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أدلة المنهجية والجودة - دليل رقم (7)

دليل إعداد ال�يانات الوصفية
للمؤش�ات اإلحصائية

المقـــّدمــــة 
يهــدف هــذا الدليــل للتعريــف بالعناصــر األساســية الالزمــة لتخزيــن البيانــات الوصفيــة للمؤشــرات وفــق معاييــر محــددة وذلــك لتســهيل اســترجاعها 
واســتخدامها، والحــد مــن الجهــد المبــذول إلعــادة إدخــال البيانــات الوصفيــة فــي أنظمــة مختلفــة. كمــا يهــدف علــى المــدى البعيــد إلــى توفيــر وســيلة 

ــادة وضــوح هــذه المؤشــرات للمســتخدمين. ــة بهــدف زي ــة المنشــورة بياناتهــا الوصفي ــط بيــن المؤشــرات اإلحصائي مريحــة مالئمــة للرب

يمكــن تعريــف المؤشــر اإلحصائــي علــى أنــه وصــف الخصائــص االقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرهــا لظاهــرة مــا فــي وقــت ومــكان محدديــن ويمكــن أن يكــون 
المؤشــر رقــم مطلــق أو نســبة أو معــدل أو غيرهــا مــن المقاييــس اإلحصائيــة، وتســاعد المؤشــرات متخــذي القــرار علــى تقييــم الخطــط وبرامــج التنميــة 

وأهدافهــا المرّجــوة.

 ويركــز الدليــل علــى البيانــات الوصفيــة المرجعيــة للمؤشــر، ويتكــون نظــام البيانــات الوصفيــة للمؤشــرات مــن مجموعــة العناصــر الوصفيــة والتــي تحتــوي 
علــى معلومــات ذات عالقــة بالمؤشــرات باإلضافــة لعناصــر مراقبــة التغيــرات التــي تتــم علــى البيانــات الوصفيــة الخاصــة بالمؤشــرات وإدارتهــا وذلــك لضمــان 

الترابــط واالتســاق فــي السالســل الزمنيــة للمؤشــرات.

ــات الوصفيــة Statistical Data and Metadata exchange المعروفــة  ــات والبيان ــة دوليــة، أهمهــا مبــادرة تبــادل البيان ويســتند الدليــل علــى أســس وأدل
.)ISO 19115( ــزو ــات الوصفيــة Doblin core Metadata Initiative والمعروفــة اختصــارا بـــ )DCMI(، ونظــام اآلي اختصــارًا بـــ )SDMX(، ومبــادرة دوبلــن للبيان

ويحتــوي الدليــل علــى عناصــر إجباريــة وأخــرى موصــى بهــا وعناصــر مشــروطة، إال أنــه ينصــح بتعبئــة كافــة العناصــر متــى مــا كان ذلــك ممكنــً وذلــك لزيــادة 
فائــدة ووضــوح البيانــات الوصفيــة.  
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1 |  إدارة البيانات الوصفية 
ــات  ــات والعمليــات اإلحصائيــة وهيكلهــا وتصميمهــا مــن مرحلــة التحضيــر لعمليــة جمــع البيان ــات الوصفيــة« بمحتــوى البيان يهتــم مفهــوم »إدارة البيان
وصــوالً إلــى مرحلــة نشــر اإلحصــاءات. وتتطلــب إدارة البيانــات الوصفيــة إلــى توفــر الفهــم الواضــح والمحــدد ألهــداف البيانــات الوصفيــة واســتخداماتها، كمــا 
يتطلــب تحديــد الجهــات المســؤولة عــن تحديــث البيانــات الوصفيــة بمختلــف أنواعهــا والمســتخدمين لهــذه البيانــات، اضافــة الــى توفيــر األدوات الالزمــة 
إلدارة البيانــات الوصفيــة وإتاحتهــا واســتخدامها خــالل عمليــة إنتــاج اإلحصــاءات ونشــرها لضمــان التوظيــف الســليم لهــذه اإلحصــاءات فــي صنــع القــرار 

ورســم السياســات.

