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أطر الجودة وقياس أداء النظم والمكاتب اإلحصائية
مقدمة
تنبع أهمية اإلحصاءات الرسمية في أي دولة لكونها المصدر األساسي ألصحاب القرار في عمليات التخطيط
االجتماعي واالقتصادي وفي شتى القطاعات والمجاالت التنموية ،خاصة في توفير االحتياجات الوطنية وحسب
درجة األهمية واألولويات ،والتي من خاللها يقوم أصحاب القرار باتخاذ القرارات التنفيذية والمتابعة على
اإلنجازات المتحققة ،حتى يتم االنجاز وتتحقق األهداف كليا أو جزئيا ،مع ضرورة وجود تغذية راجعة تلخص
أهم العبر والتوصيات التطويرية والمتابعات عليها في المرحلة القادمة .بالتالي فان القرارات ال بد أن تبنى على
البيانات والمعلومات واإلحصاءات ذات الجودة العالية والموثوقة ،وأن تتاح لكافة المستخدمين في نفس الوقت
وفي التوقيت المناسب ،وأن يتم توفيرها من قبل األجهزة اإلحصائية الرسمية ،وبالتعاون مع شتى الوزارات أو
المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية ،ومراكز األبحاث والجامعات والقطاعات األهلية والخيرية األخرى.
يهدف هذا الدليل إلى تطوير معرفة ومهارة المشاركين بهذه المواضيع ،بما يشمل المفاهيم الخاصة بالجودة
الشاملة وكذلك المنهجيات واألساليب واألطر المتبعة لضمان الجودة في النظم والمكاتب اإلحصائية ،حيث
يستلزم ذلك إن يكون هناك نظام إلدارة الجودة في تلك النظم والمكاتب اإلحصائية ،وان يستند هذا النظام إلى
المعايير الدولية ،في نفس الوقت يلبي المتطلبات واالحتياجات الوطنية والمحلية ،حيث يعتبر الهدف األساسي
للجودة هو التحسين المستمر في األداء على كل الصعد سواء اإلدارية والفنية ،وذلك بهدف تلبية احتياجات
مستخدمي البيانات أو المهتمين بها ،وبعبارات بسيطة فان نظام الجودة هو نظام إلدارة طرق العمل ،ولتقليل
فرص األخطاء وتحسين فرص النجاح ،وهو أيضا هيكل لإلدارة والمسؤوليات واإلجراءات والعمليات وإدارة
الموارد إضافة إلدارة تنفيذ مبادئ وخطوط العمل الالزمة لتحقيق أهداف الجودة في النظام اإلحصائي الوطني.
يمكن هذا التدريب المتدربين من االطالع بشكل واسع ودقيق على موضوع الجودة ،حيث سيتم تطوير معرفتهم
ومهاراتهم بهذه الخصوص ،بما يشمل المفاهيم الخاصة بالجودة ،وكذلك المنهجيات واألساليب واألطر المتبعة
لضمان الجودة في النظم والمكاتب اإلحصائية ،حيث يستلزم ذلك أن يكون هناك نظام إلدارة الجودة في تلك
النظم وان يستند هذا النظام إلى المعايير الدولية ،وفي نفس الوقت عليه أن يلبي أيضا المتطلبات الوطنية
والمحلية ،حيث يعتبر الهدف األساسي للجودة هو التحسين المستمر في األداء على كل المجاالت إلدارية والفنية،
وذلك بهدف تلبية احتياجات مستخدمي البيانات والمستفيدين ،وبعبارات بسيطة فان نظام الجودة هو نظام إلدارة
طرق العمل ،وتقليل فرص األخطاء وتحسين فرص النجاح ،وهو أيضا هيكل لإلدارة والمسؤوليات واإلجراءات
والعمليات وإدا رة الموارد ،إضافة إلدارة تنفيذ مبادئ وخطوط العمل الالزمة لتحقيق أهداف الجودة في األجهزة
والمكاتب اإلحصائية.
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الفصل األول

مكونات النظام اإلحصائي الوطني ومؤشراته
 .1مكونات النظام اإلحصائي الوطني
يتشكل النظام اإلحصائي الرسمي الوطني في كل دولة بشكل عام من ثالثة مكونات أساسية هي:
 1.1السجالت اإلدارية
 1.1المسوح بالعينة
 1.1التعدادات
وفيما يلي شرح مفصل للخصائص األساسية للنظام اإلحصائي الرسمي الوطني لهذه المصادر:

 1.1السجالت اإلدارية
هي البيانات التي تنتج عن األعمال الروتينية التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية المسؤولة قانونا عن
إدارة وتشغيل أنظمة التسجيل المختلفة ألنشطته المتعددة ،والتي تنتج عن العمليات الروتينية التي تقوم بها .وذلك
مثل سجل السكان ،سجل التعليم ،سجل األعمال التجاري ،سجل القوى العاملة ،السجل الضريبي ،سجل المعاقين،
السجل الصحي ،وسجل المواليد والوفيات ،والسجل العدلي وغيرها.
تتطلب هذه السجالت وجود مرجعية قانونية إللزام المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه القوانين بالعمل بموجبها،
وجهة رسمية سواء وزارة أو مؤسسة تتابع عملية التسجيل في إحدى المجاالت.
بشكل عام فان هذه السجالت يشوبها نقص في شمول التسجيل وفي دقة وجودة المعلومات المسجلة ،في نفس
الوقت ال يتم تحديثها عادة في الوقت المناسب إال أن يحتاج المواطن إلى خدمة في هذا المجال ،وهذه السجالت
في الدول النامية بحاجة إلى تطوير مستمر ،خاصة من ناحية سن القوانين والتشريعات وتنظيم عملية التسجيل
وإجراءاتها بدقة وشمولية مقبولة.

 2.1المسوح بالعينة :
هي البيانات التي تنتج عن األعمال التي تقوم بها األجهزة اإلحصائية الحكومية ومراكز األبحاث والجامعات
والباحثين من جمع بيانات حول موضوع أو مجال محدد باستخدام عينة عشوائية ممثلة من المجتمع ،وذلك في
شتى المجاالت السكانية االقتصادية واالجتماعية والسكانية والبيئية وغيرها.

 3.1التعدادات:
يعرف التعداد بأنه العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات اإلحصائية عن
أعداد السكان وتوزيعهم حسب الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية األساسية في فترة مرجعية
محددة ،ولجميع األشخاص داخل حدود الدولة وللمواطنين المتواجدين داخل حدود الدولة بصفة مؤقتة.
عادة ما تنفذ التعدادات كل عشر سنوات ،وتتولى الدول واألجهزة اإلحصائية فيها بالمسؤولية واإلشراف على
تنفيذها ،حيث تعتبر التعدادات شكل من أشكال السيادة على األرض.
وهذا يتضمن أن يعد كل فرد من األفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود الدولة في لحظة زمنية محددة
وتاريخ معين ،وأن تسجـل خصائصه الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية في تاريخ إسنادها الزمني بشكل
منفصل عن خصائص غيره من أفراد األسرة .وتهدف التعدادات بصورة أساسية إلى:
 .1جمع ونشر البيانات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية حول السكان بهدف توفير المتطلبات الرسمية
للدولة من بيانات السكان والمساكن والمنشآت ،والتي ستطلبها خطط التنمية الوطنية،واحتياجات متخذي
القرارات والمخططين والباحثين ،إضافة إلى توفير البيانات حسب التوصيات والمتطلبات الدولية.
 .1توفير وتحديث إطار المعاينة لكافة الجهات ،خاصة ل للمسوح االقتصادية واالجتماعية والسكانية.
 .1إجراء األبحاث اإلحصائية المتخصصة ،والتي تجرى بأسلوب العينة مثل مسوح القوى العاملة ،ومسح إنفاق
ودخل األسرة ،والمسوح والبحوث الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة ،والبحوث الصحية
والتعليمية ،والبحوث الخاصة بالمساكن ،وأية مسوح تقوم بها الجهات األخرى.
 .4إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي ستطلبها
برامج التنمية.
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 .5توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا ً لقياس التغير الحاصل في الخصائص السكانية مع مرور الزمن،
وإجراء المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية ،ومراجعة وتقييم اإلسقاطات السكانية والتقديرات والتنبؤات
المستقبلية.
 .6تحديث أطر المعاينة

