها في المراحل األخرى )يجب أن  .3

 تتّم خالل مرحلة الجمع والمعالجة مع بعضها البعض(.التي  التحققتتسق عمليات 

جل مقاييس الجودة أمن  كانتيجب استخدام عمليات التدقيق لتوفير المعلومات عن عملية المسح، سواء  .4

 للمسح الحالي أو القتراح إجراء تحسينات على المسوح القادمة.

عملية التدقيق، يمكن التحقق من صالحية  لوخالعند البدء بمسح معيّن، يتّم وضع افتراضات بشأن البيانات.  .5

االفتراضات المذكورة. على سبيل المثال، قد يصبح من الواضح أّن مجموعة معينة من عمليات التدقيق كانت 

صارمة للغاية أو أّن بعض عمليات التدقيق المعنيّة بالتسلسل كانت خاطئة على نحو متكرّر، ما يدّل على أّن 

مناسبة )أو وجود مشكلة في االستمارة(. ينبغي استخدام هذه المعلومات لتعديل  قواعد التدقيق لم تكن

 عمليات التدقيق في وقت الحق )أو لتحسين تصميم االستمارة(.

أنواع عمليات التدقيق التي يتّم إجراؤها وتأثيرها على بيانات المسح وإبالغ  عنيجب توثيق المعلومات  .6

 المستخدمين بها.

 ت ضمان ومراقبة الجودة للحّد من األخطاء التي تقع أثناء التدقيق وتصحيحها.يجب تطبيق إجراءا .7

 

 المراجعة والمطابقة 5.3المرحلة 

تجرى هذه العملية الفرعية على البيانات لتحديد المشاكل واألخطاء والتناقضات المحتملة مثل القيم المتطرفة وعدم 

إليها على أنّها عملية تحقق من البيانات المدخلة. يمكن أن يتّم االستجابة والخطأ في الترميز، كما يمكن اإلشارة 

القيام بهذه العملية بشكل متكرّر والتحقق من البيانات بالمقارنة مع قواعد التدقيق المحددة مسبق ا ضمن ترتيب محّدد 

قها، سواء بشكل تلقائي في أكثر األوقات. كما يمكنها أن تضع عالمة على البيانات التي تتطلّب التحقق منها أو تدقي

أو يدوي. يمكن تطبيق عملية المراجعة والمطابقة على البيانات المستخرجة من أي نوع من أنواع المصادر قبل إدماجها 
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ا  5.4وبعده، باإلضافة إلى البيانات المنسوبة إلى العملية الفرعية  )التدقيق والتعويض(. في حين ُيعتبر التحقق جزء 

نشطة الجمع ، ألى جنب مع إ "، ولكن من الناحية العملية قد تتم بعض عناصر التدقيق جنبا  من مرحلة "المعالجة

. وبينما تهتّم هذه العملية الفرعية بالكشف عن برامج الحاسوبالسيما في بعض األنماط مثل الجمع بمساعدة 

البيانات فعليًّا تتم في العملية الفرعية ن أنشطة التصحيح التي تعّدل أاألخطاء الفعلية أو المحتملة وتحديد موقعها، نجد 

 )التدقيق والتعويض(. 5.4

التحقق من صالحية البيانات هو نشاط ا يتحقق مّما إذا كانت تركيبة معيّنة من القيم جزاء من مجموعة التركيبات 

بيانات، إنّما تضمن النتائج المقبولة أم ال، إذ يقيّم هذا اإلجراء معقوليّة البيانات. ال تضمن النتائج اإليجابية صحة ال

 السلبية عدم صحتها.

ُيعتبر إجراء التحقق من صحة البيانات إجراء  التخاذ قرار ينتهي بقبول البيانات أو رفض قبول البيانات، وهو غالب ا ما يستند 

بعد تطبيق القواعد إلى قواعد توضح المجموعات المقبولة من القيم، بينما ُيعّد إجراء تحقق الخبير جزء ا هامًّا منه. 

على البيانات، وإذا اتّضح استيفائها لشروطها، ما يعني أنّه لم يتّم انتهاك القيم الموضحة من خالل القواعد، فيتّم 

 اعتبار البيانات على أنّها صحيحة لالستخدام النهائي المرجوّة منها.

كل ومحتوى البيانات، والتى تضّم الدقة وقابلية يركّز إجراء التحقق من صحة البيانات على أبعاد الجودة المرتبطة بهي

 المقارنة واالتساق.

 بشكل عام ُيفترض وجود فئتين عامتين وهما:

السالمة الفنية للملف، أي التوافق مع المتطلبات الهيكلية المتوقعة لتكنولوجيا المعلومات )التحقق  .أ

 .الهيكلي(

 ة المحتوى(.االتساق المنطقي واإلحصائي للبيانات )التحقق من صح .ب

التحقق الهيكلي(  –يميّز التصنيف األولي الواسع لقواعد التحقق قواعد ضمان السالمة الفنية لملف البيانات )الفئة "أ" 

التحقق من صحة المحتوى(. ويكون  –عن قواعد التحقق من صحة االتساق المنطقي واإلحصائي للبيانات )الفئة "ب" 

ا نظر ا أل  ن تكون مختلفة.أواعد المستخدمة قي السياقين يمكن ان القهذا التمييز مفيد 

 التحقق الهيكلي: فيما يلي القواعد المعنيّة ضمان السالمة الفنية لتنسيق ملف البيانات وهيكله: .أ

 .الحقل، األحرف، والنطاق العددي( الصالحة، طولالصالحية الرسمية للمدخالت )نوع البيانات  •

 .وجود مدخل •

 .متكرّرةعدم وجود وحدات  •

تكون جميع القيم المدرجة في مجال مجموعة بيانات واحدة مضمنة في مجال مجموعة بيانات أخرى )على  •

 قوائم الرموز(. سبيل المثال، مضمنة في

 يكون لكّل سجّل عدٌد صالٌح من السجالت المتعلقة به )في هيكلية ملف هرمي(. •

نطقي واالتساق باستخدام البعدين التصنيفين التحقق من صحة المحتوى: يجب تصنيف قواعد التحقق الم .ب

( عملية التحقق من الهوية مقابل عمليات التحقق من النطاق )الحقول الثابتة/الحقول المعتمدة 1التاليين، مثال  )

( عمليات التحقق البسيطة )تستند مباشر على مدخالت الحقل 2على اإلدخاالت في الحقول األخرى( و)

ت التحقق المعقدة )دمج عدد من الحقول حسب الوظائف )مثل المجاميع واالختالفات المستهدف( مقابل عمليا

 والنسب(.

 

 التدقيق والتعويض 5.4المرحلة 

و أأو ناقصة أو غير موثوقة أو غير محّدثة، يجب إدخال قيم جديدة،  ،صحيحةفي الحاالت التي تُعتبر فيها البيانات غير 

لية الفرعية. يغطى المصطلحان "التدقيق" و"التعويض" مجموعة من الطرق حذف البيانات القديمة ضمن هذه العم

:  للقيام لذلك، غالبا باستخدام نهجٍ قائٍم على القواعد. فيما يلي ما تشمله الخطوات المحّددة عادة 

 تحديد ما إذا كان سيتم إضافة البيانات أو تغييرها؛ •



 

 

 

 

 

   

10   

 اختيار الطريقة الواجب اتباعها؛ •

 لبيانات؛إضافة/تغيير قيم ا •

 إعادة تدوين قيم البيانات الجديدة في مجموعة البيانات واإلشارة إلى ان البيانات تّم تغييرها؛ •

 إنتاج البيانات الوصفية المتعلقة بعمليتي التدقيق والتعويض. •

تدقيق ويمكن تلخيص مراحل ال عالية،أبوظبي تدابير عديدة لضمان بيانات ذات دقة ومعاير جودة  –وضع مركز اإلحصاء 

 على الشكل التالي:

بمراجعة  والمراقبونتشكّل هذه العملية أولى مراحل التدقيق حيث يقوم الباحثون : الميدانيالتدقيق  •

 االستمارات المكتملة قبل تسليمها إلى المكتب.

الميداني بشأن األخطاء  بإبالغ الفريقيراجع فريق التدقيق االستمارات المكتملة ويقوم التدقيق المكتبي:  •

في الميدان باإلضافة إلى األخطاء المستمرة التي يقترفها الباحثون. بعد ذلك، يتمّ ترميز  التي تتطلّب تصحيحا  

 االستمارات باالستناد إلى التصنيف المعتمد وتحميلها في قاعدة البيانات من خالل نظام إدخال البيانات.

البيانات غ عن أخطاء البيانات إلى النظام، يتّم التحقق منها تلقائيًّا لإلبال بمجرّد إدخالالتدقيق اإللكتروني:  •

المتسلسلة. القواعد التالية للتدقيق يتّم تطبيقها للتحقق من القيم الشاذة، التدقيق الهيكلي، الميدانية 

يم، وصحة المتغيرات. كما يتّم استخدام عمليات التدقيق اآللي للتحقق من مجاميع الق وصحةاالتساق 

 المتغيرات ذات الصلة باإلضافة إلى عمليات التحقق المنطقية.

تتألّف هذه العمليات بشكل أساسي من تحليل تناسق السالسل الزمنية عمليات التحقق األخرى:  •

 للبيانات الجزئية ونتائج المسح.

لجزئية والكلية على النحو المفصل تمرّ عملية التدقيق المكتبي واإللكتروني للبيانات بمجموعة من عمليات التدقيق ا

 أدناه:

ا  المثال، يكونتتحقق عمليات تدقيق النطاق من صحة قيم البيانات. على سبيل  للمتغيرات الفئويّة قيمة محددة مسبق 

 فقط(. 2أو  1إما  النوعترميز  فمثال  )يمكن

ة القيم المبلغ عنها مع البيانات عمليات التحقق من البيانات المرجعية هي مثال على فحص النطاق وتشمل مقارن

 الخارجية )مثل نطاق حجم األسرة المنطقي(.

ن التسلسل المنطقي لالستمارة قد تم اتباعه. على سبيل المثال، طرح كل سؤال أتتحقق عمليات التخطي من 

. غالب ا ما يحّدد برامج الحوسبيةعلى المجموعة الصحيحة، وفي حالة المقابالت الشخصية أو الهاتفية بمساعدة 

 ال تحدث أخطاء إذا تّم تنفيذ البرمجة على النحو الصحيح.أالبرنامج أماكن عمليات التخطي ويجب 

تحّدد عمليات التحقق من االتساق ما إذا كانت المعلومات الواردة في االستمارة متسقة داخليًّا أم ال. على سبيل 

 نه مع تاريخ الوالدة.المثال، يتّم التحقق من تطابق العمر المبلّغ ع

يتّم تطبيق عمليات التحقق المطبعية الكتشاف أخطاء الطباعة التي يكون قد اقترفها الباحث أو مدخل البيانات والتي 

يكون من الصعب إيجادها وقد يتم استبعادها نتيجة عمليات تدقيق أخرى أو من خالل التحقق )أو "التحكم"( في 

 أرقام.المجاميع، أو التحقق من خانات 

التحقق من اتساق التقديرات مع مرور الوقت. فعلى سبيل المثال، من المفترض أن يتزايد استخدام األفراد لإلنترنت 

 مع الوقت.

تشمل تقنيات تعويض عدم االستجابة استخدام التقنيات الخوارزمية، بما في ذلك التعويض بقيمة عشوائية، والتعويض 

 وذلك حسب الظروف السائدة.  (،tree-based methodes) الشجري بقيم الجار االقرب وطرق التفريع

كما تجدر اإلشارة إلى أّن التعويض ال يضمن إزالة المشكلة المحتملة الكبيرة المرتبطة بعدم االستجابة، وهو تحيّز عدم 

 االستمارة.اإلستجابة، حيث ال يمكن افتراض أّن غير المستجيبين مشابهون للمستجيبين في إجاباتهم على 

ا للظروف السائدة، بما في ذلك: –بشكل عام، يعالج مركز اإلحصاء   أبوظبي حاالت عدم االستجابة بعدة طرق وفق 
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نواع عدم االستجابة، وحسب الشرائح المختلفة للسكان أ حسب معدالت عدم االستجابة عرض •

 )الحضرية/الريفية، المجموعات اللغوية وما إلى ذلك(.

وإرفاقها بتحليل إحصائي لتوزيع عنصر عدم  االستمارةاالستجابة لعدد محدد من عناصر عرض معدالت عدم  •

 االستجابة لمختلف الشرائح السكانية.

 حساب مقاييس التحيّز والتأثير المختلفة. •

يمكن تقسيم طرق التعويض ضمن فئتين: العشوائية أو الحتمية، حيث تعني هذه األخيرة أنّه، في ضوء بيانات 

ب ال يوجد سوى قيمة مقّدرة واحدة محتملة. أّما التعويض العشوائي، فهو يتضّمن عنصر العشوائية. فإذا تّم المستجي

تكرار التعويض على مجموعة البيانات نفسها، قد تعوّض الطرق الحتمية القيمة نفسها في كلّ مرّة، بينما من المحتمل 

 أن تعوّض الطريقة العشوائية قيمة مختلفة في كل مرة.

 مزيد من التفاصيل العامة حول طرق التعويض )غير الخاصة بأي مسح معيّن( مبينة في القسم الرابع من هذه الوثيقة.