 إن اإلدارة الجيــدة للبيانــات الوصفيــة ضروريــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال للعمليــات اإلحصائيــة، لــذا فــإن جمــع البيانــات الوصفيــة ينبغــي أن يكــون فــي كافــة 
مراحــل وعمليــات األنشــطة اإلحصائيــة الخاصــة بجمــع البيانــات ومعالجتهــا وتنظيمهــا وتحليلهــا ونشــرها لــذا ينبغــي لمراكــز اإلحصــاء إعــداد اســتراتيجية 

واضحــة إلدارة البيانــات الوصفيــة ونشــرها لضمــان فعاليــة النظــام اإلحصائــي.

2 |  عناصر البيانات الوصفية للمؤشر
يتــم وصــف المؤشــرات مــن خــالل مجموعــة مــن العناصــر التــي قــد تأتــي مــن مصــدر واحــد أو مصــادر مختلفــة فــي جــدول منفصــل فــي نظــام البيانــات 
الوصفيــة، ويوضــح الجــدول )1( أدنــاه قائمــة بعناصــر البيانــات الوصفيــة الخاصــة بالمؤشــر، وقــد تــم تصنيــف هــذه العناصــر إلــى خمــس مجموعــات وهــي:

مجموعة العناصر الرئيسية . 1

مجموعة العناصر اإلحصائية . 2

مجموعة العناصر الزمنية . 3

مجموعة عناصر الوصول . 4

مجموعة العناصر العامة . 5

كما تم تحديد مستوى اإللزامية الستيفاء عناصر البيانات الوصفية وهي على النحو التالي:

إجباري: يجب أن ترد إجابة عن هذا العنصر.	 

مشروط: تكون اإلجابة موجودة في هذا العنصر تحت ظروف وشروط معينة أو بناًء على إجابة عنصر اخر في بعض الحاالت.	 

موصى به: عنصر غير إلزامي ولكن موصى باستكماله.	 

وسيتم تعريف كل عنصر من هذه العناصر في األقسام التالية من الدليل وذلك لتوضيح معناه وكيفية استيفائه.
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الجدول 1: عناصر البيانات الوصفية للمؤشر

اإللزامية اسم العنصر رمز العنصر مجموعة العنصر

إجباري رمز المؤشر عنصر 1

العناصر األساسية 

إجباري اسم المؤشر عنصر 2

مشروط االسم البديل عنصر 3

إجباري التفصيل عنصر 4

إجباري الفئة عنصر 5

إجباري مصدر البيانات عنصر 6

إجباري مجموعة البيانات المصدرية  عنصر 7

إجباري اللغة عنصر 8

إجباري التعريف عنصر 9

العناصر اإلحصائية

إجباري طريقة حساب المؤشر  عنصر 10

إجباري المقياس اإلحصائي عنصر 11

إجباري وحدة القياس عنصر 12

إجباري معامل المضاعفة عنصر 13

موصى به المنهجية عنصر 14

مشروط الجودة عنصر 15

موصى به مكونات المؤشر عنصر 16

موصى به االستخدام الرئيسي عنصر 17

موصى به متغيرات المؤشر  عنصر 18
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اإللزامية اسم العنصر رمز العنصر مجموعة العنصر

إجباري دورية التحديث عنصر 19

العناصر الزمنية

إجباري الفترة المرجعية عنصر 20

إجباري التقويم اإلحصائي للنشر عنصر 21

موصى به تاريخ توفر مجموعة البيانات عنصر 22

موصى به تاريخ االعتماد عنصر 23

إجباري تاريخ اإلصدار  عنصر 24

موصى به تاريخ التعديل)بعد النشر( عنصر 25

إجباري المعد )المنشئ( عنصر 26

عناصر الوصول

إجباري معلومات االتصال بالمعد عنصر 27

مشروط المساهم )المشارك(  عنصر 28

مشروط معلومات االتصال بالمساهم )المشارك(  عنصر 29

موصى به التكليف الرسمي )التفويض( عنصر 30

موصى به وسيلة النشر عنصر 31

موصى به مكان حفظ المؤشر عنصر 32

إجباري المستخدم )الجمهور(  عنصر 33

موصى به الكلمات المفتاحية عنصر 34

العناصر العامة

مشروط المالحظات عنصر 35

موصى به بيانات وصفية إضافية عنصر 36

موصى به آخر تاريخ تعديل على البيانات الوصفية األساسية عنصر 37
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3 |  وصف عناصر البيانات الوصفية للمؤشر 
فيما يلي وصف لكل عنصر من عناصر البيانات الوصفية المذكورة اعاله:

1.3 العناصر الرئيسية 

)1(   رمز العنصر

رمز المؤشر اسم العنصر 

هو رمز أو رقم فريد للمؤشر. ويمكن أن يمثل رمز المؤشر المجال والموضوع الذي ينتمي إليه المؤشر، و الجزء 
األخير من رمز المؤشر يمكن أن يكون رقم متسلسل للمؤشر. ويمكن أن يكون الرمز أرقام أو أحرف أو كليهما.

التعريف 

إجباري إلزامية العنصر 

EC يعبر عن المؤشر رقم )21( ضمن المجال االقتصادي EC 21 الرمز مثال 

)2(  رمز العنصر

اسم المؤشر اسم العنصر 

االسم الرسمي المعتمد للمؤشر من قبل الجهة المعدة له، على أن تكون أسماء المؤشرات واضحة ومفهومة  تعريف العنصر 

إجباري  إلزامية العنصر 

معدل البطالة  مثال

)3( رمز العنصر 

االسم البديل اسم العنصر 

االسم البديل أو األسماء البديلة للمؤشر والذي يمكن تداوله، ويستخدم عنصر »االسم البديل« في حالُ عرف 
المؤشر باسم آخر أو في حال تغير »االسم« مؤخرًا بينما ظل المؤشر معروفً باالسم السابق له.

تعريف العنصر 

مشروط إلزامية العنصر 

نسبة الجنس كاسم بديل عن نسبة النوع االجتماعي. مثال
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 )4( رمز العنصر 

التفصيل  اسم العنصر

مجموعة من المتغيرات تستخدم لتقسيم )تصنيف، تبويب( المؤشر عند الحاجة لتفاصيل أكثر عند نشر 
المؤشرات. 

تعريف العنصر

مشروط  إلزامية العنصر 

النوع االجتماعي )ذكر – أنثى( 

االقليم )أبوظبي – العين – المنطقة الغربية(
مثال 

  )5( رمز العنصر 

الفئة  اسم العنصر 

تصنيف المواضيع والمجاالت اإلحصائية التي ينتمي إليها المؤشر وتتضمن الفئة كل من المجال و الموضوع 
الذي ينتمي إليه المؤشر 

تعريف العنصر 

إجباري  إلزامية العنصر 

 المجال: االقتصاد 

الموضوع: الحسابات القومية 
مثال 

  )6( رمز العنصر 

مصدر البيانات  اسم العنصر 

يحدد هذا العنصر نوع المصدر أو الطريقة التي تمت للحصول على البيانات الخاصة بالمؤشر، وهناك أنواع 
مختلفة من المصادر للحصول على البيانات المصدرية الخاصة بحساب المؤشر انظر الملحق رقم )1(

تعريف العنصر 

إجباري  إلزامية العنصر 

مسوح، سجالت إدارية  مثال 

 )7( رمز العنصر 

مجموعة البيانات المصدرية اسم العنصر 

عنوان أو اسم مجموعة البيانات أو قاعدة البيانات التي يتم أو حساب المؤشر منها.  تعريف العنصر 

إجباري  إلزامية العنصر 

قاعدة بيانات التعداد 2011  مثال
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رمز العنصر )8(

اللغة اسم العنصر 

اللغة التي يتوفر بها المؤشر لتصف بياناته ومحتواه. تعريف العنصر 

إجباري  إلزامية العنصر 

عربي، إنجليزي  مثال

2.3 العناصر اإلحصائية 

)9( رمز العنصر 

التعريف  اسم العنصر 

بيان يمثل المفهوم األساسي للمؤشر، وشرح مكوناته ودالالته التي تسهل فهمه وآلية احتسابه تعريف العنصر 

إجباري  إلزامية العنصر 

يشير معدل الزواج إلى عدد الزيجات )وليس عدد المتزوجين(  لكل 1000 من سكان المنطقة / الدولة في 
الفترة المرجعية.

