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المقـــّدمــــة
إن عمليــة جمــع البيانــات مــن مصادرهــا األساســية، تعتبــر ذات أهميــة كبــرى لمنتجــي اإلحصــاءات الرســمية، ســواء تــم جمعهــا مــن مصــادر الســجالت اإلداريــة 
)مجموعــة البيانــات التــي تنشــأ نتيجــة العمليــات اإلداريــة التــي تقدمهــا الجهــات المختلفــة، ال ســيما الحكوميــة منهــا(، مثــل ســجالت المواليــد والوفيــات 
وغيرهــا. أو تــم جمعهــا مــن الميــدان مباشــرة مــن الوحــدة محــل الدراســة )فــرد ، منشــأة، ...(، عــن طريــق المقابلــة الشــخصية، أو الهاتفيــة، أو غيــر ذلــك مــن 

الوسائل.

وتعتبــر البيانــات التــي يتــم جمعهــا ذات أهميــة بالغــة، باعتبارهــا المصــادر األساســية لتوفيــر المؤشــرات واإلحصــاءات لراســمي السياســات ومتخــذي 
القــرارات االقتصاديــة والســكانية واالجتماعيــة والبيئيــة وغيرهــا، وقيــاس أداء  السياســات المرتبطــة بهــا. كمــا يتــم توفيرهــا للدارســين والباحثيــن، 

وكذلــك ألصحــاب المشــاريع ورجــال األعمــال والمســتثمرين التخــاذ القــرارات المناســبة ولتقييــم قراراتهــم االســتثمارية.

تأتــي أهميــة التدقيــق، لتعظيــم االســتفادة مــن هــذه البيانــات، لــذا ال بــد مــن االهتمــام بســالمتها مــن العيــوب واألخطــاء، أثنــاء الخطــوات التــي تمــر بهــا 
عمليــة جمــع أو تســجيل البيانــات، والتأكــد مــن أن البيانــات مترابطــة ومتماســكة بحيــث يــؤدي هــذا الترابــط إلــى االتســاق فيمــا بينهــا، وذلــك ألن عمليــة 

التدقيــق لهــا مســاهمة فعالــة فــي رفــع مســتوى جــودة مخرجــات تلــك البيانــات، والــذي بــدوره ينعكــس إيجابــً علــى جــودة القــرارات المتخــذة.

قبــل البــدء بجمــع البيانــات، يجــب وضــع خطــة خاصــة تتضمــن المســائل المنهجيــة؛ كتوضيــح الهــدف مــن جمــع البيانــات، وتحديــد المجتمــع االحصائــي، 
ومعرفــة المتغيــرات التــي ســيتم جمــع بيانــات عنهــا. والمخرجــات المرجــوة مــن هــذه البيانــات، كمــا يجــب ان تتضمــن المســائل التنظيميــة كتحديــد مــن 

ســيقوم بجمــع البيانــات وتدقيقهــا، وكذلــك تحديــد توقيــت جمــع البيانــات، وغيــر ذلــك.

