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 .1مقدمة
منــذ وقــت ليــس ببعيــد ،ارتبــط موضــوع الجــودة االحصائيــة بمــدى دقــة وكفــاءة البيانــات االحصائيــة الصــادرة،
ومــن ثــم تطــور هــذا المفهــوم حيــث أصبــح أكثــر شــمولية لــدى المؤسســات الدوليــة واألجهــزة اإلحصائيــة
الوطنيــة فــي دول العالــم ،فأصبحــت جــودة البيانــات اإلحصائيــة ال تقــف عنــد مــدى دقــة وكفــاءة البيانــات
فقــط ،بــل تركــزت علــى أبعــاد ومعاييــر أخــرى تعكــس مقــدار تلبيتهــا لطلــب المســتخدمين ومــدى رضاهــم،
فحتــى وإن كانــت البيانــات االحصائيــة دقيقــة فهــي ال تتســم بالجــودة اإلحصائيــة إذا كان هنالــك تأخيــرا فــي
موعــد نشــرها أو إذا كانــت ال تصــل لجميــع المســتخدمين فــي آن واحــد وبســهولة ويســر ،أو إذا كان هنالــك
عــدم تجانــس مــا بيــن تلــك البيانــات وذاتهــا مــن مصــادر أخــرى  ...إلــخ.
مــن جانــب آخــر ،إن موضــوع مراقبــة ومتابعــة جــودة البيانــات اإلحصائيــة يعتبــر واحــدا مــن أساســيات عمــل
المؤسســات واألجهــزة اإلحصائيــة ،فالتركيــز فــي نــوع جــودة المنتــج اإلحصائــي أهــم فــي المرحلــة الحاليــة
كثيــرا مــن مقــدار الكــم مــن المنتجــات اإلحصائيــة .انطالقــا مــن ذلــك اتجهــت غالبيــة األجهــزة اإلحصائيــة
الرســمية ،ومؤسســات اإلحصــاء الدوليــة نحــو إيجــاد وتطبيــق المعاييــر والمقاييــس التــي مــن خاللهــا يتــم
تقويــم جــودة العمــل االحصائــي بكافــة مراحلــه ،وتقــود إلــى الممارســات الفضلــى لإلحصــاءات الرســمية فــي
معظــم بلــدان العالــم.
فســعيا مــن مركــز اإلحصــاء – أبــو ظبــي فــي إنتــاج واصــدار بيانــات ومؤشــرات إحصائيــة تتســم بأقصــى
درجــات الدقــة والكفــاءة ،وتنســجم مــع الممارســات االحصائيــة الفضلــى ،وســعيا منــه أيضــا فــي تلبيتــه
لطلــب المســتخدمين وكســب رضاهــم مــن خــال بنــاء الثقــة العاليــة فــي المنتــج اإلحصائــي مــن حيــث الدقــة
واالعتماديــة عليــه ،تــم إعــداد أطــار عمــل جــودة البيانــات االحصائيــة والــذي يتضمــن االبعــاد والعناصــر الواجــب
اتباعهــا مــن أجــل تحقيــق الجــودة العاليــة فــي اإلحصــاءات الصــادرة عــن المركــز.
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 . 2أهمية جودة البيانات االحصائية
مــن خــال االســتعراض المرجعــي لجــودة البيانــات االحصائيــة ،يالحــظ تعــدد تعاريــف مفهــوم الجــودة
فهنــاك مــن عرفهــا علــى انهــا مــدى مطابقــة المنتــج للمواصفــات والمتطلبــات ،وهنــاك تعريــف اخــر يتمثــل
بالتطبيــق او االســتخدام االمثــل .وجهــات اخــرى عرفتهــا علــى أنهــا مجمــل الخصائــص التــي تكــون لــدى
الجهــة او الوحــدة القــدرة علــى تلبيتهــا صراحــة او ضمنــا .مــن جانــب اخــر ذهبــت الجمعيــة االمريكيــة للجــودة
ومــن خــال  Daniel,2000الــى اعطــاء تعريفيــن للجــودة االول :هــي خصائــص المنتــج التــي تبيــن قدرتــه علــى
تلبيــة االحتياجــات .امــا الثانــي فهــي المنتــج /الخدمــة الخاليــة مــن العيــوب .باالضافــة الــى مــا ســبق اتخــذت
منظمــة المعاييــر الدوليــة  ISO 8402التعريــف التالــي للجــودة « هــي المجموعــة الكليــة لخصائــص وســمات
المنتــج  /الخدمــة التــي تمكنــه وتجعــل لديــه القــدرة علــى تحقيــق وارضــاء متطلبــات الزبائــن» .ممــا ســبق
يالحــظ بــأن جميــع التعاريــف تركــز علــى محــور واحــد يصــب فــي الخصائــص والصفــات المثلــى للمنتــج او
الخدمــة.
وفــي هــذا المجــال ،ان مفهــوم الجــودة ال يقتصــر فقــط علــى المنتجــات الســلعية والخدميــة ال بــل يتعــدى
ذلــك الــى العمــل االحصائــي ،بالمفهــوم اإلحصائــي المنتــج هــو العمــل االحصائــي او الخدمــة اإلحصائيــة
المقدمــة لمســتخدمي البيانــات.
انطالقــا ممــا ســبق ،تأتــي اهميــة تأكيــد جــودة البيانــات االحصائيــة مــن خــال وضــع جميــع التدابيــر واالجــراءات
الالزمــة التــي تــؤدي الــى تحقيــق مايلــي:
 تنفيذ االجراءات والعمليات االحصائية التي تضمن تحسنا وتطويرا على جودة العمل. تنفيذ جميع العمليات التي تضمن تأكيد الجودة على اساس منتظم ان تكون جميع عمليات تاكيد الجودة محددة ومعروفة لدى جميع الفنيين ان تكون جميع العمليات المتعلقة بتأكيد الجودة موثقة وتخضع لرقابة مستمرة. ان تكــون جميــع عمليــات واجــراءات تحقيــق الجــودة معروفــة لــدى مســتخدمي البيانــات ممــا يــؤدي الــىالزيــادة فــي مصداقيــة المنتــج االحصائــي ،ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن كســب ثقــة المســتخدمين.
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الفصل االول

أبعاد الجودة االحصائية

 تناولــت جميــع المنظمــات االحصائيــة الدوليــة الــى جانــب مؤسســات االحصــاء الوطنيــة فــي مختلــف دولالعالــم مفهــوم اطــار الجــودة االحصائيــة منــذ فتــرة طويلــة ،ومــن خــال االســتعراض المرجعــي لتطبيقــات
الجــودة يالحــظ ان جميــع المنظمــات والمؤسســات الدوليــة والمحليــة تــدور فــي تناولهــا للجــودة ضمــن
فلــك واحــد يركــز علــى مفاهيــم ومعاييــر تــكاد ان تكــون متقاربــة جــدا الــى جانــب عناصــر وابعــاد تتقــارب
بيــن معظــم البلــدان.
 تتحقــق جــودة البيانــات االحصائيــة مــن خــال تطبيــق عــدد مــن االجــراءات واالســاليب الفنيــة المتخصصــةالتــي تــؤدي الــى زيــادة كفــاءة المنتــج االحصائــي ســواء مــن حيــث الدقــة االحصائيــة او مــن حيــث تطبيــق
المعاييــر واالبعــاد االخــرى الخاصــة بضمــان الجــودة.
 ان مســؤولية تحقيــق الجــودة االحصائيــة هــي ليســت مناطــة بــادارة او قســم معيــن ضمــن المؤسســةاالحصائيــة ،انمــا هــي مســؤولية العامليــن علــى تنفيــذ العمليــات والمشــاريع االحصائيــة مــن خبــراء
وفنييــن ،فالخبــراء االحصائييــن عليهــم التحقــق مــن الكفــاءة العاليــة فــي االجــراءات التنفيذيــة للعمليــات
االحصائيــة ،ومــدراء المشــاريع االحصائيــة عليهــم االحاطــة بكافــة التدابيــر والخطــط الفنيــة الخاصــة
بتحقيــق جــودة المنتــج ،وان مــزج االجــراءات المتخــذة مــن قبــل جميــع هــذه االطــراف يــؤدي الــى تحقيــق
الفائــدة المرجــوة مــن تطبيــق الجــودة.
 وبالرغــم مــن ان الجميــع معنييــن بتطبيــق معاييــر الجــودة اال انــه البــد وان تكــون هنــاك ادارة او جهــةضمــن المؤسســة تعنــى بــأدارة جــودة البيانــات وضمــان تطبيــق المعاييــر الخاصــة بتأكيــد الجــودة َ Quality
.Assurance
 ضمــن تركيــب الهيــكل التنظيمــي لمركــز االحصــاء – ابوظبــي هنــاك قطاعيــن احصائييــن قطــاع البيانــاتاالحصائيــة وقطــاع االحصــاء كل منهمــا يتكــون مــن عــدد مــن االدارات واالقســام الفنيــة التــي تعنــى
باالحصــاءات والبيانــات االحصائيــة هــذا اضافــة الــى ادارات اخــرى تعنــى بالتخطيــط االســتراتيجي والمــوارد
البشــرية وتقديــم الخدمــات االداريــة واللوجســتية .ان تطبيــق االجــراءات واالســاليب االحصائيــة الفنيــة
للحصــول علــى البيانــات واالحصــاءات هــو المهمــة الرئيســية لــادارات واالقســام الفنيــة فــي المركــز ،وضمــن
هــذه االقســام هنــاك قســم المنهجيــات والجــودة المســؤول مباشــرة عــن تطبيــق مبــاديء ومفاهيــم
الجــودة االحصائيــة فــي المراحــل االولــى للعمــل االحصائــي.
 اضافــة الــى قســم تحليــل المســوح الــذي يعنــى بتطبيــق الجــودة االحصائيــة فــي المراحــل المتقدمــة مــنالعمــل االحصائــي مــن خــال اجــراء التحليــات االحصائيــة الوصفيــة التــي تهــدف باالســاس الــى التحقــق مــن
كفــاءة ودقــة واتســاق البيانــات االحصائيــة.
 وبهــذا الصــدد يركــز مركــز االحصــاء ابوظبــي علــى عــدد مــن االبعــاد التــي تعنــى بعناصــر جــودة البيانــاتاالحصائيــة.
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 1.1البيئة المؤسسية والقانونية
يتنــاول هــذا البعــد االطــار التنظيمــي والمؤسســي للعمليــة االحصائيــة فــي امــارة ابوظبــي ،والــذي يتضمــن
عوامــل واســس تنظيميــة تؤثــر ايجابــا علــى فعاليــة ومصداقيــة مركــز االحصــاء – ابوظبــي وتعتبــر هــذه
العوامــل اساســا لتقييــم مــدى ســامة وموثوقيــة المنتــج االحصائــي .هــذا وتغطــي هــذه العوامــل عــدة
جوانــب يمكــن مــن خاللهــا تقييــم البيئــة المؤسســية والقانونيــة للمركــز  ،وهــذه الجوانــب هــي:
 االســتقاللية المهنيــة :ان مركــز االحصــاء ابوظبــي هــو مؤسســة حكوميــة تــم انشــائها بموجــب قانــونرقــم( )7لســنة ،2008حيــث نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى أن مركــز االحصــاء –ابوظبــي مركــز لــه الشــخصية
االعتباريــة المســتقلة ،ويتمتــع باالســتقالل المالــي واالداري ،واالهليــة القانونيــة الكاملــة للتصــرف ،وهــو
المصــدر الوحيــد لالحصــاءات الرســمية علــى مســتوى االمــارة.
مــن هنــا ان المركــز مؤسســة تعمــل بمهنيــة وهــي مســتقلة بسياســاتها التنظيميــة واالداريــة عــن
المؤسســات والتنظيمــات االخــرى بعيــدا عــن اي ضغــوط او تدخــات خاصــة فيمــا يتعلــق باالســاليب الفنيــة
والمنهجيــات االحصائيــة والتعاريــف والمفاهيــم وغيرهــا ،وال يوجــد اي تقاطــع او تداخــل مــع المؤسســات
االخــرى فــي المهــام التــي يقــوم المركــز بتنفيذهــا والواجبــات المكلــف بتحقيقهــا.
 الســرية :ان مركــز االحصاء-ابوظبــي وبموجــب المــواد  ،23،24و 25مــن قانــون االحصــاء رقــم ( )7لســنة 2008يعتبــر جميــع المعلومــات والبيانــات الفرديــة التــي يتــم جمعهــا او حفظهــا مــن قبــل المركــز أو مــن
قبــل الجهــات الحكوميــة والمتعلقــة بــأي مســح او تعــداد احصائــي ســرية وال يجــوز اطــاع اي شــخص او
جهــة عامــة او خاصــة علــى تلــك المعلومــات والبيانــات او الكشــف عنهــا او اســتخدامها ألي اغــراض غيــر
احصائيــة .وعلــى المركــز اتخــاذ االجــراءات الكفيلــة وتطبيــق شــروط االمــن والســامة لضمــان حمايــة هــذه
البيانــات.
 الحياديــة والموضوعيــة :يلتــزم مركــز االحصــاء –ابوظبــي بجمــع البيانــات واعــداد وتطويــر ونشــراالحصــاءات الرســمية بطريقــة نزيهــة وباســلوب موثــوق يراعــي اســتخدام المعاييــر المهنيــة واالخالقيــة ،
ويتبــع سياســات واجــراءات تتســم بالشــفافية  ،وتتعامــل مــع جميــع المســتخدمين بعدالــة ومســاواة.
 جــودة االحصــاءات :يقــوم المركــز علــى اعــداد االحصاءات الرســمية وفقــا للمعاييــر والمنهجيــات المعتمدةدوليــا ،مــع التركيــز علــى تلبيتــه للمتطلبــات االحصائيــة الحاليــة والمســتقبلية للمســتخدمين ،ومراعــاة
اعلــى درجــات الدقــة والكفــاءة فــي التقديــرات ،مــع ســهولة الحصــول علــى البيانــات وتفســيرها ،وامكانيــة
مقارنتهــا مكانيــا وعبــر الزمــن ،هــذا اضافــة الــى مراعــاة الفتــرة المناســبة بيــن جاهزيــة المعلومــات والفتــرة
المرجعيــة التــي تصفهــا هــذه المعلومــات.
 ان مركــز االحصاء-ابوظبــي هــو الجهــة الرســمية الوحيــدة المخولــة بجمــع البيانــات واالحصــاءات الرســميةونشــرها علــى مســتوى امــارة ابوظبــي ،هــذا ونصــت المــادة ( )22مــن قانــون االحصــاء رقــم ( )7لعــام 2008
بانــه علــى كل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يقــدم الــى موظفــي المركــز المكلفيــن بــأي عمــل مــن اعمــال
االحصــاء او التعــداد جميــع البيانــات التــي تطلــب منــه بمــا يطابــق الحقيقــة ،ويجــب تقديمهــا بالطريقــة
وبالمواعيــد التــي يحددهــا المركــز .وعلــى جميــع المؤسســات والهيئــات واالفــراد تســهيل مهمــة موظفــي
المركــز للتحقــق مــن صحــة البيانــات والمعلومــات.
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 مالئمــة المــوارد :يقــوم المركــز علــى اعــداد االحصــاءات بحســب اهميتها بما يتناســب مع المــوارد المخصصةوالمعــدة النتــاج هــذه االحصــاءات ،وهــذه المــوارد قــد تكــون مــوارد بشــرية او اجهــزة وبرمجيــات  ،او قــد
تكــون كلــف ماليــة .وفــي جميــع االحــوال يتــم تطبيــق مقاييــس تضمــن كفــاءة اســتخدام هــذه المــوارد
بكافــة انواعهــا.