 اشتقاق متغيّرات ووحدات جديدة 5.5المرحلة 

تشتق هذه العملية الفرعية للمتغيرات والوحدات التي لم يتّم طلبها بشكل صريح عند جمع البيانات، ولكنها ضرورية 

ر المخرجات المطلوبة. تشتق هذه العملية متغيرات جديدة من خالل تطبيق صيغ حسابية على متغيّر واحد أو لتوفي

مر تكرار هذا أكثر من المتغيرات الموجودة في مجموعة البيانات أو تطبيق نماذج افتراضية مختلفة. وقد يتطلب األ

على متغيرات مشتقة أخرى. بالتالي، من الضروري ضمان ن بعض المتغيرات المشتقة بحّد ذاتها تعتمد النشاط نظر ا أل

و تقسيم بيانات عدد أاشتقاق المتغيرات بالترتيب الصحيح، حيث يمكن اشتقاق الوحدات الجديدة من خالل تجميع 

من الوحدات، أو من خالل طرق تقدير أخرى مختلفة. من األمثلة على ذلك، اشتقاق بيانات األسر، حين تكون وحدات 

 فراد أو المؤسسات حين تكون وحدات الجمع هي الوحدة القانونية.هي األ الجمع

 احتساب األوزان 5.6المرحلة 

ا  كّل مسح. على سبيل لالعينة  لمنهجية تصميمتنشئ هذه العملية الفرعية أوزان ا لوحدات بيانات لسجالت وفق 

لمستهدف )على سبيل المثال، لمسوح العينة أو المثال، يمكن استخدام األوزان في تجميع البيانات لتمثّل المجتمع ا

حاالت المقتطفات من بيانات المسح الضوئي( أو لتعديل حاالت عدم االستجابة في عمليات التعداد الكلي. في 

، كما قد يشمل تصحيح (normarization purposeالتسويه )وزان ألغراض األخرى، قد يكون من الضروري استخدام األ

 المقارنة )على سبيل المثال، إجمالي عدد السكان المعروف(. األوزان لمؤشرات

 احتساب التجميعات  5.7المرحلة 

تنشئ هذه العملية الفرعية بيانات مجمعة وإجماليات المجتمع من البيانات الجزئية أو التجميعات ذات المستوى 

سبيل المثال، تجميع البيانات األدنى، وهي تشمل جمع البيانات للسجالت التي تشترك في خصائص معينة )على 

حسب التصنيفات الديموغرافية أو الجغرافية( وتحديد مقاييس المتوسط والتشتت وتطبيق األوزان الُمشار إليها في 

ساب األوزان( الشتقاق المجاميع المناسبة. في حالة المخرجات اإلحصائية التي تستخدم تاح 5.6العملية الفرعية 

 الفرعية.مسوح العينة، يمكن احتساب أخطاء المعاينة المقابلة للتجميعات المعنية ضمن إطار هذه العملية 

 

 اعتماد ملفات البيانات 5.8المرحلة 

ملّف بيانات )غالب ا ما تكون بيانات كلية(  األخرى ضمنات الفرعية في هذه العملية الفرعية يتم تجميع نتائج العملي

والذي يستخدم كمدخل لمرحلة "التحليل". في بعض األوقات، قد يكون هذا ملف ا وسيط ا وليس نهائي ا، السيما لعمليات 

 المؤسسات حيث توجد ضغوط زمنية قوية ومتطلبات إلنتاج كل من التقديرات األولية والنهائية.
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 مرحلة التحليل )المرحلة السادسة من النموذج المعياري إلدارة العمليات اإلحصائية(2.2 

 
 مرحلة التحليل من مراحل النموذج المعياري إلدارة العمليات اإلحصائية :3 جدولال

 التحليل

6.1 

 إعداد مخرجات المسودة

6.2 

 مطابقة المخرجات

6.3 

تفسير المخرجات 
 وشرحها

6.4 

 اإلفصاح تطبيق مراقبة

6.5 

 إتمام المخرجات

 

في هذه المرحلة، يتّم إنتاج المخرجات اإلحصائية وفحصها بالتفصيل، وتشمل إعداد المحتوى اإلحصائي )بما في ذلك 

( وضمان مالءمة المخرجات لتحقيق األهداف قبل نشرها للمستخدمين. باإلضافة وغيرها التعليقات والمالحظات الفنية

المرحلة العمليات واألنشطة الفرعية التي تمكّن المحللين اإلحصائيين من فهم البيانات إلى ذلك، تشمل هذه 

واإلحصاءات المنتجة. كما يمكن استخدام مخرجات هذه المرحلة كمدخالت للعمليات الفرعية األخرى )على سبيل 

حصائية التي يتم إنتاجها بانتظام، المثال، تحليل المصادر الجديدة كمدخالت لمرحلة "التصميم"(. بالنسبة للمخرجات اإل

تطبق هذه المرحلة في كل تكرار. كما تُعتبر مرحلة "التحليل" والعمليات الفرعية لها عاّمة لجميع المخرجات اإلحصائية، 

 بغض النظر عن مصدر البيانات وكيفية الحصول عليها.

ة ما تكون متسلسلة، من اليمين إلى (، والتي عام3 الجدولتنقسم مرحلة "التحليل" إلى خمس عمليات فرعية )

اليسار، كما يمكن أن تحدث بالتوازي وبوتيرة متكررة. إّن العملية الفرعية الوحيدة التي تشير إلى أنشطة التحقق من 

 .6.2صالحية بيانات المسح هي العملية الفرعية 

 مطابقة المخرجات 6.2المرحلة 

التوقعات. وقد تشمل أنشطة ومن مطابقة جودة المخرجات المنتجة وفق ا إلطار الجودة العام  6.2تتألّف العملية الفرعية 

 المطابقة ما يلي:

 .التحقق من أّن معدالت التغطية ونسب االستجابة مستوفية للمتطلبات •

 .مقارنة اإلحصاءات بالدورات السابقة )إذا أمكن( •

البيانات الوصفية والبيانات الوصفية لعملية جمع البيانات ومؤشرات الجودة وتماشيها مع التحقق من وجود  •

 .التوقعات

 .التحقق من االتساق الجغرافي المكاني للبيانات •

 .مقابلة اإلحصاءات مع البيانات ذات الصلة األخرى )على الصعيدين الداخلي والخارجي( •

 .اإلحصاءات اتساق فيتقصي وجود عدم  •

 .عملية التدقيق الكليإجراء  •

 مطابقة اإلحصاءات مع التوقعات وذكاء المجال. •

 

 تتطلب هذه المرحلة وجود نظام لمراقبة الجودة.

تشير عملية مراقبة الجودة إلى الجهود التي يتّم بذلها باإلضافة إلى اإلجراءات التي يضعها فريق المسح لضمان جودة 

خاص باألسرة أو المنشات )والتي تُطبّق أيضا المسح لالمنهجيات الُمختارة لودقة البيانات التي يتّم جمعها باستخدام 

لى أخرى، ويمكن إعلى مسوح المؤسسات الحكومية(. تختلف الجهود المبذولة في مجال مراقبة الجودة من دراسة 

المناسبة للحالة،  تطبيقها على االستمارات وبرامج الحاسوب المتحكمة فيها و أنظمة إدارة العينات لضمان المعالجة

ومراقبة سلوك الباحث المناسب وغيرها من الجوانب المعنية بمراقبة الجودة والتي تؤثر جميعها على جودة البيانات 

 وبالتالي على نتائجها.

كانت وسيلة المسح المستخدمة. تكون  جمالية، أيا  ن جودة البيانات التي يتّم جمعها تحدد جودة المؤشرات اإلإ

من قبل المستجيب أو الباحث، أكثر فعالية من بالتصحيحات في المراحل  سواءمرحلة إدخال البيانات،  الضوابط في
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أو أنظمة  (CAPIالمقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر )الحاسوب ن المقابالت الشخصية بمساعدة إالالحقة. 

،  نظر ا ألّن عمليتي جمع البيانات وإدخالها تتيح مراقبة الجودة جيدا   ،(CATI)الحاسوب المقابالت الهاتفية بمساعدة 

أّن التحكم بجودة البيانات بعد جمعها يتطلب إجراءات قد تكون مكلفة أو تسبب تحيّز على النتائج. فيما ومتزامنتان، 

 يلي بعض األمثلة على ذلك:

ل أسابيع أو أشهر أو ة وطلب اإلجابة على األسئلة التي تّم طرحها ربما قبأإعادة االتصال باألسرة أو المش •

ا للمستجيب ويعطي  اإلحصائي. باإلضافة إلى  المركزعن  انطباعا  توضيح األجوبة ، إذ قد يسبّب ذلك إزعاج 

 ت التي يجب إعادة االتصال بها؛آحالة ارتفاع عدد األسر أو المنش التكاليف فيذلك، قد يزيد ذلك من 

الفردية التي لم يتمّ الحصول على إجابة عليها أو تعديل اإلجابات قد تكون عملية تقدير اإلجابات على األسئلة  •

إلى إجابات غير متحيزة لو تّم إجراؤها  أن تؤدينها يجب أمن  بالرغمغير الصحيحة معقدة من الناحية التقنية )

 ؛ بالشكل الصحيح(

ن الوحيد في بعض تجاهل االستمارة ذات المعلومات غير الصحيحة بالرغم من أنّه قد يكون الحل الممك •

 األحيان، هو إجراء  مصحوب ا بعواقب نظر ا ألّن العينة الفعالة تصبح محدودة ما يؤدّي إلى التحيّز.

على الرغم من أنّه من المستحيل إجراء المسح من دون أن يقع خطأ في عملية جمع البيانات، إاّل أّن هناك تدابير 

يمكّن من الحّد من معدل األخطاء. فيما يلي بعض األمثلة عن هذه محددة يمكن للمكاتب اإلحصائية تطبيقها، ما س

 التدابير:

 المنشآت غيرإنشاء أطر جيّدة تشمل األعمال الموجودة داخل النطاق وتكون خالية من أخطاء التغطية مثل  •

 النشطة أو العناوين الخاطئة؛

يب المطلوب للمفاهيم التقنية المعقدة( محتويات االستمارة، السيما التدربتوفير التدريب المناسب للباحثين  •

 والتعامل مع المستجيبين؛

إعداد االستمارات بحيث تُصاغ األسئلة بطريقة صحيحة وواضحة وغير مضلّلة حيث يمكن للمستجيبين إدراك  •

 التدفق المنطقي في ترتيب األسئلة، السيما في االستمارات ذاتية التعبئة؛

خالل سلسلة من الضوابط التي يتم تطبيقها في مرحلة جمع البيانات  تصفية البيانات التي تّم جمعها من •

 وخالل عملية إدخال البيانات؛

للمسح قبل البدء به مع تسليط الضوء على أهمية جمع البيانات للسياسات  ةواسع حملة إعالميةعمل  •

ستجابة المطلوبة في لزامية االإالوطنية وبالتالي الحاجة إلى تعاون المستجيبين. قد تشمل اإلشارة إلى 

 الدول التي يمنحها القانون اإلحصائي ذلك؛ و

عطاء إجابات جيدة للباحثين أو عند تعبئة إوضع سياسة الحوافز والعقوبات، بما يحّفز المستجيبين على  •

 االستمارات.

يق المسح وضع لجودة المسح أهمية كبيرة فيما يتعلّق بالحصول على نتائج دقيقة وموثوقة وصحيحة. يتعيّن على فر

نهجة لضمان الجودة بهدف منع الممارسات غير مقبولة والحّد من األخطاء التي قد تحدث خالل عملية مإجراءات م

 جمع البيانات.

المشاكل المحتملة في نقطة معينة من العملية.  عنيتمّ تعريف مقاييس الجودة على أنّها العناصر التي توفر معلومات 

بعاد جودة أخذها في االعتبار في خطة ضمان الجودة، حيث تغطي أتعتبر أبعاد جودة المخرجات بمثابة أبعاد ا يجب 

 مثل:مخرجات نتائج المسح جوانب 

 هل تقيس النتائج المتغير المستهدف بدقة؟ –الموثوقية أو الدقة  •

 لنتائج في الوقت المناسبة حيث تكون مفيدة لواضعي السياسات والمحللين؟هل ستصدر ا –الوفتبة •

هل توفّر النتائج سلسلة زمنية متسقة من دون فواصل بسبب التغييرات في مستوى  –قابلية المقارنة  •

 التعاريف؟التغطية، التصانيف أو 
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تاجات ذات قيمة من هل يمكن للمستخدمين اكتشاف كيفية إجراء المسح واستخالص استن –الشفافية  •

 النتائج؟

هل يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على النتائج، أكانت على أوراق مطبوعة أو  –إمكانية الوصول  •

 إلكترونية؟

 تشكل الدقة المفهوم التقليدي للجودة اإلحصائية للمقدر:

ينة. من الناحية العملية، قد يكون تعكس دقة التقديرات من المسوح كاّل من أخطاء المعاينة )الدقة( واخطاء غير المعا

من الضروري المفاضلة بين خطأ المعاينة وخطأ غير المعاينة. على سبيل المثال، فإّن استخدام حجم عينة أصغر تزيد 

ا إمكانية جمع البيانات ومعالجتها بمزيد  ، ما يحّد من الحذربشكل عام من معدل أخطاء المعاينة. مع ذلك، فقد يتيح أيض 

 من األخطاء غير المعاينة. بالتالي

تعكس دقة التقدير خطأ المعاينة. لذلك، ينطبق هذا المفهوم على مسوح بالعينات وليس على التعدادات. يمكن التعبير 

ا بالخطأ المعياري النسبي. يتّم احتساب معامل التباين على CVعن الدقة على أنّها معامل التباين ) ( والمعروف أيض 

لتحويله إلى نسبة مئوية )على سبيل المثال،  100بضربه  ويمكنري للتقدير مقسوم ا على قيمته. أنّه الخطأ المعيا

ا فيما يتعلّق بالتقدير ويمكن من إجراء عملية المقارنة  3نسبة  بالمئة من قيمة التقدير(. توفر هذه الطريقة مقياس 

 .البسيطة لخطأ المعاينة بين التقديرات المختلفة وكذألك بين الدول

للتقديرات التي تكون نسب ا ويتّم التعبير عنها على أساس نسب مئوية، يمكن التعبير عن الدقة على أنّها  بالنسبة

 الخطأ المعياري في نقاط مئوية.

بالمئة من  95يمكن التعبير عن خطأ المعاينة على شكل فترة ثقة حول التقدير. على سبيل المثال، تشير نسبة  كما

خطأين  -بالمئة( أن تقع المعلمة الواجب تقديرها ضمن فترة حول التقدير بمقدار +/ 95حتمال )فترة الثقة إلى ا

الحسبة ان المقدر يتبع التوزيع اإلحصائي الطبيعي، وهو افتراض ينطبق بشكل كبير عادة على  تفترض هذهمعياريين. 

 العينات الكبيرة.

غير المنسوبة إلى المعاينة. بالتالي، فهو ينطبق على كّل من  شمل األخطاء غير بالمعاينة جميع األخطاء اإلحصائيةت

مسوح العينة والتعدادات. هناك فرق بين األخطاء العشوائية واالخطاء المتسلسلة غير العينية، حيث ان األخطاء 

فتكون في اتجاه  دخال البيانات. أّما األخطاء المتسلسلة،إ خطاءأالغاءها كالعشوائية غير قابلة للتنبؤ بها وغالبا يتم 

واحد وتؤدي إلى تحيّز في النتائج النهائية، مثل األسئلة التي تشجع على االستجابة بشكل مبالغ فيه. تركز مناقشة 

 األخطاء غير العينية بشكل عام على المشكالت التي تسببها األخطاء المتسلسلة، أي التحيز.