الفرق بين المسوح والتعدادات والسجالت اإلدارية
الجدول التالي يمثل الفروق بين السجالت اإلدارية والتعدادات والمسوح
التعدادات
السجالت
المصدر
الخاصية
كل  10سنوات للسكان
مستمرة
الدورية
والمساكن ،وكل  5سنوات لتعداد
المنشآت
حصر شامل لوحدات العد
حسب نسبة اكتمال
الشمول
التسجيل
نقص الشمول
نقص التسجيل
درجة الدقة
إسناد ثابت (منتصف ليلة العد)
مستمر/متحرك
اإلسناد الزمني
تختلف الدول في مدى استخدامها لهذه المصادر ودقة جودتها

المسوح
شهرية ،ربعية فصلية،
سنوية
عينة عشوائية
أو عمدية
خطأ المعاينة
فترة جمع البيانات

 .2المتغيرات والمؤشرات والمفاهيم اإلحصائية:
 1.2المؤشرات والمفاهيم اإلحصائية
يعرف المؤشر أو المتغير اإلحصائي بأنه مشاهدة لخاصية(قيمة) أو مجموعة خصائص للمفهوم وتتباين
المشاهدات من عنصر آلخر .والمتغير عكس الثابت ،واإلحصاء ال يدرس إال المتغيرات مثل الدخل ،العمر.

 2.2استخدام المؤشرات اإلحصائية :تستخدم المؤشرات في شتى المجاالت وخاصة في:
•
•
•
•
•
•
•

تمثل المؤشرات حجر الزاوية في رصد وتقييم الجهد التنموي وبرامج التنمية والرفاهية االقتصادية
واالجتماعية وقياس تغيرها وتحديد أسباب ذلك.
حساب اإلسقاطات المستقبلية
تحديد الواقع والتوجهات في القيم واألهداف
دراسة العوامل المؤثرة في الظاهرة ومعرفة تأثيراتها وبناء السالسل الزمنية
وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية.
إجراء المقارنات الدولية
استخدام المؤشرات يساهم في تقليل التكلفة واألعباء الوطنية على المدى الطويل

 3.2أنواع المؤشرات:
 .1المؤشر أو المصطلح اإلحصائي:
هو تجميع لمعارف مجردة لخصائص األشياء ،مثل البطالة ،األمية وغيرها ،وهو المختصر الدال لهذه
الخاصية ،وتتضمن التعريف الواضح لهذا المصطلح.والمؤشر عنصر رقمي يعكس بيانات إحصائية
لمفهوم محدد في وقت محدد أو فترة مرجعية محددة ،ومكان محدد ،وآلية حساب محددة ،ولفئة محددة،
وأي خصائص أخرى محددة .ويجب أن يعكس المفهوم اإلجابة للعناصر التالية:
 ماذا؟ وحدة العد ،اإلطار ،الشمول
 كيف؟ التصنيف أو التصنيفات
 أين؟ التمثيل الجغرافي
 متى؟ المرجع الزمني/اإلسناد
 بشكل عام فان عدد المؤشرات التي يمكن استخراجها ال نهائي ،وقد تحسب بناء على متغير واحد أو
أكثر أو يتم التركيز على أهم المؤشرات التي تقاس عبر الزمن لنفس المكان ،وإحصائيا يعامل
المؤشر المحسوب لعدة فترات كمتغير إحصائي.
 .2عند التعامل مع عدة مؤشرات ينبغي االنتباه إلى االعتبارات التالية عن المؤشر:
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المؤشر ليس مجرد رقم بل يمثل خصائص أو صفات للناس أو األشياء وآراء ومواقف حول مختلف
الظواهر.
المفهوم المستخدم واإلسناد الزمني
الموقع الجغرافي والظروف الخاصة
مراعاة وحدة التحليل ووحدة القياس
التقريب للخانات
تعدد المصادر واختالف منهجية جمع البيانات

 .3تقسيمات أخرى ألنواع المؤشرات
 أرقام مطلقة  absolute numbersمثل عدد السكان في سنة معينة في الدولة.
 نسب مئوية  Percentagesالمجموع  100لجميع النسب.
 المتوسطات أو المعدالت  : Mean or Averageمثل الوسط الحسابي ،متوسط استهالك الفرد،
ومعدل العالمات للطالب في سنة معينة.
 .4أشكال وحدات القياس
قيم المتغيرات تعتمد على نوع المقياس المستخدم للتعبير عن القيمة ،ويترتب على ذلك تحديد نوع
العمليات الحسابية الممكنة على البيانات بناء على مستوى المقياس ،حيث أن هناك أربعة أنواع من
المقاييس هي:
 1.4المقياس االسمي ( :)Nominal Scale
القيم فيه تعبر عن أسماء تستخدم للتصنيف والتمييز فقط،وال نستطيع إجراء عمليات رياضية (حسابية)
على تلك األرقام مثل رقم المبنى.
 2.4المقياس الترتيبي (:)Ordinal Scale
يتم إعطاء القيم ترتيب معين ليعكس االختالف في الرتب أو الدرجات والفروق بين القيم المرتبة المتتالية
ليست متساوية بالضرورة مثل :األول ،الثاني ،الثالث ،ومثل موافق بشدة ،موافق ،محايد،أعارض،
أعارض بشدة .والتي تستخدم عادة في استطالعات الرأي.
 3.4مقياس المسافة (:)Interval Scale
تكون الفروق بين القيم المتتالية فيها متساوية ،وتوضع نقطة البداية (الصفر) عشوائيا وال ينعدم المتغير
عند الصفر ،مثل قياس االرتفاع ودرجة الحرارة.
 4.4المقياس النسبي ):)Ratio Scale
متغير رقمي تكون فيه الفروق بين القيم المتتالية متساوية ومنسوبة إلى نقطة أصل تنعدم فيها الصفة .مثل
قياس الطول والوزن والعمر والدخل وغيرها.
.5





تقسيمات أخرى للمتغيرات:
متغير متصل ومتغير منفصل :مثل العمر وعدد الغرف
متغير أساسي ومتغير مشتق مثل حجم األسرة ،متوسط عدد األفراد في األسرة.
متغير كمي ومتغير نوعي  :الكمي مثل :وزن السيارة ،وارتفاع العمارة ،المتغير النوعي :مثل طويل،
قصير.
متغير تابع ومتغير مستقل :المتغير التابع هو الذي قيمته تعتمد على المتغير المستقل.

الفصل الثاني

التعريف بالجودة وعناصرها
 1.2تعريف الجودة
تشير الجودة بشكل عام إلى مقياس يقوم على أساس تفضي لسلعة أو خدمة معينة بالمقارنة مع غيرها من السلع
والخدمات .وفي إطار اإلحصاءات الرسمية ،فإن السلعة هي المنتج اإلحصائي أو اإلحصاءات المنشورة
والمتاحة للجمهور ،الخدمة هي خدمة إحصائية معينة ،ومن هنا فان جودة البيانات اإلحصاءات تشير إلى جميع
6