 2.1وثاقة الصلة
 يعتبــر مركــز االحصــاء – ابوظبــي ،مســتخدمين البيانــات هــم احــد اركان العمليــة االحصائيــة ،وان تحقيــقمتطلباتهــم يــؤدي الــى رفــع مســتوى الثقــة بمركــز االحصاء وما يصــدر عنه من بيانات احصائية ومؤشــرات.
بنــاءا علــى ذلــك فــأن هــذا البعــد يبيــن مــدى تحقيــق البيانــات االحصائيــة لمتطلبــات المســتخدمين .كمــا
ويقيــم حجــم وثاقــة صلــة البيانــات باالهــداف واالغــراض التــي جمعــت مــن أجلهــا والــى اي حــد تتفــق مــع
متطلبــات المســتخدمين وتخــدم اغراضهــم.
 يأخــذ هــذا البعــد اتجاهيــن االول يتعلــق بمــدى مطابقــة البيانــات لمتطلبــات المســتخدمين وهــل فعــاان مخرجــات هــذه البيانــات كانــت تحقــق الغــرض مــن حيــث مالئمتهــا واالعتمــاد عليهــا فــي بنــاء خطــط
واتخــاذ قــرارات ســليمة .امــا الثانــي فيتعلــق بمــدى مطابقــة البيانــات فنيــا للمنهجيــات والمواصفــات
االحصائيــة المثلــى ،وضمــن هــذا االتجــاه تنــدرج مجموعــة مــن الخصائــص والمواصفــات الفنيــة للبيانــات
وثيقــة الصلــة ،وتتجلــى هــذه الخصائــص بمــدى تغطيــة البيانــات للمجــاالت الجغرافيــة المختلفة وشــمولها
للمتغيــرات المطلوبــة مــن قبــل المســتخدمين علــى ادنــى المســتويات ،مــن جانــب اخــر تقيــم وثاقــة صلــة
البيانــات بمــدى اتبــاع المنهجيــات االحصائيــة والمفاهيــم والتعاريــف والتصانيــف الدوليــة بحيــث تعطــي
نتائــج يمكــن مقارنتهــا علــى مســتوى اقليمــي ودولــي .هــذا وتقيــم ايضــا بحجــم الدقــة والكفــاءة فــي
البيانــات ســواءا كانــت بيانــات خــام او تقديــرات لمؤشــرات ،باالضافــة الــى مــدى توفيــر هــذه البيانــات الــى
المســتخدمين ضمــن التوقيــت الزمنــي المحــدد لهــا مســبقا دون التاثيــر علــى الدقــة والكفــاءة.
 مــن جانــب اخــر ان تقييــم اهميــة المنتــج االحصائــي ووثاقــة صلتــه باالهــداف التــي اعــد مــن اجلهــا تحتــاجالــى شــمول كافــة فئــات المســتخدمين للبيانــات مــن خــال حصــر جميــع هــذه الفئــات وتصنيفهــا بحســب
البيانــات االحصائيــة والمؤشــرات التــي تطلبهــا .والبــد ايضــا مــن مالحظــة ان متطلبــات المســتخدمين
تتغيــر مــن فتــرة الــى اخــرى ممــا يســتدعي عمليــات تقييــم دوريــة ومســتمرة لهــذه المتطلبــات.
 بهــذا الصــدد ،يتنــاول مركــز االحصاء-ابوظبــي باهتمــام موضــوع وثاقــة صلــة البيانــات مــن حيــث تحقيقهــالمتطلبــات المســتخدمين ،فهــو يركــز علــى تحقيــق الســامة الفنيــة والمهنيــة مــن حيــث الدقــة والكفــاءة
والتمثيــل للواقــع وذلــك مــن خــال التقيــد بالمنهجيــات والمعاييــر واالرشــادات الفنيــة التــي تضمــن
تاكيــد جــودة المنتــج االحصائــي ،الــى جانــب تركيــزه علــى وضــع االليــات التــي تضمــن وثاقــة صلــة البيانــات
باهــداف ومتطلبــات المســتخدمين ،فيعتبــر المركــز مســتخدمي البيانــات شــركاء رئيســيين فــي العمــل
االحصائــي ويعبــر عــن ذلــك بالتواصــل الدائــم معهــم واطالعهــم علــى الوثائــق الفنيــة كاالســتمارات
واالهــداف المتعلقــة باالنشــطة االحصائيــة مــن مســوح وتعــدادت مختلفــة ويمنحهــم المجــال البــداء الــراي
فــي مخرجــات االنشــطة االحصائيــة وامكانيــات االضافــات الالزمــة التــي قــد تعظــم الفائــدة من اســتخدامهم
لهــذه المخرجــات ،وذلــك ضمــن االمكانــات الماديــة والفنيــة المتاحــة.
 اضافــة الــى مــا ســبق يمنــح مركــز االحصاء-ابوظبــي مســتخدمي البيانــات والمتعامليــن الفرصــة فــيابــداء الــراي فــي المنتــج االحصائــي الــذي يصــدر عنــه مــن خــال تنفيــذ اســتطالع راي يتضمــن تغذيــة راجعــة
تعكــس ارائهــم حــول مختلــف القضايــا المتعلقــة بالعمليــات االحصائيــة التــي ينفذهــا ،والتــي تصــب فــي
النهايــة بتحســين نوعيــة المنتــج االحصائــي وترفــع مــن مســتوى ثقــة المســتخدمين بمركــز االحصــاء.
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 3.1دقة البيانات
 ان موضــوع قيــاس وتقييــم دقــة وكفــاءة البيانــات االحصائيــة واســع ومعقــد ،ويحتــاج الــى قــدرات احصائيــةوفنيــة متخصصــة بكافــة جوانــب العمــل االحصائــي .هــذا وتتفــاوت اســاليب واليــات تقييــم البيانــات
بحســب نــوع البيانــات ومصادرهــا المختلفــة .فأســاليب تقييــم دقــة وكفــاءة البيانــات الخــام تختلــف عــن
االســاليب التــي تتبــع فــي قيــاس دقــة التقديــرات والمؤشــرات االحصائيــة ،كذلــك اســاليب تقييــم دقــة
بيانــات المســوح االحصائيــة ســواءا كانــت تعــدادت او مســوح بالعينــة تختلــف عــن طــرق واســاليب تقييــم
البيانــات مــن مصــادر الســجالت االداريــة.
 وبشــكل عــام فــأن البرامــج والعمليــات االحصائيــة تتضمــن جوانــب فنيــة البــد مــن اخذهــا باالعتبــار عنــدالنظــر الــى موضــوع تقييــم دقــة وكفــاءة البيانــات االحصائيــة ،ومــن اهــم هــذه الجوانــب مــا ياتــي:

•

تقييــم البيانــات األوليــة .مــن خــال اتبــاع االســاليب والطــرق الفنيــة المتخصصــةـ التــي تضمــن حســن
تمثيــل البيانــات للواقــع ،الــى جانــب تحقيــق االتســاق واالنســجام التــام مــا بيــن بيانــات المتغيــرات
ضمــن العمليــة االحصائيــة الواحــدة ،وانســجام البيانــات مــع مثيالتهــا مــن مصــادر اخــرى.

•

األســاليب اإلحصائيــة المســتخدمة فــي العمــل اإلحصائي.مــن خــال الحــرص الدائــم علــى اتبــاع افضــل
االســاليب االحصائيــة المســتخدمة عالميــا ودوليــا ،وضمــن جميــع مراحــل وخطــوات تنفيــذ العمــل
االحصائــي بــدءا مــن التخطيــط للعمــل االحصائــي الــى االعــداد والتجهيــز ومــا يتعلــق بــه مــن تصاميم
اســتمارات وطــرق معاينــة فضلى...الــخ ،ومــرورا بمراحــل جمــع البيانــات واتبــاع اســاليب تدقيــق اليــة
ويدويــة مثلــى ،ومــن ثــم اعــداد وبنــاء النتائــج مــن مؤشــرات ســواء كانــت بشــكل متوســطات او
مجاميــع او نســب او غيــر ذلــك ،وانتهــاء بعمليــات نشــر البيانــات بطــرق الئقــة .اضافــة الــى اعــداد
التوثيــق والوصــف المناســب للعمليــة االحصائيــة برمتهــا.

•

تقييــم البيانــات الوســطية والمخرجــات اإلحصائيــة وإقرارهــا .مــن خــال المتابعــة المســتمرة للمنتــج
االحصائــي ،واالخــذ بــراي مســتخدمي البيانــات ووجهــات نظرهــم حــول ايــة مســاعي للتطويــر
والتحســين مــن دقــة المنتــج االحصائــي.

•

إجــراءات تعديــل البيانــات التــي تتطلــب ذلــك واإلفصــاح عــن الفرضيــات المســتخدمة فــي التعديــل.
ويقصــد هنــا كافــة عمليــات التعديــل الممكنــة ،ســواءا كانــت هــذه التعديــات نتيجــة للتغيــرات
الموســمية فــي البيانــات او نتيجــة لعــدم اســتجابة بعــض وحــدات المعاينــة ،او نتيجــة لتعديــل قيــم
تقديــرات مختلــف المؤشــرات بعــد الوصــول الــى القيــم الحقيقــة عــن الســنة المعنيــة.

•

اإلعــام المســبق عــن أي تعديــل يطــرأ علــى المنهجيــة المســتخدمة فــي العمــل ،حيــث يعتبــر هــذا
الموضــوع علــى غايــة مــن االهميــة ،اذ ان عمليــة المقارنــة بيــن قيــم سالســل البيانــات لفتــرات مختلفــة
تكــون مضللــة اذا لــم يتــم االفصــاح مســبقا عــن ان هنــاك تعديــات ســوف تطــرأ علــى منهجيــة
العمــل ،تمامــا كمــا هــو الحــال عنــد تغييــر ســنة االســاس ومــا يتبعهــا مــن تغيــرات اساســية فــي ســلة
المســتهلك واوزان الســلع فــي الرقــم القياســي الســعار المســتهلك.

 علــى ضــوء مــا ســبق ،ان البيانــات هــي نتيجــة لتنفيــذ عمليــات احصائيــة كل منهــا تتضمــن اجــراءات فنيــةمختلفــة ،لضمــان تمثيــل البيانــات للواقــع الــذي تمثلــه البــد مــن التحقــق مــن دقــة تنفيــذ االجــراءات الفنيــة
ضمــن هــذه العمليــات .أمــا مــا يتعلــق بالمســوح االحصائيــة هنــاك ثالثــة مراحــل رئيســية لتنفيذهــا ،وكل
مرحلــة يتخللهــا عــدد مــن االجــراءات الفنيــة ،فالمرحلــة التحضيريــة مثــا تتضمــن تحديــد اهــداف المســح،
تصميــم االســتمارة ،اعــداد التعليمــات والتعاريــف الخاصــة بمفاهيــم المســح ،تصميــم وســحب عينــة
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المســح ،امــا مرحلــة العمــل الميدانــي فتتضمــن اجــراءات اســتفاء البيانــات ميدانيــا واجــراءات التدقيــق
والمراجعــة  ،ومــن ثــم تاتــي مرحلــة اســتخراج النتائــج وتتضمــن عمليــات التدقيــق والترميــز وادخــال
البيانــات واعــداد الجــداول والتقاريــر الخاصــة للنتائــج .ان كل اجــراء مــن االجــراءات الســابقة يتضمــن طــرق
فنيــة خاصــة لقيــاس حجــم الدقــة والكفــاءة فيــه.
 كمــا وان للتقديــرات والمؤشــرات االحصائيــة اجــراءات فنيــة مختلفــة تتعلــق بتقييــم حجــم االخطــاء الــواردةفــي تلــك التقديــرات ،ايضــا لبيانــات الســجالت االداريــة هنــاك اجــراءات خاصــة بتدقيقهــا وتقييــم مــدى
مطابقتهــا للواقــع الــذي تمثلــه.
 وفــي هــذا الســياق ،يركــز مركــز االحصــاء -ابوظبــي علــى موضــوع الدقــة كأســاس للعمليــات االحصائيــةالتــي يقــوم بهــا ســواءا كانــت هــذه العمليــات تتعلــق بجمــع البيانــات االحصائيــة مــن خــال المســوح
والتعــدادت او مــن خــال تجميعهــا مــن بيانــات الســجالت االداريــة او تتعلــق باجــراء التقديــرات االحصائيــة
وحســاب المؤشــرات.
 فبمايتعلــق بدقــة جمــع البيانــات هنــاك ارشــادات ومعاييــر فنيــة خاصــة اعــدت مســبقا فــي المركــز ( ملحــق:1معاييــر وارشــادات الجــودة االحصائيــة) بحيــث يســتوجب اســتيفاءها ضمــن كل اجــراء مــن اجــراءات جمــع
البيانــات .وهنــاك مقاييــس وأســاليب احصائيــة تســتخدم لتقديــر حجــم الدقــة فــي التقديــرات االحصائيــة
التــي تبنــى وهــذه المقاييــس تعبــر عــن نســبة الثقــة فــي المؤشــرات او عــن مســتوى الخطــا الــذي يحيــط
بهــا ســواء كان هــذا المصــدر هــو نتيجــة للعينــة او نتيجــة الخطــاء اجرائيــة اخــرى تتعلق باســتيفاء البيانات
او تدقيقهــا او ترميزهــا او كان يتعلــق بأســلوب حســاب المؤشــرات مــن نســب ومتوســطات ومجاميــع.
او كان هــذا الخطــا نتيجــة لعــدم اســتجابة وحــدات المعاينــة او عــدم تغطيــة االطــر االحصائيــة لوحــدات
المجتمــع المســتهدف.
 اضافــة لمــا ســبق وبهــدف الوصــول الــى اعلــى درجــة مــن الدقــة والكفــاءة يراعــي مركــز االحصــاء ابوظبــيتحقيــق ســامة منهجيــات العمــل االحصائــي مــن خــال اتبــاع المعايير والمبــاديء التوجيهية او الممارســات
الســليمة المتعــارف عليهــا دوليــا ،والتــي تتســم بالحداثــة والتطــور.
 ضمــن تطبيــق عــدد مــن المبــادرات الفنيــة يحــرص مركــز االحصــاء – ابوظبــي علــى توخــي اقصــى درجــاتالدقــة والكفــاءة .وكأجــراء تقييمــي يقــوم ببنــاء وحســاب فتــرات الثقــة اضافــة الــى االخطــاء المعياريــة
واخطــاء المعاينــة لجميــع التقديــرات المحســوبة مــن بيانــات خــام لمســوح بالعينــة .اضافــة الــى مبــادرات
التنســيق ومذكــرات التفاهــم التــي تضمــن التواصــل المســتمر مــع مختلــف الجهــات المــزودة للمركــز
ببياناتهــا مــن خــال الســجالت االداريــة التــي تمتلكهــا.