 المصادر المسببة للتحيّز، ومنها: تتعّدد

 ية )التغطية الناقصة أو التغطية الزائدة( الناتجة عن عيوب في إطار المسحأخطاء التغط •

 أخطاء أخرى في إطار المسح •

 أخطاء التعريف المرتبطة بالوحدات اإلحصائية •

 تصميم االستمارة السيء أو عدم االتساق من جانب الباحثين •

 آثار المستجيب •

 غير المستجيبينمعدالت استجابة منخفضة، حيث تختلف خصائص المستجيبين و •

 عيوب في اختيار وحدات العينة •

 أخطاء معالجة البيانات •

 إجراءات التقدير والتعويض •

غالب ا ما يكون التحيز غير قابل للقياس وقد ال يمكن تحديده. يوصى ببذل كل الجهود للحّد من الخطأ غير المتعلق 

يع العمليات التي قد تكون عرضة لمثل هذا الخطأ. لمسح وجملتفاصيل ابالمعاينة أو إزالته من خالل االهتمام الدقيق 

 :علي سبيل المثال

 عن طريق التصميم الدقيق لألسئلة واختبار تسلسلها •
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 عن طريق التدريب المكثف واختبار الباحثين )إذا تم االستعانة بهم( وغيرهم من الموظفين •

 عن طريق الحّد من معدالت عدم االستجابة قدر اإلمكان •

  أخطاء إدخال البيانات والتدقيق وأخطاء المعالجة األخرىعن طريق تقليل  •

 يعرض الجدول أ في الملحق مقاييس الجودة المحتملة لجميع أنواع المسوح.

 

 خصوصيّات كّل نوع من أنواع المسح .3
 

من  يصف هذا القسم الجوانب المنهجية لمعالجة بيانات المسح ومطابقتها ومراقبة جودتها فيما يتعلّق بثالثة أنواع

 المسوح وهي األسرية والمؤسساتية والحكومية.

 

 المسوح األسرية 1.3

 فيما يلي وصف طرق المعالجة والمطابقة ومراقبة الجودة المذكورة أعاله المطبقة على المسوح األسرية.

 معالجة البيانات

واألسري، خالل عملية جمع تحوّل عملية المعالجة االستجابات التي تّم الحصول عليها، على كّل من الصعيد الفردي 

البيانات إلى نموذج مناسب لجدولة البيانات وتحليلها. عادة  ما يتّم إعداد جداول ارتباط مختلفة لجمع المعلومات 

المرتبطة باألسر وعن كّل فرد من أفرادها، ما يستلزم مجموعة من األنشطة اآللية أو اليدوية. كما يمكن لذلك أن 

 ستهلك موارد كثيرة ولها تأثير على جودة المخرجات النهائية وكلفتها.يستغرق وقت ا طويال  وي

مثل جمع البيانات، التدقيق والترميز، من -بهدف تبسيط عملية معالجة البيانات، يمكن دمج عدد من أنشطة المعالجة 

 .الحاسوبخالل األتمتة باستخدام طرق الجمع بمساعدة 

تمارة المسح على قسم واحد معني بالبيانات على مستوى األسرة بالنسبة لمسوح األسر، عادة ما تحتوي اس

باإلضافة إلى قسم آخر مختّص بكّل فرد منها على حدة )على أن يتّم تكرار هذا القسم على عدد أفراد األسرة(، ما 

 األفراد.يعني ان إجراء عملية معالجة البيانات تتم باستخدام تجميع نوعين من الوحدات اإلحصائية وهما األسرة و

 صحة البياناتطرق التحقق من 

إحدى أهّم طرق التحقق تكمن في تحليل اتساق نتائج المسح مع مصادر البيانات األخرى، السيما فيما يتعلّق  

 :بمسوح األسر، من خالل ما يلي

 بيانات المجتمع والمساكن •

 إجمالي عدد األسر في أبوظبي في سنة تقويمية •

 مثل السجل السكاني(مصادر البيانات اإلدارية )  •

 طرق التعويض

 أدناه لوصف العمليات المعنية بتعويض القيم المفقودة. 4يرجى مراجعة القسم 

 احتساب األوزان

يجب احتساب وزن الوحدات الفردية للعينة لتمثيل المجتمع بأكمله، حساب االوزان عملية مشتقة من تصميم العينة 

احل والمعاينة العنقودية وما إلى ذلك(. بالتالي، ال يمكن تحديده في هذه )التقسيم الطبقي والمعاينة متعددة المر

المرحلة. وعلى الرغم من ذلك، يوصى بأن يتبع تصميم العينة تصميم المسوح األسرية األخرى )على سبيل المثال، 

 مسح القوى العاملة(.

)أي في حال تّم مقابلة جميع أفراد األسرة تجدر اإلشارة إلى أنّه، في حال شكّلت األسرة وحدة المعاينة النهائية 

ا للتوصيات الدولية(، يتّم احتساب أوزان العينات على مستوى األسرة. في حال تّم إجراء عملية معاينة الحقة )أي  وفق 

 في حال تّم اختيار شخص واحد لإلجابة من كّل أسرة(، يتعيّن احتساب أوزان العينات على المستوى االسرة.



 

 

 

 

 

   

16   

ا في حال تضمن تصميم المعاينة التقسيم الطبقي و/أو متعدد تجدر اإلشا رة إلى أّن حساب االوزان يكون أكثر تعقيد 

 المراحل و/أو المعاينة العنقودية وذلك على النحو الموصي به في الوثائق المنهجية الُمعّدة لكل مسح.

 ة.عادة  ما ُتحتسب المؤشرات على أنّها نسب األرقام المجمعة بعد المعاين

 

 مسوح المنشآت التجارية 2.3

يصف هذا القسم خصائص طرق المعالجة والتحقق من الصحة ومراقبة الجودة المذكورة أعاله والمطبقة في مسوح 

 المنشآت.

 معالجة البيانات

يانات يتم نشر العمليات العددية التي يتمّ إجراؤها بعد جمع البيانات وقبل تجميع )تلخيص( المعلومات شاملة تدقيق الب

واحتساب وزنها. تدرج هذه العمليات في المرحلة الخامسة )المعالجة( من النموذج المعياري إلدارة العمليات 

 اإلحصائية.

تتضمن عملية معالجة البيانات ترجمة اإلجابات على األسئلة المطروحة في االستمارة الى نموذج يمكن تعديله إلنتاج 

ة الترميز والتدقيق وإدخال البيانات باإلضافة إلى مراقبة اجراء معالجة البيانات اإلحصاءات. عامة ما تشمل هذه العملي

بالكامل. يكمن الهدف الرئيسي من التحقق من مختلف مراحل عملية معالجة البيانات هو إنتاج ملف بيانات خاٍل من 

الجة بهدف ضمان استكمال األخطاء بقدر اإلمكان. كما أنّه من الضروري اعتماد نهج منهجي ومتسق لكل مهمة مع

عملية المعالجة في الموعد المحدد بما يستوفي الشروط المطلوبة. تقدم المناقشة التالية مقدمة موجزة عن المراحل 

 الرئيسية لعملية معالجة البيانات.

ا معنيًّا بجمع البيانات على مستوى المنشأة  ا آخر في حالة مسوح المنشآت، غالب ا ما تتضمن االستمارة قسم  وقسم 

لجمع البيانات على مستوى كّل منشأة أو وحدة محلية، وحنى على المستوى المحلي لنوع النشاط الذي تمارسه. 

ُيفّسر هذا األمر ضمن قاعدة بيانات مترابطة تحتوي على البيانات التي تّم جمعها من مختلف المستويات والمرتبطة 

 والمنشآت. فيما بينها من خالل معرفات   فريدة للمؤسسات

 طرق التحقق من صحة البيانات

تغطي عملية تدقيق البيانات العمليات الفرعية الُمشار إليها بلفظ "التدقيق الجزئي" و"التدقيق الكلي" )كما يمكن 

 اإلشارة إليها بلفظ تدقيق "المدخالت" وتدقيق "المخرجات"(:

الصحة والتعديالت المطبقة على البيانات تشير هذه العملية إلى الضوابط والتحقق من  التدقيق الجزئي: •

المنسوبة إلى منشأة معنية، وهي تتضمن معالجة البيانات الناقصة أو المفقودة واكتشاف اإلجابات غير 

 المتسقة داخليا مع األسئلة األخرى ومعالجتها.

لمرتبطة تشير عملية التدقيق الكلي إلى الضوابط والتحقق من الصحة والتعديالت ا التدقيق الكلي: •

بمجموعات البيانات الكاملة عن طريق تحليل المجاميع، وهي تهدف إلى التحقق من توافق بعض التقديرات 

بشكل مشترك مع المعلومات المعروفة األخرى. تتضمن عملية التدقيق الكلي المعقد إعادة ضبط أوزان العينة 

 وفق ا ألخطاء اإلطار التي تّم اكتشافها أثناء إجراء المسح.

 عن النظر بغض األخطاء، على المنشآت توفرها التي اإلحصائية المعلومات احتواء عنها ينجم التي األسباب تعّددت

 الصحيحة غير والتصنيفات المفقودة أو الخاطئة البيانات تشمل والتي البيانات، لجمع المستخدمة الوسيلة

 تحّسن التي التقنيات تطبيق الضروري من يكون األخطاء، هذه من وللحدّ . المنطقية غير أو المتسقة غير واالستجابات

 لتحويل القوية البيانات تدقيق تقنيات استخدام يتعيّن ذلك، إلى باإلضافة. الجمع وإجراءات البيانات جمع وسائل فعالية

 الممكن من يكون بحيث"( نظيفة)" ومتماسكة صحيحة بيانات إلى المستجيبون يزوّدها التي األولية البيانات

 . مختصرة احصاءات إلنتاج استخدامها

 واألخطاء الداخلي االتساق عدم حاالت معالجة
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 ينجم أن الممكن من حيث األحيان، بعض في ومعالجتها األصلية البيانات من التحقق البيانات تدقيق عملية تتضمن

 الضروري من البيانات، تدقيق عملية أهمية من وبالرغم بالتالي،. البيانات مجموع على تؤثر أخطاء العمليات هذه عن

 إلى البيانات تدقيق تأثير من الحدّ  بهدف المتسقة غير أو الكاملة غير البيانات حدوث من تحدّ  التي الممارسات إنشاء

 بتحسين البيانات إدخال مرحلة في أو البيانات جمع وسائل في بالفعل المضمنة الجودة ضوابط ستقوم كما. حدّ  أدنى

 .البيانات معالجة مهمة من والحدّ  األولية البيانات نوعية

 الشخصية المقابالت تحسن أن المتوقع من حيث البيانات، جودة على مباشر بشكل يؤثر الجمع وسيلة اختيار

 توفر ألنها نظر ا المدخلة البيانات جودة .(CATI)الحاسوب  بمساعدة الهاتفية المقابالت أو (CAPI)الحاسوب  بمساعدة

 .باالستجابة المرتبطة األخطاء الكتشاف التلقائية الضوابط

 مجموعة إلى تنتمي اإلجابة كانت إذا مما التحقق عملية من فردي لبيان عنصر صحة من التحقق في التحكم يتألّف

 مع مقارنتها الضروري من األسئلة، صحة من التحقق وبهدف. الصحيحة االستجابات من مسبق ا محددة( نطاق أو)

 الضروري من لالستمارة، الداخلي االتساق من التحقق بهدف أّما. صحيحة أنّها على تعريفها تمّ  التي االستجابات

 تقبلها ان يمكن التي الصحيحة القيم اإلجابات بعض تقيّد بحيث وتطبيقها األسئلة بين العالقة تنظم التي القواعد وضع

 تصل للتوزيعات المئوية النسب مجموع المثال، سبيل على) الحسابية التحقق عمليات تطبيق يمكن. األخرى لألسئلة

 .السجالت من مجموعة عبر الالحقة الدفعات وضع عملية أثناء الحق وقت في أو البيانات إدخال عملية خالل( 100 إلى

 

 خاطئ بشكل المصنّفة الوحدات معالجة

 الطبقة في البداية في المنشآت بعض بإدراج تتمثل وهي المنشآت إحصاءات جودة على تؤثر متكرر مشكلة هناك

 اإلطار جودة تكون التي الحاالت في ذلك حدوث احتمالية تزداد منه، العينة اختيار يتمّ  االذي المجتمع إطار ضمن الخطأ

 على الوطنية اإلحصاء مكاتب بها تحتفظ التي السجالت تحتوي ما عادة  . منخفضة( األساسي المنشأة وسجل)

 والموقع االقتصادي النشاط إلى باإلضافة( الدوران معدل أو/و العمال بعدد يتعلق )فيما المنشأة حجم عن معلومات

 انها وبما صحيحة، بصفتها خاطئ بشكل المصنّفة الوحدات إدخال الممكن ومن(. المنشأة عنوان إلى باالستناد)

 استبعاد حال في األولى، الحالة في. الخاطئة الطبقة في تظهر أو اإلطار ضمن تظهر لن فهي خاطئ بشكل مصنفة

 الفعال العينة حجم من ذلك سيحدّ  للمسح، للخضوع أهليتها عدم بسبب العينة من لها مسح إجراء تمّ  التي المنشأة

 الحاالت في إالّ  خاطئ بشكل المصنّفة الوحدات استبعاد في النظر عدم يجب. باالحتياطي قائمة إعداد يتمّ  لم ما

 إدراجها تم أنّه إالّ  للمسح، مؤهلة العينة فتكون الثانية، الحالة في أّما. صغير ا الخاطئ التصنيف معّدل فيها يكون التي

 من( الطبقة) الحجم فاصل في مختارة منشأة تعلن قد المثال، سبيل على. اإلطار من حذفها أو الخاطئة الطبقة في

ا 20 إلى 10  تقدير إنتاج وبالتالي العينة أوزان احتساب إعادة في الفني الحلّ  يتكون. فقط موظفين 8 لديها ان موظف 

 رسم خالله من يمكن حديث منشئات سجل إنشاء أنّ  الواضح من. لذلك وفقا األوزان وتصحيح الطبقات لحجم جديد

 .األهمية بالغ أمر هو وتحديثه به الموثوق المجتمع إطار

 .المفقودة البيانات( عن التعويض) تقدير الممكن بالمستجيبين، فمن االتصال إعادة العملي غير من أنه حيث

 معالجة يمكن التكلفة، وأ بالوقت تتعلق ألسباب مقابلتها تمّ  التي بالمنشأة االتصال إعادة الممكن من يكن لم حال في

 بتخصيص األخيرة العملية هذه تتألف حيث البيانات، بتعويض المعنية الرياضية االساليب خالل من االستجابة عدم عنصر