المجاالت المتعلقة بمدى تلبية اإلحصاءات لحاجة المستخدمين واستجابتها لتوقعاتهم ،وذلك من حيث المحتوى
والشكل وطريقة العرض والدقة والتوقيت المناسب.
كانت أول محاولة لوضع تعريف لمفهوم إدارة الجودة الشاملة من قبل ( BQAمنظمة الجودة البريطانية) حيث
عرفت  TQMعلى أنها " الفلسفة اإلدارية للمؤسسة التي تدرك من خاللها تحقيق كل من احتياجات المستهلك
وكذلك تحقيق أهداف المشروع معاً" .بينما عرفها العالم جون اوكالند" على انها الوسيلة التي تدار بها المنظمة
لتطور فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل".
أما من وجهة نظر أمريكية فإن تعريف  TQMيكون على الشكل التالي( :إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة
وخطوط عريضة ومبادئ تدل وترشد المنظمة لتحقق تطور مستمر وهي أساليب كمية باإلضافة إلى الموارد
البشرية التي تحسن استخدام الموارد المتاحة وكذلك الخدمات بحيث أن كافة العمليات داخل المنظمة تسعى ألن
تحقق إشباع حاجات المستهلكين الحاليين والمرتقبين).
أما وفق  Royal Mailفتعرف الجودة الشاملة على أنها الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل والتي تشجع العاملين
للعمل ضمن فريق واحد ،مما يعمل على خلق قيمة مضافة لتحقيق إشباع حاجات المستهلكين .ووفقا ً لتعريف
 British Rail ways boardفإن إدارة الجودة الشاملة هي العملية التي تسعى ألن تحقق كافة المتطلبات
الخاصة بإشباع حاجات المستهلكين الخارجيين وكذلك الداخليين باإلضافة إلى الموردين.
كما حدد كول ( )1995 Cole,مفهوم إدارة الجودة الشاملة (بأنها نظام إداري يضع رضا العمال على رأس
قائمة األولويات بدالً من التركيز على األرباح ذات األمد القصير ،إذ أن هذا االتجاه يحقق أرباحا ً على المدى
الطويل أكثر ثباتا ً واستقرارا ً بالمقارنة مع المدى الزمني القصير) .كما عرفها تونكس (  )1991 Tunksبأنها
اشتراك والتزام اإلدارة والموظف في ترشيد العمل عن طريق توفير ما يتوقعه العمل أو ما يفوق توقعاته .وقد
عرفها أوماجونو ( )Omachonu 1991بأنها استخدامات العميل المقترنة بالجودة وإطار تجربته بها.
وبهذا فإن جودة البيانات تمثل مجموعة السمات والخواص في المنتج أو الخدمة اإلحصائية التي تلبي حاجة
المستفيدين أو المستخدمين أو المعنيين وتحقق رضاهم .أما إدارة الجودة الشاملة ( Total Quality
 ) Managementفي جوهرها هي توجه إداري للنجاح بعيد المدى من خالل إرضاء العمالء من خالل إدارة
الجودة الشاملة من قبل كل العاملين في المؤسسة ،والذين يشاركون في تحسين اإلجراءات،المنتجات ،الخدمات
والثقافة السائدة في مكان العمل ،حيث أن طرق تطبيق هذا التوجه جاءت من تعاليم رواد الجودة أمثال فيليب
1
كروسبي ,ويليام ديمنغ ,أرمان فيغنباوم ,كارو إيشيكاوا وجوزيف جوران.
تعرف الجودة أيضا بالضبط المتكامل (الشامل) لجودة اإلنتاج ،وهي عبارة عن نظام شامل ومتكامل،يمكن
بواسطته تجميع عمل الوحدات المختلفة داخل المصنع أو المنشأة التي تعمل في مجاالت تطوير الجودة
وتحسينها ،وذلك لضمان إنتاج المنتجات بدرجة مناسبة من الجودة ترضي رغبات المستهلك وبأقل التكاليف.

 2.2االنتظام والوقتيةTimeliness and Punctuality :
يتم إتاحة البيانات في الوقت المناسب الستخدامها ،حيث تشير الوقتية إلى الفترة الزمنية بين تاريخ إتاحة
البيانات للمستخدم ووقوع الحدث أو الظاهرة التي تصفها هذه البيانات ،في حين يشير االنتظام إلى الفترة
الفاصلة بين تاريخ إصدار البيانات والتاريخ الفعلي الذي يجب فيه تسليم البيانات .وتواجه األجهزة
اإلحصائية تحدي يتمثل بتحسين الوقتية بحيث يتم نشر البيانات في الوقت المناسب مع الحفاظ على دقة
عالية:
 .1الحيادية  :Neutralيتم إتاحة البيانات لكافة المستخدمين والمعنيين والجمهور العام دون تحيز.
 .1إمكانية الوصول والوضوح  :Clarity & availabilityتشير إمكانية الوصول إلى السهولة
والظروف التي يتم فيها الحصول على البيانات اإلحصائية ،بحيث تكون سهلة االستخدام ومالئمة
للمستخدم من حيث الشكل والمضمون ،بينما يشير مفهوم الوضوح إلى بيئة المعلومات المتعلقة

1
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.1
.4

.5

بالبيان ات ،من حيث إرفاقها ببيانات وصفية مناسبة ،وشروحات مثل أشكال بيانية وخرائط ،وكذلك من
حيث توفر المعلومات حول جودة هذه البيانات .ويتم قياس هذا البعد باستخدام عدة مؤشرات.
التشاور مع المستخدمين  :Users dialogueيتم تنفيذ حوار مع المستخدمين والمهتمين ،واإلجابة
على استفساراتهم.
االتساق  :Coherenceيتعلق هذا البعد بمدى تالؤم اإلحصاءات المتجمعة بمنهجيات مختلفة
وألغراض متعددة فيما بينها ،ومدى وجود منهجيات قابلة للمقارنة وتؤدي إلى نتائج متشابهة من حيث
القياسات في مختلف أركان النظام اإلحصائي بما فيها مصادر البيانات األولية والثانوية ،ويتم قياس
هذا البعد باستخدام عدة مؤشرات.
االكتمال  :Completenessيركز هذا البعد على مدى توفر جميع اإلحصاءات الالزمة ،ومدى
اكتمال اإلحصاءات من حيث شمول المؤشرات والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنية والتغطية من
حيث الفئات المستهدفة وغير ذلك من األمور ذات العالقة.

عند الحديث عن النظام اإلحصائي الشامل ومخرجاته فان الخصائص والمعايير اآلتية 2تمثل العناصر األساسية
للجودة الشاملة في هذا النظام ،وهي:
 .1الصلة بالواقع ( :)Relevanceيتعلق هذا البعد بمدى تلبية البيانات للحاجات الحقيقية للمستخدمين ،حيث
تعكس هذه الحاجات المواضيع والمجاالت التي يحتاجها المستخدمون.
 .1الدقة ( :) Accuracyيتعلق هذا البعد بمدى التطابق بين البيانات والواقع الحقيقي للظاهرة ،ومدى تلبية
البيانات للحاجات الحقيقية للمستخدمين من ناحية صحة المؤشرات لموضوع البحث.
 .1الوقتية ( :)Timelinessيشير هذا ا لبعد إلى الفترة الفاصلة بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ النشر
وإتاحتها للمستخدمين ،حيث تواجه األجهزة اإلحصائية تحدي يتمثل بتحسين الوقتية بحيث يتم نشر البيانات
في الوقت المناسب للمستخدمين مع الحفاظ على دقة عالية لها.
 .4إمكانية الوصول ( :)Accessibilityيشير هذا البعد إلى سهولة حصول المستخدمين على إمكانية الوصول
لبيانات األجهزة اإلحصائية ،بحيث تكون سهلة االستخدام ومالئمة من حيث الشكل والمضمون.
 .5القابلية للمقارنة( :)Comparabilityيشير هذا البعد إلى إمكانية مقارنة البيانات اإلحصائية عبر الزمن
والمكان وكذلك بين المجموعات الجزئية للمجتمع.
 .6االتساق ( :)Coherenceيتعلق هذا البعد بوجود منهجيات قابلة للمقارنة وتؤدي إلى نتائج متشابهة ومتسقة
من حيث القياسات في مختلف أركان النظام اإلحصائي بما فيها مصادر البيانات األولية والثانوية.
 .7االكتمال ( :)Completenessيركز هذا البعد على اكتمال اإلحصاءات من حيث شمول المؤشرات
والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنية والتغطية من حيث الفئات المستهدفة وغير ذلك من األمور ذات
العالقة.