 4.1توقيت البيانات
 ان توفيــر البيانــات االحصائيــة للمســتخدمين ضمــن االطــار الزمنــي المطلــوب يعتبــر موضــوع علــى غايــةمــن االهميــة ،اذ مــن البديهــي ان تعظيــم الفائــدة مــن قيمــة المنتجــات االحصائيــة ال يكــون بالضــرورة
مــن خــال توفيــر كــم كبيــر مــن البيانــات والمؤشــرات وانمــا يتحقــق مــن خــال توفيرالمنتــج للمســتخدم
فــي الوقــت المطلــوب والــذي يكــون هــو فعــا بحاجــة اليــه .مــن هنــا يعتبــر توقيــت اصــدار ونشــر لمنتــج
االحصائــي احــد االبعــاد والعناصــر االساســية لتقييــم الجــودة االحصائيــة.
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 يأخــذ بعــد التوقيــت عنصــر الزمــن بالحســاب عنــد تقييــم جــودة البيانــات االحصائيــة وذلــك مــن خــالاتجاهيــن رئيســيين ،االول يقيــس الزمــن الفاصــل مــا بيــن فتــرة االســناد الزمنــي للبيانــات االحصائيــة اثنــاء
جمعهــا والفتــرة التــي تكــون عندهــا البيانــات جاهــزة لالســتخدام مــن قبــل المســتخدمين .والبــد هنــا
مــن تخفيــض هــذا الزمــن الــى حــده االدنــى ولكــن ضمــن حــدود المحافظــة علــى ابعــاد الجــودة االخــرى
وخاصــة دقــة البيانــات ومســتوى تحقيقهــا لمتطلبــات المســتخدمين .امــا االتجــاه الثانــي فيتنــاول موضــوع
توفــر برنامــج نشــر مســبق للبيانــات والمؤشــرات االحصائيــة وخاصــة لــدى البيانــات التــي تصــدر بشــكل
دوري اي بشــكل ســنوي او فصلــي او شــهري .والبــد هنــا مــن التركيــز علــى االلتــزام التــام ببرنامــج النشــر
المعلــن عنــه الن ذلــك يعتبــر دليــا واضحــا علــى مــدى التــزام المؤسســة االحصائيــة بااليفــاء بمتطلبــات
المســتخدمين.
 اذا كان هنــاك احتمــال او توقــع مــن قبــل المؤسســة االحصائيــة بــأن البيانــات لــن تكــون بمتنــاولالمســتخدمين فــي الوقــت المحــدد ،وذلــك لتأخيــر يعــود الســباب او ظــروف طارئــة معينــة ،فضمــن االلتــزام
بتزويــد المســتخدمين بالبيانــات بالتوقيــت المناســب ،البــد مــن اعالمهــم مســبقا بذلــك ،مــع تحديــد
الموعــد المتوقــع الجديــد التاحتهــا لهــم خاللــه.
 ان التوقيــت المناســب لتوفيــر البيانــات االحصائيــة للمســتخدمين يرتبــط ارتبــاط مباشــر مــع دقــة وكفــاءةتلــك البيانــات ومــع كلــف اعــداد وتجهيــز هــذه البيانــات .فــا بــد مــن التركيــز هنــا علــى تقليــل الفجــوة
الزمنيــة مــا بيــن اعــداد ونشــر البيانــات بشــكل اليؤثــر علــى حجــم الدقــة والكفــاءة فــي البيانــات وبمــا ال
يــؤدي الــى زيــادة كلــف اعدادهــا وتجهيزهــا.
 نــص احــد بنــود المــادة الخامســة مــن قانــون مركــز االحصــاء -ابوظبــي علــى ان مــن مهــام وصالحيــاتالمركــز وضــع برنامــج ســنوي للمطبوعــات والنشــرات والمؤشــرات والبيانــات االحصائيــة التــي ســتصدر عــن
المركــز واعــان ذلــك بــكل وســائل النشــر المتاحــة.
 امــا بالنســبة لنتائــج المســوح والتقديــرات الدوريــة التــي يتــم اعدادهــا بشــكل ســنوي او ربعــي او شــهريفــي مركــز االحصــاء  -ابوظبي،فضمــن خطــط التحســين والتطويــر فــي هــذا المجــال فــأن مركــز االحصــاء
ســوف يعمــل علــى اعــدادا برنامــج نشــر مســبق يوضــع علــى الموقــع االلكترونــي للمركــز .وهنــاك رقابــة
ومتابعــة مســتمرة لــه ،ففــي حــال اي توقــع لتاخيــر فــي نتائــج عمليــة احصائيــة معينــة فــي المركــز يتــم
مســبقا اعــام المســتخدمين بذلــك.
 يســعى مركــز االحصاء–ابوظبــي الــى االيفــاء بمتطلبــات كافــة المســتخدمين مــن بيانــات ومؤشــراتاحصائيــة ضمــن مســتوى عالــي مــن الدقــة والكفــاءة ،وان التــزام المركــز بتزويــد البيانــات ضمــن توقيــت
زمنــي محــدد مســبقا ال يجعلــه يتراجــع عــن مســتويات الدقــة التــي حددهــا والتــزم بهــا امــا المســتخدمين.
بنــاء علــى ذلــك وبهــدف االلتــزام بالمواعيــد المحــددة مســبقا ،فــاذا مــا حصــل تاخيــر الســباب معينــة ،يتــم
تكثيــف الجهــود والطاقــات مــن قبــل الكــوادر الفنيــة والخبــرات فــي المركــز فــي ســبيل االيفــاء بالمتطلبات
والمحافظــة علــى مســتويات الدقــة والكفــاءة عنــد المســتويات المحــددة لهــا.
 اليقــف المركــز عنــد حــدود معينــة فــي تطويــر وتحســين اجــراءات توقيــت نشــر وتزويــد البيانــات ،انمــاعمليــات التحســين مســتمرة ،كمــا وان الشــفافية واضحــة لديــه حــول اعــام المســتخدمين بعوائــق
ومحــددات توقيــت البيانــات حيثمــا تبيــن ذلــك ،ممــا يــؤدي الــى ادارة افضــل لتوقيــت البيانــات كبعــد مــن
ابعــاد الجــودة.
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 5.1الوصول للبيانات
 تعتبــر اجــراءات الوصــول للمنتجــات االحصائيــة التــي يتــم انتاجهــا ضمــن المؤسســة االحصائيــة احــدالمعاييــر االساســية والمهمــة فــي تقييــم الجــودة .اذا مــا اتســمت عمليــات واجــراءات وصول المســتخدمين
للمنتــج بســهولة ويســر فــان ذلــك يــدل علــى ســامة وجــودة النظــام االحصائــي للمؤسســة .فالقيمــة
الحقيقــة للمنتجــات االحصائيــة تقــدر بحجــم اســتغالل المســتخدمين للفائــدة المرجــوة منهــا ،ان احــد
اســاليب تعظيــم هــذه الفائــدة هــو تقديــم كافــة الطــرق واالســاليب واالجــراءات التــي تســهل مــن وضــع
المنتجــات فــي متنــاول يــد الجميــع بأســهل واقصــر الســبل وباقــل كلفــة ووقــت ممكنيــن.
 يؤمــن مركــز االحصــاء – ابوظبــي ايمانــا قاطعــا بــأن احــد المعاييــر االساســية لنجــاح المشــاريع االحصائيــةوالخطــط الفنيــة التــي ينفذهــا هــو حجــم اقبــال واســتخدام الجمهــور للمنتــج االحصائــي الــذي يصــدره،
ممــا يتطلــب منــه الســعي دائمــا الــى افضــل الطــرق واالســاليب الخاصــة بتســويق هــذا المنتــج وتوصيلــه
الــى المســتخدمين بابســط وأســهل واقصــر الطــرق.
 هنــاك اجــراءات عديــدة تســهل مــن عمليــة وصــول المســتخدمين للمنتــج االحصائــي ،تأخــذ هــذه االجراءاتجانبيــن ،االول اجــراءات اداريــة يتــم وضعهــا مــن قبــل ادارة المؤسســة االحصائيــة وفقــا لقانــون االحصــاء،
والثانــي االجــراءات الفنيــة المناســبة التــي تضعهــا ادارات المشــاريع االحصائيــة وتتعلــق بوضــع االنظمــة
الخاصــة بــكل مــن عــرض ،تســويق ،وتوزيــع المنتــج االحصائــي.
 تتبــع ادارة المركــز افضــل االجــراءات االداريــة التــي تحقــق وصــول البيانــات والمؤشــرات االحصائيــة للجمهــوربطريقــة ســهلة وشــفافة ،فقــد نــص قانــون المركــز بصــورة واضحــة الــى ان الشــفافية والوضــوح هــي
اســاس العمــل لديــه .وان المؤشــرات االحصائيــة والبيانــات الخــام بعــد اضفــاء صفــة الســرية عليهــا متاحــة
بأقصــر الطــرق.
 امــا علــى الصعيــد الفنــي فــأن المركــز يتبــع كافــة االجــراءات واالســاليب المثلــى فــي عــرض البيانــاتوالمؤشــرات االحصائيــة التــي ينتجهــا .فالموقــع االلكترونــي لديــه يتضمــن جــل المنتجــات االحصائيــة
المنتجــة وهــي متاحــة بطريقــة فنيــة ســهلة تمكــن الجمهــور مــن الوصول اليها بطريقة سلســة وســهلة.
اضافــة الــى ذلــك هنــاك المطبوعــات والمنشــورات التــي توضــع بيــن يــدي الجمهــور وهي مبوبــة وموضوعة
بطريقــة تمكــن مــن ســهولة االطــاع عليهــا والحصــول علــى المطلــوب منهــا بطريقــة ســهلة .وفــي جميــع
الفعاليــات مــن مؤتمــرات ونــدوات ومعــارض فــان هــذه المنشــورات تكــون متاحــة الطــاع الجميــع.
 مــن جانــب اخــر فــأن المركــز يخصــص بريــد الكترونــي يتفــرد بالــرد علــى طلبــات الجمهــور مــن مؤشــراتوبيانــات ومطبوعــات .وان هــذا البريــد متــاح لــدى جميــع المســتخدمين .اضافــة الــى مــا ســبق يقــوم المركــز
بشــكل متواصــل فــي االعــان عــن نتائــج العمليــات االحصائيــة التــي ينفذهــا مــن مســوح وتعــدادات فــي
الصحــف اليوميــة الطــاع الجمهــور عليهــا ،وذلــك مــن خــال تقاريــر شــهرية كمــا فــي االرقــام القياســية
الســعار المســتهلك ،وتقاريــر اخــرى حســب نتائــج المســوح المختلفــة.

 6.1تفسير البيانات
 يــدرك مركــز االحصــاء –ابوظبــي بــأن البيانــات والمؤشــرات التــي ال يســتطيع المســتخدمين قراءتهــاوتفســيرها بصــورة صحيحــة وبحســب االهــداف التــي اعــدت مــن اجلهــا ال فائــدة منهــا وربمــا تكــون قراءتها
بصــورة غيــر ســليمة لهــا انعكاســات ســلبية علــى جميــع االطــراف ســواء مركــز االحصــاء او المســتخدمين.
يقصــد بالتفســير هنــا االفصــاح للجمهــور بشــكل كامــل عــن كافــة مالمــح المنتــج االحصائــي مــن غمــوض
12

او عــدم اتســاق وتداخــل فــي المؤشــرات والبيانــات ان وجــد ،وذلــك بهــدف عــدم الدخــول فــي ســوء تفســير
النتائــج التــي تبنــى علــى هــذه البيانــات او المؤشــرات .مــن جانــب اخــر ال يقتصــر التفســير فقط علــى المنتج
االحصائــي الــذي يتســم بالغمــوض وانمــا يمتــد الــى مــا ابعــد مــن ذلــك مــن توضيحــات لكافــة الجوانــب
المتعلقــة بالتغطيــة والمــدى وحجــم االســتجابة ،اضافــة الــى وضــع الجمهــور بصــورة تفاصيــل العمــل التــي
افــرزت هــذه البيانــات مــن اســاليب وطــرق حســاب ومفاهيــم وتعاريــف مختلفــة.
 تعتبــر عمليــة اعــداد وصــف البيانــات  Metadataجانبــا مهمــا مــن جوانــب التفســير للمنتــج االحصائــي،حيــث تتضمــن اطــارا شــامال لكافــة العناصــر المتعلقــة بالهــدف مــن اعــداد المنتــج والتغطيــة ووصفــا
للتصانيــف والمفاهيــم والتعاريــف ،وتفصيــا الســلوب جمــع البيانــات ،ومــا الــى ذلــك مــن توضيحــات.
 يقــدم مركــز االحصــاء تفســيرا واضحــا للبيانــات التــي تصــدر عنــه بكافــة الصــور ،مــن خــال اعــداد وصفــاتفصيليــا لمنهجيــة البيانــات وعرضهــا علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بالمركــز مــن خــال رابطهــا
مباشــرة بالمؤشــر الخــاص بهــا.
 اضافــة الــى ذلــك افــرز مركــز االحصــاء ضمــن هيكلــه التنظيمــي قســما خاصــا يعنــى بعمليــات اعــداد وصــفالبيانــات االحصائيــة التــي تصــدر عــن المركــز ،ومتابعــة عمليــات التحديــث والتطويــر المتواصــل لهــذا
الوصــف مــن وقــت الخــر.