ونظــرًا ألهميــة عمليــة التدقيــق اإلحصائــي، يأتــي هــذا الدليــل بمثابــة مرشــد عــام للعامليــن فــي جمــع وتبويــب البيانــات فــي مختلــف الجهــات، مــن أجــل 
التعــرف علــى عمليــة تدقيــق البيانــات المســتخدمة لألغــراض اإلحصائيــة.
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1 |  تعريف تدقيق البيانات 
إن تدقيــق البيانــات هــي عمليــة مراجعــة اتســاق البيانــات وإكتشــاف حــاالت الخطــأ والقيــم المتطرفــة )البيانــات التــي تكــون أكبــر أو أقــل بكثيــر مــن باقــي 
البيانــات( وتصحيحهــا، وذلــك  لتحســين نوعيــة و دقــة وكفــاءة تلــك البيانــات، ولجعلهــا مالئمــة للغــرض الــذي جمعــت مــن أجلــه. ويتضمــن التدقيــق 
مقاييــس ومؤشــرات لتقييــم مســتوى دقــة البيانــات، كعــدد ونســب الحقــول التــي يكتشــف فيهــا األخطــاء إلــى إجمالــي عــدد الحقــول فــي قاعــدة البيانــات. 
ــة وهــي المتغيــرات  ــات تتضمــن نوعيــن مــن المتغيــرات؛ متغيــرات كميــة وأخــرى نوعيــة، وتكــون المتغيــرات الكميــة إمــا متصل ويذكــر أن قواعــد البيان
التــي تأخــذ قيمــا تكــون عــددا صحيحــا وكســرا مــن وحــدة القيــاس مثــل  الدخــل، وأطــوال الطلبــة فــي مدرســة معينــة وغيرهــا، وهنــاك المتغيــرات الكميــة 
المنفصلــة؛ وهــي المتغيــرات الكميــة التــي تاخــذ قيمــا عدديــة محــددة صحيحــة والتحتــوي علــى قيــم كســرية مثــل : عــدد المصانــع فــي كل مدينــة مــن 
مــدن دولــة مــا ، وعــدد حــوادث الســيارات التــي وقعــت فــي الربــع األول. أمــا المتغيــرات النوعيــة فليــس لهــا قيــم عدديــة، مثــل متغيــر النــوع اإلجتماعــي )ذكــر، 

أنثــى(، المســتوى التعليمــي، وتتضــح عمليــة التدقيــق علــى المتغيــرات فــي البنــد الخــاص بأنــواع التدقيــق الحقــا. 

2 |  أهداف تدقيق البيانات 

الكشف عن األخطاء التي تؤثر على المخرجات وتصحيحها. 	 

الكشف عن  القيم غير المتسقة والمتطرفة ومعالجتها.	 

تعطي معلومات وتقدم تصورا واضحا عن مستوى الدقة في البيانات.	 

تؤهل البيانات لتكون صالحة  للغايات التي جمعت من أجلها.	 

3 |  أنواع التدقيق على البيانات 
هناك عدة أنواع من التدقيق على البيانات المتاحة، وتشمل هذه األنواع ما يلي:

صالحية البيانات واكتمالها

إن صالحيــة البيانــات هــي صحــة اإلجابــات المخصصــة للمتغيــرات، ويكــون التدقيــق فــي هــذا النــوع مــن خــالل التأكــد مــن صحــة اإلجابــات، حيــث يتــم التحقــق 
مــن عــدم وجــود إجابــات غيــر رقميــة فــي الحقــول المخصصــة لإلجابــات الرقميــة أو العكــس )أنظــر الجــدول)1(: عمــود 1، والصــف 2/ اإلجابــة نصيــة والجــدول 
رقمــي(. أمــا اإلكتمــال فيقصــد بــه أن كافــة الحقــول قــد تــم اإلجابــة عليهــا. فيتــم التحقــق مــن عــدم وجــود حقــول خاليــة لــم يتــم اإلجابــة عليهــا، أي أنهــا ذات 

قيــم مفقــودة )أنظــر الجــدول)1(: عمــود 3، والصــف 3 / ال يوجــد إجابــة(. 

الجدول 1: مثال افتراضي لبيانات رقمية

عمود 3عمود 2عمود 1 

262212صف 1

87أخضرصف 2

.8460صف 3

المدى

يقصــد بالمــدى  وضــع حــدود دنيــا وعليــا لقيــم اإلجابــات المتوقعــة للمتغيــر، وفــي هــذا النــوع تتــم المراجعــة علــى مســتوى بنــود اإلســتمارة بشــكل منفــرد 
)اإلســتمارة هــي أداة جمــع البيانــات، وتشــمل جميــع النمــاذج التــي يتــم تســجيل أو جمــع البيانــات مــن خاللهــا(، حيــث يمكــن التدقيــق والتأكــد مــن أن بيانــات 
حقــل معيــن، تقــع ضمــن النطــاق أو الحــدود المحــددة مســبقا لذلــك الحقــل ، فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن وضــع نطــاق التدقيــق علــى عمــر المســتجيب 

للتأكــد مــن أنــه يقــع بيــن 0 و 125 ســنة )أنظــر الجــدول)2(: عمــود 2، والصــف 3 / العمــر خــارج المــدى المحــدد(.
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الجدول 2: مثال افتراضي عن بيانات العمر 

