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ًوالتعاريف األساسية المفاهيم: أوالا 

ًإعدادًمتًوقدًالمركز،ًفيًوتطويرهاًبنائهاًيتمًالتيًبالسجالتًالمرتبطةًالعامةًالتعاريفًجميعًالفصلًهذاًيستعرض

ً.ًالمجالًهذاًفيًاإلحصاءًمراكزًمنًمجموعةًلدىًالمستخدمةًالتعريفاتًعلىًالطالعًبعدًالتعريفاتًهذه

 السجل.0

ًالسجلًوحداتًتحتويًوقدًالوحدة،ًمستوىًعلىًوالتفاصيلًالعناصرًمنًالمنتظمةًالمدخالتًعلىًيحتويًملفًهو

ًًاألراضيًومناطقًوالمنشآتًوالمبانيًوالعناوينًواألسرًاألفرادًبياناتًعلى ًالخ.. ً ًعلىًالوحداتًبياناتًوتحتوي.

ًًمنتظمةًبقواعدًتحديثهاًيتمًوالتيًاألحداثًأوًالحقائق ًإنشاءًألغراضًالمحددةًللمعلوماتًتبعاًالتحديثًعملياتًوتتم.

ً.اإلضافةًأوًالتصحيحًالتحديثًعملياتًتشملًوقدًالسجل

 اإلحصائي السجل.7

ًى،أخرًإحصائيةًمصادرًايةًأو/ًًوًاإلداريةًالبياناتًتجهيزًخاللًمنًأنشئتًالتيًاإلحصائيةًللوحداتًبياناتًقاعدةًهو

ً.ًاإلحصائيينًإشرافًوتحت

 اإلحصائي المؤشر.3

ًرقمًالمؤشرًيكونًأنًويمكنًمحددينًومكانًوقتًفيًماًلظاهرةًوغيرهاًوالجتماعيةًالقتصاديةًالخصائصًوصفًهو

ًالخططًتقييمًعلىًالقرارًمتخذيًالمؤشراتًوتساعدًاإلحصائية،ًالمقاييسًمنًغيرهاًأوًمعدلًأوًنسبةًأوًمطلق

ًالمسمىًوضوحًأهمهاًالخصائصًمنًبمجموعةًيتمتعًأنًاإلحصائيًللمؤشرًوينبغيً.المحددةًوأهدافهاًالتنميةًوبرامج

ً.والدوليةًاإلقليميةًالمقارنةًإمكانيةًالتفسير،ًسهولةًالدراسة،ًقيدًالظاهرةًفيًالتغيرًقياسًعلىًوالقدرة

ً

 :المؤشرات أنواع

ً(السكانيًالنموًمعدلًالخصوبة،ًمعدلًالبطالة،ًمعدل)ًمثلًوالجتماعيةًالسكانيةًباإلحصاءاتًخاصةًمؤشرات•

ً(ًالتضخمًمعدلًالجمالي،ًالمحلىًالناتج)ًمثلًالقتصاديةًباإلحصاءاتًخاصةًمؤشرات•

ً(ًالحيوانيةًالثروةًأعدادًالزراعية،ًاآلبارًعدد)ًمثلًوالبيئية،ًالزراعيةًباإلحصاءاتًخاصةًمؤشرات•

 المتغير .4

ًأوًالمجتمعًعناصرًمنًآخرًإلىًعنصرًمنًقيمتهًتتغير(ًًوصفية)ًرقميةًوغير(ًكمية)ًرقميةًخصائصًلهًمقدارًهوً

ً.العينة

ً:المتغيراتًأنواع

ًالصغرًإلىًاألكبرًمنًمفرداتهاًترتيبًويمكنًعددية،ًقيمةًلهاًالتيًالمتغيراتًوهيً: Quantitativeكمية متغيرات•

ًالصحفًعددًأوًالمرضى،ًعددًمثل؛ًمنفصلةًأوًالعمر،ًالدخل،ًالوزن،ًالطول،ًمتصلة؛ًمتغيراتًتكونًوقدًبالعكسًأو

ً.العملًعنًالتغيبًأيامًعددًأوًالمقروءة،
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ًمختلفة،ًمسمياتًأوًمواصفاتًحسبًالفرادًأوًاألشياءًتصفًالتيًالمتغيراتًوهيً: Qualitative وصفية متغيرات•

ًتبيرًومتغير(ًًالجنسيةًالجنس،ًالعين،ًلون)ًاسميًمتغيرًإلىًوتنقسمً،ًنوعيًلترتيبهاًمعنىًولًمجالًفالًوعليه

ً)ًبشدةًموافقًغيرًموافق،ًغيرًمحايد،ًموافقًبشدة،ًموافق)ًمثالًاو(ًجيدًجدا،ًجيدًممتاز،)

 التصانيف.5

.ًتصنيفالًمستوياتًلجميعًرموزًاعطاءًيتمًبحيثًلتشابهها،ًوفقاًمجموعاتًالىًالصلةًذاتًالفئاتًترتيبًهوًالتصنيف

ًمقارنةًنمًالمستخدمينًمختلفًتُمكنًمشتركةًلغةًوتوفرًنشرها،ًعندًالبياناتًفهمًتسهلًمفيدةًأداةًالتصنيفًيعتبر

ً.ًوالدوليًالوطنيًالصعيدينًعلىًاإلحصاءات

ً

 إحصائية ألغراض اإلدارية السجالت إعداد مراحل: ثانياا 

ًكونتًأنًويمكنًجودة،ًوذاتًمكتملةًالسجالتًبياناتًكانتًطالماًللبياناتًجيداًمصدراًتكونًأنًاإلداريةًللمصادرًيمكن

ًوالنظرًدةجديًمتغيراتًكإضافةًاإلداريةًالسجالتًبياناتًوتحسينًتطويرًويمكنًالميدان،ًطريقًعنًالبياناتًلجمعًبديال

ً.ًاإلداريةًالسجالتًفيًالموجودةًالحقولًكافةًتعبئةًالزاميةًفي

ًاألساسيةًالمبادئ«ًًًاسمًعليهاًوأطلقتًباإلحصاءاتًتتعلقًمبادئًعشر0994ًًعامًالمتحدةًاألممًاعتمدتًلقد

ًجودةًذاتًإحصاءاتًإعدادًضمانًاجلًمنًبهاًاللتزامًبضرورةًالدولًبتشجيعًوقامت»ًًًالرسميةًلإلحصاءاتًالعشرة

ًلاجًمنًالبياناتًعلىًالحصولًيجوز:ً"يليًماًعلىًالخامسًالمبدأًوينصًاإلحصائي،ًالعملًأخالقياتًوتحديدًعالية،

ً.اإلداريةًالسجالتًمنًأوًاإلحصائيةًالستقصائيةًالدراساتًمنًذلكًكانًسواءًكان،ًمصدرًأيًمنًاإلحصائيةًاألغراض

ًوالتكاليفًوالتوقيتًبالنوعيةًالمتعلقةًالعناصرًالعتبارًفيًتضعًأنًالمصدرًتختارًحينًاإلحصائيةًللوكالتًينبغيًكما

ً.".المستجيبينًكاهلًعلىًيقعًالذيًوالعبء

.ًةالحصائيًلألغراضًالداريةًالسجالتًإلعدادًاألساسيةًبالمبادئًويتعلقًاألولًوهماًقسمينًإلىًالفصلًهذاًويتوزع

 .السجلًهذاًبناءًمراحلًالىًفيتطرقًالثانيًالقسمًأما
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 االحصائي السجل بناء ومعوقات متطلبات مرتكزات،: 7.0

 االحصائي السجل انشاء مرتكزات 

ً:أهمهاًأساسية،ًمرتكزاتًعدةًعلىًاإلحصائيًالسجلًإنشاءًيقوم

ً.الحصائيًالسجلًإلنشاءًالحاجةًمعًالمتوافقةًوالرغبةًاإلرادةًتوفر:ًوالرغبةًاإلرادة .0

ً.اإلحصائيةًلألغراضًاإلداريةًالسجالتًبياناتًلستخدامًالقانونيًالسندًوجود:ًالتشريعات .1

ًهومعززًالتنفيذًلمراحلًوفقااًًوذلكًالمعنيينًقبلًمنًالحصائيًالسجلًإنشاءًخطةًوصعًيتمًأن:ًالخطة .3

ً.فردًأوًجهةًكلًمسؤولياتًوتحديدًمرحلهًلكلًالزمنيًبالتوقيت

ً.العالقةًذاتًالمجالتًفيًالمستوىًعاليةًفنيةًخبراتًتوفرًمنًلبد:ًالخبرات .4

ً:يليًماًتوفيرًخاللًمنًوذلكًاللكترونيةًالنظمًوتحديثًتطويرًذلكًيتطلب:ًالتحتيةًالبنية .5