 7.1الترابط المنطقي ( التماسك)
الترابــط المنطقــي فــي البيانــات االحصائيــة هــو درجــة االنســجام واالتســاق مــا بيــن البيانــات ســواء كانــت مــن
مصــدر واحــد كبيانــات مســح معيــن ،او كانــت مــن مصــادر متعــددة كبيانــات الكثــر مــن مســح او مزيــج مــا بيــن
بيانــات مســوح وتعــدادات وســجالت اداريــة .هــذا ويعتبــر الترابــط المنطقــي احــد أهــم المعاييــر التــي تؤشــر
علــى حجــم الجــودة النوعيــة فــي البيانــات االحصائيــة ،وتمكــن مــن مقارنــة وربــط قواعــد البيانــات والمؤشــرات
االحصائيــة ببعضهــا وان تعــددت المصــادر.
 يحــرص مركــز االحصــاء -ابوظبــي علــى تحقيــق معيــار الترابــط المنطقــي للبيانــات بجديــة عاليــة مــن خــالاتبــاع عــدد مــن االســاليب واالجــراءات الفنيــة التــي تحقــق هــذا البعــد .فهــو يركــز علــى اتبــاع كافــة المعاييــر
واالدلــة والتصانيــف الدوليــة  ،اضافــة الــى المفاهيــم االحصائيــة المتبعــة محليــا واقليميــا ودوليــا .وعلــى
ضــوء ذلــك فــأن مخرجــات العمليــات االحصائيــة التــي ينفذهــا تحافظ الى ابعــد حد على االنســجام والترابط
مــا بيــن البيانــات مــن مختلــف المصــادر .فاتبــاع دليــل نظــام الحســابات القوميــة SNA 93فــي الوقــت الــذي
يتــم تطبيــق هــذا النظــام علــى مســتوى كل مــن الدولــة واقليــم مجلــس التعــاون والمســتوى العالمــي
يعطــي بيانــات الدخــل القومــي القــوة مــن حيــث امكانيــة مقارنتهــا محليــا اقليميــا ودوليــا .امــا تطبيــق
نفــس المفاهيــم والتعاريــف المشــتركة مــا بيــن مختلــف العمليــات االحصائيــة مــن مســوح وتعــدادات
فهــو يــؤدي بالضــرورة الــى االنســجام والترابــط فــي النتائــج النهائيــة للعمليــات.
 البــد مــن الحــرص بشــكل دائــم علــى تطبيــق اجــراءات واســاليب القيــاس االحصائيــة المناســبة التــي تــؤديالــى الترابــط واالتســاق فــي االحصــاءات ،فكثيــر مــن االحيــان تكــون قواعــد البيانــات الكثــر مــن مصدر تتســم
بالتجانــس واالتســاق بينمــا اســتخدام طــرق قيــاس مختلفــة تــؤدي الــى عــدم اتســاق فــي نتائــج العمليــات.
فعلــى ســبيل المثــال اذا كانــت بيانــات اســعار المســتهلك تأتــي مــن مصدريــن مختلفيــن ولكنهــا تتســم
بالتجانــس واالتســاق ،فعنــد قيــاس تغيــرات مســتوى االســعار باســتخدام كال المصدريــن ليــس بالضــرورة
ان تكــون النتائــج مترابطــة ومتســقة ،فنتيجــة القيــاس باســتخدام الرقم القياســي المرجح مثال ال تنســجم
مــع طريقــة القيــاس باســتخدام الرقــم القياســي البســيط.
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 يحــرص مركــز االحصــاء – ابوظبــي علــى اســتخدام اســاليب ومنهجيــات القيــاس المعياريــة والمطبقــة علىمســتوى الدولــة واالقليــم والعالــم ،بحيــث يضمــن نتائــج قابلــة للمقارنــة .فعلــى المســتوى الوطنــي هنــاك
لجنــة تنســيق احصائــي احــد اهدافهــا توحيــد وتنســيق المفاهيــم والتعاريــف والمنهجيــات واســاليب
القيــاس علــى مســتوى المؤسســات االحصائيــة فــي الدولــة .مــن جانــب اخــر يحــرص المركــز علــى متابعــة
كافــة الفعاليــات االقليميــة والعالميــة التــي تركــز علــى جوانــب فلســفة منهجيــات العمــل االحصائــي
واســاليب القيــاس.
 ان جوانــب التنســيق الفنــي مــا بيــن مركــز االحصــاء -ابوظبــي والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة وغيــرالحكوميــة فــي مجــال توفيــر بيانــات الســجالت االداريــة هــو احــد مؤشــرات حــرص المركــز علــى ترابــط
واتســاق البيانــات .وبنــاء علــى ذلــك يقــوم مركــز االحصــاء – ابوظبــي بشــكل مســتمر علــى عقــد اتفاقيــات
شــراكة وتعــاون مــع مختلــف المؤسســات والهيئــات المحليــة ،ومــن ضمــن محــاور هــذه الشــراكات هــو
التنســيق الفنــي المتعلــق بالمفاهيــم والتعاريــف والتصانيــف واالدلــة االحصائيــة اضافــة الــى المنهجيــات
واســاليب القيــاس المتبعــة.
 ان اصــدار االمانــة العامــة للمجلــس التنفيــذي المــارة ابوظبــي تعميــم رقــم ( )1لســنة  2011بشــأن تنظيــمالعمــل االحصائــي فــي االمــارة ،يخــدم بشــكل كبيــر فــي المســاهمة بتحقيــق ترابــط واتســاق البيانــات مــن
مختلــف المصــادر .بنــاء علــى هــذا التعميــم تلتــزم كافــة الدوائــر والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة
فــي االمــارة باخــذ موافقــة المركــز والتنســيق معــه قبــل اجــراء اي مســح ميدانــي احصائــي فــي االمــارة،
وعلــى الجميــع االلتــزام التــام بالتعاريــف والتصانيــف والمعاييــر الفنيــة االحصائيــة المعتمــدة مــن قبــل
مركــز االحصــاء -ابوظبــي .هــذا اضافــة الــى اخــذ موافقــة كتابيــة مــن المركــز قبــل نشــر اي بيانــات احصائيــة
حــول امــارة ابوظبــي.
 يعتبــر تحليــل البيانــات جانبــا مهمــا فــي معرفــة حجــم ومــدى االتســاق والترابــط فــي البيانــات االحصائيــة،فهــو يركــز علــى موضــوع تكامليــة البيانــات فيمــا بينهــا اذا كانــت مــن مصــدر واحــد وتكامليتهــا مــن خــال
عمليــات المقارنــة اذا تعــددت المصــادر .فتحليــل بيانــات مؤشــرات الحســابات القوميــة الربــع ســنوية مثــا
وربطهــا ببيانــات المســوح الســنوية يبــرز الــى اي مــدى هنــاك توافــق وانســجام فــي قواعــد البيانــات.
 يتضمــن الهيــكل التنظيمــي لمركــز االحصــاء -ابوظبــي قســم تحليــل المســوح ،وأحــد مهامــه تحليــلومقارنــة بيانــات المســوح لغايــات دراســة اتســاق وترابــط البيانــات فــي المراحــل المتأخــرة مــن تنفيــذ
المســوح ،ويكــون ذلــك مــن خــال اعــداد الجــداول التقاطعيــة والجــداول التكراريــة والمقاييــس االحصائيــة
المختلفــة ،التــي مــن شــأنها ان تظهــر حجــم االتســاق والترابــط فــي قواعــد البيانــات.
يتنــاول هــذا الفصــل جانبــا مــن المعاييــر والتوجيهــات التــي تــؤدي إلى تحقيق الجــودة في العمليــة اإلحصائية
برمتهــا ،إذ تتنــاول هــذه المعاييــر كافــة مراحــل العمليــة اإلحصائيــة بــدءأ مــن التخطيط لها ومــرورا باإلجراءات
الفنيــة لتنفيذهــا وانتهــاءا باســتخالص النتائــج ونشــرها .وســيتم تاليــا اســتعراض االرشــادات والمعاييــر لــكل
مرحلــة مــن المراحل.
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الفصل الثاني

معايير وتوجيهات جودة البيانات اإلحصائية
يتنــاول هــذا الفصــل جانبــا مــن المعاييــر والتوجيهــات التــي تــؤدي إلــى تحقيــق الجــودة فــي العمليــة
اإلحصائيــة برمتهــا ،إذ تتنــاول هــذه المعاييــر كافــة مراحــل العمليــة اإلحصائيــة بــدءأ مــن التخطيــط لهــا
ومــرورا باإلجــراءات الفنيــة لتنفيذهــا وانتهــاءا باســتخالص النتائــج ونشــرها .وســيتم تاليــا اســتعراض
االرشــادات والمعاييــر لــكل مرحلــة مــن المراحــل.

 1.2تخطيط العمل االحصائي:
إن عمليــة التخطيــط لتنفيــذ نشــاط إحصائــي جديــد أو اعــادة تنفيــذ نشــاط إحصائــي يتــم عــادة تنفيــذه
بشــكل دوري ،البــد أن يتضمــن علــى وجــه التحديــد مــا يلــي:
 األهداف التفصيلية للنشاط تحديد المجتمع المستهدف والتغطية الجغرافية. المتغيــرات المهمــة التــي ســيغطيها النشــاط والتــي ســيتم تضمينهــا فــي اســتمارته .وتتضمــن هــذهالمتغيــرات مــا يعــرف بالمتغيــرات التحليليلــة والمتغيــرات التصنيفيــة ،والتــي يتــم علــى أساســها تصنيــف
خصائــص مجتمــع الدراســة.
 المتغيرات التحليلية التي سيتم التركيز عليها عند تحليل النتائج.وفــي مرحلــة تاليــة يتــم مــن خــال اإلدارة العليــا للمؤسســة اإلحصائيــة تســمية إدارة المشــروع مــن مســؤولين
إدارييــن وفنييــن ،هــذا إضافــة إلــى تســكين كادر المشــروع مكانيــا.
التوجيهات:
 التركيــز علــى تحليــل احتياجــات المســتخدمين القصيــرة والطويلــة المــدى مــع مراعاة أن تكــون بأقل كلفةممكنــة ســواء كانــت كلفــة ماديــة أو كلفــة وقــت زمنــي .فمــن الطبيعــي عنــد التخطيــط لتنفيــذ عمــل
إحصائــي معيــن البــد مــن الموائمــة بشــكل علمــي مــا بيــن كل مــن الكلفــة الماديــة والكلفــة الزمنيــة وبيــن
طبيعــة وأهميــة احتياجــات المســتخدمين مــن البيانــات ،إذ أن الســعي نحــو الحصــول علــى أكبــر حجــم
ممكــن مــن البيانــات تفــوق مــا هــو مطلــوب لتحقيــق أهــداف المســح ،ضمــن تكلفــة محــدودة ســيكون
ســلبا علــى حســاب دقــة النتائــج ،مــن جانــب آخــر إن الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة التــي تحقــق األهــداف
المطلوبــة منهــا مقابــل المبالغــة فــي الوقــت والكلفــة ينعكــس أيضــا ســلبا علــى النتائــج ويــؤدي إلــى
بعدهــا عــن الجــودة المحــددة لهــا.
 إشــراك المســتخدميين الرئيســيين عنــد تحديــد أهــداف المســح  ،إضافــة إلــى المحافظــة علــى العالقــةقويــة مــا بيــن المنتجيــن والمســتخدمين للبيانــات ،ويأتــي هــذا ضمــن إجــراء مــن إجــراءات الترويــج للمنتــج
اإلحصائــي .مــن الطبيعــي أن المســتخدم النهائــي للبيانــات البــد وأن يكــون معنــي باهــداف المســح
باعتبــار أنــه المســتخدم والمســتفيد األول مــن النتائــج النهائيــة للمســح.
 تحديــد مــدى تحقيــق المنتــج اإلحصائــي لمتطلبــات المســتخدمين ،ويكــون ذلــك مــن خــال البحــث عــنعمليــة موائمــة منطقيــة بيــن احتياجــات المســتخدمين وكل مــن موازنــة المســح ،ونســبة االســتجابة،
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واعتبــارات ســرية البيانــات .فمــن الطبيعــي أن يحقــق المنتــج اإلحصائــي متطلبــات المســتخدمين ،والبــد
هنــا مــن تحديــد أولويــات المتطلبــات بحســب درجــات األهميــة ،فالمســح الــذي ال يغطــي متطلبــات
المســتخدمين األساســية هــو فاشــل ،إمــا المتطلبــات اإلضافيــة فيكــون تحقيقهــا مــن خــال الموائمــة مــن
قبــل كل مــن المنتجيــن والمســتخدمين مــا بيــن الكلفــة وحجــم دقــة المنتــج.
 علــى اإلدارة أن تضــع دائمــا أكثــر مــن خطــة أو منهجيــة واحــدة لتنفيــذ النشــاط اإلحصائــي بحســبالمعطيــات المتوفــرة  ،ومــن ثــم البحــث عــن المنهجيــة أو الخطــة األفضــل.
 البــد مــن عمــل مراجعــة مســتمرة لألنشــطة لإلحصائيــة مــن حيــث المنهجيــات والمتغيــرات المدروســةوخطــط التنفيــذ ومــا إلــى ذلــك ،فهــي قــد تكــون مــع الوقــت بحاجــة إلــى تكيــف أو تطــور أو ابــداع بنــاءا علــى
طلــب مــن المســتخدمين.
 تطبيــق نظــام إدارة المشــاريع علــى النشــاط اإلحصائــي مــن خــال وضــع الرؤيــة ووضــع خطــط المشــروعالتفصيليــة مثــل خطــة موازنــة المشــروع وخطــة الكــوادر البشــرية ومــا إلــى ذلــك.