 بقية في اإلجابات مع حسابي ا أو منطقي ا إجابته تتعارض لسؤال أو المختارة الوحدة عنه تجب لم لسؤال معقولة قيمة

 إنشاء يتمّ  ما عادة. الخاطئة اإلجابة تحديد يصعب قد األسئلة، من لعدد اإلجابة اتساق عدم حالة في. االستمارة

 "."الصفة الغالبةبعضها  على اإلجابات تعتبر بحيث األسئلة مجموعات بين أو األسئلة بين هرمي تسلسل

 الوحدة تقدمها التي اإلجابة تعيين في للمنشآت المتكررة المسوح في المستخدمة التعويض طرق إحدى تتمثل

ا إجراؤه تمّ  مسح في نفسها . الوحدة استجابة عدم حاالت في نفسه المبدأ تطبيق يمكن(. التاريخي التعويض) مسبق 

 .المتتالية للمسوح تخضع أن المرجح من يكون التي الكيرة المنشآت حاالت في متكرر بشكل التقنية هذه تطبيق يتم

 .المفقودة القيم تعويض عمليات لوصف أدناه الرابع القسم إلى الرجوع يرجى
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 األوزان احتساب

 من عينة خضوع حال في. به صلة ذو جزء إلى أو بأكمله األعمال قطاع إلى عام تشير بشكل المنتجة المؤشرات 

 بالمجتمع المرتبطة التقديرات على الحصول بهدف جمعها يتمّ  التي البيانات ترجيح يجب للمسح، فقط المنشأة

 أن ويجب ،" الترجيح" باسم المجتمع تقديرات إلى العينة بيانات خاللها من تتحول التي العملية تعرف. المستهدف

 .العينة تصميم مع تتسق

 حيث من العينة، وحدات إلى األوزان اسناد إلى األول المصطلح يشير حيث الترجيح وإعادة الترجيح بين التميز يجب

ا المعاينة تصميم يكون أال بشرط البيانات، جمع قبل المبدأ ا الوزن إعادة تطبق بينما. للغاية معقد   .البيانات جمع بعد دائم 

 الظهور احتمالية تكون حيث رئيسيًّا، دور ا الظهور احتماالت فيها تؤدي عملية المجتمع على العينة تعميم عملية تعتبر

 عدد N من يتألّف المستهدف المجتمع كان حال في. العينة في تضمينه فرصة هي المجتمع لعنصر األولى الدرجة من

 .π1,...، πk,..، πN: التالي النحو على ُمختارال العينة بتصميم األولى الدرجة من الظهور احتماليات ترتبط منشآت،

 يشير ما عادة  . ak = 1/πk الصيغة خالل من إليها وُيشار ،k للعنصر الضمني بالوزن πk ل المعكوسة القيمة تُعرف

 مرحلة قبل طبقات إلى المجتمع تقسيم يتمّ  حيث المنشآت مسح حالة في. األوزان إدماج إلى" ترجيح" المصطلح

ا الطبقات ضمن من العينات اختيار يتمّ  وحيث المعاينة،  لعناصر الضمنية األوزان تكون ، البسيطة العشوائية للمعاينة وفق 

 .h الطبقة في العينة حجم إلى nh و المجتمع حجم إلى Nh تعود حيث ،ak = Nh/nh: التالي الشكل على h الطبقة

 (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مسح عن أمثلة) الترجيح إجراءات

 تكنولوجيا باستخدام المعنية اإلحصاءات تستند ما عامة التجارية، المنشآت إلحصاءات الدولية التوصيات مع تماشي ا

 النشاط نوع حسب محددة طبقات مع الطبقية العشوائية العينة تصميم إلى المنشآت قبل من واالتصاالت المعلومات

 التي المنشآت باستثناء) الطبقات ضمن من عشوائي بشكل المنشآت اختيار يجب(. األقل على) والحجم االقتصادي

 العشوائي االختيار على العينة تصميم يعتمد أن المفترض من(. الكبيرة المنشآت طبقات مثل بالكامل، تعدادها تم

( ترجيح) يطالبس التعميم اساس على الطبقة تقديرات احتساب يتمّ  بالتالي،. استبدالها دون من الطبقات داخل

 كل في البداية نقطة عند المنتظم االختيار حالة في الطريقة هذه تنطبق كما. الطبقة في المنشآت عدد إلجمالي

 الكمية المتغيرات و( ويب موقع وجود مثل) النوعية المتغيرات من كلّ  على  ادناه الموضحة الطريقة تطبيق يمكن. طبقة

 (.اإلنترنت استخدموا الذين الموظفين عدد مثل)

 عدد المثال، سبيل على) h الطبقة في i للمؤسسة yالمتغيّر قيمة هي yhi أنّ  لنفترض الكمية، المتغيرات حالة في

 كان حال في yhi 1 قيمة تكون النوعية، للمتغيرات بالنسبة أّما(. اإلنترنت إلى الدخول يمكنهم الذين الموظفين

ا لديها كان حال في المثال، سبيل على) معينة خاصية للمؤسسة  تعريف يتمّ . األخرى الحاالت في 0و( بها خاصًّا موقع 

ا الطبقة في العينة قيم جميع مجموع أنّه على h الطبقة في العينة متوّسط  العينة، ضمن المنشآت عدد على مقسوم 

 :التالي الشكل على المتوسط يعرف ،nh  افترض

 

  

 التي المنشآت عينة نسبة إذ ا اإلجابة فستمثل ،1 أو 0 أساس على ترميزها وتمّ  نوعية المتغيرات كانت حال في

 يتمتعون الذين للموظفين التقديري العدد متوسط إلى يشير yh ان نجد ، المثال وباتباع. المدروسة الخاصية تحمل

ا لها يكون التي الشركات نسبة إلى او h الطبقة في اإلنترنت إلى الدخول على بالقدرة  .h الطبقة في بها خاصًّا موقع 

 ُيشار كما) الطبقة في للمنشآت اإلجمالي بالعدد yh الطبقة متوسط ضرب خالل من h الطبقة تقدير احتساب يتمّ 

 :التالي الشكل على( طومسون هورفيتز مقدر باسم اإلجراء هذا إلى

 



 

 

 

 

 

   

19   

 

  

 متغير يكون قد المثال، سبيل على. النشر ألغراض عام بشكل الطبقة تقديرات تجمع يتمّ  أنّه إلى باإلضافة هذا

 للغاية مفصاّل   نفسه المستوى هذا ولكن ،(الفئة) أرقام 4 من الرابع، المستوى على للمنشاة الطبقي التقسيم

 (.الثاني المستوى على يكون قد الذي) النشر ألغراض

 التالي الشكل على طبقة لكل التقديرات تجميع خالل من المستهدف المتغير قيمة إجمالي تقدير يتمّ 

Y’1+Y’2+Y’3+… +Y’L، يشير حيث L إحصائية برنامج خالل من التقديرات إنتاج يتمّ  حين. الطبقات عدد إلى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               مساوي وزن تعين قياسية،يتمّ 

  التالي الشكل على كتابتها  الممكن من( أعاله المبينة) h للطبقة التقدير معادلة. العينة في وحدة لكلّ  Nh/nh  ل

 :وحدة لكلّ  األوزان نسب إظهار بهدف

 

  

 بهدف المثال، سبيل فعلى. والكمية النوعية المتغيرات تجمع التي التقديرات إلنتاج الترجيح اجراء أيضا الممكن من كما

 ،(نوعي تقدير) اإلنترنت عبر البيع خدمات تقّدم التي المنشآت في يعملون الذين( كمي تقدير) الموظفين عدد تقدير

 h الطبقة في الموجودة I المنشأة في الموظفين عدد هو yhi أنّ  لنفترض: التالية الطريقة تطبيق الممكن من يكون

 كما(. اإلنترنت عبر البيع خدمات تقدم ال التي للمنشآت بالنسبة 0 القيمة تكون) اإلنترنت عبر البيع خدمات تقدم التي

 إجراء يسمح. المستهدفة الطبقة لقيمة تقدير ا Nh/nh بقيمة ضربها بعد الطبقة في yhi القيم جميع مجموع يشكل

 .والتناسب المئوية والنسب للنسب كما ، للمجاميع التقديرات باحتساب الترجيح

 تعتمد. وتوثيقها بحذر تنفيذها ويجب البيانات معالجة مرحلة في رئيسية خطوة العينة أوزان احتساب عملية تُعدّ 

 وتعريف المنشآت سجل جودة ذلك في بما ، االعمال إلحصاءات الدولة في المتبع النظام على البيانات ترجيح إجراءات

 بشكل الطبقات بعض على المعاينة عملية إجراء تمّ  إذا ما المثال، سبيل على) والمعاينة األعمال قطاع داخل الطبقات

 .االستجابة وعدم التصنيف ألخطاء وفقا األوزان مراجعة يجب البيانات، جمع عملية إجراء بعد(. شامل

 

 الحكوميّة الوحدات مسح 3.3

 بالنسبة. تعدادات أو عينة مسوح عن عبارة المنشآت، مسوح مثل الحكومية، للوحدات اإلحصائية المسوح تكون قد

 وصعوبة( مثال   بالمنشآت مقارنة) الدولة في الحكومية الوحدات عدد لقلّة نظر ا التعداد إلى اللجوء يتمّ  الدول، من للعديد

 األدنى الحد استخدام تم إذا. عليها بناء   العينة تصميم يتم والتي الدراسة قيد المجتمع بشأن المعلومات على الحصول

 جمع على يعتمد وقد ، إفادة أكثر التعداد عملية تكون أن المرجح من ،(المركزية الحكومية أي) النطاق من به الموصي

 بدورها ذلك بعد تجمع قد والتي الرئيسية الحكومية إدارات إلى النماذج إرسال يتمّ  حيث مرحلتين على البيانات

 .األدنى المستويات عند اإلحصائية الوحدات من المعلومات

 المجتمع حجم على باالعتماد وذلك بالعينة، المسح إجراء الضروري من يكون قد أوسع، نطاق اختيار تم حال في

 يمكن ما المتجانسة، المحلية الحكومية الكيانات من كبير ا عدد ا الدول لبعض يكون المثال، سبيل على. وخصائصه

 .فعال بشكل المعاينة عملية إجراء

 .نواحيها معظم في المنشآت مسوح مع الحكومية المنظمات مسوح تتشابه أن المرجح من عام، بشكل

 معظم في المنشآت لمسوح مماثلة الحكومية للمنظمات االستقصائية الدراسات تكون أن المرجح من ، عام بشكل

 .النواحي
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 البيانات معالجة

 وإدخال ، والجمع التوزيع مراقبة يغطي و. جمعها تم التي المسح بيانات معالجة بشأن المعلومات القسم هذا يوفّر

 .وتقديرها وتدقيقها البيانات،

 تشمل. المسح نماذج واستالم( إرسال) توزيع في المشمولة العمليات إلى والجمع التوزيع مراقبة عملية تشير

 المستجيبين لغير تذكير إجراء وإنشاء( ومستلمة معلقة مرسلة، المثال، سبيل على) النماذج حالة تسجيل العمليات

 نوع باختالف الوظائف وتختلف آليًّا، أو يدويًّا إجراءها يتمّ  قد المهام هذه. المسح سير تقدم حول إدارية معلومات وإنتاج

 .المسح

ا إجراء   البيانات معالجة عملية دورة من الجزء هذا يشمل  معدل ان حيث. للمسح االستجابة معدالت لزيادة معدًّ

 إجراء يكون ان ويمكن.  المعاينة غير واخطاء المعاينة اخطاء مستوى زيادة الى يودي الغالب في المنخفض االستجابة

ا استثمار ا المستجيبين غير  المبحوثين إلى الموّجه المتابعة  :يلي ما المتابعة إجراءات وتشمل. والموارد للوقت جيّد 

 حال في السيما زايدمت بشكل تطلب أن يمكن التي) للتذكير اإللكترونية الرسائل أو/و رسائل إرسال •

 .(القانون بموجب مدعومة كانت

 .بالمستجيبين االتصال •

 .شخصيًّا المستجيبين مقابلة •

 هذه مثل.  ذلك طلبوا إذا االستمارات إلعادة إضافيًّا وقت ا المستجيبين منح يجب الوقت، من متّسع هناك كان حال في 

 .والجمع التوزيع في التحكم أنظمة في وتتبعها تسجيلها يجب األخرى االتصاالت عن فضال التمديدات

 البيانات إدخال

 المقابالت نظام استخدام حال في السيما الشخصية، المقابلة وقت في البيانات إدخال يتمّ  قد للمسوح، بالنسبة

 النماذج اكمال حالة في المستجيب قبل من تنفيزها يتمّ  قد والتي ، الكمبيوتر بمساعدة الهاتفية /الشخصية

 المسح أخطاء تصحيح باستثناء) البيانات إلدخال حاجة من ما المكتملة، للنماذج الضوئي المسح حال في. اإللكترونية

 (.ذلك إلى وما والرموز الضوئي

 جهة الى إرسالها و يدويا تعبئتها يتمّ  التي المكتملة للنماذج عادة  ) متميّزة عمليّة البيانات إدخال عملية تكون ما عادة  

 يجري الذي الفريق أو الجهة في البيانات إدخال في المتخصصة الوحدة قبل من إّما إجراؤها ويتمّ ( البيانات جمع

 .المسح

 المثال، سبيل على) التصنيف رمز وتعيين رموز إلى المكتوبة األسئلة تحويل أي الترميز، البيانات إدخال يشمل كما

 تطبيق إجراء يتمّ  أن المرجح من. فقط المكتبي لالستخدام المخصصة الحقول واستكمال( التوظيف بحجم يتعلّق فيما

 .المسوح معالجة فريق قبل من األنشطة هذه

 إدخال مرحلة عند العينية غير األخطاء من الحدّ  الضروري من بالمسوح، المعنيّة األخرى الجوانب مع الحال هو وكما

 ويمكن.  البيانات إلدخال فعالة إجراءات واتباع مستمرّ  بشكل الجودة ومراقبة الجيّد التدريب تقديم خالل من البيانات

 .الفعلي والوقت الخانات عدد اختبار مثل تقنيات استخدام طريق عن االدخال دقة تحسين

 البيانات تدقيق

ا المستجيبون من المقدمة اإلحصائية المعلومات تحتوي أن يمكن  غير بيانات تشمل قد األخطاء، من مختلفة أنواع 

 الجيّد التصميم يساهم بالتالي،. األسئلة بين المتسقة غير واجابات الصحيحة غير وتصنيفات الناقصة وبيانات الصحيحة

 المستجيب بواسطة ذاتيًّا وادارتها تعبئتها يتمّ  التي النماذج في األخطاء من الحدّ  في واالستمارة للسؤال

 تشمل وهي المستجيب، قبل من االستمارة استكمال بعد للبيانات اليدوية المعالجة خالل من ايضا األخطاء تنشأ قد

 جهة قبل من صحيح غير بشكل تطبيقها يتمّ  التي والتغييرات الضوئي المسح وأخطاء الترميز وأخطاء االدخال أخطاء

 األخطاء، هذه من الحدّ  وبهدف(. التدقيق أثناء عليه العثور تمّ  ما خطأ إلى االستجابة في المثال، سبيل على) الجمع

ا ومختبرة شاملة اإلجراءات تكون أن يجب  .الجودة مراقبة عملية استمرار على الحرص مع جيّد 
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 البيانات مطابقة من التحقق طرق

 هناك.  مطلوبا البيانات تدقيق يظل البيانات، معالجة وإجراءات المسح في المستخدمة الوسائل جودة من بالرغم

 تدقيق مثل أخرى، أسماء لهما يكون أن يمكن واللذان الكلي، والتدقيق الجزئي التدقيق وهما التدقيق من نوعان

 .التوالي على المخرجات وتدقيق المدخالت

 تتراوح وهي الفردية، االستمارات في المطبّقة التدقيق عمليات بأنها الجزئية التدقيق عمليات تُعرف •

 التدقيق فشل لرسائل االستجابة إلى االستمارة حقول جميع استكمال من األولية التحقق عمليات بين

 :التالي النحو على تصنيفها ويمكن إلكترونيًّا، انشاؤها تم التي

عمليات تدقيق المطابقة والنطاق: على سبيل المثال، ال يمكن إدخال سوى األرقام في الحقول  .1

ا )على سب يل المثال، يمكن ترميز الرقمية، والمتغيرات الفئوية يكون لها قيمة محددة مسبق 

( أو اتساق القيمة المبلغ عنها مع البيانات الخارجية )مثل نطاق 2أو  1الجنس على أساس 

 معقول لحجم المنظمة(.