ًتدفقًعمليةًلتسهيلًببعضهاًاإلداريةًالسجالتًبياناتًربطًخاللهاًمنًيمكنًمعلوماتًشبكةًإنشاء .6
ً.ومحدثهًدقيقةًإحصائيةًسجالتًعلىًللحصولًبينهاًفيماًالبيانات

ً.البياناتًلسترجاعًمناسبةًتطبيقاتًإعداد .7

ً.يآنًبشكلًالبياناتًعلىًللحصولًللبياناتًالمزودةًالوحداتًأوًالجهاتًبينًاللكترونيًالربطًتنفيذ .8

ً.البياناتًألمنًفّعالًنظامًتوفير .9

ً

 االحصائي السجل بناء مبادئ 

ًاإلداريةًللبياناتًالمزوّدةًالجهاتًمعًشراكاتًبناء .0

ًًالبياناتًلربطًواضحةًمنهجيةًإعداد .1

ًاإلحصائيًالسجلًبياناتًلمعالجةًمحددةًمنهجيةًإعداد .3

ًًالعملًفريقًوتدريبًالقدراتًبناءًعلىًالعمل .4

ًالمختلفةًالجهاتًبينًالمستخدمةًالترميزًنظمًتوافق .5

ًالمختلفةًاإلداريةًالسجالتًفيًالمستخدمةًوالتعاريفًالمفاهيمًتوافق .6

ًالسجلًبناءًبمتطلباتًتفيًتكنولوجيةًاساسيةًبنيةًتوفر .7

ً

 والبناء التصميم 

 :التاليةًالخطواتًمنًالتصميمًعمليهًتتكون

ً.اإلحصائيًالسجلًإنشاءًمنًالهدفًتحديد .0

ًالمستهدفةًالمؤشراتًتحديد .1

ًالالزمةًالمتغيراتًتحديد .3

ًًالبياناتًمصادرًتحديد .4

ًالترميزًجداولًوضع .5

ًالمصادرًكافةًمنًالبياناتًتجميعًآليةًتحديد .6

ًًالجداولًبينًالعالقاتًإعداد .7

 التحققًقواعدًوضع .8

ً

 والمتطلبات الشروط 

ًاإلداريةًالسجالتًبياناتًبينًمشتركًكقاسمًالسجلًوحداتًمنًوحدةًلكلًموحدًتعريفيًرمزًوجود .0

ًالبياناتًوتغطيةًشمولية .1

ًالبياناتًتحديث .3

ًالبياناتًتدفقًاستمرارية .4
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ًالبياناتًمالئمة .5

ًالبياناتًجودة .6

ًالبياناتًاستقرار .7

ًالحداثة .8

ًللبياناتًالزمنيًالسناد .9

ً

 اإلحصائي السجل انشاء معوقات 

ً.السجالتًبياناتًمعًالتعاملًفيًمختصًبشريًكادرًوجودًعدم .0

ًتدفقًعمليةًمنًيصعبًمماًاألخرىًالجهاتًفيًالمستخدمةًواألجهزةًاللكترونيةًاألنظمةًاختالف .1

ً.اإلحصائيًللسجلًالبيانات

ً.البياناتًتبادلًعمليةًفيًالجهاتًتعاونًعدم .3

ً.السجالتًبينًموحدةًوتصانيفًوتعاريفًمفاهيمًوجودًعدم .4

ًالعالقةًذاتًالجهاتًبينًاللكترونيًالربطًوجودًعدم .5

ً.السجالتًلبياناتًوالمستمرًالدوريًالتقييمًضعف .6

ً.السجالتًفيًالبياناتًجودةًوضبطًلقياسًقواعدًوجودًعدم .7

ً.العالقةًذاتًالجهاتًقبلًمنًالبياناتًتحديثًعدم .8

ً

 والتصانيف والتعاريف المفاهيم توحيد 

 :خاللًمنًوذلكًاإلداريةًالسجالتًبياناتًمصادرًجميعًبينًوالتصانيفًالتعاريفًتوافقًعلىًالعملًيجب

ً.العالقةًذاتًالجهاتًفيًالمستخدمةًوالتعاريفًالتصانيفًمراجعة .0

ً.محددًتصنيفًواعتمادًوالتعاريفًالتصانيفًتنقيح .1

ًغراضألًاعتمادهًتمًماًمعًيتناسبًبماًالمختلفةًالجهاتًفيًالمطبقةًللتصانيفًالتحويليةًالجداولًإعداد .3

ً.اإلحصائيًالسجل

ً

 االلكتروني الربط  

ًمتخذيًإلىًالمعلوماتًلتوفيرًوذلكًواحدًإحصائيًسجلًفيًالبياناتًتجميعًإلىًاللكترونيًالربطًيهدف

 :يليًماًيحققًمماًودقةًبسرعةًالقرارات

ًالحكوميةًوغيرًالحكوميةًالجهاتًفيًالمتبعةًاإلجراءاتًيسهلًوهذاًالتقنيًالتطورًمواكبة .0

ًالحصائيًالسجلًإلىًالجهاتًمختلفًمنًالبياناتًتوافرًونظاميةًوسريةًسرعةًضمان .1

ًالبياناتًجمعًعمليةًيخصًفيماًالحكوميةًالجهاتًعلىًالتكلفةًتقليل .3

ًوالمقيمينًللمواطنينًالمقدمةًبالخدماتًالرتقاء .4

ًالعامًالقطاعًوكفاءةًإنتاجيةًرفع .5

ً

 البيانات تحديث 

 :يليًماًمراعاةًمعًاإلحصائيًالسجلًبياناتًتحديثًيجب

ً.بالتحديثًالعالقةًذاتًالبياناتًتحديد .0

ً.للبيانًرئيسيًمصدرًتحديد .1

ً.الرئيسيًالمصدرًمنًالتحديثًاعتماد .3

ًبيانًكلًلتحديثًمحددةًمنهجيةًتحديد .4

ًًالبيانًتنقيحًآليةًتحديد .5



 

 

 

 

 

   

7   

ً(دوريًآني،)ًالتحديثًدوريةًتحديد .6

ً

 البيانات تحديث آلية نجاح مقومات 

ً.العالقةًذاتًالجهاتًجميعًبينًربطًوجود .0

ً.العالقةًذاتًالجهاتًجميعًفيًالربطًلعمليةًالالزمةًاإللكترونيةًاألنظمةًوجود .1

ًوالسريةًاألمنًأنظمةًجاهزية .3

ًالعالقةًذاتًالجهاتًفيًالعملًإجراءاتًمنًكجزءًاإلحصائيًالسجلًبياناتًلتحديثًآليةًوضع .4

ً.النواقصًلستكمالًاإلحصائيًالسجلًلبياناتًالدوريةًالمراجعة .5

ً

 المفردات لسجالت التعريفي الرقم توفير أهمية 

ً.الحكوميةًالجهاتًبينًالربطًاساسًيعتبر .0

ً.السجالتًوتدقيقًربطًتسهيل .1

ً.السجالتًبياناتًوتوفيرًتجميعًعمليةًفيًالرئيسًالمفتاحًيعتبر .3

ًالمفرداتًبياناتًعلىًللتعرفًمبدئيًمرجعًيعتبر .4

ًالمفرداتًبياناتًفيًوالتدقيقًالجرائيةًالمراجعاتًتسهيل .5

ً

 البيانات تدقيق 

ً.للبياناتًعاليةًجودةًعلىًالحصولًهوًالبياناتًتدقيقًعمليةًمنًالهدف

ًالمنظومةًهذهًخصائصًوأهمًاإلجراءاتًمنًمتكاملةًمنظومةًتتوفرًانًيجبًالجودةًمنًعالًمستوىًعلىًوللحصول

ً:يليًما

ً.المطلوبةًبالبياناتًاإلحصائيًالسجلًتزويدًاستمراريةًضمان .0

ً.السجلًبياناتًتحديثًاستمراريةًضمان .1

ً.البياناتًشمولية .3

ً.اإلحصائيةًوالتصنيفاتًالتعاريفًمعًالبياناتًاتساق .4

ً.حداثتهاًلضمانًالبياناتًلتحديثًمحكمةًآليةًوضع .5

ً.دوريةًبصورةًالبياناتًجودةًلقياسًمحددةًآليةًوضع .6

ً.لمعالجتهاًالبياناتًفيًالقصورًلقياسًمحددةًآليةًوضع .7

ًمتصلةالًالوثائقًوحفظًاإلداريةًالسجالتًبياناتًعلىًتمتًالتيًاإلحصائيةًالعملياتًجميعًتوثيقًيجب .8