مثال

)10( رمز العنصر 

طريقة حساب المؤشر  اسم العنصر 

الطريقة أو الصيغة الرياضية والحسابية المستخدمة لحساب المؤشر  تعريف العنصر

إجباري  إلزامية العنصر

التغير النسبي في القيمة المضافة: القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية باألسعار الجارية للسنة الحالية 
مقسومً على القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية باألسعار الجارية للسنة الماضية مضروبً في %100

مثال

 )11( رمز العنصر

المقياس اإلحصائي  اسم العنصر

اسم المقياس اإلحصائي المستخدم في حساب المؤشر مثل )نسبة، معدل، وسيط، متوسط –المتوسط 
الحسابي، إجمالي – المجموع( أو غيرها من المقاييس اإلحصائية، انظر الملحق رقم )2(

تعريف العنصر

إجباري  إلزامية العنصر

نسبة مئوية  مثال
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)12( رمز العنصر

وحدة القياس  اسم العنصر

الوحدة المستخدمة في قياس المؤشر تعريف العنصر

اجباري إلزامية العنصر

حالة وفاة لكل 1000 من السكان، بوصة، ملليمتر، سم،... وغيرها. مثال

 )13( رمز العنصر

معامل المضاعفة  اسم العنصر

المعامل الذي يتم مضاعفته )ضربه( في الوحدة المستخدمة في حساب المؤشر. انظر الملحق رقم )3( تعريف العنصر

إجباري  إلزامية العنصر

مليون، ألف، عشرة مثال

)14( رمز العنصر 

المنهجية اسم العنصر

األساليب الخاصة لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وحساب المؤشرات، ويمكن إرفاق ملف المنهجية الخاص 
بإعداد البيانات المصدرية التي يتم حساب المؤشر منها

تعريف العنصر

موصى به  إلزامية العنصر

وثيقة منهجية مسح القوى العاملة 2016  مثال

رمز العنصر )15(

الجودة اسم العنصر

شرح عن جودة إعداد البيانات المصدرية للمؤشر وفقً لمعايير أو محاور الجودة، ويوصى بتضمين اهم 
مؤشرات الجودة ضمن هذا العنصر. انظر الملحق رقم )4(

تعريف العنصر

مشروط  إلزامية العنصر

وثيقة منهجية مسح القوى العاملة 2016  مثال
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)16( رمز العنصر

مكونات المؤشر اسم العنصر

المؤشرات اإلحصائية األخرى التي يعتمد عليها حساب المؤشر المطلوب. تعريف العنصر

موصى به إلزامية العنصر

)17( رمز العنصر   

االستخدام الرئيسي  اسم العنصر

يشمل هذا العنصر توضيح أهمية المؤشر واستخداماته المختلفة من قبل المستخدم  تعريف العنصر

موصى به إلزامية العنصر

يعد الرقم القياسي مقياسً موضوعيً ومؤشرًا اقتصاديً هامً لحساب معدالت التضخم، ومصدرًا مهمً 
للبيانات للكثير من المؤسسات االقتصادية عند صياغة السياسات النقدية والخطط االقتصادية، وكذلك 

للمستوى المعيشي 
مثال

رمز العنصر )18(  

متغيرات المؤشر اسم العنصر

جميع المتغيرات التي تستخدم لحساب المؤشر  تعريف العنصر

موصى به إلزامية العنصر

مثال عدد العاملين هو متغير يدخل في حساب مؤشر متوسط تعويضات العاملين
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3.3 العناصر الزمنية 

    )19( رمز العنصر

دورية التحديث  اسم العنصر

المدة الزمنية الالزمة لتحديث بيانات المؤشر، وعند تغيير دورية التحديث للمؤشر يتم ذكر السنة التي تم 
تغيير هذه الدورية ويجب ذكر هذا في عنصر المالحظات، انظر الملحق رقم )5(