عمليات تدقيق التخطي تتحقق من اتباع منطق االستمارة. على سبيل المثال، التحقق من  .2

ابالت الشخصية/ الهاتفية المقان المجتمعات الصحيحة اجابت على كّل سؤال. في بيئة 

، سيحّدد البرنامج عادة  حاالت التخطي. لذلك يجب عدم وقوع أخطاء إذا  بمساعدة الكمبيوتر

 تّم تنفيذ البرمجة بشكل صحيح.

تحدد عمليات التحقق من االتساق ما اذا كانت المعلومات المدرجة في االستمارة متسقة  .3

التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت عن قيمة  داخليًّا. على سبيل المثال، تبلغ المنظمات

 لعدد الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنت. 0ال تساوي 

عمليات التحقق المطبعية )للعثور على أخطاء االدخال بواسطة الباحث أو الموظف المسؤول  .4

تيجة عن إدخال البيانات(. ويكون من الصعب العثور على هذه األخطاء وقد يتم اكتشافها ن

 عمليات تدقيق أخرى أو من خالل المراجعة او التحكم في المجاميع وعدد الخانات الرقمية   

 االتساق، بهدف المجمعة البيانات ملخصات من التحقق عمليات من الكلي التدقيق عمليات تتألّف •

 :ذلك في بما

 المنظمات نسبة ترتفع أن المتوقع من المثال، سبيل على. الوقت مرور مع التقديرات اتساق .1

 . التسطح مرحلة حتى اإلنترنت تستخدم التي

 نسبة تكون أن المتوقع من المثال، سبيل على. المسح من المخرجات متغيرات بين العالقات .2

ا لها  التي المنظمات نسبة من أكبر اإلنترنت تستخدم التي الحكومية المنظمات  .إلكترونيًّا موقع 

 .األخرى بالبلدان الخاصة والبيانات المسح خارج للمقارنة القابلة البيانات مع العالقات اتساق .3

 المئوية النسبة توزيع  مجموع يصل ان يجب المثال، سبيل على. المنطقية بالقواعد االلتزام يتم .4

 .اإلجماليات الجدول مكونات مجموع يساوي وان 100 إلى

 

 التعويض طرق

 داخل العنصر /الوحدة) االستجابة بعدم المرتبطة المشاكل حلّ  في المستخدمة التعويض طرق تكون أن المرجح من

 (.التعويض طرق على التفاصيل من لمزيد الرابع القسم انظر) المنشآت بمسوح الخاصة لتلك مماثلة( الوحدة

 األوزان احتساب

 يمكن والتي المستهدف للمجتمع التقديرات وإنتاج البيانات من عينة أخذ إلى( الترجيح أو) االوزان عملية تشير

ا تكون قد أو العينة بيانات استخدام خالل من احتسابهم  عدد) اإلطار في المدرجة والمعلومات العينة بيانات من مزيج 

 (.الحكومية المنظمات في للموظفين اإلجمالي العدد أو الحكومية المنظمات
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 التعويض طرق .4
 

 طرق باستخدام تقديرية بقيم المتطرفة والقيم الصحيحة غير والقيم المفقودة البيانات استبدال عملية هو التعويض

 البيانات تشكل. فعلية قيمة أنّها على المحتسبة القيمة بعتبار الكاملة البيانات تحليل ثم ومن المختلفة التعويض

 خالل مصادفتها يمكن والتي اإلحصائي التحليل مجال في شائعة تحديات المتطرفة والقيم البيانات وأخطاء المفقودة

 من اكثر او واحدة قيمة فيها تكون التي الحالة هي المفقودة البيانات. وتحليلها البيانات صحة من التأكد عملية

 التي الحالة فهي المتطرفة القيم أّما. متوفرة غير البيانات قاعدة ضمن المتغيرات من عدد او متغير في المشاهدات

 . البيانات قاعدة ضمن المسجلة المشاهدات باقي من معنويا تختلف المشاهدة قيمة فيها تكون

 صحة من التأكد خالل من البيانات مجموعة في المتطرفة والقيم الخاطئة والبيانات المفقودة البيانات تحديد يمكن

 البيانات مع تتعامل التي" التعويض" عملية يليها المطابقة، قواعد باستخدام إجراؤه الممكن من يكون الذي البيانات

 متعددة جوانب على المناسبة التعويض طريقة اختيار يعتمد. المتطرفة القيم إلى باإلضافة الصحيحة وغير المفقودة

 المتغير وتوزيع المتطرفة والقيم الصحيحة غير والبيانات المفقودة البيانات ومعدل المتغير ونوع البيانات قاعدة حجم مثل

 يتعيّن ذلك، على عالوة. وتصنيفها البيانات وضوضاء السابقة البيانات وتوافر النمو ومعدل تساقواال الزمنية والسالسل

 األنسب اختيار بهدف التعويض طرق من طريقة كلّ  بتطبيق المصحوبة والقيود المخاطر في النظر المستخدمين على

 البيانات توزيع تغيير طريق عن البيانات مجموعة خصائص تغيير معينة احتساب طرق اختيار قيود تتضمن قد. بينها من

 .المتعددة المتغيرات بين العالقات وتشويه ، التباين تقدير في الخطاء ،

 البيانات من نوعين بين التمييز يتمّ  ما عادة. المفقودة البيانات مشكلة مواجهة الفرد على يتعيّن المسوح، معظم في

 التعويض تطبيق يتمّ . العنصر استجابة وعدم ،(اسرة /منشاة المثال سبيل على) الوحدة استجابة عدم وهي المفقودة

 التعذر إلى الوحدة استجابة عدم يشير. الوحدة استجابة لعدم الترجيح إعادة إجراء يتعيّن حين في األخيرة الحالة في

 في المفقودة البيانات إلى العنصر استجابة عدم يشير فيما. المسح وحدات بعض عن المعلومات من أي جمع عن

 .إرجاعها يتمّ  التي االستمارات

 تغيير في الوحدة استجابة عدم لتصحيح الشائعة اإلحصائية الممارسة تكمن: الوحدة استجابة عدم •

 .الوحدة استجابة عدم تعويض بهدف األوزان

 في منها الحدّ  الممكن من فيكون الحساسة، أو الفنية االستجابة عدم حالة في: العنصر استجابة عدم •

 من هو أعلى مسؤولية أو بالموضوع أعمق معرفة لدية الذي الشخص على يتعيّن أنّه تحديد تم حال

 .المنشأة عن بالنيابة يستجيب أن يجب

 استجابة عدم يشير حين في المسح وحدات بعض عن المعلومات من أيّ  جمع تعّذر إلى الوحدة استجابة عدم يشير

 إنشاء على القدرة لهما االستجابة عدم نوعي من كال الن  ونظر ا. المرتجعة االستمارة في المفقودة القيم الى العنصر

 أمام للمسح التسويق خالل من االستجابة عدم مدى من للحدّ  السعي البيانات جمع جهات على يتعيّن التحيّز،

 حالة في)  الجودة عالي الميداني العمل و الُمحّسنة واالستمارات  المتاحة، الوسائط افضل عبر البيانات مزوّدي

 معيّن مستوى تفادي يمكن ال الضوابط، هذه وجود مع حتى ذلك، مع. االستجابة عدم لحاالت  جيدة ومتابعة( وجودة

 المنشآت المثال، سبيل على) الوحدة بنوع يتعلق فيما االستجابة عدم أنماط تحليل يؤدي قد. االستجابة عدم من

 وإدخال الهيكلة أو األسئلة صياغة تعديل يشمل بما البيانات جمع وإجراءات أدوات تحسين إلى األسئلة أو( الصغيرة

 (.الصغيرة المنشآت المثال، سبيل على) الشركات لبعض مبسطة استمارات

 الوحدة استجابة عدم

 وذلك. المستجيبة غير الوحدات لتعويض األوزان تغيير هي الوحدة استجابة عدم لتصحيح الشائعة اإلحصائية الممارسة

 . المجتمع إلى والثانية العينة إلى األولى تستند حيث طريقتين خالل من
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 ضربها خالل من األصلية العينة أوزان تعديل من العينة إلى المستند التصحيحي الترجيح عملية تتألف •

 و متأثرة؛ شريحة أو طبقة كلّ  في االستجابة عدم معدل بمعكوس

 مقارنة فيه يتم الذي الكالسيكي، الطبقي التقسيم المجتمع إلى المستند التصحيحي الترجيح عملية تعادل •

ا الطريقة هذه تستخدم. للمجتمع المعروف باإلجماليات المسح بيانات  الضعيفة التغطية تصحيح في أيض 

 .المجتمع إطار عن المقارنة القيم استقالل حالة في لإلطار

 غير للمنشآت الصحيح التمثيل على تنطوي الوحدة استجابة عدم معالجة عمليتي وراء الكامنة الفرضيّة أنّ  تذكّر يجب

 ارتباط وجود احتمالية حالة في. نفسها المتجانسة الشريحة أو الطبقة في المستجيبة المنشآت قبل من المستجيبة

 . االستجابة عدم في صلالمتأ التحيّز ازالت في الطريقتين من أيا تنفع لن المستهدفة، بمتغيرات استجابة عدم

 

ا أكثر طرق هناك  واللوغاريتم واالختبار اللوغاريتم نماذج) القياسي االقتصاد نماذج إلى استناد ا األوزان لتصحيح تعقيد 

 (.الخطي

 العنصر استجابة عدم

ا يكون ال قد العنصر استجابة وعدم الوحدة استجابة عدم  بين الفرق ا واضح   منشأة على تعذر حال في بالتحديد. دائم 

، يكون قد الهامة، العناصر بعض ذلك في بما األسئلة، من العديد على اإلجابة  هذه اعتبار عملية، نظر وجهة من فعاال 

 .عنصر استجابة عدم من كبير لعدد التقديرات احتساب من بدال   وحدة استجابة عدم أنها على المنشأة

 ::التالية األسباب أحد إلى عام بشكل العنصر استجابة عدم يرجع

 ؛(مثال   حساسة المعلومات الن ربما) السؤال عن لإلجابة المستجيب رفض •

 ؛(المنشأة سجل في متاحة المعلومة تكون ال قد المثال، سبيل على) لإلجابة المستجيب معرفة عدم •

 أو/و عنه؛ اإلجابة المستجيب محاولة عدم وبالتالي السؤال فهم إساءة •

 الصياغة حيث من مثال   االستمارة تصميم سوء بسبب) المستجيب قبل من لإلجابة المقصود غير الحذف •

 (.الواضح غير المنطق أو لألسئلة المحيرة

 لهذا ممثلة غير عينة من احتسابها تمّ  ألنه نظر ا إحصائيًّا متحيزة تقديرات إلى المفقودة اإلجابات تجاهل يؤدي قد

 تكون التي الحاالت في السيما البديهي الحلّ  العنصر استجابة لعدم الجمع مرحلة في المتابعة تكون ما عادة  . الجزء

 أسهل اإلجابات على الحصول يكون قد. الضرورية األسئلة تجاهل تمّ  إذا أو هامة الوحدة تكون أو النطاق واسع فيها

 العنصر استجابة عدم متابعة يجب االحوال، كل في ولكن. القانونية الناحية من إلزامي ا االستمارة تعبئة يكون عندما

 .المكتملة غير االستجابة تلقي بعد ممكن وقت أقرب في

 عنها موجز تعريف خالل من طريقة كل شرح سيتمّ  حيث بها، الموصي التعويض طرق من 10 التالية األقسام تقدم

 .عنها األمثلة بعض إلى باإلضافة استخدامها وكيفية استخدامها يتم ومتى

 

 الحسابي الوسط بقيمة التعويض طريقة 1.4 

 التعريف

 البيانات مجموعة في متغير ضمن المفقودة للقيم التكرارات جميع تعويض فيها يتم طريقة هي بالمتوسط التعويض

 .األرقام من مجموعة متوّسط بأنّه الحسابي الوسط ويعرف للمتغير، الحسابي الوسط بقيمة

 الوصف

 عمود في المفقودة غير القيم متوسط احتساب خالل من بالمتوسط التعويض طريقة اجراء يمكن طريقة، بأبسط

(. المتغير) نفسه العامود في المفقودة القيم جميع الستبدال المحسوبة المتوسط قيمة استخدام ذلك بعد ،(المتغير)

 احتساب ويتمّ  البيانات، مجموعة في األخرى المتغيرات عن ومستقلّ  منفصل بشكل متغير كلّ  مع الُتعامل يتم

 :التالية الصيغة حسب المتوّسط
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 المشاهدات عدد/المشاهدات مجموع=  المتوسط