عمود 3عمود 2عمود 1 

82212صف 1

553616صف 2

8412761صف 3

التكرار 

ــات تــم تســجيلها مــرة واحــدة أو أنهــا غيــر مكــررة، خاصــة إذا كان هنــاك إختــالف  ــات كل وحــدة مــن وحــدات الســجل أو قاعــدة البيان التحقــق مــن ان بيان
فــي بعــض الحقــول التعريفيــة للوحــدة ضمــن الســجل)أنظر الجــدول)3(: التسلســل1، والتسلســل 4 / تكــرار البيانــات للمدرســة 1 مــع اختــالف الرقــم 
ــة أخــرى مــن التكــرار وهــي تكــرار الرمــز التعريفــي لقيــم المتغيــر )أنظــر الجــدول)3(: التسلســل2، والتسلســل 5 / تكــرار الرقــم  التعريفــي(. وهنــاك حال

ــات للمدرســة(.  التعريفــي، مــع اختــالف بيان

الجدول 3: بيانات خاصة بمدارس 

عدد الغرف الصفيةعدد الطالبعدد المعلميناسم المدرسةالرقم التعريفيرقم التسلسل

2672040مدرسة  1 1313

1536318مدرسة  25452

3191252مدرسة  3 3633

2672040مدرسة  1 4444

35136378مدرسة  55454

اإلتساق المنطقي

اإلتســاق هــو وجــود العالقــات المنطقيــة وترابطهــا بيــن المتغيــرات، حيــث يتــم فــي هــذا النــوع مــن التدقيــق األخــذ باإلعتبــار اإلرتبــاط بيــن بيانــات الحقــول 
أو المتغيــرات، اضافــة الــى اتســاق المجاميــع الرئيســية والفرعيــة. هــذا  ويســتند تدقيــق االتســاق علــى المنطقيــة. وفيمــا يلــي توضيــح ألهــم الركائــز التــي 

يســتند اليهــا تدقيــق اإلتســاق:  

التدقيق المنطقي: . 1

فحــص اتســاق البيانــات داخليــً ضمــن قاعــدة البيانــات، أي ربــط المتغيــرات ذات العالقــة ببعضهــا للتعــرف علــى مــدى اتســاقها وانســجامها. وهذا 	 
يعنــي مراقبــة التطابــق بيــن طبيعــة الحقــل ونــوع اإلجابــات أو البيانــات، و كذلــك االنســجام بيــن مختلــف البيانــات أو اإلجابــات، )أنظــر الجــدول )4(: 

الحالــة االجتماعيــة مــع العمــر ألحمــد، واإلجابــة 55 ســم عــن عمــر ســالم، والمســتوى التعليمــي مــع العمــر لمحمــد، كلهــا إجابــات غيــر متســقة(.

الجدول 4: بيانات أفراد األسرة 

الحالة اإلجتماعيةالمستوى التعليميالعمر )بالسنوات(

متزوجابتدائي8أحمد

متزوجدبلوم55 سمسالم

أعزبدكتوراه4محمد

فحص البيانات من خالل مطابقتها مع بيانات أخرى من سجالت مختلفة متوفرة  لدى الجهة.	 

 فحــص البيانــات مــن خــالل مطابقتهــا بسلســلة بيانــات ســابقة لنفــس الســجل )أنظــر الجــدول )5(: نجــد أن مقارنــة المســتوى التعليمــي لســالم  	 
2014 مــع 2013 غيــر متســقة(.
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الجدول 5: بيانات أفراد األسرة 

العمر )بالسنوات(
المستوى التعليمي

لسنة 2013

المستوى التعليمي

لسنة 2014

ابتدائيابتدائي8أحمد

دبلومبكالوريوس55 سالم

دكتوراهدكتوراه4محمد

فحص البيانات ومقارنتها مع قواعد بيانات من مصادر أخرى )جهات أخرى(.	 

مراجعــة مطابقــة مجاميــع األرقــام الرئيســية والفرعيــة واتســاقها مــع المتغيــرات المختلفــة، )أنظــر الجــدول )6(: قيمــة مجمــوع األربــاح المحققــة فــي . 2
شــركة 3 ال تتســق مــع قيمــة مجمــوع المبيعــات(.