تعريف العنصر

إجباري  إلزامية العنصر

سنوي، ربع سنوي، شهري  مثال

)20( رمز العنصر

الفترة المرجعية  اسم العنصر

الفترة المرجعية أو التغطية الزمنية التي تعود إليها بيانات المؤشر وتشير للفترة المرتبطة ببيانات المؤشر. تعريف العنصر

إجباري  إلزامية العنصر

سبتمبر 2016 مثال

)21( رمز العنصر

التقويم اإلحصائي للنشر اسم العنصر

التاريخ المحدد لنشر البيانات والذي تم إعالم المستخدم به مسبقا ضمن التقويم اإلحصائي تعريف العنصر

إجباري  إلزامية العنصر

يناير 2017 مثال

)22( رمز العنصر

تاريخ توفر مجموعة البيانات اسم العنصر

 التاريخ الفعلي لتوفر مجموعة بيانات المؤشر من المصدر أو تاريخ إتاحة البيانات لالستخدام الداخلي، 
وليست بالضرورة أن تكون منقحة ومعتمده.

تعريف العنصر

موصى به  إلزامية العنصر

2017-01-07 مثال
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)23( رمز العنصر

تاريخ االعتماد  اسم العنصر

تاريخ الموافقة واالعتماد النهائي للبيانات أي عندما تصبح البيانات متاحة للتحليل واستخراج المؤشرات تعريف العنصر

موصى به  إلزامية العنصر

2017-06-01 مثال

)24( رمز العنصر

اسم العنصر تاريخ اإلصدار 

التاريخ الفعلي لنشر وإصدار البيانات بعد اعتمادها  تعريف العنصر

إجباري إلزامية العنصر

2017-07-01 مثال

)25( رمز العنصر     

تاريخ التعديل )بعد النشر( اسم العنصر

تاريخ التعديل على قيمة المؤشر بعد النشر إن وجد  تعريف العنصر

موصى به إلزامية العنصر

مثال 15 - 09 - 2017
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4.3 عناصر الوصول 

)26( رمز العنصر

المعد )المنشئ( اسم العنصر

الجهة ا المنشئة والمسؤولة عن إعداد البيانات المصدرية للمؤشر تعريف العنصر

إجباري  إلزامية العنصر

مركز اإلحصاء – أبو ظبي  مثال

)27( رمز العنصر

اسم العنصر معلومات االتصال بالمعد

تفاصيل االتصال مع الجهة )الحكومية( المسؤولة عن إعداد المؤشر، ويجب أن يراعي المعد أو المسؤول 
الخصوصية حينما يتعلق ذلك بالمعلومات الشخصية في البيانات الوصفية.

تعريف العنصر

إجباري إلزامية العنصر

مركز اإلحصاء - أبوظبي  اسم الجهة 

العنوان أبو ظبي منطقة بوابة أبوظبي

+971 2 8100000 رقم الهاتف

www.scad.ae عنوان البريد اإللكتروني

المالحظات

أحمد  الشخص المنسق

مثال

)28( رمز العنصر

المساهم )المشارك( اسم العنصر

الجهة المساهمة أو المشاركة في إعداد البيانات المصدرية للمؤشر  تعريف العنصر

مشروط  إلزامية العنصر

دائرة القضاء  مثال
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رمز العنصر )29(

اسم العنصر معلومات االتصال بالمساهم )المشارك(

تفاصيل االتصال مع الجهة المساهمة أو المشاركة في إعداد المؤشر. تعريف العنصر

مشروط إلزامية العنصر

دائرة القضاء اسم الجهة 

أبو ظبي - منطقة مدينة زايد الرياضية العنوان

+971 50 000000 رقم الهاتف

xxx@adjd.gov.ae عنوان البريد اإللكتروني

المالحظات

زيد  الشخص المنسق

مثال

رمز العنصر )30( 

التكليف الرسمي )التفويض( اسم العنصر

السند أو النص القانوني الذي يعطى للجهة المعدة للمؤشر الصالحية أو التفويض بإصدار المؤشر تعريف العنصر