 :التالية الحاالت في استخدامها ويمكن مالئمة الطريقة هذه تُعتبر

 

. التباين قيمة من ونقلّل البيانات توزيع تغيّر قد ذلك، مع. صغيرة البيانات مجموعة تكون عندما فعالة الطريقة هذه تكون

 على تعمل أنّها إذ البيانات مجموعة في المتغيرات بين االرتباط االعتبار في الطريقة هذه تأخذ ال ذلك، على عالوة

 .الواحد المتغير مستوى

 .مستمرّ  المتغيّر نوع كان حال في .1

 .المنوال طريقة باستخدام يوصى فئويًّا، المتغير كان حال في .2

 ا يحتوي وال متجانسة البيانات أغلبية تكون عندما المتوسط طريقة من القصوى االستفادة تحقيق يمكن .3

ا لمتغير  .بياناته في متطرفة قيم 

 تتعلق وال ، للمتغير األصلية للقيم محدد نمط فيها يوجد ال التي الحاالت في  الوسط طريقة باستخدام يوصى .4

 .البيانات مجموعة ضمن األخرى المتغيرات ببيانات المتغير في المفقودة البيانات

 في المفقودة البيانات تجاوز عدم حالة في التعويض طرق من النوع هذا استخدام يمكن المراجع، بعض في .5

 .المتغير بيانات إجمالي من% 5 نسبة المتغير

 
 :مثال

 

 اإليرادات المبيعات الرمز الوالية التاريخ  اإليرادات المبيعات الرمز الوالية التاريخ

 IL 9834 68838.00 إلينوي IL 9834 68838.00  18/03/2020 إلينوي 18/03/2020

 TX 1377 9639.00 تكساس TX 1377 9639.00  24/02/2018 تكساس 24/02/2018

 TX 4830 33810.00 تكساس TX 4830 33810.00  11/03/2019 تكساس 11/03/2019

 CO 7893 55881.00 كولورادو CO 7893 55881.00  11/03/2020 كولورادو 11/03/2020

 CO 8261 كولورادو 02/10/2019
قيمة 

 مفقودة

 المتوسط

 
 CO 8261 32209.33 كولورادو 02/10/2019

 AL 2400 16800.00 أالباما AL 2400 16800.00  18/11/2020 أالباما 18/11/2020

 AL 2939 20573.00 أالباما AL 2939 20573.00  05/06/2019 أالباما 05/06/2019

 OK 3000 21000.00 أوكالهوما OK 3000 21000.00  05/04/2019 أوكالهوما 05/04/2019

 TX 1961 13727.00 تكساس TX 1961 13727.00  05/08/2018 تكساس 05/08/2018

 KS 7088 49616.00 كنساس KS 7088 49616.00  10/08/2020 كنساس 10/08/2020

 

 

 متطرّفة، قيم على يحتوي ال كما المفقودة، البيانات من% 5 من أكثر على اإليرادات متغير يحتوي ال أعاله، المثال في

 .تطبيقها ليتمّ  األنسب المتوسط تعويض طريقة تعتبر الحالة، هذه في. صغيرة البيانات وقاعدة

=  9( / 49616+  13727+  21000+  20573+  16800+  55881+  33810+  9639+  68838= ) المتوسط

32209.33 

 32209.33 المتوسط بقيمة الخالية الخلية تعبئة تمّ  لذلك،
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 والتحديات القيود

 (الفئوية الخصائص في استخدامه يجب ال) المرّمزة الفئوية الخصائص عن سيئة نتائج يعطي •

 للغاية صغيرة البيانات مجموعة فيها تكون التي الحاالت في فقط منه االستفادة يمكن •

 من٪ 5 عن متغير في المفقودة البيانات زيادة عدم حالة في التعويض طرق من النوع هذا استخدام يمكن •

 فيه البيانات إجمالي

 البيانات في متطرفة قيم وجود حالة في منه االستفادة يمكن ال •

 (المتغير) العامود مستوى على فقط يعمل •

 

 الوسيط بقيمة التعويض طريقة 2.4 

 التعريف

 الوسيط بقيمة( المتغير) معين عامود في المفقودة القيمة تعويض فيها يتمّ  حيث تعويض طريقة بالوسيط التعويض يعتبر

 يكون ال حين أي زوجيًّا، النقاط عدد كان حال وفي. البيانات تتوسط التي القيمة الوسيط ُيعدّ . المتغير بيانات لجميع

 .التوسط إلى األقرب البيانات نقطتي متوسط أنّه على الوسيط اعتبار فيتمّ  واحدة، وسطية نقطة هناك

 الوصف

 باستخدام االنحراف احتساب يمكن حيث متماثلة، غير أو منحرفة البيانات تكون عندما مناسبا بالوسيط يكون التعويض

 .الصيغة طريق عن أو( Distribution Plot) التوزيع مخطط أو( BOX Plot) الصندوق مخطط

ا للمتغير كان حال في  يعتبر بالتالي،. للتوزيع األبعد النهاية عند القيم باتجاه متحيز ا المتوسط يكون منحرف ا، توزيع 

 .المتغير في القيم ألغلبية أفضل تمثيال   الوسيط

 والتوزيع الطبيعي والتوزيع السالب، المنحرف التوزيع وهي التوزيعات، من أنواع ثالثة تمثيل تمّ  أدناه البياني الرسم في

 يكون عندما األخرى المركزية القيمة مقايس من أفضل الوسيط ان كون الرسم سبب شرح كما. الموجب المنحرف

 .منحرف ا البيانات توزيع

 

 

 

 :التالية الحاالت في استخدامها ويمكن مالئمة الطريقة هذه تُعتبر

 العددية للمتغيرات الطريقة هذه تستخدم .1

 الحصول تم)  متقطعا أو( القياس طريق عن القيمة على الحصول يتم) مستمر ا المتغير نوع يكون أن يمكن .2

 (العد طريق عن القيمة علي
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 في المفقودة البيانات زيادة عدم حالة في التعويض من النوع هذا استخدام يمكن األدبية، المراجعات في .3

 المتغير ذلك في البيانات إجمالي من% 5 عن معيّن متغير

  البيانات في متطرفة قيم وجود حالة في بالوسيط التعويض طريقة استخدام يمكن .4

 منحرف توزيع للمتغير يكون بالوسيط عندما التعويض طريقة استخدام يفضل .5

 :مثال

 .دخل فئة كلّ  ضمن األفراد وعدد األفراد دخل فئات بها عينة من أدناه المثال في الواردة البيانات خذأ تمّ 

 األفراد الدخل

 الوسيط

 

 األفراد الدخل

 2000 دوالر 10,000 2000 دوالر 10,000

 4000 دوالر 20,000 4000 دوالر 20,000

 1750 دوالر 30,000 ال يوجد دوالر 30,000

 5000 دوالر 40,000 5000 دوالر 40,000

 3000 دوالر 50,000 3000 دوالر 50,000

 1750 دوالر 60,000 ال يوجد دوالر 60,000

 1500 دوالر 70,000 1500 دوالر 70,000

 500 دوالر 80,000 500 دوالر 80,000

 100 دوالر 90,000 100 دوالر 90,000

 150 دوالر 100,000 150 دوالر 100,000

 

% ، وتوزيع البيانات منحرف ا نحو الموجب )المتوسط 5نظر ا ألن المتغير رقمي، نسبة البيانات المفقودة تقّل عن 

لذلك، يمكن استخدام طريقة التعويض بالوسيط لمعالجة هذه القيم المفقودة. ((. 1750( < الوسيط )2031.25)

الحتساب الوسيط، يتّم أوال  ترتيب البيانات من األصغر إلى األكبر، بعد ذلك يتم تحديد القيمة التي تتوسط البيانات . 

انات المفقودة في عمود ، حيث تُستخدم هذه القيمة الستبدال البي1750في المثال أعاله، تبلغ قيمة الوسيط 

 "األفراد"، كما هو موضح أعاله.

 القيود والتحديات

 ال يمكن استخدام هذه الطريقة في حالة وجود عدد كبير من القيم المفقودة •

 قد تؤدي هذه الطريقة إلى التحيز أو تؤثر في تمثيل النتائج  •

 ال تأخذ في الحسبان االرتباطات بين الخصائص حيث تعمل هذه الطريقة على مستوى العمود فقط  •

 تشوه هذه الطريقة الرسم البياني وتقلل من قيمة التباين •

 ال تأخذ في الحسبان عدم اليقين في التعويض •

 ال تعتبر هذه الطريقة دقيقة للغاية •
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 طريقة التعويض باالستكمال الداخلي 3.4

 يفالتعر

يعّد التعويض باالستكمال الداخلي طريقة تعويض إحصائية تستخدم القيم ذات الصلة لمعالجة البيانات المفقودة في 

 مجموعة البيانات تستخدم هذه التقنية القيم غير المفقودة من نقاط البيانات المجاورة لحساب قيمة البيانات المفقودة.

 الوصف

ط أنواع االستكمال الداخلي حيث يمكن معالجة القيمة المفقودة بحساب ُيعّد االستكمال الداخلي الخطي أبس

المتوسط الحسابي لقيمتين هما قيمة المشاهدة الموجود قبل القيمة المفقودة وقيمة المشاهدة بعد القيمة 

 .تكون البيانات متسلسلة مناسبة عندماالمفقودة. بالتالي، هذه الطريقة 

 كن استخدامها في الحاالت التالية:تُعتبر هذه الطريقة مالئمة ويم

 .عندما يكون نوع المتغير مستمر .1

 .عندما تكون البيانات متسلسلة .2

 .عندما تكون هنالك عالقة خطية بين نقاط البيانات .3

ا من تلك  .4 تستخدم هذه الطريقة عندما يمكن افتراض أن نقاط البيانات القريبة من بعضها البعض أكثر تشابه 

عض. على سبيل المثال، ستكون كمية األمطار في منطقة ما مرتبطة بسقوط األمطار البعيدة عن بعضها الب

في المناطق المجاورة أكثر من األماكن البعيدة عنها. لذلك، يمكننا حساب معدل هطول األمطار في نقطة 

 معينة بإيجاد متوسط هطول األمطار في أقرب منطقة جغرافية.

المجاورة وباستخدام طريقة االستكمال الداخلي نقدر القيم غير المعروفة لتلك نبدأ بإيجاد البيانات المعروفة  .5

 المنطقة.

 .يمكن استخدامها لمعالجة القيمة المتطرفة .6

يمكن تطبيق هذه الطريقة في حالة عدم وجود حقول مفقودة متتالية كما في حالة وجود حقول مفقودة  .7

 .متتالية. )بحسابات مختلفة قليال (

 :مثال

في األمثلة التالية طريقة التعويض باالستكمال الداخلي، بأخذ بيانات مبيعات مؤسسة لسنة معينة. يوضح  نستعرض

 .المثال األول كيفية تطبيق أسلوب االستكمال الداخلي في حالة عدم وجود حقول مفقودة متتالية

 لمفقودة وبعدها.يتم حساب البيانات المفقودة من خالل إيجاد المتوسط بين القيم قبل البيانات ا

 

 مبيعات المنظمة لمدة سنة

 البيانات مع قيم مفقودة

 

 التعويض الخطي

 البيانات بعض التعويض

الرقم 

 التسلسلي
 اتالمبيع األيام

الرقم 

 التسلسلي
 اتالمبيع األيام

1 25 7844 1 25 7844 

2 50 16094 2 50 16094 

3 75  3 75 22401 

4 100 28708 4 100 28708 

5 125 31327 5 125 31327 
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6 150 35233 6 150 35233 

7 175 39090 7 175 39090 

8 200 43074 8 200 43074 

9 225  9 225 45189 

10 250 47304 10 250 47304 

11 275 49420 11 275 49420 

12 300 49916 12 300 49916 

13 325 55636 13 325 55636 

14 350 59423 14 350 59423 

15 365 63101 15 365 63101 

 

 

 .يظهر المثال الثاني كيفية تطبيق طريقة التعويض في حالة توالي الحقول المفقودة

 مبيعات المنظمة لمدة سنة

 البيانات مع قيم مفقودة

 

 التعويض الخطي

 البيانات بعض التعويض

الرقم 

 التسلسلي
 اتالمبيع األيام

الرقم 

 التسلسلي
 اتالمبيع األيام

1 25 7844 1 25 7844 

2 50 16094 2 50 16094 

3 75  3 75 22401 

4 100 28708 4 100 28708 

5 125  5 125 32168.67 

6 150  6 150 35629.33 

7 175 39090 7 175 39090 

8 200 43074 8 200 43074 

9 225 45189 9 225 46366 

10 250 47304 10 250 47304 

11 275 49420 11 275 49420 

12 300 49916 12 300 49916 

13 325 55636 13 325 55636 

14 350 59423 14 350 59423 
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15 365 63101 15 365 63101 

 

 :بحسب الصيغة التالية 3يتّم احتساب المشاهدة رقم 

 * البيانات التالية 1/2البيانات السابقة +  * 1/2

 

 :بالصيغة التالية 5المشاهدة رقم بينما يتم احتساب 

 * البيانات التالية 1/3البيانات السابقة +  * 2/3

 

 :بالصيغة التالية 6ويتم احتساب المشاهدة رقم 

 * البيانات التالية 2/3* البيانات السابقة +  1/3

 القيود والتحديات

 .تنخفض دقة التعويض الخطي عادة  مع زيادة طول فترة البيانات المفقودة •

 يمكن االستفادة من هذه الطريقة مع البيانات التي ُيتوقع أن تكون خطية فقط. •

 

 طريقة ترحيل المشاهدة األخيرة 4.4

 التعريف

في هذه الطريقة، يتم استخدام اخر قيمة غير مفقودة للمشاهدة تّم مالحظتها لتعبئة القيمة المفقودة في مرحلة 

 الحقة من الدراسة.

 الوصف

ا لتحليل بيانات المقاييس الطولية المتكررة )أي البيانات التي تم جمعها تعّد هذه الطريقة نه ا معدًّ ا إحصائيًّا شائع  ج 

بالتتابع من نفس المستجيبين بمرور الوقت(، حيث قد تكون بعض المشاهدات مفقودة. كما يتّم تعويض القيمة 

، أي يتّم ترحيل هذه األخيرة. ثم يتم تحليل المفقودة من خالل القيمة األخيرة التي تّم مالحظتها عند متغير محدد

 مجموعة البيانات الملحوظة والتي تّم تعويضها كما لو لم تكن هناك بيانات مفقودة.