ً.الجودةًضمانًعمليةًمنًأساسيًكجزءًبها

ًفيةوكيًاألخطاءًونسبةًالمفقودةًالبياناتًنسبةًحيثًمنًبالبياناتًالخاصةًالتقيحًتقاريرًإعدادًيجب .9
ً.معالجتها

ًارتباطهًحيثًمنًوكذلكًالسجالت،ًبياناتًحقولًمنًحقلًكلًتقييمًخاللًمنًالمحتوىًتنقيحًيجب .01
ًالتحققًبقواعدًيعرفًماًخاللًمنًوذلكًاألخرى،ًبالبنود

ًةخاصيًفيًتشتركًالتيًللحقولًالرموزًنفسًوضعًاستخدامًيراعىًللخصائصًرموزًبوضعًالقيامًعند .00
 .األخطاءًمنًيقلّلًأنًشأنهًمنًوهذاًالعمل،ًومكانًاإلقامة،ًمكانًمثلًمعينة،

ً

 السجالت بيانات تدقيق تحديات 

ً.جهةًمنًأكثرًفيًالبيانًتكرار .0

ً...(حرفًرقم،)ًالمختلقةًاإلداريةًالسجالتًفيًالبيانًنوعًاختالف .1

ً.التصانيفًفيًالختالف .3

ًالمختلفةًالجهاتًبينًالبيانًحداثةًاختالف .4
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 السجالت بيانات تدقيق أساسيات 

 :مثل سجل انشاء حالة في التدقيق .0

ً(جامعيًالتعليميًوالمستوىًسنوات01ًًالعمر)ًالتعليميًالمستوىًمعًالعمر

ًنشيط(ًالعمليةًوالحالةًسنوات01ًًالعمر)ًالعمرًمعًالعمل

ًومتزوج(ًسنوات01ًًالعمر)ًالزواجيةًالحالةًمعًالعمر

 :مثل البيانات تعديل قبل التدقيق .7

 ل؟ًأمًالحياةًقيدًعلىًالشخصًهل

 (الوفاةًتاريخًمنًأحدثًالزواجًتاريخ)ًالوفاةًتاريخًمعًالزواجًتاريخ

 (الوفاةًتاريخًمنًأحدثًالميالدًتاريخ)ًالوفاةًتاريخًمعًالميالدًتاريخ

ً

 البيانات اآللي التدقيق 

ًقيقالتدًمميزاتًأهمًومنًللبيانات،ًعاليةًجودةًعلىًالحصولًعمليةًيضمنًللبياناتًآليًتدقيقًمنظومةًبناءًإن

ً:يليًماًاآللي

ً.مباشرًبشكلًمصدرهاًمنًعليهاًالحصولًلحظةًللبياناتًآنيًتدقيقً.0

ً.والجهدًالوقتًمنًالكثيرًيوفرًمماًاليدويةًالتدقيقًعملياتًتقليلًاألقلًعلىًأوًالستغناءً.1

ً.المعلوماتيًاألمنًمنًكبيرًقدرًتحقيقً.3

ً.اليدويًالتدقيقًبعكسًحدوثهاًقبلًاألخطاءًمنًالكثيرًتالفيً.4

ًعلىًطبيعيًبشكلًينعكسًمماًالبياناتًوتحليلًوتخزينًجمعًسرعةًفيًفعالًبشكلًيسهمًاآلليًالتدقيقً.5

ً.الحصائيةًالمؤشراتًاستخراجًسرعة

ً.جهةًمنًأكثرًفيًالبياناتًعلىًالتدقيقًسهولةً.6

ً

 مراحل اعداد السجل االحصائي: 7.7

 متطلبات بناء السجل اإلحصائي .0

أسبابًبناءًهذهًتعدًهذهًالمرحلةًمنًأهمًمراحلًبناءًواعدادًالسجالتًاإلداريةًلألغراضًاإلحصائية،ًفكلماًتمًتحديدً

السجالتًبصورةًواضحةًكانًالتخطيطًللمراحلًالالحقةًلتنفيـذًالسجلًاإلحصائيًأكثـرًسـهولةًويسـر،ًمـعًالخذً

ً.بالعتبارًتنفيـذًالمراحـلًالالحقةًللسجلًبأسـلوبًيضمـنًأنًالنتائـجًالنهائيـةًتتوافـقًواألهدافًالرئيسـية

التعرفًعلىًماهيةًوطبيعةًالبياناتًالمتوافرةًفيًالسجالتًاإلدارية،ًوالتيًيمكنًًمنإنًتحديـدًأهـدافًالسجلًتنبثقً

فيًاحتسابًإحصاءاتًجديدة،ًتتناسبًمعًاحتياجاتًالجهةًالحصائيةًبشكلًخاصًواحتياجاتًالعمالءً الستفادةًمنهًا

ًعام ًالمقترحاً،بشكل ًوتقديم ًاإلحصائية ًاحتياجاتهم ًفيًتحديد ًالعمالء ًاشراك ًمن ًتلكًولبد ًلتلبية ًالمختلفة ت

  الحتياجات.ً

ً

 إجراءات تحديد أهداف السجل االحصائي

إنًتحديـدًأهـدافًالسجلًالحصائيًتتضمـنًستًمنًالجراءاتًأوًالخطـوات،ًويمكنًإجراءًعدةًخطواتًبشكلًمتوازً

ً.ويمكنًأنًتكونًتكرارية

ً

 تحديد االحتياجات 0.0

إنًالخطـوةًاألساسيةًمـنًتحديـدًأهـدافًالسجلًالحصائيًهـوًتحديـدًالمعلومـاتًالمطلوبـةًحـولًطريقةًاحتسابً

اإلحصاءاتًالجديدة،ًوالتعرفًعلىًأسبابًطلبًهذهًاإلحصاءات،ًوماهيًالمواضيعًالمرادًتغطيتها.ًوفيًحالًالوصولً

ًبيعلىًلىًإجاباتًإ ًتغيير ًيتم ًالتساؤلتًالمثارة، ًيتالكافة ًالعملًوتعديلًالخططًبما ًهذهًئئة ًتحقيقًانتاج مًمع

ولبدًمنًالستفادةًمنًالممارساتًلدىًأجهزةًاإلحصائيةًالوطنيةًوالمنظماتًاإلحصائيةًالدوليةًالتيًتنتجً اإلحصاءاتً.

 بياناتًمشابهة.

ً

ً

ً



 

 

 

 

 

   

9   

 االستشارة حول االحتياجات وإقرارها 7.0

سـتخدمينًلإلحصاءاتًالتـيًسـوفًتنتجًمنًالسجالتًاإلداريةًمــنًأجــلًعنـدًتحديـدًاألهدافًلبدًمـنًتحديـدًالم

ًهـيً ًومـا ًالتخطيــطًللسجلًالحصائي، ًأثنــاء ًمــنًاألهدافًالمــرادًصياغتهــا معرفــةًتوجهاتهــمًلتكــونًجــزءا

ً ًبشــكل ًتوفيرهــا ًالمطلــوب ًالمعلومــات ًتحديــد ًليتــم ًلهـا، ًالممكنـة ًالمتوقــعًالستخدامات ًالنتائـج ًومـا أدق

 الحصــولًعليهــاًمــنًاســتخدامًهــذهًاإلحصاءات.

لتحديـدًكيفيـةًصياغـةًاألهداف،ًًمومـنًالجديـرًبالذكـرًأنـهًيجـبًإشـراكًمستخدميًالبياناتًالحصائيةًواستشـارته

وتحديـدًالمتغيـراتًالتـيًتقـودًإلـىًتحقيـقًهـذهًاألهداف،ًإضافـةًإلـىًتعريفًالمستخدمينًباإلحصاءاتًالتيًسوفً

لًلحتياجاتًالمستخدمًهوًجزءًهامًإلنجاحًيتمًذلك.ًفهمًمفصً سالوقتًالمتوقعًللتسليمًوكيفًًويتمًتزويدهمًبهاً

ًعية.هذهًالعمليةًالفر

ً

 انشاء أهداف المخرجات 3.0

تحددًهذهًالعمليةًالمخرجاتًاإلحصائيةًالمطلوبةًلتلبيةًاحتياجاتًالمستخدمينًالمحددةًفيًالعمليتينًالفرعيتينً

معًالعلمًبأنهًمنًالمحتملً معًالمستخدمينً. حيثًيشملًذلكًمالءمةًالمخرجاتًالمقترحةًوتدابيرًجودتهًا السابقتينً.