الجدول 6: الدخل الشهري من العمل )بالدرهم( 

مجموع المبيعات 
مجموع االرباح )بالمليون()بالمليون(

82شركة 1 

153شركة 2

1113شركة 3 

القيم المتطرفة: 

يتــم تنفيــذ هــذا النــوع مــن التدقيــق بعــد تطبيــق جميــع انــواع التدقيــق الســابقة، ويســتخدم للكشــف عــن القيــم المتطرفــة، مــن خــالل توزيــع البيانــات 
الحاليــة، واعتمــادا علــى سلســلة بيانــات ســابقة، ممــا يســهل عمليــة الكشــف عــن القيــم التــي يمكــن اعتبارهــا غيــر مألوفــة أو متطرفــة، ليتــم مراجعتهــا 

والتحقــق منهــا )أنظــر جــدول )7(: دخــل موظــف  2، ودخــل موظــف  6(.

الجدول 7: الدخل الشهري من العمل )بالدرهم(

18200موظف  1 

440موظف  2

26100موظف  3 

35000موظف  4 

16300موظف  5

235500موظف  6 

أنواع أخرى من التدقيق

 يتــم هنــا التدقيــق علــى متغيــرات لــم تســتعرض أعــاله، مثــل التأكــد مــن صحــة تصنيــف البيانــات، والتغيــر فــي العناويــن الفعليــة، مواقــع و / أو االتصــاالت، 
والتدقيــق علــى الوضــوح )أي، التأكــد مــن األرقــام أو الرمــوز هــي معروفــة وســهلة القراءة(.وغيرهــا.
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4 |  مراحل تدقيق البيانات 
تعتمد عملية التدقيق بكافة مراحلها على قواعد واصول تدقيق محددة مسبقا للمدققين.  يمر تدقيق البيانات بعدة مراحل أساسية: 

مرحلة بناء قواعد التدقيق  

يتــم خــالل هــذه المرحلــة بنــاء نوعيــن مــن قواعــد التدقيــق؛ األول يكــون علــى شــكل تعليمــات للمدقــق المكتبــي، بحيــث تمكنــه مــن مراجعــة البيانــات 
الخاصــة بإجابــات األســئلة، والقــدرة علــى ربــط اإلجابــات ببعضهــا لضمــان التجانــس فــي النتائــج. 

والثانــي يكــون بمثابــة قواعــد مطابقــة آليــه، يتــم بناؤهــا مــن خــالل ربــط العالقــة المنطقيــة بيــن المتغيــرات المختلفــة وفــق معاييــر مختلفــة ) إجتماعيــة، 
ــك لتحقيــق إتســاق وجــودة عاليــة فــي نوعيــة المخرجــات، وتصــاغ هــذه العالقــات ضمــن قواعــد تدقيــق يتــم  إدخالهــا  ــخ(، وذل ــة ، ســكانية، ... إل إقتصادي
وتطبيقهــا علــى شــكل برامــج إلكترونيــة، وهــذا النــوع مــن التدقيــق يهــدف لرصــد  أيــة أخطــاء تظهــر فــي االســتمارة أثنــاء عمليــة اإلدخــال، ومــن شــأنه أن ال 
يســمح بتمريــر األخطــاء، فمثــال رب األســرة يجــب ان يكــون عمــره 15 ســنة فأكثــر، فعنــد إدخــال بيانــات هــذا المتغيــر، ال يســمح البرنامــج  بتســجيل رب أســرة 
اذا كان العمــر أقــل مــن 15 ســنة، أو مثــال بالنســبة لإلنفــاق؛ فمــن الممكــن قســمة القيمــة علــى الكميــة للخــروج بمتوســط الســعر للســلعة، وعلــى مســتوى 

كل ســلعة يمكــن وضــع حــد أدنــى وحــد أعلــى للســعر، فــان تجــاوز الناتــج هــذا المــدى ال يســمح البرنامــج  بإدخــال هــذه القيمــة، .. وهكــذا.