موصى به  إلزامية العنصر

أجرى مركز اإلحصاء – أبوظبي التعداد في شهر أكتوبر 2011 وفقً لقرار وتوجيهات المجلس التنفيذي 
بموجب المرسوم 4 ج رقم 2009/21 بتاريخ 23 يوليو 2009 المتعلق باعتماد مشروع الخطة والموازنة المقترحة 

إلجراء تعداد أبوظبي للسكان 2011.
مثال

)31( رمز العنصر

وسيلة النشر اسم العنصر

نوع وسيلة اإلعالم المستخدمة لنشر المؤشر. هناك فرق بين وسيلة اإلعالم التي يتم نشر المؤشر عليها 
وبين وسيلة الحفظ والتخزين لهذا المؤشر. انظر الملحق رقم )6(

تعريف العنصر

موصى به  إلزامية العنصر

عبر الموقع اإللكتروني مثال
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رمز العنصر  )32(

مكان حفظ المؤشر  اسم العنصر

تحديد مكان حفظ وتخزين المؤشر سواء كان في قاعدة البيانات أو أي مكان آخر يحفظ فيه المؤشر  تعريف العنصر

موصى به  إلزامية العنصر

قاعدة البيانات المركزية، الملف المشترك  مثال

)33( رمز العنصر 

اسم العنصر المستخدم )الجمهور( 

 فئة الناس المصرح لهم باالطالع على المؤشر، والمتوقع أن تستفيد من بياناته. ويدعم استخدام عنصر 
الجمهور تحديد القطاع المجتمعي المستخدم لبيانات المؤشر.

تعريف العنصر

إجباري  إلزامية العنصر

مثال مركز اإلحصاء أبو ظبي - حكومي – عام 

5.3 العناصر اإلضافية 

 )34( رمز العنصر 

الكلمات المفتاحية  اسم العنصر

أي من كلمات البحث الدالة والمرتبطة بالمؤشر ويمكن أن تشمل الكلمات المفتاحية المرادفات الدالة على 
المؤشر أو مجتمع الدراسة الذي يستهدفه المؤشر والتي تساعد في عملية البحث عن المؤشر

تعريف العنصر

موصى به إلزامية العنصر

الناتج المحلي اإلجمالي، الناتج القومي اإلجمالي، والناتج القومي، والدخل القومي مثال

رمز العنصر )35(

المالحظات  اسم العنصر

أي توصيات أو تعليق حول المؤشر يؤدي الى استخدامه بشكل أفضل وبصورة أوضح  تعريف العنصر

مشروط  إلزامية العنصر

يتم ذكر الحاالت أو االستثناءات الخاصة بالمؤشر ضمن هذا العنصر مثال
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)36( رمز العنصر

بيانات وصفية إضافية  اسم العنصر

أي معلومات إضافية مفيدة الستخدام المؤشر بشكل أفضل وفهمه بصورة أوضح، يوصى المعد بإضافتها 
على البيانات الوصفية للمؤشر

تعريف العنصر

موصى به  إلزامية العنصر

 )37( رمز العنصر

آخر تعديل على البيانات الوصفية األساسية  اسم العنصر

 تاريخ التغيير األخير في البيانات الوصفية األساسية والتي تشمل التغيير على اسم مؤشر، تعريف المؤشر، 
طريقة حساب المؤشر، وحدة المضاعف، وحدة القياس. 

تعريف العنصر

موصى به  إلزامية العنصر
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4 |  المالحق

الملحق رقم )1( مصدر المؤشر

التعريف نوع المصدر م

مجموعة البيانات التي تنشأ نتيجة العمليات اإلدارية التي تقدمها الجهات المختلفة ال سيما الحكومية 
منها لألفراد والمؤسسات والمجتمع

السجالت اإلدارية 1

يهدف الى توفير بيانات إحصائية حول خصائص معينة لمجتمع احصائي، بحيث تختار عينة من 
وحدات المجتمع باعتماد أحد أساليب المعاينة االحتمالية