 القيودًعندًتحديدًالمخرجاتًنتيجةًلألطرًالقانونيةً)مثلًماًيتعلقًبالسرية(،ًوالمواردًالمتاحة.أنًتكونًهناكًبعضً

 

  تحديد المفاهيم 4.0

ًالمصطلحــاتً ًتوضيــح ًمــن ًالحصائيًلبد ًالسجل ًأهــداف ًلتحقيــق ًالمطلوبــة ًالحصاءات ًتحديــد ًأجــل مــن

ًأنـهًمـنًًالسجلًوذلكًلقياسفيًوالمفاهيــمًالمســتخدمةً ًكمـا ًالمستخدم. ًنظر العمليةًاإلحصائيةًمنًوجهة

الضـروريًاسـتخدامًمصطلحـاتًوتعاريـفًمتعـارفًعليهـاًدوليـاا،ًوذلـكًلتسـهيلًعمليـاتًالمقارنـةًوالتساقًفـيً

هًاخلـيًلـالسجل،ًوعنـدًوجـودًتعريـفًأوًمصطلـحًجديـدًغيـرًمعـرفًضمـنًالتعاريـفًالدوليـةًفيجـبًوضـعًتصنيـفًد

ًمـنًقبـلًالجهـةًالحصائيةًواعتمـاده.ًً

ً

 التحقق من توفر البيانات 5.0

منًأجلًتزويدًالمستخدمًباإلحصاءاتًالمطلوبةًلبدًمنًاجراءًعمليةًالتدقيقًعلىًالسجلًاإلداريًوالتأكدًمنًمدىً

متاحةًإلنتاجها،ًبماًفيًذلكًأيًقيودًمالئمتهًإلنتاجًاإلحصاءاتًالتيًيمكنًأنًتلبيًمتطلباته،ًوالظروفًالتيًستكونً

علىًاستخدامها.ًفإنًكانتًالسجالتًاإلداريةًلًتلبيًجميعًالحتياجاتًاإلحصائيةًلمستخدميًالبيانات،ًيتمًتقييمً

البدائلًالممكنةًوالتيًتشملًالبحثًفيًمصادرًالبياناتًاإلداريةًوتحديدًامكانيةًانًتكونًمناسبةًلالستخدامًألغراضً

ًو ًجمعهاًإحصائية، ًسيتم ًالتي ًللبيانات ًالقانوني ًاإلطار ًتقييم ًالضروري ًومن ًثغرات. ًأي ًلملء ًاستراتيجية وضع

واستخدامهاًفيًانتاجًهذهًاإلحصاءاتًوتقديمًالمقترحاتًإلجراءًتغييراتًفيًالتشريعاتًالقائمةًأوًاستحداثًإطارً

ًقانونيًجديد.

 

 إعداد دراسة حالة 1.0

اتًالفرعيةًالسابقةًفيًهذهًالمرحلةًللحصولًعلىًالموافقةًلتنفيذًاألعمالًاإلحصائيةًهذهًالعمليةًتوثقًنتائجًالعملي

الجديدةًأوًالمعدلة،ًوتتضمنًعناصرًمثل:ًوصفًلكلًعمليةًوتوفيرًمعلوماتًعنًكيفيةًإنتاجًاإلحصاءاتًالحالية،ًتسليطً

تاجًلكيفيةًتطويرًالعمليةًاإلحصائيةًإلنًالضوءًعلىًأوجهًالقصورًوالقضاياًالتيًيجبًمعالجتها،ًاقتراحًالحلًبالتفصيل

ًإحصاءاتًجديدة،ًوتقييمًالتكاليفًوالفوائد،ًلمنعًحدوثًمعوقاتًخارجية.

ً

 التصميم .7

جمعًلاصفًهذهًالمرحلةًبمرحلةًتطويرًوتصميمًاألنشطة،ًحيثًأنهًيتمًتحديدًالنواتجًوالمفاهيمًوالمنهجياتًوأدواتًوت

منًشأنهاًتحديدًأوًتحسينًالمنتجاتًاإلحصائيةًأوًالخدماتًالمحددةًفيًًاإلحصائيةًوالعملياتًالتشغيلية،ًوالتي

 العملياتًالحصائية.ً

ًوالتيًسوفًتستخدمًلحقاًفيًالعملياتًاإلحصائية،ًكماً تحددًهذهًالمرحلةًجميعًالبياناتًالوصفيةًذاتًالصلة،

يتمًالستفادةًمنًالمعاييرًالدوليةًشملًإجراءاتًضمانًالجودةًللمخرجاتًاإلحصائيةًالمنتجةًعلىًأساسًمنتظم،ًوت

 والوطنيةًفيًعمليةًالتصميمًمنًأجلًالحدًمنًطولًوتكلفةًعمليةًالتصميمًوتعزيزًقابليتهاًللمقارنة.
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يتمًتقسيمًهذهًالمرحلةًإلىًستًعملياتًفرعيةًمتتابعة،ًومنًالممكنًإجراءًعدةًعملياتًبشكلًمتوازًويمكنًأنً

ًتكونًتكرارية.

ً

 المخرجاتتصميم  0.7

تحتويًهذهًالعمليةًعلىًالتصميمًالتفصيليًللمخرجاتًاإلحصائيةًوالمنتجاتًوالخدماتًالتيًيتمًإنتاجها،ًبماًفيً

ذلكًأعمالًالتطويرًذاتًالصلة،ًوإعدادًاألنظمةًواألدواتًالمستخدمةًفيًمرحلةًالنشر.ًباإلضافةًإلىًتصميمًطرقً

مخرجاتًسرية.ًولبدًمنًالستفادةًمنًالبياناتًالوصفيةًلدراساتًاإلفصاح،ًوالعملياتًالتيًتحكمًالوصولًإلىًأيً

ًالمنظماتً ًفي ًالممارسات ًحول ًوالمعلومات ًالدراسات، ًتلك ًفي ًالمستخدمة ًالدولية ًوالمعايير ًمماثلة، سابقة

ً)تحديدًالحتياجات(ًإنًأمكنًذلك.0.0ًًاإلحصائيةًاألخرىًمنًالعمليةًالفرعيةً

ً

 تصميم وصف المتغيرات 7.7

هذهًالعمليةًيتمًتعريفًالمتغيراتًاإلحصائيةًالتيًسيتمًجمعهاًعنًطريقًأداةًجمع،ًوكذلكًأيةًمتغيراتًأخرىًًفي

عة.ًباإلضافةًإلىًالتعريفًبالتصنيفاتًاإلحصائيةًالتيًسيتمًاستخدامها،ًوالمتغيراتًوستشتقًمنًاإلحصاءاتًالمجم

)تصميم3.1ًًبالتوازيًمعًالعمليةًالفرعيةًًإلىًالعملالفرعيةًالتيًيتعينًجمعها.ًمعًالعلمًبأنهًقدًتحتاجًهذهًالعمليةً

ًمتبادلًلحدًما.ًارتباطجمعًالبيانات(ًألنًتعريفًالمتغيراتًالتيًسيتمًجمعهاًواختيارًأداةًالجمعًقدًيكونًبينهماً

ً

 تصميم جمع البيانات 3.7

وتتباينًاألنشطةًالفعليةًفيً،ًلجمعاًفيًهذاًًتحددًهذهًالعمليةًأنسبًطريقةًلجمعًالبياناتًواألدواتًالمستخدمة

فتشملًهذهًالعمليةًتصميمًأدواتًالجمعًوتتضمنًأيضااًتصميمًأيةًً.هذهًالعمليةًوفقاًلنوعًأدواتًالجمعًالمطلوبة

اتفاقياتًرسميةًتتعلقًبتوريدًالبياناتًمثلًمذكراتًالتفاهمًوتأكيدًاألساسًالتشريعيًلجمعًالبيانات،ًوتصميمًنظمً

ًالبيانات. ُموفر بعمليات الخاصة إدارةًالعمليات

 تصميم المعالجة والتحليل 4.7

أنً تشملًهذهًالعمليةًمنهجيةًالمعالجةًاإلحصائيةًالتيًسوفًتطبقًخاللًعمليةًمعالجةًوتحليلًالبياناتًويمكن

 فيًصيغتها البيانات مجموعات ووضع والتحقق والدمج والتقدير واإلدخال والتدقيق الترميز إجراءات تعيين ذلك يتضمن

ًً.النهائية

ً

ً

 تصميم نظام إنتاج وتدفق البيانات 5.7

تحددًهذهًالعمليةًسيرًالعملًبدءااًمنًجمعًالبياناتًحتىًنشرها،ًمعًاستعراضًلكافةًالعملياتًالالزمةًفيًإطارً

ًارات.ًوتتطلبعمليةًاإلنتاجًاإلحصائي،ًوالتأكدًمنًأنهاًتتوافقًمعًبعضهاًبصورةًفاعلةًوكفؤةًدونًوجودًفجواتًأوًتكر

هذهًالعمليةًنظمااًوقواعدًوبياناتًمختلفةًطوالًالوقت.ًوالمبدأًالعامًهوًإعادةًاستخدامًالعملياتًوالتكنولوجياًفيً