مرحلة تدقيق البيانات

يمكن تقسيم هذه المرحلة من التدقيق إلى مرحلتين جزئيتين وكما يلي:

التدقيق المكتبي اليدوي 	 

يســتخدم المنهــج التقليــدي المتمثــل فــي الفحــص اليــدوي مــن قبــل فريــق تدقيــق متخصــص يقــوم بمراجعــة جميــع البيانــات، فــإذا كانــت ورقيــة 
يتــم مراجعــة بيانــات اإلســتمارات بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة جمــع البيانــات وقبــل إدخالهــا الــى قاعــدة البيانــات. أمــا إذا تــم جمــع البيانــات بوســيلة 
إلكترونيــة، فيتــم مراجعــة بيانــات االســتمارات المدخلــة إلــى قاعــدة البيانــات. حيــث يقــوم فريــق التدقيــق بمراجعــة جميــع البيانــات المدخلــة لــكل 
إســتمارة، وتبــدأ هــذه المرحلــة بعــد اســتيفاء  البيانــات وإدخالهــا. وفــي هــذه المرحلــة يتــم تدقيــق عمليــة اإلدخــال مــن خــالل مطابقــة إدخــال عينــة 

مــن اإلســتمارات مــرة أخــرى، للتأكــد مــن أن عمليــة اإلدخــال تمــت بنجــاح وبأقــل نســبة مــن االخطــاء. 

التدقيق اآللي )األوتوماتيكي(	 

ــا، مــن خــالل األنظمــة والبرامــج فــي أجهــزة الحاســوب،  ــات فــي هــذه الطريقــة دفعــة واحــدة بعــد إدخالهــا إلكتروني يتــم تدقيــق ومراجعــة البيان
والمتضمنــة قواعــد التدقيــق التــي تــم تحديدهــا وتطبيقهــا علــى هــذه األنظمــة والبرامــج مســبقا، بحيــث يتــم التحقــق مــن مــدى مطابقــة البيانــات 
المدخلــة لتلــك القواعــد، للكشــف عــن األخطــاء  أو لتحديــد اإلجابــات غيــر المقبولــة. وتقــوم فــرق التدقيــق برفــع التقاريــر المتعلقــة باألخطــاء التــي 
تتطلــب التصحيــح، ليتــم معالجــة تلــك البيانــات، وكذلــك يتــم رفــع التقاريــر المتعلقــة بــأي مــن األخطــاء المتكــررة، للمعنييــن لتجنــب الوقــوع بهــذه 

األخطــاء الحقــا.

إن مراجعة البيانات تتضمن عدة مستويات: 

المراجعــة علــى مســتوى بنــود االســتمارة  بشــكل مســتقل دون الربــط بيــن البنــود المختلفــة؛ حيــث يتــم تقييــم البنــود إســتنادا إلــى 	 
النطــاق والتغطيــة. 

المراجعــة علــى المســتوى الكلــي لالســتمارة ؛ يشــمل هــذا المســتوى فحــص أحــد البنــود وربطــه مــع بنــد او بنــود اخــرى ضمــن االســتمارة 	 
وفقــا لقواعــد المطابقــات التــي وضعــت ســابقا. 

المراجعة على مستوى قاعدة البيانات الواحدة أي فحص بيانات الوحدة في السجل مع بيانات الوحدات األخرى في نفس السجل.	 

المراجعــة علــى مســتوى  المجاميــع الكليــة والفرعيــة لالســتمارات ككل؛ ويهــدف هــذا التدقيــق إلــى التعــرف علــى االســتمارات غيــر 	 
المتســقة او غيــر العاديــة.  
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5 |  محددات التدقيق 
هناك بعض القيود التي تؤثر على عملية التدقيق تتمثل فيما يلي:

الموارد المتاحة، وتتمثل في محدودية الوقت والميزانية والكوادر البشرية.	 