المسح اإلحصائي 2

تعداد شامل لتوفير بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية لكافة األفراد في لحظة زمنية محددة. التعداد 3

يمكن أن يكون المؤشر مشتق من خالل عمليات حسابية خاصة  أخرى  4

الملحق رقم )2(: المقياس اإلحصائي 

التعريف المقياس م

 النســبة: هو الرقم الذي يعبر عن النسبة بين قيمتين أي حاصل قسمة X على Y. مثال: 
- نسبة الجنس )اإلناث / الذكور( - الكثافة السكانية )السكان / المنطقة( - نسبة اإلعالة

وقد تكون X هي جزء من Y أو أن تكون X أو Y يقيس ظاهرة معينة خالل فترة زمنية
النسبة 1

النسبة المئوية هي حالة خاصة من النسبة حيث يتم ضرب الناتج من النسبة في 100 لنحصل على 
النسبة المئوية 

مثال: )إجمالي الذكور / مجموع السكان( × %100
النسبة المئوية 2

يعتبر المتوسط الحسابي من أهم مقاييس النزعة المركزية واألكثر استخدامً في النواحي 
التطبيقية ويعرف عمومً على أنه مجموع القيم مقسومً على عددها. مثال: متوسط تعويضات 

العاملين - متوسط دخل األسرة
المعدل )الوسط الحسابي( 3

هو الرقم أو القيمة الذي تفصل النصف األعلى من العينة أو المجتمع )التكرارات( عن النصف السفلي 
بحيث يتساوى على طرفه عدد القيم، فإذا كان عدد هذه القيم فرديً فالوسيط هو الرقم المنصف 

الذي يقسم هذه القيم، أما إذا كان عدد القيم زوجيً فالوسيط هو الوسط الحسابي لمجموع الرقمين 
الوسيطين: مثال: وسيط العمر

الوسيط 4

عبارة عن مؤشر إحصائي يقيس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة، سعر، كمية، قيمة أو 
أجًرا، بالنسبة ألساس معين قد يكون فترة زمنية معينة او مكانً جغرافيً معينً، حيث تؤخذ قيمة 

الظاهرة كأساس لحساب الرقم القياسي. ويسمى الوقت أو المكان الذي تنسب إليه الظاهرة بفترة 
أو مكان األساس، كما يسمى الوقت أو المكان الذي ننسبه إلى فترة أو مكان، المقارنة.

الرقم القياسي
5
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التعريف المقياس م

قياس التنبؤ بالنتيجة التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل حتمي قبل إجرائها، واالحتمال يتشابه مع 
النسبة، واالختالف هو أن المقام في االحتمال يشمل جميع عناصر في المجتمع المحدد في بداية فترة 

المشاهدة.

مثال: توفى 10 أشخاص في سنة واحدة من مجتمع مكون من 1000 شخص في بداية العام، فإن 
احتمالية الوفاة خالل تلك السنة ستكون 10 ÷ 1000 أو 0.01 

االحتمال 6

أعلى قيمة بين قيم متغير ما القيمة العظمى 7

أصغر قيمة بين قيم متغير ما القيمة الصغرى 8

الفرق بين القيمة العظمى والقيمة الصغرى لمتغير ما المدى 9

متوسط مربعات انحراف القيم عن وسطها الحسابي التباين 10

الجذر التربيعي للتباين  االنحراف المعياري 11

الفرق بين قيمتين الفرق /التغير 12

هي القيم التي تقسم المفردات المرتبة تصاعديً إلى أربعة أقسام متساوية من حيث العدد

- الربيع األول )Q1(: وهو القيمة التي يكون ربع المفردات أصغر منها، وثالثة أرباع المفردات أكبر منها.

- الربيع الثاني )Q2(: وهو قيمة التي يكون نصف المفردات  أصغر منها، والنصف األخر أكبر منها.

- الربيع الثالث )Q3(: وهو القيمة التي يكون ثالثة أرباع القيم أصغر منها والربع اآلخر أكبر منها.