تمًأتمتهًجميعًهذهًالعملياتًمنًبدايةًتدفقًالبياناتًمنًمصادرهاًإلىًتالعديدًمنًالعملياتًاإلحصائية.ًويفضلًبأنً

تمًالتخطيطًله.ًوتأخذًهذهًالعمليةًالفرعيةًبالعتبارًكيفًيتفاعلًالموظفونًمعًهذهًأنًيتمًانتاجهاًونشرهاًحسبًماً

عنًماذاًومتى. ًاألنظمةًومنًسيكونًمنهمًمسؤولًا

ً

 البناء .3

تشملًهذهًالمرحلةًبناءًواختبارًاإلنتاجًوصولاًإلىًمنتجًقابلًلالستخدام.ًإنًمخرجاتًمرحلةًالتصميمًتوجهًاختيارً

والمعلوماتًوالخدماتًالقابلةًإلعادةًالستخدامًوالتيًتمًتجميعهاًوتكوينهاًفيًهذهًالمرحلةًمنًالعمليات،ًواألدواتً

وفيًهذهًالمرحلةًقدًيتمًإنشاءًخدماتًجديدةًاستجابةًللثغراتًً.أجلًخلقًبيئةًتشغيليةًكاملةًلتنفيذًهذهًالعملية

بناءًهذهًالخدماتًالجديدةًلتكونًقابلةًإلعادةًالموجودةًفيًكتيبًالخدماتًالمأخوذًمنًالمنظمةًأوًمنًخارجها.ًويتمً

ًتتمًهذه ًالمنتجًاإلحصائي. ًفيًهندسة ًعلىًنطاقًواسع ًبالنسبة المرحلة الستخدام ًفقط ًواحدة ًلمرة  عادة

ًمنتظمة. بصورة نتج التي اإلحصائية للمخرجات

ًويمكنًأنًتكونًشكلًمتوازًيتمًتقسيمًهذهًالمرحلةًإلىًسبعًعملياتًفرعيةًمتتابعة،ًويمكنًإجراءًعدةًعملياتًب

ًتكرارية.

ً
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 بناء أداة جمع البيانات  0.3

تصفًهذهًالعمليةًاألنشطةًالراميةًلبناءًأدواتًجمعًالبياناتًوالتيًسيتمًاستخدامهاًخاللًمرحلةًالجمع.ًويتمًتوليدً

يستخدمًالجمعًواحدًأوًإنشاءًأداةًالجمعًبناءًعلىًمواصفاتًالتصميمًالتيًتمًوضعهاًخاللًمرحلةً"التصميم".ًوقدً

أوًأكثرًمنًوسائلًالحصولًعلىًبيانات،ًمثلًالمقابالتًالشخصيةًأوًالهاتفية؛ًالستبياناتًالورقيةًأوًاإللكترونيةًأوًعبرً

علىًإجراءاتًاستخراجً الشبكةًالعنكبوتية؛ًتبادلًالبياناتًاإلحصائيةًوالتعريفية.ًويمكنًألدواتًالجمعًأنًتشتملًأيضاًا

دمةًلجمعًالبياناتًمنًمجموعاتًالبياناتًاإلحصائيةًواإلداريةًالقائمة.ًومنًالمستحسنًالنظرًفيًالبياناتًالمستخ

الترابطًالمباشرًألدواتًالجمعًمعًنظامًالبياناتًالوصفيةًاإلحصائيةًبحيثًيمكنًبسهولةًالتقاطًالبياناتًالتعريفيةًفيً

ًمرحلةًالجمع.

ً

 بناء أو تعزيز مكونات العملية 7.3

ًفيًمرحلةً ًتمًتصميمها ًوالتحليلًكما ًلمرحلتيًالتدقيقًوالمعالجة ًالالزمة ًاألنشطة ًالفرعية ًالعملية تصفًهذه

الخدماتًوظائفًوخصائصًهذهًموجودًمنها.ًوقدًتتضمنًالبناءًمكوناتًوخدماتًجديدةًوتعزيزًلالتيًتهدفًوالتصميمً

ًاألعمال،ًوخدماتًالُموفرًوادارةًالبياناتًالوصفية.لوحةًالقيادة،ًخدماتًالمعلومات،ًوظائفًالتحويل،ًأطرًتسلسلً

ً

 بناء أو تعزيز مكونات النشر 3.3

فيًالمرحلةًالفرعيةًلتوضحًهذهًالعمليةًأنشطةً تمًتصميمهًا ً،)تصميمًالمخرجات(0.1ًنشرًالمخرجاتًاإلحصائيةًكمًا

دماتًالنشرًابتداءاًبالمطبوعاتًالورقيةًموجودًمنها.ًويتمًتضمينًكافةًاشكالًوخالبناءًمكوناتًوخدماتًجديدةًأوًتعزيزً

ًإلىًتلكًالتيًتقدمًخدماتًعلىًشبكةًاإلنترنت،ًومخرجاتًالبياناتًالمفتوحة.

ً

 بناء نموذج تدفق البيانات 4.3

ًابتداءًا ًالعملًواألنظمةًوالتحويالتًالمستخدمةًفيًعملياتًاألعمالًاإلحصائية، ًالعمليةًسير جمعً من توضحًهذه

 بنشرها. وانتهاءًا البيانات

ً

 اختبار نظام إنتاج البيانات 5.3

تهتمًهذهًالعمليةًبعملًاختبارًخدماتًلجمعًالبياناتًوتدفقها،ًحيثًيشملًالفحصًالفني،ًتسجيلًالدخولًوالخروجً

مالئمةًالمنًالبرامجًواإلجراءاتًالجديدة،ًوكذلكًالتأكدًمنًأنًاإلجراءاتًالمتبعةًفيًعملياتًالعملًاإلحصائيًاألخرىً

يمكنًربطهًوعمالًفيًهذهًالحالة.ًوفيًحينًأنًجزءًمنًهذاًالنشاطًيعنىًباختبارًالمكوناتًوالخدماتًالفرديةًلالست

)بناءًأوًتعزيزًمكوناتًالعملية(ًفإنًهذهًالعمليةًالفرعيةًتتضمنًأيضااًاختبارًالتفاعالت1.3ًًمنطقيااًبالعمليةًالفرعيةً

 ياتًمتماسكةًمنًحيثًالمعلوماتًوالخدمات.بينًالخدمات،ًوالتأكدًمنًأنًالبرنامجًيجريًعمل

ً

 اختبار أعمال المعالجة اإلحصائية 1.3

توضحًهذهًالعمليةًأنشطةًإدارةًالختبارًالميدانيًأوًالتجريبيًلعمليةًاألعمالًاإلحصائية،ًوتشملًعادةًجمعًالبياناتً

أدواتًجمعًالبياناتًمتبوعةًبمعالجةًوتحليلًالبيانا للتأكـدعلىًنطاقًضيـقًلختبـاًر  منًأنًالعمليات تًالتيًتمًجمعهًا

.ًمعًالعلمًبأنهًمنًالممكنًالعودةًإلىًخطواتًسابقةًوإجـراءًبعضًالتعديـالتًمخططًله هو لما وفقااً اإلحصائيةًقدًتمت

 .بصورةًمرضية العملية تشتغل أن علىًاألدواتًوالنظـمًأوًالمكوناتًللعمليةًاإلحصائيةًالرئيسيةًإلى

ًالنهائية صورتها في اإلنتاج أنظمة ضعو7.3ً

تشملًهذهًالعمليةًأنشطةًوضعًالعملياتًوالخدماتًالمجمعةًوالمتكونةًبماًفيًذلكًالخدماتًالمعدلةًوالمحدثةًفيً

حالةًجاهزةًلالستخدام،ًحيثًتشملًإنتاجًوثائقًفنيةًحولًمكوناتًالعمليةًواألدلةًالمستخدمةًفيًالنتاج،ًتدريبً

اإلنتاج،ًضمانًأنهاًتعملًكماًهوًمتوقعًفيً بيئة إلى العملية مكونات يلًالعمليات،ًنقلالمستخدمينًحولًكيفيةًتشغ

ً)اختبارًنظامًإنتاجًالبيانات(.5.3ًهذاًالنشاطًقدًيكونًجزءاًمنًعمليةًوتلكًالبيئة.ً

ً

 الجمع .4

 استخراجهاذلكً في هذهًمرحلةًجمعًأوًتجميعًكلًالمعلوماتًالالزمةًللبياناتًباستخدامًوسائطًمختلفةًللجمعً)بما

اإلحصائية(ًوتحميلهاًفيًالبيئةًالمالئمةًلمزيدًمنًالمعالجة،ً وغير واإلدارية اإلحصائية البيانات وقواعد السجالت من

البياناتًإلًأنهاًلًتتضمنًأيةًتحويالتًفيًالبياناتًنفسها،ً مجموعة تتضمنًالتحققًمنًأشكال أنها من الرغم وعلى