 2.2األدلة والتصانيف
يجــب الحــرص دائمــا علــى أن تكــون األدلــة والتصانيــف المســتخدمة فــي أي نشــاط إحصائــي معتمــدة دوليــا
وأقليميــا وذلــك بهــدف مقارنــة نتائــج النشــاط اإلحصائــي مــع باقــي الــدول اإلقليميــة والدوليــة .هــذا ويجــب
أن تســتخدم أحــدث النســخ المتوفــرة مــن األدلــة والتصانيــف الدوليــة .والبــد هنــا مــن التمييــز مــا بيــن كل
مــن األدلــة والتصانيــف ،فاألدلــة هــي عبــارة عــن منهجيــات عمــل قــد تكــون محليــة أو دوليــة كأدلــة الحســابات
القوميــة الدوليــة مثــا ،أمــا التصانيــف فهــي عبــارة عــن أدلــة التصنيفــات الدوليــة لألنشــطة المختلفــة ســواء
كانــت اقتصاديــة أو مهنيــة أو تصانيــف اجتماعيــة أو بيئيــة أو غيرهــا.
التوجيهات:
 اعتمــاد األدلــة والتصانيــف المســتخدمة مــن قبــل المركــز بمــا يتناســب مــع األدلــة والتصانيــف المســتخدمةعلــى المســتوى االتحــادي وعلــى المســتويين الخليجــي والدولــي ،وتوفيــر توثيــق األدلــة والتصانيــف
المعتمــدة.
 إجــراء عمليــات مراجعــة األدلــة والتصانيــف المســتخدمة عنــد البــدء بتنفيــذ كل نشــاط إحصائــي ،وتكــونالمراجعــة فنيــة مــن قبــل الخبــراء والفنييــن فــي المركــز.
 توحيــد األدلــة والتصانيــف مــع باقــي الجهــات المنتجــة للبيانــات وذلــك بهــدف المطابقــة وإجــراء عمليــاتالمقارنــة لغايــات التدقيــق الداخلــي علــى البيانــات.
 أن يكــون مركــز اإلحصــاء هــو النقطــة البؤريــة لألدلــة والتصانيــف علــى مســتوى اإلمــارة ،وهــو المرجــعالرئيســي لجميــع المؤسســات والهيئــات المحليــة ،ومــن خاللــه يتــم التحديــث والتطويــر والتدريــب علــى
األدلــة والتصانيــف المختلفــة.

 3.2إطار المسح
إطــار المســح هــو عبــارة عــن قوائــم أو ســجالت أو خرائــط تحــدد وتعــرف عناصــر المجتمــع المســتهدف
وتمكــن مــن الوصــول إليــه ،والمجتمــع المســتهدف هــو عبــارة عــن العناصــر المســتهدفة فــي المســح
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التــي ســتغطيها أهــداف المســح وســتتم دراســة متغيراتهــا وإجــراء تقديــرات لهــا .ومــن شــروط صالحيــة
اإلطــار إحصائيــا هــي حداثتــه النســبية إذ أن التقــادم يؤثــر علــى عناصــره فربمــا تفقــد بعضهــا أو ربمــا تدخــل
عناصــر جديــدة علــى اإلطــار .إضافــة إلــى شــمولية تغطيتــه ويقصــد هنــا بــأن يغطــي كافــة عناصــر المجتمــع.
وأخيــرا يجــب أن تكــون عناصــر المجتمــع ذات توصيــف دقيــق فــي اإلطــار للوصــول إليهــا بســهولة ويســر،
والســتخدامات فنيــة أخــرى مثــل الطبقيــة وغيرهاالتوجيهــات:
 اعتمــاد جميــع األطــر القائمــة أو المعتمــدة علــى بيانــات لتعــدادات ســواء كانــت هــذه التعــدادات ســكانيةأو منشــات اقتصاديــة أو زراعيــة أو صناعيــة ...إلــخ .خاصــة وإن األطــر التــي تقــوم علــى التعــدادت توفــر قوائــم
وخرائــط بوحــدات المجتمــع ،وفــي حــال عــدم توفــر أطــر مصدرهــا التعــدادت مــن الممكــن اللجــوء إلــى
ســجالت البيانــات اإلداريــة وبحســب دقتهــا وكفاءتهــا يمكــن اعتمادهــا كأطــر لدراســة بعــض المتغيــرات.
 اســتخدام نفــس اإلطــار حيثمــا أمكــن لكافــة المســوح التــي تســتهدف مجتمــع واحــد بهــدف تجنــب عــدماالتســاق فــي نتائــج المســوح ،وبهــدف تقليــل كلفــة تحديــث اإلطــار.
 البــد مــن وضــع اإلجــراءات الفنيــة الالزمــة لتحديــث اإلطــار ســواء مــن خــال اســتبعاد أي تكــرار للعناصــر أوإضافــة أي إســقاطات أو دراســة وتعديــل أي تغيــرات فــي خصائــص وحــدات اإلطــار.
 يجب مراقبة جودة اإلطار بشكل دوري من خالل إجراء عمليات تقييم لتغطيته للمجتمع المستهدف. فــي األطــر المســاحية ،يجــب تطبيــق الخرائــط علــى الواقــع الجغرافــي للتأكــد مــن وضــوح وتطابــق المناطــقالجغرافيــة ضمــن اإلطــار.
 فــي اإلحصــاءات التــي مصادرهــا الســجالت اإلداريــة يجــب تدقيــق اإلطــار ومراقبــة تغطيتــه مــن خــال االتصــالبيــن فتــرة وأخــرى بــإدارات تلــك المصــادر .وإذا مــا تمــت عمليــات التدقيــق والمراقبــة مــن خــال االتصــال مــع
اإلدارات العليــا للمصــادر فســيؤدي ذلــك إلــى التأثيــر إيجابــا علــى كفــاءة إطــار الســجالت.
 ربمــا أن اإلطــار المتوفــر ال يغطــي المجتمــع المســتهدف بشــكل كامــل فــي هــذه الحــال أي هنالــك نســبةمــن عــدم التغطيــة للمجتمــع .البــد مــن الحــرص وحيثمــا تطلــب ذلــك علــى القيــام بإجــراء تعديــات علــى
نتائــج المســوح لتعكــس عــدم التغطيــة مــا بيــن المجتمــع واإلطــار المتوفــر.
 -التوصيف الكامل للمجتمع المستهدف ولتفاصيل اإلطار والعمليات التي تجرى عليه

 4.2إجراءات المعاينة
المعاينــة هــي عمليــة يتــم مــن خاللهــا اختيــار مجموعــة جزئيــة مــن الوحــدات مــن إطــار المجتمــع ،وهــذه
المجموعــة تدعــى بالعينــة ،يتــم تحديــد واختيــار حجــم وأســلوب المعاينــة بنــاء علــى عــدة عوامــل وأهمهــا:
 مقدار التباين في قيم الظاهرة أو المتغير المدروس. التحديد المسبق لمستوى دقة وكفاءة المقدرات الناتجة عن بيانات العينة. توفر األطر الشاملة والحديثة. توفر المتغيرات المناسبة للطبقية. طرق التقدير التي ستستخدم. الموازنة المتوفرة للعمل اإلحصائي أو المسح.هــذا وتعتبــر المعاينــة أحــد المراحــل الرئيســية لتنفيــذ المســوح بالعينــات ،وتعتمــد نتائــج المســوح بشــكل
أساســي علــى مــدى دقــة وكفــاءة العينــة .
17

التوجيهات
 التركيــز دائمــا وفــي جميــع المســوح المتخصصــة علــى اســتخدام أســلوب المعاينــة االحتماليــة ،هــذااألســلوب يمكــن مــن إعطــاء كل وحــدة مــن وحــدات المجتمــع احتمــاال أو فرصــة للظهــور فــي العينــة ،وأن
معرفــة قيمــة احتمــال ظهــور وحــدة المعاينــة تمكــن مــن تقييــم نتائــج العينــة مــن خــال حســاب أخطــاء
المعاينــة لنتائــج المســح ومعرفــة إلــى أي مــدى تمكنــت هــذه العينــة مــن تمثيــل المجتمــع .مــن جانــب آخــر
إن توفــر احتمــال ظهــور وحــدات المجتمــع فــي المســح تمكــن مــن حســاب معامــات الرفــع أو األوزان التــي
تســتخدم لغايــات رفــع أو تعميــم نتائــج العينــة علــى مســتوى المجتمــع ككل.
 عنــد تحديــد حجــم العينــة يجــب األخــذ باالعتبــار لمقــدار الكفــاءة المطلوبــة للمقــدرات ،وإلــى نــوع التصميــم،فــي كثيــر مــن األحيــان إذا مــا اســتخدم حجــم عينــة معيــن وفــق أســلوب معاينــة مــا ال يعطــي نفــس
الكفــاءة التــي يعطيهــا هــذا الحجــم عنــد اســتخدام تصميــم معاينــة آخــر .مــن جانــب آخــر يعتبــر تصميــم
المعاينــة الطبقيــة واحــدا مــن التصاميــم التــي تســاعد فــي تقليــل مقــدار التبايــن فــي وحــدات المجتمــع
مــن خــال تقســيم المجتمــع إلــى طبقــات تتســم بالتجانــس ،هنا البــد من مراعــاة االختيار بعنايــة لمتغيرات
الطبقيــة التــي يتــم علــى أساســها تقســيم المجتمــع إلــى طبقــات ،والبــد لهــذه المتغيــرات أن تربطهــا
عالقــة ارتبــاط قويــة إحصائيــا مــع المتغيــرات المدروســة.
 تصميــم وســحب العينــة األساســية  Master Sampleحيثمــا تطلــب ذلــك ،والبــد أن يكــون تصميمهــاعلــى درجــة عاليــة مــن الدقــة والكفــاءة باعتبــار إن نتائــج جميــع المســوح ذات العينــات المســحوبة مــن
العينــة األساســية ســتعتمد علــى دقــة تصميــم وســحب العينــة األساســية.
 فــي المجتمعــات التــي تتســم بالتــواء بياناتهــا (( ،Skewed dataيتــم تقســيم المجتمــع إلــى طبقــات،وخــال المعاينــة يتــم إجــراء مســح شــامل للطبقــات التــي تحتــوي علــى قيــم عاليــة لمتغيــر الطبقيــة.
 فــي المســوح التــي يتــم تنفيذهــا دوريــا ،والتــي تقتضــي منهجيــة تنفيذهــا زيــادة حجــم العينــة فيهــاتدريجيــا بحســب الزيــادة المتوقعــة فــي حجــم المجتمــع ،البــد مــن تطويــر أســلوب يتــم مــن خاللــه المحافظــة
علــى التــوازن مــا بيــن حجــم العينــة وحجــم المجتمــع ككل.
 فــي المســوح التــي يتــم تنفيذهــا بشــكل دوري إذا كان هنــاك انخفاضــا تدريجيــا فــي كفــاءة التقديــراتأو إذا كان أثــر عــدم االســتجابة عالــي فالبــد مــن اســتخدام أســلوب تدويــر العينــة الــذي يتــم مــن خــال
اســتبدال جــزء مــن العينــة بشــكل دوري وبإنتظــام.
 فــي المســوح التــي يتــم تنفيذهــا دوريــا ،يجــب وضــع أســلوب يتــم خاللــه رصــد جــودة تصميــم المعاينــةالمســتخدم عبــر فتــرات مختلفــة .وال بــد مــن وضــع اســتراتيجية معينــة يتــم مــن خاللهــا إعــادة اختيــار
وتوزيــع الطبقــات التــي تعانــي مــن خلــل معيــن.
 عنــد تحديــد أســلوب توزيــع العينــة علــى الطبقــات يجــب أن يؤخــذ بالحســبان أي خلــل فــي توزيــع وحــداتالمجتمــع علــى اإلطــار.
 إن عمليــة المعاينــة ال تقتصــر فقــط علــى مرحلــة تصميــم وســحب العينــة فــي المراحــل األولــى مــن المســح،البــل تمتــد المعاينــة إلــى مراحــل مــا بعــد اســتخراج النتائــج ،إذ يتــم خــال هــذه المرحلــة حســاب معامــات
الرفــع (األوزان) وتعديــل النتائــج بحســب البيانــات المفقــودة وبحســب نســب عــدم اإلســتجابة .وخــال هــذه
المرحلــة البــد مــن تقييــم نتائــج العينــة بحســاب أخطــاء المعاينــة ونســب التغيــر لمختلــف المتغيــرات
الرئيســية للمســح وذلــك للوقــوف علــى دقــة وكفــاءة العينــة والتعــرف علــى مســتويات أخطــاء المعاينــة
التــي وردت فــي البيانــات.
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 البــد مــن توفــر توثيــق شــامل لمراحــل تصميــم وســحب العينــة ،بحيــث يمكــن مســتخدمي البيانــات مــنالتعامــل مــع نتائــج المســح مــن حيــث التعــرف علــى تفاصيــل مختلفــة كنســب التغطيــة ونســب االســتجابة
ومســتويات الدقــة.

 5.2تصميم االستمارة
هــي مجموعــة مــن األســئلة وضعــت ضمــن إطــار معيــن بغــرض الحصــول علــى معلومــات مــن المســتجيبين،
بحيــث يتــم اســتيفاء بياناتهــا مــن خــال باحثــا ميدانيــا أو أن يقــوم المبحــوث بتعبئتهــا .ومــن الممكــن أن
تكون اإلســتمارة بشــكل ورقي ويتم اســتيفاء بياناتها مباشــرة ،أو قد تكون وســيطة إلكترونية تســتكمل
بشــكل مباشــر.
تــؤدي اإلســتمارة دورا مركزيــا فــي عمليــة جمــع البيانــات ،فهــي ذات تأثيــر مباشــر علــى جــودة البيانــات ،وعلــى
ســلوك المســتجيبين وأداء الباحثيــن ونســب اإلســتجابة .فيجــب أن يأخــذ تصميــم االســتمارات باالعتبــار
متطلبــات مســتخدمي البيانــات ومتطلبــات إدارات المســوح باإلضافــة إلــى متطلبــات آليــات إدخــال ومعالجــة
البيانــات.