 3.2العناصر األساسية األخرى إلدارة الجودة الشاملة
حسب المعهد األميركي للجودة ،يمكن تلخيص إدارة الجودة الشاملة على أنها نظام إداري ،لمنظمة تركز على
متطلبات عمالئها ،يقوم على أن جميع العاملين يعملون لتأمين التحسين المستمر .وتستخدم االستراتيجيات
والمعطيات والتواصل الفعال لدمج وتكامل اختصاص الجودة في ثقافة ونشاطات المنظمة .بالتالي فان العناصر
األساسية في إدارة الجودة الشاملة هي:
 .1التركيز على العمالء  :العميل يحدد في نهاية المطاف مستوى الجودة .بغض النظر عما تبذله المنظمة
لتعزيز تحسين الجودة وتدريب الموظفين ودمج الجودة في عملية التصميم ورفع مواصفات أجهزة
الكمبيوتر أو البرامج أو شراء أدوات القياس الجديدة ،حيث ان العميل هو الذي يحدد ما إذا كانت الجهود
جديرة باالهتمام أو ال .بالتالي على األجهزة اإلحصائية التشاور مع مستخدمي البيانات حول احتياجاتهم من
المؤشرات اإلحصائية ودوريتها والحد األدنى من الجودة بحيث تكون صالحة لالستخدام ألغراض التخطيط
واتخاذ القرارات.
 .1المشاركة الشاملة للموظفين  :جميع الموظفين يشاركون في العمل من أجل تحقيق األهداف المشتركة.
االلتزام التام للموظف يحصل فقط عندما تتم إزالة الخوف من مكان العمل ويتم تمكينه ضمن مهماته وقيام
اإلدارة بتأمين البيئة المناسبة .أنظمة العمل ذات األداء العالي هي التي تدمج جهود التحسين المستمر ضمن
العمليات العادية .الفرق التي تدار ذاتيا هي شكل من أشكال التمكين.
 .1محورية اإلجراءات.
 .4نظام متكامل.
 .5التوجه المنهجي واالستراتيجي.
2
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 .6التحسين المستمر.
 .7اتخاذا لقرارات بنا ًء على الحقائق.
 .8التواصل.

 4.2ومن جهة أخرى فقد حدد كوا ,ماكوني وشرودر في ورقتهم[ ]6تسعة عناصر تلخص إدارة
الجودة الشاملة هي:
.1
.1
.1
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تصميم المنتجات عابر للوظائف
إدارة اإلجراءات
إدارة جودة المورد
مشاركة العمالء
المعلومات واإلفادة
القيادة الملتزمة
التخطيط االستراتيجي
التدريب العابر للوظائف
مشاركة الموظفين

 5.2الخصائص والمميزات لإلحصاءات الصادرة عن النظم والمكاتب اإلحصائية:
 .1الدقة  :Accuracyينبغي أن تكون المؤشرات الصادرة ذات صحة ودقة عالية ،وصالحة التخاذ القرارات
المبنية عليها ،حيث تعكس دقة البيانات مدى قرب (مطابقة) الحسابات والتقديرات من القيم الفعلية أو
الحقيقية التي قصدت اإلحصاءات قياسها ،ويتم قياس هذا البعد باستخدام عدة مؤشرات ،ويشمل فحص دقة
البي انات جوانب متعددة في المسح من أبرزها األخطاء اإلحصائية بسبب استخدام العينة ،وكذلك األخطاء
غير اإلحصائية والتي تعود إلى طاقم العمل وأدوات المسح ،باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح
وتأثيرها على التقديرات.
 .1الصلة بالواقع  :Relevanceينبغي أن تعكس تلبية حاجة المستخدم من ناحية مالءمتها للواقع.
 .1الرسمية  :Officialأجهزة اإلحصاء هي الجهة المكلفة رسميا بإعداد ونشر الرقم اإلحصائي عن الدولة.
 .4االنتظام والوقتية Timeliness and Punctuality:يتم إتاحة البيانات في الوقت المناسب الستخدامها،
حيث تشير الوقتية إلى الفترة الزمنية بين تاريخ إتاحة البيانات للمستخدم ووقوع الحدث أو الظاهرة التي
تصفها هذه البيانات ،في حين يشير االنتظام إلى الفترة الفاصلة بين تاريخ إصدار البيانات والتاريخ الفعلي
الذي يجب فيه تسليم البيانات .وتواجه األجهزة اإلحصائية تحدي يتمثل بتحسين الوقتية بحيث يتم نشر
البيانات في الوقت المناسب مع الحفاظ على دقة عالية.
 .6الحيادية  :Neutralيتم إتاحة البيانات لكافة المستخدمين والمعنيين والجمهور العام دون تحيز.
 .7إمكانية الوصول والوضوح  :Clarity & availabilityتشير إمكانية الوصول إلى السهولة والظروف
التي يتم فيها الحصول على البيانات اإلحصائية ،بحيث تكون سهلة االستخدام ومالئمة للمستخدم من حيث
الشكل والمضمون ،بينما يشير مفهوم الوضوح إلى بيئة المعلومات المتعلقة بالبيانات ،من حيث إرفاقها
ببيانات وصفية مناسبة ،وشروحات مثل أشكال بيانية وخرائط ،وكذلك من حيث توفر المعلومات حول جودة
هذه البيانات .ويتم قياس هذا البعد باستخدام عدة مؤشرات.
 .8التشاور مع المستخدمين  :Users dialogueيتم تنفيذ حوار مع المستخدمين والمهتمين ،واإلجابة على
استفساراتهم.
 .9االتساق  :Coherenceيتعلق هذا البعد بمدى تالؤم اإلحصاءات المتجمعة بمنهجيات مختلفة وألغراض
متعددة فيما بينها ،ومدى وجود منهجيات قابلة للمقارنة وتؤدي إلى نتائج متشابهة من حيث القياسات في
مختلف أركان النظام اإلحصائي بما فيها مصادر البيانات األولية والثانوية ،ويتم قياس هذا البعد باستخدام
عدة مؤشرات.
 .10االكتمال  :Completenessيركز هذا البعد على مدى توفر جميع اإلحصاءات الالزمة ،ومدى اكتمال
اإلحصاءات من حيث شمول المؤشرات والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنية والتغطية من حيث الفئات
المستهدفة وغير ذلك من األمور ذات العالقة.

 6.2تعريفات أخرى إلدارة الجودة الشاملة

9

كانت أول محاولة لوضع تعريف لمفهوم إدارة الجودة الشاملة من قبل (BQAمنظمة الجودة البريطانية)، 3حيث
عرفت  TQMعلى أنها " الفلسفة اإلدارية للمؤسسة التي تدرك من خاللها تحقيق كل من احتياجات المستهلك
وكذلك تحقيق أهداف المشروع معاً" .بينما عرفها العالم جون اوكالند " على انها الوسيلة التي تدار بها المنظمة
لتطور فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل " .أما من وجهة نظر أمريكية فإن تعريف
 TQMيكون على الشكل التالي (إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة وخطوط عريضة ومبادئ تدل وترشد المنظمة
لتحقق تطور مستمر وهي اساليب كمية باإلضافة إلى الموارد البشرية التي تحسن استخدام الموارد المتاحة
وكذلك الخدمات بحيث ان كافة العمليات داخل المنظمة تسعى ألن تحقق إشباع حاجات المستهلكين الحاليين
والمرتقبين) .أما وفق  Royal Mailفتعرف الجودة الشاملة على أنها الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل التي
تشجع العاملين للعمل ضمن فريق واحد مما يعمل على خلق قيمة مضافة لتحقيق إشباع حاجات المستهلكين.
ووفقا ً لتعريف  British Rail ways boardفإن إدارة الجودة الشاملة هي العملية التي تسعى ألن تحقق كافة
المتطلبا ت الخاصة بإشباع حاجات المستهلكين الخارجيين وكذلك الداخليين باإلضافة إلى الموردين .ولذا فقد حدد
كول ( )Cole,1995مفهوم إدارة الجودة الشاملة (بأنها نظام إداري يضع رضا العمال على رأس قائمة
األولويات بدالً من التركيز على األرباح ذات األمد القصير ،إذ أن هذا االتجاه يحقق أرباحا ً على المدى الطويل
أكثر ثباتا ً واستقرارا ً بالمقارنة مع المدى الزمني القصير) .كما عرفها تونكس( )Tunks, 1992بأنها اشتراك
والتزام اإلدارة والموظف في ترشيد العمل عن طريق توفير ما يتوقعه العمل أو ما يفوق توقعاته .وقد عرفها
أوماجونو ( )Omachonu 1991بأنها استخدامات العميل المقترنة بالجودة وإطار تجربته بها.