ــا فــي حــال أحتاجــت 	  ــر البرامــج تحدي ــات، ولكــن تعتب ــات المتخصصــة للتدقيــق وإحتســاب البيان ــات المتاحــة، توجــد بعــض حــزم البرمجي البرمجي
ــي الخاصــة بهــا، ألنهــا تحمــل الجهــة جهــد ووقــت وتكلفــة اضافيــة. الجهــة لتصميــم نظــم وبرامــج التدقيــق اإللكترون

العــبء علــى المســتجيب، مــن أهــم اآلثــار المترتبــة علــى تدقيــق اإلســتمارات  هــو إمكانيــة المتابعــة مــع المســتجيب لعــالج البيانــات الناقصــة 	 
أو الخاطئــة، ألن المســتجيب فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت، يكــون المصــدر األكثــر دقــة لمعلومــات بنــود اإلســتمارة ، ومــع ذلــك قــد تكــون 

المتابعــة مرهقــة للمســتجيب. 

الهــدف مــن إســتخدام البيانــات، يجــب أن يعتمــد مقــدار التدقيــق الــذي يتــم تنفيــذه، إلــى حــد كبيــر، علــى اســتخدامات البيانــات الناتجــة، فمثــال قــد 	 
ال نحتــاج إلــى أن يكــون التدقيــق علــى بيانــات معينــة بدقــة كبيــرة، كتلــك التــي ســيكون لهــا أهميــة اســتراتيجية فــي عمليــة صنــع القــرار، وعــالوة 
علــى ذلــك، ضمــن مجموعــة بيانــات معينــة، قــد تكــون بعــض العناصــر أكثــر أهميــة بكثيــر مــن غيرهــا، وبالتالــي قــد يكــون مــن المرغــوب فيــه أن 

تكــرس المزيــد مــن الوقــت والمــوارد لضمــان أن تكــون هــذه البيانــات دقيقــة وخاليــة مــن األخطــاء.

تنســيق عمليــة معالجــة االخطــاء، يجــب أن  يتــم تحديــد إجــراءات وطــرق معالجــة األخطــاء، مثــل ترتيــب عمليــة إحتســاب البيانــات المفقــودة وتحديــد 	 
قواعدهــا منــذ البدايــة. فعمليــة التدقيــق ال يكــون لهــا قيمــة، إذا لــم يتــم اتخــاذ بعــض اإلجــراءات لمعالجــة البنــود التــي تفشــل قواعــد التدقيــق 
فيهــا. فمثــال إذا لــم يتــم متابعــة المســتجيب لتصحيــح البيانــات، فــإن معالجتهــا ســتعود بوجــه عــام إلــى عمليــة اإلحتســاب والتقديــر، وهــذا يبيــن 

أن اإلجــراءات المزدوجــة للتدقيــق واإلحتســاب ترتبــط ارتباطــا وثيقــا.

في عملية التدقيق اليدوي، من الضروري أن يتم ما يلي:

تطوير وتوثيق قواعد التدقيق واإلجراءات الواجب اتباعها	 

تدريب القائمين على التدقيق.	 

إنشاء آلية للمراقبة والتحقق من عمل أولئك الذين يقومون على التدقيق.	 

إنشاء وسيلة لتقييم أثر التدقيق على البيانات األصلية.	 

في عملية التدقيق اآللي، من الضروري ان يتم ما يلي:

تطوير وتوثيق قواعد تدقيق.	 

اعداد برامج تدقيق آلي، أو التكيف مع برامج جاهزة، واختبار أنظمة وبرامج التدقيق بشكل مستمر.	 

6 | قواعد إرشادية للتدقيق  
أوال: التوجيهات العامة

ينبغي وضع قواعد للتدقيق من قبل الموظفين الذين لديهم خبرة في موضوع التدقيق، وفي تصميم االستمارات وتحليل البيانات.	 

التأكد من أن جميع قواعد التدقيق متسقة فيما بينها وال يوجد فيها تناقضات.	 

مراعاة أنواع المتغيرات )الكمية، والنوعية(، عند بناء قواعد التدقيق.	 