التوجيهات
 يجــب أن تكــون اإلســتمارة االحصائيــة ســواءا كانــت الكترونيــة او ورقيــة مصممــة بأســلوب ســهل وبســيط،بحيــث يمكــن الباحــث الميدانــي مــن إســتيفاء البيانــات بطريقــة ســهلة وسلســة ال تــؤدي إلــى الضجــر
والملــل مــن قبــل المســتجيب و ينعكــس ذلــك علــى دقــة البيانــات المســتوفاة.
 ضمــن اإلســتمارة االحصائيــة يجــب اســتخدام الكلمــات والمصطلحــات اللغويــة الواضحــة والمشــتركة بيــنكل مــن الباحثيــن الميدانييــن واألشــخاص المبحوثيــن.
 يجــب أن ال تكــون االســتمارة طويلــة وتحتــوي علــى أســئلة اكثــر مــن األســئلة التــي يجــب أن تعكــس أهــدافالمســح ،إذ مــن الطبيعــي أن تعــدد أســئلة اإلســتمارة تــؤدي إلــى اســتغراق وقــت أطــول الســتيفاء بياناتهــا
مــن قبــل المســتجيبين ،ممــا يقــود فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى ضجــر وملل المدلــي بالبيانات ممــا ينعكس
علــى دقــة وكفــاءة البيانــات.
 ال بــد مــن اختيــار األســئلة وفتــرات االســناد الزمنــي وتصنيفــات اإلجابــات التــي تتوافــق مــع الممارســاتالمعتمــدة لــكل مســح.
 فــي مقدمــات جميــع أنــواع االســتمارات :يتــم وضــع عنــوان المســح ،والغــرض مــن المســح ،والطلــب مــنالمبحوثيــن التجــاوب مــع هــذا المســح ،وأخيــرا واالشــارة إلــى المرجعيــة التــي يتبــع لهــا المســح وهــي مركــز
اإلحصــاء ،وإلــى اإلجــراءات المأخــوذة لحمايــة ســرية البيانــات.
 التأكــد مــن أن قيمــة وأهميــة اإلدالء بالبيانــات أصبحــت واضحــة لــدى المبحوثين.إضافــة إلــى توضيــحاســتخدامات بيانــات المســح وأهميــة التجــاوب مــع كامــل االســتمارة.
 يجــب أن تكــون االنتقــاالت بيــن األســئلة واضحــة وســهلة وال تدخــل الباحــث الميدانــي فــي اربــاكات عنــدالتعبئــة.
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 يجــب أن تكــون األســئلة المفتوحــة (االنشــائية) ســهلة وقابلــة لإلجابــة عليهــا بيســر وقابلــة للتطبيــق مــنجميــع المســتجيبين.
 فــي األســئلة التــي تســتوفى مــن خــال باحثيــن ميدانييــن أو عبــر الهاتــف البــد للباحــث مــن خلــق منــاخالصداقــة والتعــاون مــن قبــل كل مــن المســتجيبين والباحثيــن الميدانييــن.
 تأكد من أن كل من فترة االسناد الزمني للمسح ونسبة االستجابة معلومة وواضحة لجميع الباحثين. تأكــد مــن أن التعليمــات لــكل مــن المســتجيبين والباحثيــن قصيــرة وواضحــة ،وســهل الوصــول إليهــا،وضــع تعاريــف المصطلحــات فــي بدايــة االســتمارة أو علــى األســئلة المخصصــة لهــا.
 قســم االســتمارة إلــى أجــزاء حســب كل موضــوع وضــع عنوانــا لــكل جــزء ،وارفــق تعليمــات لكيفيــة الســيرواالنتقــال فــي أســئلة االســتمارة للتســهيل علــى الباحــث الميدانــي عنــد تعبئتهــا.
 يجــب ترتيــب وترقيــم اســئلة االســتمارة بطريقــة تســهل مــن عمليــة متابعــة اســتيفاء بياناتهــا ،وتســهلمــن متابعــة ادخــال بياناتهــا آليــا.
 يجــب أن تقيــم االســتمارات فــي المســوح الدوريــة بشــكل منتظــم ،والبــد مــن إجــراء التعديــات الالزمــةحيثمــا تطلبــت المرحلــة ذلــك.
 أثنــاء تصميــم االســتمارة يتــرك فيهــا صفحــة أو هامــش يخصــص لكتابــة المالحظــات عليــه مــن قبــلالباحــث الميدانــي ،فكلمــا كان هنــاك مالحظــات أكثــر فــي االســتمارة كلمــا اتســمت البيانــات بوضــوح أكثــر.

 6.2تدريب الكوادر.
بهــدف الحـ�صول علــى بيانــات تتســم بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والدقــة فالبــد للعامليــن فــي الميــدان مــن
فهــم جوانــب المســح بكافــة ابعادها،وأهمهــا مــا يلــي:
 المفاهيم والتعاريف الخاصة بالمسح. أسلوب العمل الميداني وتنظيمه. أسلوب ولباقة المقابالت الشخصيةهنــاك جملــة مــن التوجيهــات البــد مــن اتباعهــا لتحقيــق النقــاط اعــاه التــي تــؤدي الــى رفــع كفــاءة وجــودة
العمــل االحصائــي
التوجيهات:
 اع��داد وثائــق خاصــة تتعلــق بالمفاهيــم والتعاريــف االساســية للمســح او التعــداد ،بحيــث تكــون هــذهالوثائــق هــي الدســتور والمرجــع المعتمــد لــدى جميــع كــوادر المســح الفنيــة.
 اعــداد وثائــق خاصــة تتعلــق بتعليمــات تعبئــة اســتمارة المســح بحيــث تبــرز هــذه المعلومــات كيفيــةاســتيفاء كل ســؤال مــع التركيــز علــى االســئلة التــي تتســم بالصعوبــة والتعقيــد ،ان وجــدت.
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 اعــداد وثائــق تتضمــن ادبيــات وســلوك التعامــل مــع المســتجيبين ،وكيفيــة اســتيفاء بياناتهــم بلباقــةوحنكــة ،بحيــث تضمــن اعلــى درجــات االســتجابة ،وتضمــن اعلــى درجــة مــن الدقــة فــي البيانــات التــي يدلــون
بهــا.
 علــى ضــوء الوثائــق المعــدة مســبقا يتــم تقديــم اعــداد برنامــج زمنــي خــاص بتدريــب الكــوادر الفنيــة كلحســب اختصاصــه ،وذلــك مــن خــال محاضــرات صفيــة يقدمهــا الخبــراء والفنيــون المســؤولين عــن المســح.

 7.2عدم االستجابة
تنــدرج أخطــاء عــدم االســتجابة ضمــن األخطــاء غيــر العينيــة أو اإلجرائيــة ،والتــي مــن الصعــب تقييــم حجــم
انعكاســات علــى نتائــج المســح كميــا .هنالــك تأثيــران علــى نتائــج المســح نتيجــة لعــدم االســتجابة األول :هــو
فــي حــال عــدم اســتجابة وحــدة المعاينــة المســتهدفة يتــم اختيــار وحــدة بديلــة قــد تختلــف فــي الخصائــص
عــن الوحــدة األولــى غيــر المســتجيبة ممــا يــؤدي إلــى تحيــز فــي قيمــة المقــدرات نتيجــة الختــاف خصائــص
المســتجيب .والثانــي هــو انخفــاض فــي دقــة التقديــرات نتيجــة النخفــاض حجــم عينــة الوحــدات المســتجيبة .
يتأثــر مــدى االســتجابة بمحــددات منهــا الوقــت المتــاح للمســح ،وميزانيــة المســح ،ومقــدار التحيــز فــي
التقديــرات الــذي يمكــن المخاطــرة بــه نتيجــة لعــدم االســتجابة.
هنــاك تعديــات يمكــن إجراءهــا علــى الوحــدات غيــر المســتجيبة منهــا تعديــل أوزان وحدات المعاينة بحســب
الوحــدات المســتجيبة ،ومنهــا التعويــض عــن الوحــدات غير المســتجيبة بوحــدات أخرى.
التوجيهات:
 .1بنــاء وتقويــة العالقــة مــا بيــن الباحــث الميدانــي والمســتجوبين ،بهــدف تدعيــم الثقــة والمصداقيــة ممــا
يقلــل مــن نســب رفــض التعــاون مــع الباحثيــن.
 .2التأكــد مــن أن الباحثيــن الميدانييــن قــد تــم تدريبهــم بشــكل جيــد علــى األســاليب الفنيــة للمقابــات
واســتيفاء المعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة.
 .3متابعــة حــاالت عــدم االســتجابة ،أمــا جميعهــا بشــكل كامــل أو مــن خــال عينــة جزئيــة مختــارة منهــا ،وذلــك
للوقــوف علــى أســباب عــدم االســتجابة وآليــات التقليــل منهــا.
 .4إعطــاء األولويــة عنــد متابعــة اســتجابة وحــدات المعاينــة إلــى الوحــدات ذات التأثيــر األكبــر علــى نتائــج
المســح ،فعلــى ســبيل المثــال فــي المســوح االقتصاديــة تعطــى األولويــة أوال للمنشــآت الكبيــرة أو ذات
التأثيــر علــى النتائــج.
 .5البــد مــن المتابعــة المســتمرة ألســباب عــدم االســتجابة كالرفــض مثــا أو عــدم القــدرة علــى الوصــول
للمســتجيبين ،أو نتيجــة لقضايــا فنيــة أو لغيــاب مؤقــت .وذلــك بهــدف معالجــة األســباب التــي تدفــع إلــى
ذلــك وإيجــاد الحلــول لهــا.
 .6يجــب اتبــاع أســلوب أو طريقــة مناســبة للتعويــض فيهــا عــن حــاالت عــدم االســتجابة .أو اســتخدام طريقــة
تعديــل أو إعــادة توزيــع أوزان وحــدات المعاينــة بعــد اســتبعاد الوحــدات غيــر المســتجيبة.
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 .7التأكــد حيثمــا أمكــن مــن أن المبحوثيــن يدركــوا بــأن العمــل اإلحصائــي الــذي تتــم اســتيفاء بياناتــه مــن
خاللهــم هــو قانونــي وخاضــع للموافقــات الرســمية ،وذلــك لبــث روح الطمأنينــة لديهــم ممــا يمكنهــم مــن
اإلدالء بالبيانــات بصــورة ذات دقــة أكثــر ،وتضمــن اســتجابة جيــدة مــن قبــل المدلــي بالبيانــات.
 .8اتبــاع المعالجــات المتخصصــة للقيــم المفقــودة وحــاالت عــدم االســتجابة ،المتوفــرة ضمــن المنهجيــات
الخاصــة بمعالجــات القيــم المفقــودة.

 8.2تدقيق البيانات
تهدف عملية تدقيق البيانات بشكل أساسي إلى:
 تحســين نوعيــة البيانــات فــي حــال وجــود خلــل فيهــا ،إضافــة إلــى أنهــا تحســن مــن دقــة وكفــاءة البيانــاتوتقلــل مــن األخطــاء.
 تعطي معلومات وتقدم تصورا واضحا عن مقدار الجودة في بيانات المسوح. تؤهل بيانات المسوح لتكون صالحة العداد الجداول وعمليات التحليل عليها.التوجيهات
 التأكد من أن جميع قواعد التدقيق متسقة فيما بينها وال يوجد فيها تناقضات. إعــادة عمليــات التدقيــق أكثــر مــن مــرة واحــدة إلــى أن يتــم التأكــد مــن أن ملفــات البيانــات أصبحــت خاليــةمــن األخطــاء.
 فــي المراحــل األولــى مــن التدقيــق يتــم تدقيــق االســتمارات بشــكل كامــل ،وإذا تبيــن بعــد ذلــك أنــه الزالــتهنــاك أخطــاء ،يتــم تدقيــق عينــة مــن االســتمارات الكليــة يحــدد حجمهــا بحســب نســب األخطــاء المتوقــع
أنهــا الزالــت موجــودة فــي البيانــات.
 اعطــاء الوقــت الــازم الجــراء عمليــات التدقيــق المطلوبــة فــي مختلــف مراحــل المســح ،فالبــد أن تكــونهنــاك اجــراءات تدقيــق ســريعة مــن قبــل الباحــث بعــد إنهــاء المقابلــة مــع المدلــي بالبيانــات لضمــان
اســتيفاء جميــع البيانــات المطلوبــة وعــدم تــرك حقــول فارغــة ضمــن أســئلة االســتمارة .ويجــب أيضــا أن
يتــم تدقيــق االســتمارة مكتبيــا بشــكل تفصيلــي وبدقــة ،وفــي مرحلــة أخــرى البــد مــن اخضــاع بيانــات
االســتمارة إلــى قواعــد التدقيــق اآللــي التــي تكــون ضمــن البرامــج اآلليــة ألدخــال البيانــات.
 فــي مرحلــة أخيــرة يتــم اجــراء عمليــات تدقيــق ســريعة وبشــكل دوري علــى البيانــات للتأكــد فيمــا إذا كانهنــاك قيــم مفقــودة أو قيــم غيــر متاحــة أســقطت أثنــاء مراحــل التدقيــق والعمــل علــى البيانــات.
 البــد مــن التــوزان مــا بيــن حجــم األخطــاء التــي يتــم التحــري عنهــا ومــا بيــن التكاليــف الماديــة والزمنيــةلعمليــات التدقيــق .فــإذا كان حجــم األخطــاء المتوقــع فــي بيانــات معينــة قليــل جــدا وليــس لــه انعــكاس
ملمــوس علــى النتائــج ،فــا يجــب أن يوظــف لــه كــوادر ويصــرف عليــه زمــن طويــل يعيــق تزويــد وصــول
البيانــات إلــى المســتخدمين بالوقــت المطلــوب.
 يجــب إعطــاء عمليــة التدقيــق أهميــة خاصــة ،فهــي جــزء مكمــل لمرحلــة تجهيــز البيانــات فإنهــا تقيــمجــودة البيانــات ،تحــدد مصــادر األخطــاء غيــر العينيــة ،و تخــدم كأســاس لتطويــر عمليــات تنفيــذ المســوح
مســتقبال.
 إعــداد توثيــق خــاص بأنــواع األخطــاء وحجمهــا ،بحيــث تخــدم هــذه المعلومــات عنــد تنفيــذ المســوحمســتقبال .
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 9.2تقييم جودة البيانات
تتضمــن عمليــة تقييــم جــودة البيانــات كل مــا يتعلــق بإجــراءات يتــم مــن خاللهــا تقييــم المخرجــات النهائيــة
للعمليــة اإلحصائيــة مــن حيــث:

•

تحقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها.