3
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%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8
4%D8%A9
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الفصل الثالث

سياسة وأهداف الجودة
 1.3نموذج عام لتطبيق إدارة الجودة الشاملة
إن الضبط المتكامل والشامل لجودة المخرجات هو عبارة عن نظام شامل ومتكامل يمكن بواسطته تجميع عمل
الوحدات المختلفة داخل المكاتب اإلحصائية والتي تعمل في مجاالت تطوير جودة البيانات والمؤشرات اإلحصائية
وتحسينها ،وذلك بهدف ضمان دقة شمول وجودة المخرجات بدرجة مناسبة ومقبولة ،بحيث ترضي رغبات
مستخدمي البيانات وبأقل التكاليف وفي الوقت المناسب.

بشكل عام فان تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكاتب اإلحصائية تتطلب مسبقا الخطوات األساسية اآلتية:
 .1تقرر اإلدارة العليا للمؤسسات أو المكاتب أن تتعلم وأن تلتزم بإدارة الجودة الشاملة ،ويتم تعريف إدارة
الجودة الشاملة كأحد استراتيجيات المؤسسة.
 .1تقوم اإلدارة بتقييم الثقافة الحالية ،ورضا العمالء ،ونظم إدارة الجودة.
 .1تحدد اإلدارة القيم والمبادئ األساسية الستخدامها ،وما يتصل بها.
 .4تضع اإلدارة خطة عمل رئيسية إلدارة الجودة الشاملة على أساس الخطوات  1و 1و.1
 .5تحدد المنظمة أولوياتها ومتطلبات العمالء ومالئمة المنتجات والخدمات لتلبية تلك المتطلبات.
 .6تحدد اإلدارة خطوات ومراحل العمليات الدقيقة التي تقوم بها لتلبية احتياجات عمالئها.
 .7تشرف اإلدارة على تشكيل فرق لجهود تحسين جودة مخرجات الخطة العملية.
 .8تشرف اإلدارة على تسارع جهود إدارة الجودة الشاملة من قبل اللجنة التوجيهية.
 .9تساهم اإلدارة بشكل فردي في جهود التخطيط ،والتدريب ،أو في تطوير وسائل أخرى.
 .10إدارة العمليات اليومية وتوحيد التحديثات.
 .11يتم تقييم التقدم ويتم تعديل الخطة حسب الحاجة.
 .11توعية الموظفين بشكل مستمر وبشفافية عالية حول أية إجراءات أو ردود فعل على وضع معين أو في
حالة مكافأة بعض األشخاص أو معاقبتهم.

 2.3أنظمة جودة البيانات الدولية
على األجهزة اإلحصائية أن تفحص إمكانية تطبيق واحد أو أكثر من أنظمة أدوات قياس الجودة وآليات التحسين
والتطوير فيها ،وفيما يلي أهم أدوات وأنظمة قياس الجودة وتحديثاتها:
 .1تطبيق النظام الخاص بإدارة الجودة في االتحاد األوروبي EFQM
 .1تطبيق نظام إدارة الجودة .ISO 9001
 .1تطبيق استمارة الجودة حسب ميثاق الممارسات الجيدة األوروبية .COP
 .4التقييم الذاتي لمدراء المشاريع اإلحصائية .DESAP
 .5تطبيق النظام العام لنشر البيانات .GDDS
 .6لتطبيق النظام الخاص لنشر البيانات .SDDS
 .7تقييم البيانات اإلحصائية بأساليب متخصصة مثل التحليل الديموغرافي.
 .8إعداد تقارير وأبحاث ودراسات علمية تقييميه تتعلق بجودة بيانات المسوح والتعدادات.
 .9مقارنة نفس المسح أو التعداد مع مسوح أو تعدادات أخرى في فترة زمنية مختلفة أو في مناطق جغرافية
مختلفة أخرى أو حتى مع دول أخرى.