فإنًهذهًالمرحلةًيتمًتكرارهاً بانتظام تنتج التي بالمخرجاتًاإلحصائية يتعلق المعالجة.ًوفيما لمرحلة يترك كله ذلك ألن

ً.باستمرار

يتمًتقسيمًهذهًالمرحلةًإلىًثالثًعملياتًفرعيةًمتتابعةًمنًاليمينًإلىًاليسار،ًويمكنًإجراءًعدةًعملياتًبشكلً

ً.متكررةمتوازًويمكنًأنًتكونً

ً

ً
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 تنصيب الجمع 0.4

ً ًوجاهزيةًلجمعًالبياناتًوالبياناتًتضمنًهذه ًعلىًاستعداد ًأنًالموظفينًوالعملياتًوالتكنولوجيا العمليةًالفرعية

أنهاً حيث من الزمن من فترة مدى على مكانااً الفرعية العملية هذه الوصفيةًبكافةًالوسائلًالتيًتمًتصميمها.ًوتأخذ

 أن الرغمًمن وعلى .اإلحصائي العمل عمليات في محدد لوضع لإلعداد وتدريب تخطيط وأنشطة استراتيجية تتضمن

 قد األنشطة هذه تكرار.ًإن كل صراحةًعند مطلوبة تكون ل قد األنشطة كل(ًهذه بعضً)أو أن إل بانتظام تتكرر العملية

وتشتملًهذهًالعمليةًالفرعيةًعلىًإعدادًاستراتيجيةًللجمع،ً وغير الجديدة العمليات في طويلة تكون ًتدريبالمتكررةً.

الموظفينًالمستخدمينًللبياناتًالمجمعة،ًتوفيرًجميعًالمواردًالالزمةًلجمعًالبيانات،ًتكوينًنظامًلتدفقًالبيانات،ً

 التأكد تضمن ضمانًأمنًالبياناتًالتيًسيتمًجمعها،ًواعدادًأدواتًالجمع.ًوالجديرًبالذكرًفإنًهذهًالعمليةًالفرعية

ً.مصدرها من الالزمة المعلومات أوًاستخراج تلقي أجل من متوفرة الضرورية يةالسر واألنظمةًواجراءات العمليات أن من

ً

 إجراء عملية الجمع 7.4

هذهًالعمليةًيتمًفيهاًتنفيذًجمعًالمعلوماتًبواسطةًاألدواتًالتيًتمًبناءهاًمسبقاا،ًوالتيًقدًتشملًالبياناتًالخامً

التصالًاألوليًمعًمقدميًالخدماتًوالمتابعةًمعهم،ًوقدًتشتملًوالبياناتًالوصفيةًالمرتبطةًبها،ًوماًيترتبًعليهًمنً

علىًإدخالًالبياناتًيدويااًعندًنقطةًالتصالًاعتمادااًعلىًوضعًالمصدر،ًضمانًأنًالعالقةًبينًالمؤسسةًومقدميً

ليةًهًالعمالبياناتًاإلحصائيةًلًتزالًإيجابية،ًوالتحققًمنًصحةًهيكلًوسالمةًالمعلوماتًالتيًتمًتلقيهاًخاللًهذ

ًالمتوقعة. الحقول على مشتملة الفرعية،ًمثلًالتأكدًمنًوجودًالملفاتًفيًصورةًصحيحةًوأنها

 

 االنتهاء من الجمع 3.4

تشملًهذهًالعمليةًتحميلًالبياناتًالتيًتمًجمعهاًوالبياناتًالوصفيةًفيًبيئةًإلكترونيةًمالئمةًلمزيدًمنًالمعالجة،ًً

 المعلومات أدواتًالقراءةًلستخالص أو مكتبيين موظفين استخدام مثلًا البيانات، على آليااً أو يدويااً عمالاً تتضمن وقد

 البيانات تحليل أيضااً أخرى.ًوقدًتتضمن منظمات من تلقيها تم التي الملفات طبيعة تحويل أو الورقية المخرجات من

ًالموضوعة. للمتطلبات استجابت قد البيانات جمع أنًأنشطة من للتأكد البيانات بجمع العمليةًالمتعلقة لهذه التعريفية

ً

 التدقيق والمعالجة .5

ظيفًوتنمنًالدقةًًتنظيفًالبياناتًوإعدادهاًللتحليل،ًوتتألفًمنًعملياتًفرعيةًللتحققعمليةًتصفًهذهًالمرحلةً

 اإلحصائية بالمخرجات يتعلق وتحويلًالبياناتًالتيًتمًإدخالهاًليتمًتحليلهاًونشرهاًضمنًالمخرجاتًاإلحصائية.ًوفيما

 على المرحلة لهذه الفرعية العمليات وتنطبقً.فيها مرةًتتكرر كل في العملية هذه تحدث منتظمة بصورة تنتج التي

ًحٍدًسواء.ً على إحصائية وغير إحصائية مصادر من البيانات

ًويمكنًأنًتكونًيتمًتقسيمًهذهًالمرحلةًإلىًسبعًعملياتًفرعيةًمتتابعة،ًويمكنًإجراءًعدةًعملياتًبشكلًمتوازً

ً.متكررة

ً

 تكامل البيانات 0.5

ربطًنتائجًالعملياتًالفرعيةًلمرحلةًالجمعًًوتشملًهذهًالعمليةًدمجًالبياناتًالواردةًمنًمصدرًواحدًأوًمصادرًمتعددةً.

نًتكونًالبياناتًالمدخلةًمنًمزيجًمنًمصادرًخارجيةًأوًداخليةًومنًمجموعةًمتباينةًمنًأساليبًمعًبعضها.ًويمكنًأ

جمعًالبياناتًبماًفيًذلكًمستخلصاتًمنًبياناتًإدارية،ًفتكونًالنتيجةًمجموعةًمنًالبياناتًالمترابطة.ًويتضمنً

يلي:ًدمجًبياناتًمنًمصادرًمتعددةًكجزءًمنًانشاءًإحص ًإجراءاتً،اءاتًمتكاملة،ًإجراءًعمليةًمطابقةتكاملًالبياناتًمًا

 بيانات على أكثر أو نامصدر يشتمل الربطًبهدفًربطًالبياناتًالدقيقةًبالكليةًمنًمصادرًمختلفة،ًإعطاءًاألولويةًعندما

اعتماداًعلىًمتطلباتًحمايةًالبياناتًالفردية،ًقدًتكونًالبياناتًمجهولةًوً.مختلفة تكون قد بقيمًٍ المتغير نفس عن

ًالمصدرًوذلكًبحذفًالبياناتًالتعريفيةًمثلًالسمًوالعنوانًوذلكًبهدفًحمايةًالسرية.ً

ً

 التصنيف والترميز 7.5

أوًكلمات(ًبرموزًمعينةًذاتًتعنيًعمليةًالترميزًإعطاءًرموزًأوًأرقامًمحددةًللبيانات،ًواستبدالًاإلجاباتًالنصيةً)جملً

ًيعطيًلكلًحالةًأوًإجابةًرمزااًمختصرااًخاصًبهذهًالحالة.ًوتجرىًعمليةًًااًدللتًمحددة،ًتبع لنظامًمصممًمسبقاا

الترميزًفيًالعادةًقبيلًعمليةًإدخالًالبيانات،ًوتعتبرًمنًأهمًالخطواتًفيًتجهيزًالبياناتًللمعالجةًاآللية،ًوتتمًهذهً

ًدةًعلىًأيديًطاقمًمختصًومؤهلًوعلىًدرايةًوخبرةًباستخدامًأنظمةًالترميزًالمختلفة.العمليةًفيًالعا

ًً

 مراجعة، التحقق من الصحة 3.5

المتطرفة،ًوالقيمً القيم مثل محتملة وتناقضات وأخطاء مشكالت اكتشاف لمحاولة البيانات الفرعية العملية هذه تفحص

 عادة مسبقاا، محددة تدقيق بقواعد منًصحةًالبياناتًبمقارنتها بالتحقق متكررة تتمًبصورة وقد التيًلمًيتمًترميزها،
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 وبعد قبل مصدرها نوع كان مهما بيانات على أنًيطبق يمكن صحتها من والتحقق البيانات مراجعة محدد.ًإن نظام وفق

 الواقع في تحصل قد التحقق عناصر بعض فإن مرحلةًالعملية من كجزء يعامل التحقق أن من الرغم وعلى .الدمج

،ًالعنكبوتية الشبكة طريق عن البيانات جمع أساليب خاصةًفي البيانات جمع أنشطة مع جنب إلى جنبااً العملي