•

دقة وكفاءة البيانات التي أفرزتها العملية اإلحصائية.

•

مساهمتها في تطوير بيانات المسوح مستقبال.

مــن جانــب آخــر إن عمليــة تقييــم جــودة المخرجــات النهائيــة للمســح تمكــن مســتخدمي البيانــات مــن وضــع
التفســيرات والتحليــات لبيانــات المســح.
والبد هنا من التمييز بين نوعين من جودة البيانات:
النــوع األول :الجــودة الكليــة ،وهــي اجــراءات مراجعــة البيانــات قبــل عمليــة النشــر رســميا بهــدف تقييــم
جودتهــا والتحقــق مــن أن البيانــات المنشــورة ال يعتريهــا أخطــاء.
النــوع الثانــي :هــو دراســة مصــادر األخطــاء ومــن ثــم تحديــد كــم األخطــاء حســب المصــادر المختلفــة وكثيــرا
مــا تكــون نتائــج مثــل هــذه الدراســة متاحــة بعــد النشــر الرســمي للبيانــات.
التوجيهات:
 اعتمــاد أســس ومعاييــر لقيــاس وتقييــم جــودة العمــل االحصائــي بكافــة مراحلــه ،بحيــث تنبثــق هــذهالمعاييــر عــن المنهجيــات الدوليــة المعتمــدة وعــن المعاييــر والتوصيــات الدوليــة بهــذا الخصــوص.
 أن تتــم عمليــة تقييــم جــودة البيانــات لمرحلــة العمــل الميدانــي أثنــاء فتــرة الميــدان وليــس بعــد االنتهــاءمنهــا ،إذ عنــد وجــود أي خلــل أو انحــراف فــي جــودة البيانــات فــي هــذه المرحلــة يتــم تصحيــح الخلــل أو
االنحــراف مباشــرة ممــا يــؤدي إلــى عــدم تكــراره .وينطبــق ذلــك أيضــا علــى مراحــل تنفيــذ المســح األخــرى.
 اشــراك وتضميــن مســتخدمي البيانــات ســواء كانــوا داخلييــن من المؤسســة اإلحصائية ذاتهــا أو خارجيين،فــي وضــع أســس ومعاييــر تقييــم جــودة البيانــات .وقــد يظهــر أن مســتخدم البيانــات وبحكــم تخصصــه
واطالعــه علــى البيانــات لديــه آفــاق وآراء تســاهم فــي وضــع أســس لتقييــم جــودة البيانــات ،وذلــك باعتبــار
أن مســتخدم البيانــات غالبــا مــا يكــون لديــه معرفــة بمواطــن الضعــف والخلــل فــي البيانــات.
 استخدام قواعد التدقيق وأساليب التقييم التالية:تتعــدد أســاليب وقواعــد تقييــم البيانــات اإلحصائيــة ،فهنــاك معاييــر محــددة وثابتــة يمكــن اســتخدامها
لتقييــم جــودة البيانــات وأهمهــا:

•

اختبــار اتســاق البيانــات مــع مصــادر أخــرى مثــل مســوح أخــرى أو بيانــات لســجالت إداريــة .وقــد اليكــون
الهــدف هــو التأكــد مــن مطابقــة األرقــام والنتائــج وإنمــا يكــون أحيانــا التعــرف علــى انســجام واتســاق
االتجــاه العــام للبيانــات مــن كال المصدريــن.

•

اختبــار االتســاق الداخلــي بيــن البيانــات مــن خــال حســاب بعــض المؤشــرات وربطهــا معــا لمعرفــة
مــدى اتســاقها .فحســاب التقديــرات والمؤشــرات ومقارنتهــا علــى مســتوى التوزيعــات الجغرافيــة مثــا
يعطــي صــورة واضحــة عــن منطقيــة البيانــات ،كذلــك حســاب التقديــرات والمؤشــرات علــى مســتوى
بعــض المتغيــرات التصنيفيــة كالنــوع االجتماعــي مثــا يعطــي صورة عن جــودة البيانــات ومنطقيتها،
وينطبــق ذلــك علــى متغيــرات أخــرى.
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•

مراجعــة وتدقيــق بيانــات وحــدات المعاينــة علــى مســتوى تفصيلــي أي كل وحــدة بوحدتهــا ،خاصــة
الوحــدات كبيــرة الحجــم وذات التأثيــر فــي المجتمــع كمــا فــي المنشــآت االقتصاديــة الكبيــرة مثــا.
ففــي كثيــر مــن المســوح وخاصــة المســوح االقتصاديــة هنــاك أجــزاء أو طبقــات مــن المجتمــع ال يتــم
اختيارهــا وفــق أســلوب المعاينــة وإنمــا يتــم إجــراء عــد شــامل لهــا كالمنشــآت الكبيــرة ،إن هــذه
الوحــدات تكــون نتائجهــا مؤثــرة بشــكل فعــال علــى نتائــج المســح ككل ،وارتــكاب أي خطــأ فيهــا
ينعكــس مباشــرة علــى نتائــج المســح .فــي هــذه الحالــة البــد مــن تكثيــف التدقيــق والتقييــم لبيانــات
هــذا النــوع مــن الوحــدات.

 إن عمليــة تقييــم جــودة البيانــات يجــب أن تتــم بشــفافية ووضــوح ،إذ ال يجــب اســتبعاد الفريــق الفنــيالــذي عنــي بمراحــل جمــع البيانــات ومعالجتهــا ،مــن المســاهمة فــي تقييــم جــودة البيانــات ،فلربمــا أن
الحصــول علــى معلومــات فنيــة مــن هــذا الفريــق حــول طبيعــة العمــل الــذي تــم ميدانيــا ،تقــدم تفســيرات
وتوضيحــات لكثيــر مــن التســاؤالت حــول دقــة ومنطقيــة بعــض النتائــج.
 يجــب أن تتــم عمليــة تقييــم شــاملة لألخطــاء الــواردة فــي العمــل اإلحصائــي بكافــة مراحلــه ،والبــد مــنتقييــم حجــم األخطــاء الممكــن تقييمهــا بقيــم ونســب.

•

أخطــاء تغطيــة المســح :وتتكــون مــن التضمينــات الخاطئــة لوحــدات مــن خــارج إطــار مجتمــع المســح،
ومــن اســتبعادات لوحــدات مســتهدفة بالمســح ،ومــن تكــرار لوحــدات معينــة ضمــن إطــار معاينــة
المســح.

•

أخطــاء عــدم االســتجابة :التــي تحصــل نتيجــة للفشــل فــي الوصــول إلــى اســتجابة كاملــة مــن جميــع
وحــدات العينــة ،وتكــون عــدم االســتجابة نتيجــة ألســباب مختلفــة منهــا مــا يتعلــق برفــض المدلــي
للبيانــات ،ومنهــا نتيجــة لعــدم تواجــد المدلــي للبيانــات تواجــدا دائمــا ،وأســباب أخــرى .تقــاس أخطــاء
عــدم االســتجابة مــن خــال حســاب نســب وحــدات العينــة التــي تســتجيب إلــى المجمــوع الكلــي
لوحــدات العينــة.

•

أخطــاء القيــاس :وتحصــل نتيجــة لعــدم إســتيفاء البيــان الصحيــح ،وتتعــدد مصــادر هــذا النــوع مــن
األخطــاء ،وفــي الغالــب يكــون الســبب وراء ذلــك النــوع مــن األخطــاء هــو:

 المســتجيب نفســه :فمــن الممكــن ألســباب مختلفــة أن يدلــي المســتجيب ببيانــات غيــر دقيقــة ألســبابمتعم�دـة ،أو ربم��ا يك��ون ذلـ�ك نتيجــة لعــدم فهمــه للمطلــوب.
 الباحــث الميدانــي :يســاهم الباحــث الميدانــي فــي حصــول األخطــاء عندمــا اليكــون مدربــا تدريبــا جيــداوبالتالــي غيــر قــادر علــى توضيــح المطلــوب مــن مدلــي البيانــات ،او عندمــا يســاهم بــدون قصــد فــي
تظليــل المدلــي بالبيانــات عندمــا يقــوده إلــى إجابــات معينــة.
 االســتمارة :يســاهم شــمول وتغطيــة االســتمارة لكافــة البيانــات المطلوبــة بشــكل كبيــر فــي تقليــلاألخط��اء ،ه��ذا إضاف��ة إلــى ض��رورة وضــوح أســئلة االســتمارة ،وســهولة االنتقــال فيهــا.
 أســلوب المقابلــة  :تتعــدد أســاليب المقابــات فمنهــا المقابــات الشــخصية ومنهــا مــن خــال الهاتــفوأخــرى مــن خــال البريــد أوالموقــع اإللكترونــي ،وكل أســلوب مــن هــذه األســاليب تعتــري البيانــات فيــه جملــة
مــن المخاطــر .ففــي المقابــات الشــخصية أن اســلوب المقابلــة لــه دورا كبيــرا فــي كســب ثقــة المدلــي
بالبيانــات والحصــول علــى المطلــوب بأعلــى دقــة ممكنــة.
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•

أخطــاء المعالجــة :يحصــل هــذا النــوع خــال المراحــل الالحقــة لمرحلــة العمــل الميدانــي ،كمراحــل
المراجعــة المختلفــة إضافــة إلــى عمليــات التعويــض عــن البيانــات المفقــودة وإعــداد الجــداول النهائيــة
وغيرهــا .إن البيانــات بجميــع هــذه المراحــل تكــون عرضــة للخطــأ.

•

أخطــاء المعاينــة :،وتحصــل عندمــا يكــون مصــدر البيانــات هــو مســح يعتمــد علــى عينــة مــن وحــدات
المجتمــع المبحــوث .وأهــم مــا يميــز هــذا النــوع مــن األخطــاء أنــه يمكــن تقييمــه وحســابه ومعرفــة
حجــم تأثيــره علــى النتائــج ،مــن خــال حســاب أخطــاء المعاينــة ألهــم المؤشــرات التــي يتضمنهــا
المســح.

 :10.2موسمية البيانات
تتضمــن المعالجــات الموســمية عمليــة تقديــر معامــات تظهــر أثــر الموســمية علــى البيانــات التــي تتســم
بالدوريــة ،وتطبــق هــذه المعامــات علــى البيانــات بهــدف إعــداد سالســل لبيانــات كليــة يســتبعد منهــا
التأثيــر الموســمي ،والــذي غالبــا مــا يكــون نتيجــة ألســباب مناخيــة وعوامــل معينــة تتكــرر خــال فتــرات زمنيــة
معينــة مــن الســنة.
التوجيهات
 دراســة البيانــات ومعرفــة فيمــا إذا كان هنــاك تأثيــرات موســمية عليهــا أم ال ،وفــي حال وجود هــذه التأثيراتيجــب تطبيــق منهجيــات وإجراءات التعديل الموســمي.
 تطبيــق إجــراءات المعالجــات الموســمية علــى غالبيــة السالســل الزمنيــة التــي يظهــر فيهــا وجــود آثــارللموســمية .ممــا يــؤدي إلــى تفســير وتحليــل لواقــع البيانــات بشــكل أكثــر منطقيــة وواقعيــة.
 اللجــوء إلــى اتبــاع منهجيــات واجــراءات التعديــات الموســمية المعتمــدة علميــا ضمــن األدلــة والمنهجيــاتالدوليــة .

 11.2سرية البيانات اإلحصائية
نــص قانــون اإلحصــاء رقــم( )7لســنة 2008علــى أن البيانــات االحصائية تســتخدم من قبل مركــز اإلحصاء فقط
ألغــراض إحصائيــة ،وال يجــوز اإلفصــاح عــن أي بيانــات إفراديــة تتعلــق بأشــخاص أو مؤسســات أو غيرهــا .مــن
جانــب آخــر إن عــدم التقيــد بالمحافظــة علــى ســرية البيانــات لــه انعكاســات خطيــرة علــى العمليــة اإلحصائيــة،
فهــو يعتبــر عامــا مهمــا فــي فقــد ثقــة المدلــي بالبيانــات ممــا ينعكــس ســلبا بارتفــاع نســب عــدم االســتجابة
وذلــك برفــض تزويــد البيانــات مــن قبــل المدلــي بهــا ،أو اإلدالء ببيانــات مضللــة وغيــر حقيقيــة .مــن هنــا فقــد
ركــزت جميــع القوانيــن واألنظمــة االحصائيــة بالعالــم فــي فقراتهــا علــى ايــاء هــذا الموضــوع جــل اهتمامهــا
باعتبــاره أساســا فــي بنــاء الثقــة مــا بيــن المبحوثيــن والمؤسســة اإلحصائيــة مــن جهــة ومــا بيــن المؤسســة
اإلحصائيــة ومســتخدمي البيانــات مــن جهــة أخــرى.
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التوجيهات:
 تطبيــق كل مــا نصــت عليــه المــواد  25،24،23مــن قانــون رقــم ( )7لســنة  2008فــي شــأن مركــز اإلحصــاء -أبوظبــي ،والمتعلقــة بموضــوع ســرية البيانــات اإلحصائيــة.
 تعتبــر وثائــق المســح مــن اســتمارات وكتيبــات تعاريــف وتعليمــات بمثابــة وثائــق رســمية يجــب علــى الــكادرالفنــي العامــل المحافظــة عليهــا وعــدم تركهــا فــي األماكــن العامــة أو فــي غيــر أماكــن العمــل.
 الباحــث الميدانــي هــو الشــخص األكثــر اطالعــا علــى تفاصيــل محتويــات االســتمارة بعــد اســتيفاء بياناتهــاميدانيــا ،فاليجــوز لــه اإلفصــاح أو الحديــث عــن أيــة تفاصيــل تتعلــق بمعلومــات شــخصية وردت ضمــن بيانــات
االســتمارات .وغيــر ذلــك يعــرض نفســه للمســؤولية القانونيــة.
 التأكيــد علــى الــكادر الميدانــي علــى أهميــة المحافظــة علــى ســرية البيانــات وأن أي شــخص يســرب أيــةبيانــات بطريقــة غيــر رســمية بصــورة منفــردة أو أي جهــة كانــت فيقــع تحــت طائلــة المســؤولية.
 اليجــوز للباحــث أن يرفــق معــه اســتمارات إلــى خــارج مــكان عملــه ،كأن يأخذهــا لغايــة التدقيــق والمراجعــةفــي بيتــه.
 بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة العمــل الميدانــي تباعــا يتــم تســليم االســتمارات المنتهــي العمــل بها رســميا منقبــل الباحــث إلــى مســؤول العمــل الميدانــي ،ومــن ثــم يســلمها األخيــر رســميا إلــى المعنييــن بالمراحــل
الالحقــة مــن تدقيــق وترميــز ،وفــي كل مرحلــة تحفــظ االســتمارات بشــكل آمــن.
 يتــم فنيــا تطبيــق إجــراءات الســامة علــى البيانــات بعــد إدخالهــا إلكترونيــا ،بطريقــة ال تتيــح الحــد الدخــولإلــى ملفــات البيانــات لالطــاع عليهــا والعبــث بمحتوياتهــا.