 3.3المتطلبات اإلستراتيجية لتحقيق الجودة الشاملة
إدارة الجودة الشاملة يمكن تلخيصها على أنها نظام إدارة للمؤسسة يركز على العمالء ،بحيث يشمل النظام جميع
العاملين في تحسين الجودة بشكل مستمر .ويستخدم إستراتيجية توفر المعلومات والبيانات واالتصاالت الفعالة
ودمج ضبط الجودة في الثقافة وأنشطة المؤسسة ،بالتالي فان سياسة تحسين الجودة تتضمن المتطلبات اآلتية:4
 .1موجه للعمالء :العميل هو الذي يحدد في نهاية المطاف ما يحتاجه من مستوى الجودة المقبول للسلعة أو
الخدمة التي يرغب بالحصول عليها ،وذلك بغض النظر عما تفعله المؤسسة لتشجيع الموظفين على تحسين
الجودة ،لذلك ال بد من دمج الجودة في عملية تصميم وتطوير للسلع والخدمات المقدمة للعمالء في البرامج
http://asq.org/learn-about-quality/total-quality-management/overview/implementing-tqm.html
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المستقبلية ،حيث أن العمالء هم الذين يحددون فيما إذا كانت هذه الجهود لتحسين الجودة جديرة باالهتمام أم
ال.
 .2إشراك الموظفين بالكامل :عندما يشارك جميع الموظفين في العمل من أجل تحقيق األهداف المشتركة ،يمكن
الحصول على االلتزام الكامل من قبلهم بعد أن يشعروا باألمان في مكان العمل ويطردوا الخوف منه،
وعندما يحدث التمكين مع توفير اإلدارة البيئة المناسبة ونظم العمل عالية األداء يتم دمج جهود التحسين
المستمر مع العمليات التجارية العادية ،وتكون فرق العمل المدارة ذاتيا هي أحد أشكال التمكين.
 .3العملية المحورية:تركيز التفكير على العملية المحورية يشكل جزءا أساسيا من إدارة الجودة الشاملة ،وهذه
العملية عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تأخذ المدخالت من الموردين (داخلي أو خارجي) ويحولها إلى
المخرجات الرئيسية ،والتي يتم تسليمها للعمالء .ويتم تحديد الخطوات المطلوبة لتنفيذ العملية ،ويتم
مراقبتها باستمرار وفق مقاييس األداء من أجل الكشف عن االختالفات غير المتوقعة.
 .4نظام متكامل :على الرغم من أن المؤسسة قد تضم العديد من التنوع في التخصصات والوظائف المختلفة إال
انه غالبا ما يتم تنظيمها في الدوائر رأسيا ،أما العمليات األفقية فهي التي تربط هذه الوظائف والتي هي
محور إدارة الجودة الشاملة .أما العمليات الصغرى فهي العمليات التي تضيف ما يصل إلى عمليات أوسع
نطاقا ،وتجميع كل العمليات في العمليات التجارية الالزمة لتحديد وتنفيذ اإلستراتيجية.
كما يجب أن يفهم الجميع الرؤية والرسالة والمبادئ وكذلك سياسات الجودة وأهدافها والعمليات الحرجة للمنظمة،
كما يجب مراقبة األداء والتواصل باستمرار ألداء األعمال حسب نظام متكامل قد يتكون على غرار معايير
بالدريدج الوطنية للجودة البرنامج و /أو دمج معايير  isoااليزو  9000أو معايير الجودة الشاملة األوروبية
 EFQMوالتي يوصي الباحث باعتمادها أو غيرها حسب حاجات الدولة والمرحلة التي وصلتها ،حيث أن كل
منظمة لديها ثقافة في العمل فريدة من نوعها ،وأنه من المستحيل تقريبا تحقيق التميز في منتجاتها وخدماتها ما لم
تكن قد عززت ثقافة ضمان توفر الجودة والجودة الجيدة .وهكذا نظام متكامل يربط عناصر تحسين مستمر في
جودة السلع والخدمات في محاولة لتجاوز توقعات العمالء والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
 .5النهج االستراتيجي والمنهجي :جزء هام من إدارة الجودة هو نهج استراتيجي ومنهجي لتحقيق رؤية
المؤسسة ورسالتها واألهداف الرئيسية التي ترغب في تحقيقها وليس هدف مرحلي قصير المدى .هذه
العملية تدعى التخطيط االستراتيجي أو اإلدارة اإلستراتيجية ،وتشمل صياغة خطة إستراتيجية تدمج الجودة
بوصفها عنصرا ومكونا أساسيا فيها ،حيث تتضمن هذه الخطة اإلستراتيجية الرؤى والنهج واألهداف
التالية:
 1.5التحسين المستمر:الهدف الرئيسي إلدارة الجودة الشاملة هو عملية التحسين المستمر ،وهي التي تقود
المنظمة إلى تطوير القدرات التحليلية واإلبداعية على حد سواء ،وفي إيجاد طرق لتصبح أكثر قدرة
على المنافسة وأكثر فعالية في تلبية توقعات أصحاب المصلحة.
 2.5اتخاذ القرارات على أساس الحقائق :من أجل معرفة مدى نجاح المنظمة وتقدمها ال بد ان تبني
خططها وترسم سياساتها وتتخذ قراراتها باالعتماد على مقاييس األداء األساسية والمستسقاة من حقائق
ومعلومات وبيانات ذات دقة وجودة عالية وليس تخمينات عشوائية .هذا األمر يتطلب من إدارة الجودة
الشاملة في المنظمة القيام بجمع وتحليل البيانات باستمرار من أجل تحسين دقة الخطط وعملية صنع
القرار ،وتحقيق توافق في اآلراء ،والسماح بالتنبؤ على أساس التاريخ الماضي.
 3.5التواصل المستمر :ال بد من التواصل المستمر بين كافة األطراف وكافة العمليات خاصة المرتبطة
يبعضها البعض ،إضافة لمراعاة أوقات التغيير التنظيمي في المؤسسة ،وتلعب االتصاالت الفعالة
دورا كبيرا في الحفاظ على الروح المعنوية وتحفيز الموظفين على جميع المستويات.
 4.5االتصاالت الفعالة :تلعب االتصاالت دورا كبيرا في الحفاظ على الروح المعنوية وتحفيز الموظفين
على جميع المستويات ،مما يساهم في تحقيق الرضا واألمان الوظيفي .وتشمل استراتيجيات
االتصاالت أسلوب وتوقيت عملية االتصال ،بحيث تبقي على رضا العاملين عند مستويات مرتفعة.
تعتبر هذه العناصر ضرورية جدا إلدارة الجودة الشاملة ،حيث أن العديد من المنظمات والمؤسسات تحدد
للعاملين مجموعة من القيم والمبادئ األساسية التي على المنظمة والعاملين فيها أن يعملوا بها .عندما يشارك
جميع الموظفين في العمل من أ جل تحقيق األهداف المشتركة ،يمكن الحصول على االلتزام الكامل من قبلهم بعد
أن يشعروا باألمان في مكان العمل ويطردوا الخوف منه ،وعندما يحدث التمكين ،مع توفير اإلدارة البيئة
المناسبة ونظم العمل عالية األداء يتم دمج جهود التحسين المستمر مع العمليات التجارية العادية ،وتكون فرق
العمل المدارة ذاتيا هي أحد أشكال التمكين والقوة للمؤسسة.
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 4.3استراتيجيات ومنهجيات أخرى لتطوير عملية إدارة الجودة الشاملة
إستراتيجية  :1منهجية إدارة الجودة الشاملة (:(TQM
ان منهجية إدارة الجودة الشاملة ((TQMتأخذ العمليات التجارية الرئيسية والوحدات التنظيمية وتستخدم أدوات
إدارة الجودة الشاملة لتعزيز التحسينات .هذه الطريقة كانت تستخدم على نطاق أوسع في أواخر القرن الماضي،
كما حاولت بعض الشركات تنفيذ أجزاء من  TQMألنها استفادت من خبراتهم.ومن األمثلة على هذا النهج
مراقبة العملية اإلحصائية وأساليب تاجوشى ،ونشر وظيفة الجودة.
إستراتيجية  :2نهج المعلم
يستخدم نهج المعلم تعاليم وكتابات واحد أو أكثر من المفكرين المساهمين في الجودة الرائدة ،وتستخدم كدليل
يتم على أساسها تحديد مكانة المنظمة التي تواجه بعض القصور .ثم تقوم المنظمة بإجراء التغييرات المناسبة
لمعالجة هذا القصور .فعلى سبيل المثال ،قد يقوم مدير مدرسة بدراسة البنود ال  14لنقاط ديمنج أو حضور
دورة تدريبية بذلك ،ثم العمل على تنفيذ المنهجيات المستفادة.
إستراتيجية  :3نهج النموذج المؤسسي
في هذا النهج ،يقوم أفراد كخبراء أو فرق عمل في زيارة المنظمات التي اتخذت دورا قياديا في إدارة الجودة
الشاملة وتحديد العمليات وأسباب النجاح .وبعد ذلك دمج هذه األفكار مع أفكارهم لتطوير النموذج التنظيمي
المالئم وتكييفها لمصلحة المنظمة الخاصة بهم .وقد استخدم هذا األسلوب على نطاق واسع في العقدين
األخيرين من القرن الماضي .ويتضح من المتلقين األوائل لجائزة الجودة شركة مالكولم بالدريدج الوطنية.
إستراتيجية  :4نهج الجودة الشاملة الياباني
المنظمات التي تستخدم نهج الجودة الشاملة اليابانية تدرس تقنيات تنفيذ مفصلة واالستراتيجيات المستخدمة
من قبل الشركات دي مينغ الحائز على الجائزة ،وتستخدم هذه التجربة لوضع خطة رئيسية طويلة المدى.
إستراتيجية  :5نهج معايير الجائزة
عند استخدام هذا النموذج ،يستخدم منظمة معايير جائزة الجودة ،على سبيل المثال :جائزة ديمنج ،وجائزة
الجودة األوروبية ،أو جائزة الجودة مالكولم بالدريدج الوطنية ،وتحديد مجاالت التحسين .وفي إطار هذا
النهج ،يركز تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تلبية المعايير المحددة للجائزة.

 5.3عند حصول أية مؤسسة على شهادة الجودة الشاملة) ،(TQMفان ذلك يدل على التميز
المؤسسي ويؤدي الى تحقيق فوائد مباشرة وغير مباشرة أهمها:
.1
.1
.1
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.11
.11
.14

تعزيز الوضع التنافسي للمؤسسة.
القدرة على التكيف مع تغير ظروف السوق واللوائح الحكومية وغيرها.
زيادة اإلنتاجية.
تعزيز صورة السوق.
القضاء على العيوب والفاقد.
تخفيض التكاليف وتحسين إدارة التكاليف.
ارتفاع الربحية.
تحسين التركيز على العمالء ورضاهم.
زيادة والء العمالء واالحتفاظ بهم.
زيادة األمن الوظيفي.
تحسن معنويات الموظفين
تعزيز المساهمين والقيمة ألصحاب المصلحة.
زيادة عمليات التحسين والمبتكرة.
فوائد إدارة الجودة الشاملة ال حصر لها ،حيث تساعد مؤسستك الحصول على النتائج.