 

 تُعتبر هذه الطريقة مالئمة ويمكن استخدامها في الحاالت التالية:

 جيبين بمرور الوقت(عندما تكون البيانات طولية )أي البيانات التي تم جمعها بالتتابع من نفس المست .1

افتراض أن االستجابة تظل ثابتة عند آخر قيمة تمّ مالحظتها. متى ما تكون هناك قيمة مفقودة، يتم استبدالها  .2

 بآخر قيمة تّم مالحظتها.

 بيانات السالسل الزمنية. .3

 يمكن استخدامها الستبدال القيمة المفقودة ومعالجة القيم المتطرفة. .4

 

 مثال:

لطريقة ترحيل المالحظة األخيرة، تّم إدراج بيانات الوزن التي تم جمعها من العيادة لكل زيارة شهرية في المثال أدناه 

 لكل مريض. يتم تعويض البيانات المفقودة باستخدام آخر قيمة تّم مالحظتها.

 مجموعة البيانات األصلية

 

 البيانات بعد ترحيل المالحظة األخيرة

 الوزن الشهر الزيارة االسم الوزن الشهر الزيارة االسم
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 65 يناير 1 روبين 65 يناير 1 روبين

 68 فبراير 2 روبين 68 فبراير 2 روبين

 68 مارس 3 روبين  مارس 3 روبين

 68 أبريل 4 روبين  أبريل 4 روبين

 72 مايو 5 روبين 72 مايو 5 روبين

 71 يونيو 6 روبين 71 يونيو 6 روبين

 52 يناير 1 هيذر 52 يناير 1 هيذر

 51 فبراير 2 هيذر 51 فبراير 2 هيذر

 56 مارس 3 هيذر 56 مارس 3 هيذر

 52 أبريل 4 هيذر 52 أبريل 4 هيذر

 52 مايو 5 هيذر  مايو 5 هيذر

 53 يونيو 6 هيذر 53 يونيو 6 هيذر

 79 يناير 1 جايمي 79 يناير 1 جايمي

 78 فبراير 2 جايمي 78 فبراير 2 جايمي

 80 مارس 3 جايمي 80 مارس 3 جايمي

 80 أبريل 4 جايمي  أبريل 4 جايمي

 80 مايو 5 جايمي  مايو 5 جايمي

 75 يونيو 6 جايمي 75 يونيو 6 جايمي

 

 القيود والتحديات

 .يمكن تطبيق فقط عند تحليل البيانات الطولية •

 .الستخدام هذه الطريقة، يجب توفر قيمة سابقة  للمشاهدة •

هذه الطريقة على افتراض أن أحدث مالحظة متاحة هي أفضل تخمين للقيم المفقودة الالحقة وأن  تعتمد •

 المالحظة لم تتغير على اإلطالق منذ آخر مرة تم قياسها، والتي غالب ا ما تكون غير واقعية.

 

 طريقة التعويض القائم على البيانات التاريخية 5.4

 التعريف

يل المالحظة األخيرة، إال انها تُستخدم عندما ال يمكننا افتراض ان القيمة المفقودة تتشابه هذه الطريقة مع طريقة ترح

 ستكون متماثلة مع القيمة المالحظة مسبقا.

 الوصف

في هذه الطريقة، يتّم أوال  ايجاد معدالت النمو الفردية للمتغير لفترة زمنية محددة بناء  على المشاهدات السابقة. 

متوسط معدالت النمو الفردية. ثم يتم حساب قيمة التعويض بإضافة القيمة السابقة لهذا بعد ذلك، يتم احتساب 

 المتغير إلى متوسط معدل النمو.
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 البيانات السابقة + البيانات السابقة * متوسط معدل النمو 

 يتّم تعويض متوسط معدل نمو المشاهدات السابقة المسجلة للبيانات المفقودة.

 :مالئمة ويمكن استخدامها في الحاالت التاليةتُعتبر هذه الطريقة 

في هذه الطريقة، يتم تعويض القيمة المفقودة بآخر قيمة مسجلة مضروبة بمعدل النمو المقدر )بناء  على  .1

 .تقدير تحليل معدل النمو المتوقع(

 .البيانات طولية )أي البيانات التي تم جمعها بالتتابع من نفس المستجيبين بمرور الوقت( .2

دما تكون البيانات التاريخية متوفرة، وعندما يكون االفتراض بأن االستجابة ال تظل كما هي آلخر قيمة تم عن .3

مالحظتها ويمكن أن يكون هناك تغيير في القيمة بناء  على معدل النمو السابق. في هذه الطريقة، نضيف 

 .معدل النمو التاريخي إلى آخر قيمة مسجلة

 .بيانات السالسل الزمنية .4

 يمكن استخدامها الستبدال القيمة المفقودة ومعالجة القيم المتطرفة. .5

 :مثال

 فيما يلي مثال عن طريقة التعويض القائم على البيانات التاريخية:

 البيانات بعد التعويض     البيانات قبل التعويض

 معدل النمو  اإليرادات السنة
متوسط 

 معدل النمو
 اإليرادات السنة 

2017 200000   

26% 

 2017 200000 

2018 250000  25%  2018 250000 

2019 350000  40%  2019 350000 

2020 400000  14%  2020 400000 

 504000 2021    ال يوجد 2021

 

 :باستخدام الصيغة التالية 2021في المثال أعاله، تّم تعويض قيمة اإليرادات لعام 

 للبيانات السابقة *القيمة السابقةالقيمة السابقة + متوسط معدل النمو 

 

 القيود والتحديات

 يمكن تحقيق االستفادة القصوى من هذه الطريقة في حالة توفر المزيد من عدد المالحظات التاريخية. •

 

 تنسيب القيم المفقودة الحارة )من نفس قاعدة البيانات( 6.4

 التعريف

البيانات المفقودة حيث يتم استبدال كل قيمة مفقودة باستجابة يتّم استخدام هذه الطريقة في التعويض للتعامل مع 

ملحوظة من وحدة "مماثلة". ُتعّد هذه الطريقة بسيطة حيث يتم استبدال القيم المفقودة بقيم عشوائية من نفس 

. بهدف العامود . ومع ذلك، من الضروري مراعاة وفهم طبيعة المتغيرات وعالقتها ببعضها البعض في مجموعة البيانات

 تجنّب تشويه العالقات بين المتغيرات المتعددة.
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 الوصف

يتم تطبيق طريقة تنسيب القيم الشاذة الساخنة عن طريق االختيار العشوائي للقيمة المفقودة من مجموعة من 

إحدى المتغيرات المشابهة وذات الصلة، أي إيجاد جميع أفراد العينة المتشابهين في المتغيرات األخرى، ثم اختيار 

 قيمهم لتعويض المتغير المفقود بشكل عشوائي.

 = المتغيرات ذات البيانات/المجموعات المفقودة = المتغيرات التي تحدد القيمة Yقيمة التنسيب 

 :تُعتبر هذه الطريقة مالئمة ويمكن استخدامها في الحاالت التالية

ة التعويض في حالة عدم زيادة نسبة عند مراجعة الدراسات السابقة، يمكن استخدام هذا النوع من طريق .1

 .% من إجمالي البيانات في ذلك المتغير20البيانات المفقودة في متغير معين على 

يجب أن تكون مجموعة المانحين المحتملين كبيرة بما يكفي، حيث تشكل مجموعة المانحين المحتملين  .2

الخطر تنفيذ هذه الطريقة عندما يكون  متغيرات تم اختيارها الستخدامها في تحديد الوحدة المماثلة. من

 هناك متبرع واحد فقط.

 :مثال

 فيما يلي مثال للنعويض بطريقة ت المتبرع المختار عشوائيا.

 عشوائي ضمن المجموعاتالملف البيانات 

 الجنس المشارك
المستوى 

 التعليمي
 الدخل

االهتمام 

 باألخبار

رقم 

 عشوائي

االهتمام 

باألخبار اتش 

 دي

 1 0.89 1 1 1 0 ح

 1 0.95  1 1 0 ك

 5 0.75 5 4 1 0 و

 5 0.12 5 5 1 0 ف

 4 0.79 4 4 3 0 ل

 1 0.10 1 5 3 0 ت

 4 0.02 4 2 4 0 خ

 3 0.61 3 2 4 0 ش

 1 0.61 1 3 4 0 ق

 1 0.66 1 4 4 0 ر

 1 0.37 1 2 5 0 ن

 2 0.99 2 3 1 1 ز

 2 0.49 2 1 2 1 ث

 5 0.86 5 2 2 1 ج

 2 0.37 2 3 2 1 س

 3 0.87 3 4 2 1 ذ

 3 0.36 3 3 3 1 ط
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 2 0.79 2 3 3 1 ي

 2 0.81  3 3 1 أ

 4 0.48 4 1 4 1 ع

 5 0.56 5 4 4 1 ه

 2 0.95 2 5 4 1 ض

 1 0.11 1 2 5 1 م

 4 0.83 4 4 5 1 ص

 2 0.20 2 5 5 1 د

 1 0.57 1 5 5 1 ب

 

والمستوى التعليمي والدخل. سيتم استخدام هذه المتغيرات في هذا المثال، تم تحديد المتغيرات التالية: الجنس 

لتحديد المانحين.   تعتبر هذه المتغيرات مناسبة ألنها ال تحتوي على قيم مفقودة، كما أنها مرتبطة بالمتغير "االهتمام 

 :باألخبار" الذي نريد أن نعوّض قيمه المفقودة. للقيام بذلك، يتم احتساب الصيغة التالية

 .الشاذة الساخنة = االهتمام باألخبار/المانحين = الجنس، المستوى العلمي، الدخلالقيمة 

 

يتم إنشاء متغير جديد "االهتمام باألخبار اتش دي، يكون نسخة عن "االهتمام باألخبار" ولكن مع تعويض القيمة 

التعليمي والدخل. لذلك،  لهما نفس القيمة للجنس والمستوى“ المفقودة. على سبيل المثال، للمشاركين "ح" ، "ك

تعتبر المشاهدتان  "ح" و"ك" متشابهة. لهذا السبب، يتم تعويض قيمة "االهتمام باألخبار" حيث تكون القيمة مفقودة 

 للمشارك "ك" مع قيمة المشارك "ح".

 القيود والتحديات

 .المتوسطقد تحّد اإلجراءات ضمن هذه الطريقة من التحيز في اإلحصاءات أحادية المتغير مثل  •

 ال يتّم تعويض القيم المميزة. •

 

 التعويض بطريقة تنسيب القيم المفقودة الباردة )من بيانات سابقة(  7.4

 التعريف

تتشابه هذه الطريقة مع طريقة تنسيب القيم المفقودة الحارة في استخدام المشاهدات المشابهة لتعويض القيمة 

المشاهدات المشابهة من مجموعة البيانات الحالية )قيد الدراسة(، في المفقودة، إاّل أّن الطريقة السابقة تستخدم 

حين يتّم استخدام المشاهدات المشابهة من مجموعات بيانات أخرى في الطريقة هذه، والتي قد ال تكون ذات صلة 

 .بمجموعة البيانات قيد الدراسة )على سبيل المثال، مسح تم إجراؤه مسبق ا(

 الوصف

، يتّم تنسيب قيم العناصر المماثلة التي تّم الحصول عليها في المسوح السابقة وهي متاحة في خالل هذه الطريقة

 المسوح التي تقيس الفترات الزمنية.

 تُعتبر هذه الطريقة مالئمة ويمكن استخدامها في الحاالت التالية:

ا لمعالجة البيانات المفقودة أو القيم غير المعروفة )ال تُستخد .1 م لقيم غير متسقة أو غير تُستخدم أساس 

 صالحة(
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يتّم تعويض القيم على أساس نسبي من توزيع االستجابات الصحيحة )على سبيل المثال، من التعداد  .2

 السابق(

 تستخدم هذه الطريقة مجموعات القيم المماثلة السابقة من توزيع محدد للقيم التي قد تكون قديمة. .3

 

 :مثال

ث قيم مفقودة في استمارة خاصة بمريض، يمكن تطبيق طريقة تنسيب القيم على سبيل المثال، إذا كان هناك ثال

المفقودة الباردة لتعويض القيم المفقودة. في هذه الحالة، يمكن استخدام البيانات من المسح السابق للعثور على 

 مشاهدات مماثلة للقيم المفقودة من المسح الحالي.

 القيود والتحديات

بالبيانات الباردة هو تاثيرها على تباين البيانات )التباين كبير في القيم المفقودة  احد عيوب طريقة التنسيب •

 التي تّم تعويضها(.

 

 التعويض بطريقة االنحدار  8.4

 التعريف

طريقة شائعة أخرى للتعويض هي طريقة تحليل االنحدار. هو عبارة عن تحليل إحصائي يستخدم لفهم العالقة بين 

 .المتغيرات تحت الدراسةمتغيرين أو أكثر من 

 الوصف

ر نموذج االنحدار من اجل التنبؤ بقيم للمتغير بناء  على متغيرات أخرى. بدال  من أخذ المتوسط وحسب، يتّم أخذ  ُيقدَّ

 .القيمة المتوقعة بناء  على متغيرات أخرى

 :تُعتبر هذه الطريقة مالئمة ويمكن استخدامها في الحاالت التالية

ارتباط بين المتغير ذو القيمة المفقودة والمتغيرات األخرى في مجموعة البيانات، حيث يكون من حين ندرك وجود 

المتوقع أاّل يكون للمتغيرات األخرى أي قيم خالية. في هذه الحالةـ يتم التنبؤ بالقيمة المفقودة بانحدار المتغير ذو 

 القيمة المفقودة على المتغيرات األخرى.

 مثال:

". وفي مجموعة البيانات هذه، Z" و"Y" و"Xمتغيرات هي " 3على طريقة التعويض باالنحدار، لدينا   فيما يلي مثال

 . فيما يلي طريقة لتطبيق عملية تعويض االنحدار:Xقيم مفقودة في المتغير  3يوجد 

 

 

X Y Z C 

11 19 12 1 

12 11 16 1 

18 2 17 1 

14 14 14 1 

17 20 5 1 

 0 7 4 ال يوجد
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يوجدال   9 8 0 

19 18 13 1 

 0 11 20 ال يوجد

27 11 6 1 

 

 

 .Xيتم البحث عن المتغيّر األكثر ارتباط ا  بالمتغير  .1

 C=0في حالة عدم وجود قيمة مفقودة، و  C=1، حيث Xلإلشارة إلى القيم في المتغير  Cيتّم إنشاء متغير  .2

 عند وجود قيم مفقودة.