ً.واستخدامًاألجهزةًاللوحية

ً

 التدقيق والتعويض 4.5

 حيث الصحيحة، وغير المتجانسة، غير المفقودة، المتطرفة، البيانات تضبط خاصة قواعد تطبيق عملية هي التدقيق

ًبقيمًجديدةًضمنً ،ت(للبيانا التفصيلية السجالت (الخام البيانات مستوى على تطبيقها يتم ويمكنًالتعويضًعنها

الطريقةًً ،شروطًمعينة اختياًر كانتًالعمليةًهيًإلضافةًبياناتًجديدةًأوًتغييرًالبياناتً، إذًا تحديدًمًا ومنًهذهًالشروطً:

التيًستستخدمًبهاًهذهًالعمليةً)إضافةً/ًتغييرًقيمًالبيانات،ًاضافةًقيمًالبياناتًالجديدةًإلىًمجموعةًالبيانات(،ً

ًولبدًان ًإلىًأنًتلكًالبياناتًقدًتغيرت. ًالتدقيقًًووضعًاشارة ًالخاصةًبعملية لًنغفلًعنًإنتاجًالبياناتًالوصفية

ًوالتعويضًوالمنهجيةًالتيًتمًاستخدامهاًلتغييرًهذهًالبيانات.ًً

ً

 اشتقاق متغيرات ووحدات جديدة 5.5

ًجمعها،ًولكنًهناكًحاجة تم التي البيانات في بصراحة ترد لم ووحدات متغيرات عن بيانات الفرعية العملية هذه تستمد

لتوفيرها.ًتشتقًهذهًالمتغيراتًمنًخاللًتطبيقًمعادلتًحسابيةًعلىًمتغيرًواحدًأوًأكثرًمنًالمتغيراتًالتيًتمً

جمعها،ًأوًتطبيقًافتراضاتًمختلفة.ًولذاًفإنهًمنًالمهمًالتأكدًمنًأنًيتمًاشتقاقًالمتغيراتًفيًالترتيبًالصحيح.ً

 طرق مختلف بواسطة أو عنها معلومات جمع تم وحدات عن بيانات فصل أو جديدةًبتجميع وحدات اشتقاق يمكن كما

ًاألخرى. التقدير

 

 احتساب المجاميع 1.5

 عنًمستويات مجاميع أو الفردية الجزئية البيانات من سكانية يتولدًعنًهذهًالعمليةًالفرعيةًبياناتًمجمعةًومجاميع

ًالجمالياتًالمناسبة.معينةًلستخراجً بخصائص تشترك سجالت عن البيانات جمع أدنى،ًوتتضمن

 النتهاءًمنًملفاتًالبيانات7.5ً

تقومًهذهًالعمليةًالفرعيةًبجلبًنتائجًالعملياتًالفرعيةًاألخرىًالموجودةًفيًهذهًالمرحلةًوالنتائجًفيًملفًالبياناتً

نهائيًلالكلية،ًوالذيًيستخدمًكمدخلًلعمليةًالتحليل،ًفيًبعضًاألحيانًقدًيكونًهناكًملفًوسيطًبدلًمنًالملفًا

عملياتًالتيًيكونًفيهاًضغطًالوقتًقويًويوجدًطلبًعلىًإنتاجًالتقديراتًاألوليةًوالنهائيةًعلىًحدًالخاصةًفيً

ًسواء.

ً

 ثالثاا: إدارة الجودة والبيانات الوصفية في إعداد السجالت اإلدارية

 

  مفهوم السجالت اإلدارية 

ً ًوالملفاتًالتيًتتضمنًبياناتًتقوم ًالنماذج ًفيًمختلفًالوزاراتًوالهيئاتًهيًمجموعة ًالجهاتًاإلداريـة بجمعها

والمؤسـساتًوالمنظماتًالحكوميةًوغيرًالحكوميةًوفقااًلمســتلزماتًالعملًبها،ًبهدفًتسـجيلًواثباتًقـيدًمحددً

ًبصورةًرسـمية.

 

 جودة السجالت اإلدارية 

ًجودته ًوتطوير ًإحصاءاتها ًإلىًتحسينًوتطوير ًالوطنية ًاإلحصاء ًاإلحصاءاتًمالئمةًتسعىًمراكز ًبهدفًجعلًهذه ا

لالستخدامًمنًقبلًمختلفًشرائحًالمجتمعًسواءًمنًصانعيًالقراراتًوالمخططينًوقطاعًالعمالًوالباحثينًوغيرهم.ً

وبهدفًضمانًجودةًاإلحصاءاتًومراقبتهاًفقدًاعتمدًمركزًاإلحصاءًأبوظبيًمجموعةًمنًمعاييرًوإجراءاتًمتوافقةًمعً

وإجراءاتًجودةًالسجالتًاإلدارية"ًًواإلجراءاتًفيً"دليلًمعاييرًًليةًوقدًوردتًهذهًالمعاييرًأفضلًالممارساتًالدو

ًعامً ًوإجراءاتًالجودةًللسجالتًاإلداريةًمنًشأنه1104ًالصادرًعنًالمركزًفيًأكتوبر ًفإنًالستجابةًلمعايير ًلذا .

ًتًالصادرةًعنها.الرتقاءًبمستوىًجودةًالبياناتًالمصدريةًومنًثمًتحسينًجودةًاإلحصاءا
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 :المعايير األساسية وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية 

 

 الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة  .0

ًالمعيــارًمــدىًمالءمــةًالبنيــةًالتنظيميــةًوالبيئــةًالمؤسســيةًوكفــاءةًعمليــةًتبــادلًالبيانــاتً يقيــسًهــذا

 الجهة أن على ينص قرار(ً ) قانون يتضمنًوجود وًوالتنســيقًفــيًإدارةًالعمليــاتًاإلحصائيــةًبمهنيــةًواقتــدارً

 بعملهاًووجود المرتبط القطاع أو السجليةًللموضوع البيانات وملكية وحفظ جمع نع المسؤولة هي المعنية الحكومية

 .علىًهذهًالمسؤولية اإلمارة في اإلحصائي النظام مكونات ضمن توافق

إنشاء المناسبًمنًالعاملينًالمؤهلينًوالمواردً الحكومية الجهة في باإلحصاء معنية تنظيمية وحدة ويتضمنًأيضاًا بالعدًد

المطلوبةً بالبيانات اإلحصاء مركز تزويد المساعدةًفي تقديم على يقوم اتصال، منسق واللكترونيةًوتسميةالتقنيةً

 حسبًالتفاقيةًالمشتركةًبينًالجهتين.

ً

 المـالءـمة .7

ًوالمحتمليــن.ً ًالحالييــن ًالمســتخدمين ًلمتطلبــات ًالحصائيــة ًالبيانــات ًتحقيــق ًمــدى ًالمعيــار يقيــسًهــذا

ًومتطلبــاتً ًاحتياجــات ًمــع ًوغيرهــا( ًوالتصانيــف ً)المفاهيــم ًالبيانــات ًجمــع ًمنهجيــات ًتوافــق ومــدى

 ومنتظم دوري الجهةًمعًقياس لدى الموجودة السجلية البيانات متطلباتًمستخدمي المســتخدمين.ًويتضمنًتحديد

للبياناتًمعًإبالغً المستخدمة الجهات متطلبات يحقق ابم السجلية البيانات جمع نماذج وًتصميمً.لرأيًالمستخدمين

ًجمع بتغيير الرغبة عند الجهات  المفاهيم في تغيير أو الجمع آلية تغيير أو الجهة في المستخدم البيانات نموذج

ً.المستخدمة

 

 وضوح منهجية وآلية إعداد بيانات السجالت اإلدارية .3

ً ًكفايــة ًمــدى ًالمعيــار ًتمكــنًيقيــسًهــذا ًبحيــث ًاإلداريــة، ًالســجالت ًبيانــات ًحــول ًالوصفيــة المعلومــات

ًالمنهجيــاتًوالمعاييــرً ًمــع ًالتعــرفًعلــىًمــدىًاتســاقها ًويتيــح ًالبيانــات. ًهــذه ًفهــم المســتخدمينًمــن

 السجالت بيانات قاعدة هيكلية عن فيةكا معلومات اإلحصائيــةًالمســتخدمةًفــيًالنظــامًاإلحصائــي.ًويتضمنًتوفير

 منهجية على تحتوي وثيقة وإعداد.ةًالمستخدمةًلدىًالجه والتصنيفات والتعاريف المفاهيم عن اإلداريةًوًمعلومات

 .وغيرها التحديث وآليات وإجراءاتًالعمل البيانات جمع وطريقة وإدارتها، اإلدارية السجالت إعداد لكيفية واضحة

ً ًأيضاا  البيانات هذه فهم من المستخدمين تمكن بحيث السجلية البيانات حول الوصفية المعلومات إتاحةويتضمن