الربيعيات 13

المصدر: التحليل اإلحصائي األساسي باستخدام SPSS للدكتور محفوظ جودة

الملحق رقم )3(: معامل المضاعفة

التعريف معامل المضاعفة م

واحد 1 1

عشرة 10 2

مائة 100 3

الف 1,000 4
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التعريف معامل المضاعفة م

عشرة آالف 10,000 5

مائة ألف 100,000 6

مليون 1,000,000 7

عشرة مليون 10,000,000 8

مائة مليون 100,000,000 9

مليار 1,000,000,000 10

غير ذلك )حدد( 11

الملحق رقم )4(: معايير )محاور( الجودة

التعريف االسم عربي م

يقيس هذا المحور مدى تلبية البيئة المؤسسية والقانونية وتلبية الموارد البشرية والمالية 
والتكنولوجية لمتطلبات العمل اإلحصائي.

الترتيبات المؤسسية الداعمة 
للجودة

1

يقيس هذا المحور مدى تحقيق البيانات اإلحصائية لمتطلبات المستخدمين. المالءمة 2

يقيس هذا المعيار مدى كفاية المعلومات الوصفية لإلحصاءات ووضوح اإلحصاءات المنشورة بحيث 
تمّكن المستخدم من فهمها.كما يقيس مدى تطابق المنهجيات المستخدمة مع المنهجيات 

اإلحصائية المعتبرة.
وضوح المنهجية وسالمتها 3

يقيس هذا المحور مدى كفاءة البيانات وقدرتها على وصف الظاهرة قيد البحث والدراسة. وتعرف 
الدقة أيًضا بمقدار التقارب بين القيم المقدرة من المسح والقيم الحقيقية.

دقة البيانات 4

يقيس هذا المحور مدى االنسجام في البيانات التي يتم جمعها، واالتساق والتكامل بين اإلحصاءات 
المنشورة بحيث يمكن المقارنة بينها أو دمجها مًعا، باإلضافة إلى مدى إمكانية المقارنة بين 

اإلحصاءات الصادرة في فترات زمنية مختلفة
االتساق والترابط 5

يقيس هذا المحور مدى سهولة الحصول على البيانات والمعلومات اإلحصائية بطرق ووسائل مختلفة 
مالئمة للمستخدمين كافة.

 اإلتاحة 
)إمكانية الوصول إلى 

اإلحصاءات(
6

يقيس هذا المحور طول المدة الزمنية بين تاريخ اإلسناد الزمني للمسح وتاريخ إتاحة البيانات، باإلضافة 
إلى مدى االنضباط بنشر اإلحصاءات وفًقا للجدول الزمني المعتمد.

الوقتية وحداثة البيانات 7
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الملحق رقم )5(: دورية التحديث

التعريف  االسم  م

يتم تحديث البيانات بشكل يومي يومي 1

يتم تحديث البيانات أسبوعيً أسبوعي 2

يتم تحديث البيانات كل اسبوعين كل اسبوعين 3

يتم تحديث البيانات كل شهر شهري 4

يتم تحديث البيانات كل ثالث شهور ربع سنوي 5

يتم تحديث البيانات كل ستة أشهر  نصف سنوي 6

يتم تحديث البيانات كل 12 شهر  سنوي 7

يتم تحديث البيانات كل خمس سنوات  كل خمس سنوات 8

يتم تحديث البيانات بشكل دوري بناء على عدد السنوات المحدد لها  كل عدد محدد من السنوات 9

يتم تحديث البيانات في فترات متفاوتة في المدة وحسب ما تفتضيه الحاجة غير منتظم 10

لم يوضع تاريخ أو مدة محددة لتحديث البيانات أو غير معروف متى سيتم تحديثه غير محدد 11

في حال عدم توفر أي معلومة عن دورية تحديث المؤشر غير متوفر 12

الملحق رقم )6(: وسائل النشر 

التعريف االسم م

على الشبكة اإلنترنت العنكبوتية  عبر االنترنت 1

أداة تستخدم إلنشاء الجداول الديناميكية منشئ الجداول 2

الخرائط الطبوغرافية والموضوعية والجغرافية  الخرائط 3
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