 .Xعلى المتغير األكثر ارتباط ا بالمتغير  Yيتّم إدخال نموذج انحداري خطي:  .3

 .، يتّم تعويض/تنبؤ للقيمة المفقودة باستخدام نموذج االنحدار أعالهC=0 لكل .4

 

 القيود والتحديات

يتنبأ نموذج االنحدار بالقيمة األكثر احتماال للبيانات المفقودة ولكنه ال يوفر مدى عدم اليقين بشأن هذه  •

 القيمة.

تقنية االنحدار الخطي، يمكن أن يكون للقيم المتطرفة تأثيرات كبيرة على االنحدار  من ناحية أخرى، في •

 وتكون الحدود خطية في هذه التقنية

 

 التعويض باستخدام طريقة القيمة المجاورة األقرب  9.4

 التعريف

تصنيف الحاالت تُعتبر طريقة الجار األقرب طريقة شائعة االستخدام في التصنيف وهي تستخدم مقياس التشابه ل

الجديدة. يتم تحقيق طريقة التعويض هذه عن طريق تصنيف نقطة بيانات )مشاهدة( بناء  على كيفية تصنيف القيم 

 المجاورة، ويتم استبدال القيمة المفقودة بقيمة مماثلة في نفس مجال المتغير.

 الوصف

ديدة، ما يعني أنه يتم تعيين قيمة للنقطة تستخدم هذه الطريقة "تشابه الخصائص" للتنبؤ بقيم أي نقطة بيانات ج

ا في إنشاء تنبؤات  ا جد  الجديدة بناء  على مدى تشابهها مع النقاط في مجموعة التدريب. يمكن أن يكون هذا مفيد 

الجار األقرب للمشاهدة ذات البيانات المفقودة ثم تعويضها بناء  على  kحول القيم المفقودة من خالل العثور  على 

 غير المفقودة في المنطقة المجاورة.القيم 

 تُعتبر هذه الطريقة مالئمة ويمكن استخدامها في الحاالت التالية:

 عندما تكون البيانات خالية من الضوضاء، حيث إّن هذه الطريقة حساسة للقيم المتطرفة. .1

 عند تسمية البيانات )فئات(. .2

 عندما يكون حجم مجموعة البيانات صغير ا. .3

عبارة عن معلمة تشير إلى عدد الجيران  K ،Kيقة الجار األقرب، ان الخطوة الهامة هي اختيار قيمة عند استخدام طر

"ضبط المعلمة"،  Kاألقرب الذين تم اختيارهم ليتم تضمينهم في "عملية تصويت األغلبية". تسمى عملية تحديد قيمة 

 لجار األقرب.الصحيحة بشكل إيجابي على دقة خوارزمية ا Kحيث يؤثر اختيار قيمة 

 مثال:
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على سبيل المثال، يمكن تعويض القيمة المفقودة إلنفاق بعض األسر بنفس قيمة اإلنفاق ألقرب أسر أخرى لها نفس 

 مستوى المعيشة.

 القيود والتحديات

ا للقيم المتطرفة في البيانات. •  إّن هذه الطريقة حساسة جدًّ

 

 رأي الخبراء 10.4

الطرق الُمشار إليها في هذه الوثيقة، يمكن الرجوع إلى رأي الخبراء في هذا الشأن. في حال تعذر استخدام أي من 

في هذه الطريقة، يتّم تعويض القيمة المفقودة )والقيم غير الصحيحة( مع القيمة المتوقعة أو المقدرة المقدمة من 

يم التي يحددها الخبراء في الموضوع قبل الخبراء في الموضوع. تتألّف هذه الطريقة من استبدال القيم المفقودة بالق

ا من القيم المفقودة.  باستخدام إجراء يدوي أو بعض القواعد العامة. يوصى بهذه الطريقة فقط في حالة العدد القليل جد 

 يكون للخبراء في الموضوع توقعات أو تقديرات لكل من القيم المفقودة التي سيتم استخدامها للتعويض.

تشكّل القيم المفقودة في أجور العمل أو واجبات مهام محددة. يمكن للخبراء في الموضوع على سبيل المثال، 

 الحصول على المعلومات من تجربتهم في السوق واقتراح البيانات التي يجب تعويضها للمتغيرات المفقودة.

 

 الخالصة 11.4

ار التعويض عملية هامة في معالجة البيانات تؤثر جودة البيانات على دقة نتائج تحليل البيانات، ما يؤدّي إلى اعتب

وتحليلها. في حين ال توجد طريقة واحدة مثالية لتعويض القيم المفقودة وغير الصالحة في مجموعة البيانات 

واستبدالها، تتعّدد طرق التعويض الُمستخدمة بشكل شائع لمعالجة البيانات المفقودة وغير الصالحة. ويمكن أن تعمل 

كل أفضل بالنسبة لنوع بيانات معين وفي سياقات محددة. هناك بعض القواعد المحددة لتحديد أ كل طريقة بش

االستراتيجية التي يجب تنفيذها ألنواع معينة من القيم المفقودة جنب ا إلى جنب مع الخبرة ورأي الخبراء المقدم من 

كن استخدامها لمعالجة القيم غير الصالحة طرق تعويض إحصائية التي يم 10الخبراء المتخصصين. قدم هذا المستند 

 والبيانات المفقودة والقيم المتطرفة.

 

 ملحق .5

 يتم تطبيق مقاييس الجودة لكل مرحلة من مراحل مسح األسر حسب ُبعد جودة المخرجات

 عالجة والتحليل واإلبالغالم التنفيذ في العمل الميدان التحضير للعمل الميداني وضع تصور المسح وتصميمه واعتماده أبعاد الجودة

 المالءمة

وصف أهم المستخدمين  •

)الداخليين والخارجيين( 

وتصنيفهم باإلضافة إلى 

استخدامات المخرجات 

 اإلحصائية

وصف كيفية استجابة البيانات  •

الحتياجات المستخدم، 

حيثما أمكن ذلك، بناء  على 

مسح رضا المستخدم أو 

التغذية المرجعية من 

للعملية الجوالت السابقة 

 اإلحصائية

وصف اإلجراءات التي تم  •

اتخاذها رد ا على التعليقات 

الواردة من المستخدمين أو 

مسوح رضا المستخدمين 

 حيثما أمكن

تفسير الغرض من جمع  •

البيانات والقيمة المضافة 

  

تحديد الوسائل  •

المستخدمة لقياس 

 رضا المستخدم

وصف عمليات التدقيق  •

وغيرها من عمليات 

مراقبة الجودة 

 اإلحصائية المستخدمة

تحديد سياسة  •

 المراجعة للمنظمة

فجوة بين وصف أي  •

منتجات النشر 

اإلحصائي واحتياجات 

 المستخدم

تحديد الترتيبات  •

المعمول بها للتقييمات 

 المنّفذة ما بعد الجمع

تحديد خطط العمل  •

المنفذة لتحسين 

المالءمة وتلبية 
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 وأوجه القصور في البيانات

وصف المفاهيم اإلحصائية  •

الرئيسية )مثل المجتمع 

وما إلى  والمتغيرات والوحدات

 ذلك(

وصف أي فجوة بين المفاهيم  •

اإلحصائية المقاسة 

والمفاهيم التي يطلبها 

 المستخدمون

 وصف التصنيفات •

 االحتياجات

تحديد ما إذا كان قد تم  •

تعديل البيانات بأي 

 شكل من األشكال

تحديد ما إذا كان قد تّم  •

لبيانات في أي تقريب ا

مرحلة من مراحل 

 عملية الجمع أو النشر

تحديد ما إذا تم تطبيق  •

األوزان على مجموعة 

 البيانات

 الدقة

 وصف إطار أخذ المعاينة •

تحديد ما إذا كان إطار  •

المعاينة يأخذ في االعتبار 

التغييرات الحديثة في مجتمع 

المسح و/أو التغييرات في 

 التصنيفات

المستهدف تحديد المجتمع  •

ومقارنته بمجتمع الدراسة 

)من أجل الحصول على تبصر 

بشأن خطأ التغطية 

 المحتمل(

 وصف تصميم العينة •

 وصف تصميم جمع البيانات •

تحديد أي صعوبة في اإلجابة  •

على عناصر محددة في 

 االستمارة

 وصف تقنيات معالجة البيانات •

 وصف طرق التعويض •

 تصميم خطة ضمان الجودة •

الهادفة  عمليات التحقق •

إلى تصحيح أخطاء اإلنشاء 

النموذجية للعنصر )مثل 

التناقضات بين مقياس 

السؤال واالستجابة وما 

 إلى ذلك(

المقابالت النوعية الهادفة  •

إلى التحقق من تفسير 

 عناصر المستجيبين

تطوير نماذج لتقارير الجودة  •

الدورية حول الدقة لخدمة 

وجهة نظر كّل من المنتِج 

 والمستخدم

تحديد األساليب واألدوات  •

لمنع األخطاء غير المتعلقة 

 بالمعاينة والحّد منها

التدابير المتبعة  •

لتعزيز معدالت 

االستجابة والحّد 

من معدالت عدم 

 االستجابة

وصف بروتوكوالت  •

وتقنيات مراقبة 

الجودة المطبقة 

لمراقبة أداء 

العمل الميداني 

واتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية عند 

 الحاجة

لحّد من األخطاء في ا •

 معالجة البيانات

وصف عملية إدخال  •

 البيانات

وصف طرق ترميز  •

 البيانات

وصف إجراءات تدقيق  •

 البيانات وتصنيفها

وصف اإلجراءات  •

المتخذة للتعامل مع 

 أي خطأ

 تحديد إجراءات الترجيح •

تحديد طرق التقدير  •

 المستخدمة

الوقتية 

 واالنتظام

تحديد احتياجات أصحاب  •

الرئيسيين لوقتية  المصلحة

 البيانات وكيفية تلبيتها

تحديد المدة الزمنية الالزمة  •

لتصميم عملية جمع البيانات 

وتنفيذها، باإلضافة إلى تكرار 

اإلنتاج )للمسوح الجارية( 

وتوفير جدول زمني إلصدار 

 البيانات

تحديد المدة الزمنية الالزمة  •

 لتحديث إطار المعاينة

 

قياس فترة  •

التأخير في 

تكمال العمل اس

الميداني مقارنة 

 بالجدول األصلي

اإلشارة إلى الفاصل  •

الزمني بين نهاية 

الفترة المرجعية ونشر 

 النتائج باأليام أو األشهر

اإلشارة إلى الفاصل  •

الزمني بين تاريخ 

النشر المخطط وتاريخ 

النشر الفعلي باأليام أو 

 األشهر

وصف الجدول الزمني  •

 ألنشطة المسح

الجودة  تحديد مؤشرات •

 المستخدمة

وصف تقويم اإلصدار  •

 المنشور حيثما أمكن

إمكانية 

الوصول 

 والوضوح

مسح الوثائق الموجودة  •

 ووصف قواعد الوصول إليها

تحديد ما إذا كان قد تم تطوير  •

طالق حيثما استراتيجية اإل

 أمكن

تحديد تعليمات الباحث  •

المكتوبة والمواد الموجزة 

 المنتجة والمستخدمة

عملية اختيار  وصف وضوح •

الباحثين والمشرفين 

 وتدريبهم

وصف عملية اإلبالغ عن  •

تغيير القوة الميدانية 

وامتثالها لمتطلبات 

 التأهيل

تحديد ما إذا كان قد تم  •

وضع خطة مراقبة الجودة 

وتوزيعها على أعضاء فريق 

 المسح حيثما أمكن

تحديد ما إذا تّم مشاركة  •

خطة حماية البيانات 

 حيثما أمكن

من لديه  وصفف •

حق الوصول من 

ضمن أعضاء فريق 

المسح إلى 

أنظمة إعداد 

التقارير 

اإللكترونية و/أو 

"لوحات 

المعلومات" 

المستندة إلى 

الويب والتي توفر 

معلومات حول 

عملية تنفيذ 

المسح حيثما 

 أمكن

تحديد نوع التقارير  •

المستخدمة، 

تحديد سياسات النشر  •

 واستراتيجياتها

 وصف التقارير الفنية •

وصف األساليب  •

واألدوات المستخدمة 

 لنشر البيانات وعرضها

وصف نماذج كيفية  •

تقديم البيانات والبيانات 

الوصفية وأرشفتها 

 حيثما أمكن

تقارير التعرف على  •

 الجودة
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على أساس 

منتظم، لجمع 

المعلومات من 

الفرق في 

على الميدان )

سبيل المثال، 

في اجتماعات 

الفريق المنتظمة( 

ومن األنظمة 

 التقنية

االتساق 

والقابلية 

 للمقارنة 

 

 

 

تحديد العمليات اإلحصائية  •

األخرى ذات الصلة أو المصادر 

البديلة للبيانات وتقييمها 

بهدف ضمان قابلية المقارنة 

واالتساق مع العملية 

اإلحصائية الجديدة كما 

لتجنب التكرار أو االزدواجية 

 في جمع البيانات

 وضع قائمة بالتعاريف •

والمعايير المتفق عليها وطنيا  

ودوليا  ووصف أي انحراف 

 عنها )إن وجد(

تفصيل التغييرات في منهجية  •

تصميم العينة )إن وجدت( 

 للمسوح الجارية

وصف التأثير على البيانات  •

من أي أحداث في العالم 

الحقيقي أو تغييرات في 

األساليب مع مرور الوقت 

 وتقييمها

وصف السالسل الزمنية  •

 تاحة )إن وجدت(الم

وصف عناصر االستمارة  •

ومقارنتها باستمارات 

 المسح السابق

وصف عناصر االستمارة  •

ومقارنتها، حيثما أمكن، 

باستمارة مماثلة من 

 إعداد المنظمات الدولية

تحديد ما إذا كان  •

أي تغيير في 

األساليب محدد 

بوضوح وُمقاس 

لتسهيل التسوية 

 حيثما أمكن

التوثيق الشامل لجميع  •

 عمليات الترميز

التوثيق الشامل لجميع  •

 عمليات التدقيق

يمكن إرجاع جميع  •

عمليات التدقيق إلى 

 الملفات األصلية

وجود بيانات وصفية  •

 للمسح

وجود بيانات وصفية  •

لجميع البيانات الناتجة 

 عن المسح

تخزين جميع الملفات  •

 في أرشيفات مالئمة

تحديد ما إذا كان يتّم  •

مقارنة المخرجات 

ائية بمصادر اإلحص

إحصائية أخرى تقدم 

نفس المعلومات أو 

معلومات مشابهة حول 

نفس الموضوع، وهي 

اختالفات تم تحديدها 

وشرحها 

للمستخدمين، حيثما 

 أمكن
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