 12.2عرض ونشر البيانات
تأتــي مراحــل كل مــن عــرض ونشــر البيانــات ضمــن المراحــل المتأخــرة النتــاج العمــل اإلحصائــي .غالبــا مــا تأتــي
عمليــة عــرض البيانــات مــن خــال إعــداد الجــداول الخاصــة للنشــر وذلــك بحســب المتغيــرات المختلفــة التــي
تضمنهــا العمــل اإلحصائــي .فيجــب أن تكــون جــداول العــرض ســهلة وسلســة بحيــث تمكــن مــن الوصــول
إلــى البيانــات وتفســيرها بشــكل واضــح للمســتخدمين ،فالجــداول يجــب أن تكــون ذات عناويــن واضحــة
ومفهومــة ومحتوياتهــا يجــب أن تكــون ذات وحــدات معروفــة .وفــي حــال كانــت وســائل عــرض البيانــات
رســوم بيانيــة فيجــب أن تعكــس الصــورة الواضحــة والدقيقــة للظاهــرة التــي تمثلهــا.

التوجيهات:
 يجــب أن ترفــق النشــرات والتقاريــر الرســمية ببعــض التحليــل المناســب الــذي يلقــي الضــوء علــى أهــمالنتائــج واإلحصــاءات الــواردة فــي تلــك التقاريــر ،وهــذا النــوع مــن التحليــل يعتمــد بشــكل مباشــر علــى
البيانــات وليــس علــى أي توقعــات أو تخمينــات .مــن جانــب آخــر كلمــا كانــت البيانــات أقــل وضوحــا واتســاقا
وترابطــا كلمــا تطلــب ذلــك تحليــا أكثــر الزالــة الغمــوض فيهــا.
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 -توجيهات حول الجداول:

•

يجــب أن يتصــف تركيــب بنــاء جميــع الجــداول بالتجانــس مــا أمكــن مــن حيــث الشــكل ،ونــوع الخــط،
والتضليــات والهوامــش  ...الــخ.

•

يجب أن يكون عنوان الجدول واضح ويعكس ما هو موجود في المحتوى.

•

يجب أن يكون تصميم ونسق الجدول واضح وسهل متابعته.

•

يجب أن تعرض وحدات القياس لمكونات الجدول بشكل واضح .

•

إذا كانــت هنــاك أعمــدة مــن بيانــات تتطلــب المقارنــة مــا بينهــا يجــب أن يصمــم الجــدول بطريقــة تتيــح
عمليــات المقارنــة.

•

التأكد من اتساق البيانات ضمن الجدول الواحد وبين الجداول المختلفة.

•

التأكد من أن كل عمليات التقريب ألرقام الجدول موثوقة ودقيقة إحصائيا.

•

التأكد من أن أي مالحظات على الجدول كتبت بطريقة واضحة ومقروئة.

•

إذا وردت هنــاك فروقــات فــي مجاميــع األعمــدة فــي الجــدول نتيجــة لعمليــات التقريــب البــد مــن ذكــر
مالحظــة بذلــك.

 -توجيهات حول الرسومات البيانية

•

اختيار الشكل البياني المناسب الذي يتسم بسهولة عرض البيانات وقرائتها بطريقة سلسلة.

•

يجــب أن يوضــح العنــوان محتــوى الرســم بشــكل واضــح والفتــرة الزمنيــة التــي تعــود إليهــا بيانــات
الرســم.

•

جميــع محــاور الرســم األفقيــة والعموديــة يجــب أن يكــون موضــح عليهــا اســم المتغيــر الــذي تمثلــه
ووحــدات القيــاس التــي تتضمنهــا تلــك المحــاور.

•

يجــب أن تكــون جميــع التســميات ،األيقونــات ،عالمــات التجزئة...الــخ واضحــة ومقروئــة علــى الرســم
البيانــي.

•

يجب تعريف جميع العناصر الموجودة على الرسم البياني.

•

أية مالحظات غير طبيعية أو تناقضات في الرسم البياني يجب شرحها وتوضيحها.

 جميــع الوثائــق المعــدة ألغــراض العــرض والنشــر يجــب أن تكــون واضحــة ومقروئــة ومرتبــة بأســلوب وطريقــةتجــذب مســتخدمي البيانــات لإلقبــال عليهــا واســتخدام محتوياتهــا بطريقــة غيــر مملــة.
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 13.2التوثيق ووصف البيانات
تعتبــر عمليــة التوثيــق واحــدة مــن أهــم مراحــل العمــل اإلحصائــي ،ويقصــد بالتوثيــق هنــا توفيــر شــرحا
تفصيليــا يتــم مــن خاللــه إجــراء وصفــا لــكل مرحلــة وبنــد مــن مراحــل وبنــود العمــل اإلحصائــي .ففي المســوح
غالبــا مــا يتضمــن التوثيــق  :أهــداف ومبــررات المســح ،واســتمارة المســح ،وتقاريــر االنجــاز الميدانــي ،والتعاريــف
والمفاهيــم ،والتصانيــف ،وقواعــد التدقيــق اآللــي والمكتبــي ،ومنهجيــة العمــل ،وأســلوب وتصميــم
المعاينــة ،ونســب االســتجابة حســب متغيــرات مختلفــة ،والجــدول الزمنــي لتنفيــذ المســح ،وآليــات اختيــار
وتعييــن الــكادر الفنــي ،ومهــام وواجبــات الــكادر الفنــي العامــل،و تدريــب الــكادر الفنــي العامــل ،والبرمجيــات
المعــدة للمســح .يأخــذ التوثيــق شــكلين ،األول هــو توثيــق تلخيصــي يتــم تضمينــه إلصــدارات نتائــج المســح،
والشــكل الثانــي هــو توثيــق تفصيلــي يتــم إعــداده ضمــن إصــدار خــاص بــه يتضمــن جميــع مراحــل تنفيــذ
العمــل وبالتفصيــل.
التوجيهات:
 التأكــد مــن أن جميــع إجــراءات تنفيــذ العمــل اإلحصائــي قــد تــم تضمينهــا فــي التوثيــق وحســب األصــولالمنهجيــة.
 فــي حالــة منهجيــات حســاب المؤشــرات اإلحصائيــة المختلفــة كاألرقــام القياســية وغيرهــا يتم إعــداد توثيقيتضمــن وصــف البيانــات  ، Metadataويتعلــق هــذا الوصــف بمصــادر البيانــات المســتخدمة ،ومنهجيــات
الحســاب ،والتغطيــة والشــمول للمؤشــرات المحســوبة...إلخ.
 -متابعة تحديث وصف البيانات  Metadataبشكل دوري بحسب أي تطور يحصل على منهجية المسح.

 14.2التنقيحات الالزمة لغاية النشر النهائي
كثيــر مــن البيانــات والمؤشــرات يتــم نشــرها بصورتهــا األوليــة ويتبعهــا فــي المراحــل الالحقــة تعديــات
مختلفــة ،أحــد المراحــل المهمــة قبــل نشــر البيانــات بصورتهــا النهائيــة هــي عمليــة التنقيــح والمراجعــة لهــا
وذلــك ألســباب مختلفــة ،فيجــب علــى مســتخدمي البيانــات أن يكونــوا علــى اطــاع بسياســات تنقيــح البيانــات
لكســب الثقــة بهــا والمصداقيــة ،وهنــاك مصــادر مختلفــة لتنقيــح البيانــات منهــا مثــا توفــر بيانــات لمســوح
ســابقة ،بحيــث يمكــن مقارنــة النتائــج الحاليــة بهــا.
التوجيهات
 -وضع سياسة واضحة وموجزة لتنقيح البيانات قبل عملية نشرها.

 عند نشر بيانات أولية يكون متوقع لها أن تتعدل الحقا ،البد من التنويه بذلك لمستخدمي البيانات. البد من ذكر األسباب التي من ورائها البيانات بحاجة إلى تدقيق وتعديل قبل مرحلة النشر النهائية. عنــد نشــر بيانــات لسالســل زمنيــة ســابقة البــد مــن إعــام المســتخدمين بعمليــات التنقيــح التــي تمــتعلــى سلســلة البيانــات للفتــرات الســابقة .بحيــث ال يكــون هنــاك تناقــض بيــن البيانــات االســابقة والحاليــة.
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 15.2بيانات السجالت اإلدارية
تتعــدد مصــادر البيانــات اإلحصائيــة ،وأهــم مصادرهــا التعــدادات والمســوح بالعينــة ،وبيانــات الســجالت
اإلداريــة  .يقصــد ببيانــات الســجالت اإلداريــة هنــا البيانــات المتوفــرة لــدى ســجالت الدوائــر والمؤسســات ألغــراض
مختلفــة واســتخدامها ألغــراض إحصائيــة كمصــدر مــن مصــادر البيانــات اإلحصائيــة كمــا فــي ســجالت هيئــات
الصحــة ،التعليــم ،الماليــة  ...الــخ .
فــي الكثيــر مــن الدراســات واألبحــاث تعتبــر الســجالت االداريــة مصــدرا رئيســا للبيانــات ،إذ أن إتاحتهــا
لالســتخدامات اإلحصائيــة يقــدم مزايــا إيجابيــة مــن حيــث التوفيــر فــي الكلفــة الماديــة والوقــت .إضافــة إلــى
أن بيانــات الســجالت اإلداريــة تكــون شــاملة لجميــع وحــدات المجتمــع وال تكــون عرضــة لألخطــاء اإلحصائيــة
كأخطــاء المعاينــة وغيرهــا .إضافــة إلــى اســتخدامها فــي عــدة طــرق منهــا:
 فــي كثيــر مــن األحيــان تعتبــر بيانــات الســجالت اإلداريــة مصــدرا رئيســيا فــي بنــاء وتحديــث أطــر المعاينــة.إذ فــي كثيــر مــن الــدول وفــي حــال تعــذر إجــراء تعــدادات معينــة يلجــأ إلــى قواعــد بيانــات الســجالت اإلداريــة
المختلفــة لتحديــث األطــر الموجــودة.
 إن أحــد المعالجــات المهمــة لقيــم البيانــات المفقــودة فــي كثيــر مــن المســوح تكــون باالعتمــاد علــىمتوســطات بيانــات ســابقة لوحــدات المجتمــع يتــم توفيرهــا مــن خــال بيانــات الســجالت اإلداريــة.
 تعتبــر بيانــات الســجالت اإلداريــة هــي واحــدة مــن األدوات المهمــة لتقييــم دقــة وجــودة بيانــات المســوحوالتعــدادات وذلــك مــن خــال مقارنــة نتائــج المســوح والتعــدادات بهــا والتعــرف علــى مــدى اتســاقها
ومنطقيت هــا.
التوجيهات
 البــد مــن العمــل علــى تقييــم بيانــات الســجالت اإلداريــة مــن مختلــف المصــادر بشــكل دوري مــع األخــذباالعتبــار إلــى أن بيانــات الســجالت حتــى وإن كان مســتوى الدقــة فيهــا محــدود إال أنهــا مفيــدة فــي مجــاالت
مختلفــة ،ويمكــن تطويعهــا لتحســين نتائــج المســوح والحــد مــن عــبء عــدم االســتجابة فيهــا.
 البد من أن تتسم بيانات السجالت من مختلف المصادر باالتساق والترابط في ما بينها. يجــب أن تكــون بيانــات الســجالت مــا أمكــن متســقة مــع المعاييــر واألدلــة والتصانيــف اإلحصائيــة المعتمــدةلــدى مركــز اإلحصــاء ،ممــا يمكــن مــن مقارنــة البيانــات وربطهــا بالبيانــات المتوفــرة لــدى المركــز.
 يجــب بنــاء عالقــات شــراكة مــع مختلــف الهيئــات والمؤسســات المنتجــة لبيانــات الســجالت ،وذلــك بهــدفالتنســيق معهــا فــي تطويــر هــذه البيانــات بشــكل مســتمر بمــا يخــدم تحســين هــذه البيانــات
لغايــات اســتخدامها.
 يجــب التنســيق مــع مختلــف الجهــات المنتجــة لبيانــات الســجالت لتحســين جــودة هــذه البيانــات مــن خــالعقــد الــدورات وورش العمــل التــي تركــز علــى المنهجيــات واألســاليب اإلحصائيــة الحديثــة المتعلقــة بجمــع
وتجهيــز وتدقيــق هــذا النــوع مــن البيانــات.
 يجــب اإلحاطــة بكافــة وثائــق مفاهيــم وتعاريــف وإجــراءات توفيــر بيانــات الســجالت اإلداريــة ممــا يمكــن مــنقــراءة هــذه البيانــات بشــكل واضــح .مــن جانــب آخــر يجــب المتابعــة واالســتمرار بشــكل دوري فــي
تقييــم جــودة البيانــات الــواردة مــن الســجالت اإلداريــة.
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