 6.3المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
المبدأ :١
13

إن اإلحصاءات الرسمية عنصر ال غنى عنـه في النظـام اإلعالمـي ألي مجتمـع ديمقراطــي ،بمــا تقدمــه
للحكومــة واالقتــصاد والجمهــور مــن بيانــات عــن الحالــة االقتــصادية والديمغرافيـــة واالجتماعيـــة
والبيئيـــة ،ولتحقيـــق ذلـــك ،يـــتعين أن تقـــوم الوكـــاالت المعنيـــة باإلحصاءات الرسمية بجمع ما يثبت فائدته
العملية من اإلحصاءات الرسميـة وتـوفيره للمـواطنين بتجرد وفاء بحقهم في التماس المعلومات.
المبــدأ :٢
حفاظــا علــى الثقــة في اإلحــصاءات الرسميــة ،يلــزم أن تقــوم الوكــاالت اإلحصائية ،وفقا العتبارات فنية
دقيقة تشمل المبادئ العلميـة وآداب الـسلوك المهـني ،بتحديـد أساليب وإجراءات جمع البيانات اإلحصائية
وتجهيزها وتخزينها وعرضها.
المبدأ :٣
تيسيرا للتفسير السليم للبيانات ،تقوم الوكاالت اإلحصائية ،وفقا للمعـايير العلمية ب ،تقديم معلومات عن مصادر
اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التي تطبق بشأنها.
المبــدأ :٤
للوكــاالت اإلحــصائية أن تعلــق علــى أي تفــسير خــاطئ أو اســتعمال غير سليم لإلحصاءات.
المبدأ :٥
يجوز الحصول على البيانات ،لألغراض اإلحصائية ،مـن أي مـصدر كـان ،ســواء مــن الدراســات
االستقــصائية اإلحــصائية أو الــسجالت اإلداريــة .وينبغــي للوكــاالت اإلحــصائية وهــي تختــار المــصدر أن
تــضع في االعتبــار عناصــر النوعيــة والتوقيــت والتكــاليف والعبء الذي يقع على كاهل المستجيبين.
المبـدأ :٦
يـتعين إضـفاء الـسرية التامـة علـى البيانـات المتعلقـة بـاألفراد الـتي تجمعهـا الوكــاالت اإلحــصائية ألغــراض
إعــداد اإلحــصاءات ،ســـواء تعلقــت بأشــخاص طبيعــيين أو معنويين ،ويتعين استخدامها قصرا في األغراض
اإلحصائية.
المبـــدأ :٧
تتـــاح للجمهـــور القـــوانين واألنظمـــة والتـــدابير الـــتي تعمـــل بموجبـــها النظم اإلحصائية.
المبـدأ :٨
التنـسيق بـين الوكـاالت اإلحـصائية داخـل البلـدان أمـر ضـروري لكفالـة اتساق النظام اإلحصائي وكفاءته.
المبـدأ :٩
قيـام الوكـاالت اإلحـصائية في كـل بلـد مـن البلـدان باسـتخدام المفـاهيم والتـــصنيفات واألســـاليب الدوليـــة
يعـــزز اتـــساق ا لـــنظم اإلحـــصائية وكفاءتها علـــى جميـــع المستويات الرسمية.
المبدأ :١٠
التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال اإلحصاءات يـسهم في تحـسين نظم اإلحصاءات الرسمية في جميع
البلدان.
http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/FP-Arabic.pdf
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الفصل الرابع

تقييم جودة البيانات اإلحصائية
 1.4مقدمة
تنبع أهمية جودة البيانات اإلحصائية في الحاجة لتوفير بيانات سكانية واجتماعية واقتصادية دقيقة موزعة حسب
خصائص مختلفة ،خاصة العمر الجنس ألغراض إعداد اإلسقاطات السكانية واستخدام البيانات ألغراض التنبؤ
والتخطيط واتخاذ القرارات في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية والجغرافية.
تتفاوت جودة العمل اإلحصائي من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى ومن وقت آلخر ،ومن موضوع او مجال
آلخر ،وقد تذهب الجهود المبذولة سدى إذا كانت البيانات ذات جودة رديئة ،ويصبح استخدام البيانات ألغراض
التخطيط واتخاذ القرارات والبحث العلمي من قبل كافة المستفيدين مشكوكا ً فيه.
لذلك البد من ضمان ج ودة البيانات خالل المرحلتين التحضيرية والتنفيذية خاصة جمع البيانات وحوسبتها،
إضافة الستخدام الطرق المختلفة لفحص وتقييم البيانات بعد معالجتها ،بهدف تحقيق أعلى مستوى من الشمول
والدقة للبيانات عند استخدامها ألغراض التخطيط التنموي الشامل واتخاذ القرارات.
تهدف عملية ضبط الجودة إلى منع الوقوع في األخطاء أو الحد منها إلى أكبر حد ممكن ،والكشف عنها في حال
وقوعها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها ،ومن دون إتباع ذلك ،قد تتضمن البيانات اإلحصائية
أخطاء كثيرة تؤدي إلى عدم صالحيتها لالستخدام أو الشكوك الكبيرة في نتائج استخداماتها.

 2.4أنواع األخطاء التي تتعرض لها البيانات اإلحصائية:
تتعرض جودة البيانات اإلحصائية بشكل عام إلى نوعين من األخطاء هي:
 1.2.4األخطاء اإلحصائية:
هي األخطاء التي تتواجد في المسوح بالعينة نتيجة اختيار العينة من المجتمع ،وال تتواجد في التعدادات،
وهي سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة خطأ المعاينة فيها بسهوله كون هذه األخطاء ناتجة عن أخطاء في
المعاينة فقط.
 2.2.4األخطاء غير اإلحصائية:
فهي ممكنة الحدوث في أي مرحلة من مراحل تنفيذ التعدادات والمسوح ،سواء في المرحلة التحضيرية أو
الميدانية أو في معالجة البيانات والنشر والتحليل.
وبشكل عام يمكن تصنيف األخطاء غير اإلحصائية التي تعاني منها البيانات اإلحصائية إلى قسمين
أساسيين هما :أخطاء التغطية أو الشمول ،وأخطاء المحتوى أو المضمون.
 3.2.4أخطاء التغطية أو الشمول
يقصد بها تلك األخطاء التي تتعلق بمدى اكتمال الشمول والحصر ،أو مدى اإلغفال أو التكرار في جمع البيانات
فقد يسقط الباحث بعض أفراد األسرة أو األسرة بكاملها لسبب أو اآلخر ،كذلك قد ال يقوم األفراد المعنيون بالتبليغ
عن بعض األحداث الحيوية مما يؤدي إلى نقص في التسجيل .ومن األخطاء التي قد تقع في قصور الحصر عدم
حصر أسر وأفراد لمنطقة عد بكاملها أو مجموعة أسر أو فرد فأكثر من أسرة ،أو مجموعة أفراد من عدة أسر.
وفي المقابل قد يتكرر عد أسرة أو أكثر أو تكرار عد أفراد في األسرة عن طريق حصرهم في أكثر من أسرة
واحدة.
 2.2.4أخطاء المحتوى أو المضمون
أما النوع الث اني من األخطاء فهي أخطاء المحتوى أو المضمون فيقصد بها التصنيفات غير الصحيحة
لخصائص قسم من األفراد ،وقد تنشأ هذه األخطاء في أية مرحلة من مراحل العمل اإلحصائي ومن أهم أنواع
أخطاء المحتوى اإلبالغ الخاطئ عن العمر مثالً من قبل المبحوثين ،ومن أسبابه الجهل بالعمر ويطلق عليه
خطأ تقدير العمر ،وفيه يلجا الشخص إلى تقدير عمره دون االستعانة بالوثائق الرسمية وال بوقائع أو أحداث
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معينة .مثل اإلدالء بتقديرات ،أو المبالغة أو اإلنقاص في العمر أو األخطاء التي تنتج عن تفضيل أعمار معينة
مثل األعمار التي تنتهي بصفر أو خمسة.
كما أن هناك أخطاء أخرى مثل أخطاء القياس الناتجة عن الباحث أو المبحوث ،أو أخطاء في تصميم
االستمارة ،أو الوسط والبيئة المحيطة ،إضافة ألخطاء معالجة البيانات أو في أنظمة المعلومات ،وفي جمع
وإدخال ونقل أو تحويل البيانات ،وأخطاء التدقيق ،والترميز ،والخطأ في معالجة األخطاء أو في اختالف
مصادر البيانات (سجالت إدارية ،تعدادات ،مسوح) أو مصادر تاريخية أو في األدوات واألجهزة والبرامج
المستخدمة.