 .استخدامها يتم التي األخرى للبيانات الوصفية المعلومات مع ومقارنتها

ً

 دقة البيانات .4

ًمــعًالقيمــةًالحقيقيــةًلهــذايقيــسًهــذاًالمعيــارًمــدىًالتقــاربًفــيًقيمــةًالتقديــرًلمتغيــرًأوًظاهــرةًمعينــةً

ًبأخطــاءً ًبعــضًالقياســاتًالمتعلقــة ًمــنًخــالل ًالدقــة ًتقديــر ًويتــم ًمعروفــة(. ً)والتــيًهــيًغيــر المتغيــر

 اييرمع القيــاسًواألخطــاءًالمتعلقــةًبجمــعًالبيانــاتًونقــصًالبيانــاتًوعــدمًالســتجابةًوغيرهــا.ًويتضمنًتطبيق

ً .حسبًالمنهجيةًالمعتمدةًلدىًالجهة بعمليةًالفحص ومنتظمًمعًالقيام دوري بشكل البيانات ودقة جودة وإجراءات

ًًمراقبة  حالًوجدت في تحسينية بإجراءات والقيام التسجيل مراكز من السجلية البيانات جمع عملية يتضمنًأيضاا

 اتساق وًفحص المستهدفة للفئات البيانات شمول مستوى تقييمجمعهاًوً يتم التي البيانات دقة في تؤثر تجاوزات

 .بينها تعارض وجود عدم وضمان البيانات

 االتساق والترابط .5

يقيسًهذاًالمعيارًمدىًالنسجامًوالتوافقًبينًالبياناتًسواءًكانتًمنًمصدرًواحدًوالذيًيعبرًعنهًأحيانااًبالتساقً

الداخليًأوًكانتًمنًمصادرًمتعددةًأخرىًسواءًسجليةًأوًغيرهاًوالتيًيعبرًعنهاًبالتساقًالخارجي.ًيعتبرًالتساقً

ًالنوع ًالجودة ًالبيانات.ًوالترابطًالمنطقيًأحدًأهمًمعايير ًوتمكنًمنًمقارنةًوربطًقواعد يةًفيًالبياناتًالحصائية،

ً ًوتوثيق ًدراسة  وتلك الحكومية الجهة في المستخدمة والمعايير والتصنيفات ًالمفاهيم بين مقارنة ويتضمن

ًالفروقات. هذه لمعالجة آليات مركزًاإلحصاءًمعًتوفير في المستخدمة



 

 

 

 

 

   

15   

 السالسل بيانات معقولةً) زمنية فترات عبر السجلية البيانات قاعدة من المشتقة اإلحصاءات اتساق مدى فحص

وًً.موثوقةًأخرى جهة منًقبل معدة أو صادرة عالقة ذات أخرى إحصاءات منطقيتها,ًوفحصهاًمعً من والتحقق الزمنية(

ً.لذلك وفقااً المناسبة اإلجراءات واتخاذ أسبابها وفهم البيانات في اإلحصائية الختالفات تقييم

ً

 )اإلتاحة( إمكانية الوصول للبيانات .1

ًيضمنً ًالمعيـارًمدىًسهولةًوصولًالبياناتًللمسـتخدمينًبطرقًمناسبةًلكافةًالمستخدمينًوبما يقيــسًهــذا

 من المطلوبة للبيانات سهل تدفق تحقيقهاًألكبرًقدرًممكنًمنًالفائدةًالمرجوةًوبأقلًكلفةًووقت.ًويتضمنًتحقيق

وتوفير والمتفقًعليه المناسب الوقت في للمركزً الجهة للبياناتً اإللكتروني الربط مبادرة لتحقيق فعالة إجراءات مسبقاًا

 الذكية. والحكومة اإللكترونية الحكومة مبادرة ولتدعم

 البيانات على بالطالع السماح البياناتًوعدم سرية لحماية المعلومات ألمن تنظيمية ولوائح قواعد ويتضمنًأيضاًُتوفير

ً.مهامهمًاإلحصائية ألداء العاملين قبل من إل الفردية

 

 حداثة البيانات ودوريتها وااللتزام بالجدول الزمني  .2

 

يقيــسًهــذاًالمعيــارًمــدىًحداثــةًالبيانــاتًالتــيًيتــمًاتاحتهــاًللمســتخدمينًومــدىًاللتزامًبإتاحةًالبيانــاتً

ًللجــدول ًًبدوريــةًمناســبةًوفقــاا ًويتضمنًإعداد ًمــعًالمســتخدمين.  ًجدول الزمنــيًالمتفــقًعليــهًمســبقاا

 إلتاحة مناسبة زمنية مواقيتً البياناتًمعًتحديد إتاحة تواريخ يوضح للبيانات المستخدمين مع عليه متفق زمني

ًالسجلية. البيانات

عليهاًمعًرصدً المتفق الزمنية التوقيتات في البيانات توفير لضمان الجهة قبل من المستمرةً ويتضمنًأيضااًالمتابعةً

ًوتحسين المحددة المواقيتً ضمن البيانات بتوفير اللتزام مدى  تزويدها يتم التي البيانات حداثة مستوى مسبقاا

ًللمستخدمين.

 البيانات الوصفية للسجالت اإلدارية 

البياناتًالوصفيةًللسجالتًاإلداريةًوفقاًلمعاييرًمحددةًيهدفًإنشاءًنظامًبياناتًوصفيةًللسجالتًاإلداريةًإلىًتخزينً

وذلكًلتسهيلًاسترجاعهاًواستخدامها،ًوالحدًمنًالجهدًالمبذولًإلعادةًإدخالًالبياناتًالوصفيةًفيًأنظمةًمختلفة.ً

بهدفًًةوسيلةًمريحةًمالئمةًللربطًبينًالبياناتًالسجليةًوالبياناتًالوصفيًًكماًيهدفًعلىًالمدىًالبعيدًإلىًتوفير

ً.زيادةًوضوحًهذهًالبياناتًللمستخدمين

بمحتوىًالبياناتًوالعملياتًاإلحصائيةًوهيكلهاًوتصميمهاًمنًمرحلةًالتحضيرً«ًإدارةًالبياناتًالوصفية»يهتمًمفهومً

إلىًمرحلةًاتاحةًالبياناتًواإلحصاءاتًالمنبثقةًعنها.ًوتتطلبًإدارةًالبياناتًالوصفية لىًإًلعمليةًجمعًالبياناتًوصولًا

توفرًالفهمًالواضحًوالمحددًألهدافًالبياناتًالوصفيةًواستخداماتها،ًكماًيتطلبًتحديدًالجهاتًالمسؤولةًعنًتحديثً

والمستخدمينًلهذهًالبيانات،ًاضافةًالىًتوفيرًاألدواتًالالزمةًإلدارةًالبياناتًالوصفيةً البياناتًالوصفيةًبمختلفًأنواعهًا

إنتاجًاإلحصاءاتًونشرهاًلضمانًالتوظيفًالسليمًلهذهًاإلحصاءاتًفيًصنعًالقرارًوإتاحتهاًواستخدامهاًخاللًعمليةً

إنًاإلدارةًالجيدةًللبياناتًالوصفيةًضروريةًمنًأجلًالتنفيذًالفعالًللعملياتًاإلحصائية،ًلذاًفإنًً.ورسمًالسياسات

اًلخاصةًبجمعًالبياناتًومعالجتهجمعًالبياناتًالوصفيةًينبغيًأنًيكونًفيًكافةًمراحلًوعملياتًاألنشطةًاإلحصائيةًا

ًوتنظيمهاًوتحليلهاًونشرها.

ًويشملًنطاقًتغطيةًالبياناتًالوصفيةًماًيلي:

ًالمفاهيمًوالتصانيفًالمتوفرةًلدىًالجهة. .0

ًمجموعاتًالبياناتًالسجليةًالمتوفرةًفيًالجهة. .1

 المتغيراتًالمتضمنةًفيًمجموعاتًالبياناتًالسجلية. .3

ًومًالجهةًبإعدادهاًواتاحتها.اإلحصاءاتًوالمؤشراتًالتيًتق .4

ًإجراءاتًومراحلًعمليةًإعدادًالبيانات.ً .5
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ًأبوظبيًسلسلةًمنًأدلةًالمنهجيةًوالجودةًتهدفًلتطويرًالعملًاإلحصائيًالرسميًفيً وقدًأصدرًمركزًاإلحصاء

ًو"دليلًالمؤشراتً ًالبياناتًالوصفيةًللمؤشراتًاإلحصائية" ًدليلًإعداد ًاألدلةً" ًومنًضمنًهذه اإلحصائية"ًاإلمارة

ًللتعرفًعلىًكيفيةًإعدادًبياناتًوصفيةًللمؤشراتًواإلحصاءات.

ً

ً