ــد أن تكــون هنــاك 	  ــات، إدخالهــا، وتحليليهــا، ...(، فالب ــة فــي مختلــف المراحــل )جمــع البيان ــالزم إلجــراء عمليــة  التدقيــق المطلوب إعطــاء الوقــت ال
اجــراءات تدقيــق ســريعة مــن قبــل المشــرف علــى عمليــة تعبئــة البيانــات بعــد انتهــاء تلــك العمليــة، وذلــك لضمــان اســتيفاء جميــع البيانــات 

ــرك حقــول فارغــة ضمــن أســئلة االســتمارة.  ــة وعــدم ت المطلوب

فــي المراحــل األولــى مــن التدقيــق يتــم تدقيــق االســتمارات بشــكل كامــل، وإذا تبيــن بعــد ذلــك أنــه الزال هنــاك أخطــاء، يتــم تدقيــق عينــة مــن 	 
ــات.  االســتمارات الكليــة يحــدد حجمهــا بحســب نســب األخطــاء المتوقــع أنهــا الزالــت موجــودة فــي البيان

إعادة عمليات التدقيق  المكتبي أكثر من مرة واحد،  إلى أن يتم التأكد من أن ملفات البيانات أصبحت خالية من األخطاء تقريبً.  	 

ــى قواعــد 	  ــات  االســتمارة  إل ــد مــن إخضــاع بيان ــة أخــرى الب ــا بشــكل تفصيلــي وبدقــة، وفــي مرحل ويجــب أيضــا أن يتــم تدقيــق االســتمارة  مكتبي
ــات.  ــي التــي تكــون ضمــن البرامــج اآلليــة إلدخــال البيان التدقيــق اآلل

فــي مرحلــة أخيــرة يتــم إجــراء عمليــات تدقيــق ســريعة وبشــكل دوري علــى البيانــات للتأكــد فيمــا إذا كان هنــاك قيــم مفقــودة أو قيــم غيــر متاحــة 	 
أســقطت أثنــاء مراحــل التدقيــق والعمــل علــى البيانــات.
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ثانيا: معرفة المدقق بالمسائل المنهجية 

تعتبــر المعرفــة بمنهجيــة التدقيــق أمــرًا ضروريــً، لذلــك يجــب إطــالع وتدريــب المدقــق علــى األمــور المنهجيــة والفنيــة المتعلقــة بتدقيــق 
البيانــات، قبــل البــدء بعمليــة التدقيــق، وحتــى يتمكــن مــن أداء مهمتــه بشــكل جيــد، والقــدرة علــى الربــط بيــن المتغيــرات، ال بــد مــن توفــر 

المعرفــة والوعــي لــدى المدقــق باالمــور المبينــة أدنــاه: 

الهدف من جمع البيانات: أي معرفة الغرض من عملية جمع البيانات؛ هل هي ألغراض تنظيمية، أم إحصائية، .. الخ.	 

تحديــد المجتمــع المســتهدف: أي المجتمــع الــذي تقــوم الجهــة بجمــع بيانــات عنــه؛ مثــل جمــع البيانــات عــن المنشــآت فــي إمــارة أبوظبــي، 	 
أو عــن المنشــآت فــي أحــد أقاليــم اإلمــارة، وغيــر ذلــك. 

معرفة وحدة البيانات: يقصد بها الوحدة اإلحصائية التي يجمع عنها البيان مثال: أفراد، أسر، منشآت.	 

ــات عــن االفــراد كالعمــر، والتعليــم، والجنســية، وعــن المنشــآت كعنــوان 	  ــات عنهــا: مثــل جمــع بيان المتغيــرات التــي ســيتم جمــع بيان
ــك. المنشــأة، ورأســمالها، وغيــر ذل

تحديــد توقيــت جمــع البيانــات، يجــب توضيــح مــا اذا كانــت البيانــات تجمــع بشــكل مســتمر، ام انهــا تجمــع لفتــرة محــددة، وفيمــا اذا كانــت 	 
تجمــع بشــكل موســمي ... الــخ.

االطــالع علــى دليــل ترميــز البيانــات: يجــب المعرفــة واالطــالع علــى دليــل ترميــز البيانــات، ومعرفــة اذا كان هنــاك رمــز )كــود( للمتغيــرات أو 	 
البيانــات ومعرفــة نمطيــة ومنهجيــة الترميــز.

ثالثا: إرشادات التدقيق 

ــة، و لمســاعدة المدقــق والتســهيل عليــه، نــورد بعــض اإلرشــادات  يتميــز التدقيــق بأنــه عمليــة حســية منطقيــة مقرونــة بعمليــة تتبــع خطــوات مكتوب
ــات، وتتلخــص هــذه اإلرشــادات فيمــا يلــي:  األساســية التــي يجــب مراعاتهــا خــالل صياغــة قواعــد تدقيــق البيان

التحقق من الشمول )التغطية(: ويقصد بذلك أن يتم التحقق من اإلجابة عن كل بند من بنود األسئلة اإللزامية.	 

فحــص ااالتســاق الداخلــي والخارجــي للبيانــات، بحيــث يشــمل ذلــك جميــع محــاور االســتمارة، والربــط بيــن المتغيــرات للتأكــد من دقتهــا ومنطقيتها 	 
ويكــون ذلــك مــن خالل:

مراقبة التطابق بين  السؤال والجواب.	 

فحــص االتســاق الداخلــي ؛ أي التحقــق مــن االنســجام والتوافــق بيــن مختلــف اإلجابــات )البيانــات( اذا كانــت مــن مصــدر واحــد  )فــال يجــوز مثــال أن 	 
نجــد فــي الجــواب  50 ســم عــن ســؤال يتعلــق بالعمــر(.

فحص االتساق الخارجي ؛ أي التحقق من االنسجام والتوافق بين مختلف اإلجابات )البيانات( مع مصادر أخرى .	 

التأكد من أن التنقل بين األسئلة قد تم بشكل صحيح )أي أن تتبع المسارات تم بدقة، اذا كان هناك انتقاالت بين االسئلة(.	 

التأكد من أن كتابة اإلجابات كانت بشكل صحيح، وتصحيح األخطاء اإلمالئية والمطبعية.	 

مراجعة ترميز إجابات األسئلة، وترميز أي نص لم يرمز، وفقا لنظام الترميز المعتمد .	 

تصحيــح البيانــات الخاطئــة: يجــب التحقــق مــن التعديــالت المحــددة أثنــاء أو بعــد إدخــال البيانــات، وإذا لــزم األمــر يكــون تصحيــح البيانــات الخاطئــة 	 
مــن خــالل:

إعادة االتصال بالمستجيب.	 

مقارنة بيانات المستجيب  مع بياناته من العام السابق إن وجدت.	 

مقارنة بيانات المستجيب  مع بيانات من أفراد عينة مماثلة.	 

إستخدام معرفة المدقق بالموضوع 	 

تحديــد حالــة اإلعتمــاد النهائــي: حيــث تكــون جاهــزة للتســليم لفريــق إدخــال البيانــات فــي حــال االســتمارات الورقيــة، وجاهــزة للتحليــل فــي حــال 	 
االســتمارات االلكترونيــة.

إعــداد توثيــق خــاص بأنــواع األخطــاء وحجمهــا، وقواعــد التدقيــق غيــر المناســبة، وبعــض المشــاكل التــي أكتشــفت فــي اإلســتمارة، مــن أجــل 	 
اســتخدام هــذه المعلومــات لضبــط التعديــالت فــي المســتقبل، أو لتحســين تصميــم اإلســتمارة .
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إعــداد قائمــة بمؤشــرات أخطــاء البيانــات وذلــك لتقييــم مســتوى دقــة البيانــات ومتابعــة التحســن فــي دقتهــا ومــن األمثلــة علــى هــذه المؤشــرات 	 
مــا يلــي:

 عدد ونسبة البيانات الخاطئة )غير الصحيحة( إلى عدد البيانات الكلية. 1

 عدد ونسبة البيانات المتطرفة إلى عدد البيانات الكلية. 2

 عدد ونسبة البيانات خارج المدى إلى عدد البيانات الكلية. 3

 عدد ونسبة البيانات المفقودة إلى عدد البيانات الكلية. 4

 عدد ونسبة البيانات غير المتسقة إلى عدد البيانات الكلية. 5

المراجع:  
مركز الحصاء - أبو ظبي، 2011، اإلطار العام لجودة البيانات. 1

2 .http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/editing/SDE1chA.pdf

3 .http://www.unece.org/stats/publications/editing/SDE1.html

4 .http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch3/editing-edition/5214781-eng.htm

5 .http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/KnowledgebaseArticle10346.aspx