 3.4ضمان جودة البيانات اإلحصائية
لضمان الحصول على بيانات تكون على قدر كبير من الدقة للبيانات اإلحصائية ،ال بد من وضع إجراءات
لضمان الجودة في كافة مراحل المشروع اإلحصائي ،بد ًء من المرحلة التحضيرية ،ومن ثم المرحلة الميدانية
وانتهاء بمرحلة معالجة البيانات والنشر ،ويتم إعطاء كل مرحلة الوقت واإلجراءات الكفيلة بضمان تحقيق
الجودة والموثوقية العالية للبيانات.
 1.3.4آلية ضمان الجودة في المرحلة التحضيرية
في المرحلة التحضيرية للمشروع اإلحصائي يتم وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ،إضافة إلعداد التعاريف
والتعليمات وأدلة الترميز ،وبحيث تتالءم مع االحتياجات الوطنية والتوصيات الدولية ألغراض المقارنة ،كما يتم
في هذه المرحلة تنفيذ عملية فحص تجريبي لكافة األدوات واالستمارات واألجهزة المحمولة والوسائل واآلليات
والنماذج ،ولجميع عمليات جمع ومعالجة ونشر البيانات ،ويتم تصميم االستمارات بالقدر الذي يضمن نقل
البيانات عليها بجودة عالية ،وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجالت واالستمارات قد استلمت وخزنت ،وبالشكل
الذي يضمن جودة برامج اإلدخال لبيانات االستمارات ،باإلضافة إلى استخدام أدلة التدريب والترميز ونماذج
متابعة جودة العمل واإلنجاز .وذلك إضافة لعمليات المراجعة الميدانية والمكتبية وضمان الجودة فيها ،وقياس
الشمول ،إضافة لفحص جودة الطباعة لالستمارات واألدلة والنماذج ،ولجميع األدوات واألجهزة األخرى
المستخدمة لجمع البيانات ومعالجتها ونشرها.
كما يتم في هذه المرحلة حساب التقديرات من االحتياجات البشرية والمادية والجدول الزمني إلنجاز المهام
والنشاطات المطلوبة مسبقا في هذه المرحلة.
 2.3.4آلية الضبط في مرحلة العمل الميداني
اختيار العاملين وتدريبهم :عند اختيار العاملين يتم مراعاة اختيار أحسن الكفاءات وخاصة الحاصلين على
مؤهالت علمية ،إضافة الختيار العاملين الميدانيين من نفس التجمع ،وذلك لسهولة االستدالل على األسر قدر
إلمكان ،ولمعرفة المنطقة وخط السير واالستدالل على جميع المباني والمنشآت واألسر بسهولة.
جمع البيانات :يتم تنفيذ دراسة بعدية بنسبة  %4من مناطق العد بهدف فحص نسب شمول األفراد واألسر ،حيث
تم إعادة العد كامالً لجميع األسر واألفراد في مناطق العد المختارة ،حيث أظهرت الدراسة وجود نقص لشمول
األفراد بنسبة .%1.7
حاالت الرفض :تم وضع العديد من اآلليات لمواجهة حاالت الرفض من قبل بعض ومن هذه اآلليات زيارات
ميدانية من قبل أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحاالت ،مشاركة المسؤولين والجهات الرسمية
المختلفة للحد من هذه الحاالت.
 .4.4تقييم شمولية وجودة البيانات
تعتبر عم لية تقييم نتائج التعدادات والمسوح من خالل تقدير قيم األخطاء واتجاهاتها عملية ضرورية لإلجابة على
األسئلة المتعلقة بشمولية وجودة بيانات التعدادات والمسوح اإلحصائية ،وذلك للدفاع عن مصداقية النتائج أمام
المشككين .هناك عدة طرق وأدوات لتقييم جودة البيانات اإلحصائية من ناحية الشمول والمحتوى ،والتي تشمل
إما مصدر وحيد للبيانات (التعداد نفسه) أو مصادر متعددة .إن استخدام أسلوب المصادر المتعددة ،وبدوره ،يتم
بإحدى طريقتين :إما بمقارنة السجالت الفردية أو بمقارنة القيم اإلجمالية.
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إن برنامج فحص جودة البيانات اإلحصائية يتضمن عدة أساليب لقياس شمولية وجودة البيانات واتجاهاتها ،والتي
تتركز في عدة مجاالت أهمها:
 1.4.4تنفيذ الدراسة البعدية (مطابقة السجالت الفردية)
الدراسة البعدية هي مسح بالعينة يتم إجراؤه بعد فترة قصيرة من إجراء التعداد لهدف أساسي وهو تقييم شمولية
التعدادات .تتكون الدراسة البعدية عادة من نوعين من دراسات المطابقة :دراسة مطابقة من أجل قياس أخطاء
الشمول ومسح إعادة المقابلة ألغراض تقييم أخطاء المحتوى في بيانات التعداد فيما يتعلق بالمؤشرات السكانية.
عادة ما يكون أسلوب الدراسة البعدية هو األسلوب الوحيد المعول عليه لقياس أخطاء الشمول في التعدادات في
البلدان النامية وذلك إذا ما أخذنا بعين االعتبار حقيقة عدم توفر سجالت إدارية دقيقة في معظم هذه الدول،
ومحدودية توفر بيانات ديموغرافية دقيقة حول الخصوبة والوفيات والهجرة الداخلية .باإلضافة لذلك فان هذا
األسلوب ،ومن خالل أسلوب المطابقة الفردية للسجالت ،يوفر إمكانية الحصول على تقديرات منفصلة حول
كل من أخطاء الشمول وأخطاء المحتوى األمر غير المتيسر تحقيقه في الدراسات التي ال تعتمد أسلوب المطابقة
الفردية للسجالت.
في الدراسة البعدية تكون السيطرة على جودة البيانات أسهل وذلك لمحدودية مجال الدراسة كونها تجرى على
عينة من المناطق .في المقابل فإن الدراسة البعدية تشمل عملية إضافية ال يشتمل عليها التعداد أال وهي عملية
المطابقة بين سجالت التعداد وبين سجالت الدراسة البعدية ،وهذه الخطوة اإلضافية من شأنها أن تشتمل على
أخطاء غير إحصائية ،لهذا يجب توفير االحتياجات الالزمة من عدادين ومشرفين متفانين ومؤهلين تأهيال جيداً،
وبحيث تكون نسبة المشرفين إلى العدادين ( 1إلى  5أو أقل من ذلك) ،كذلك يجب تعيين مسئولي مطابقة مميزين
وإجراء تدريبا ً كافيا ً ومتابعة جيدة في جميع المراحل.
رغم أن الدراسة البعدية لم يتم تصميمها بحيث تكون مستقلة تماما ً عن التعداد العام ،حيث يتم استخدام مناطق
العد الخاصة بالتعداد كوحدات معاينة أولية للدراسة البعدية ،إال أنه ال بد أن يتم مراعاة النقاط التالية والتي من
شأنها أن تؤدي إلى استقاللية في اإلجراءات العملية من خالل األنشطة اآلتية:
 إعادة جميع استمارات التعداد من الميدان قبل بدء العد في الدراسة البعدية.
 عد مناطق الدراسة البعدية من قبل نفس طواقم العمل الميداني للتعداد باستثناء العاملين كعدادين حيث تم
استخدام مشرفي التعداد ومراقبيه للعمل في الدراسة البعدية ،لالستفادة من خبرتهم ،مع مراعاة عملهم في
مناطق غير تلك التي عملوا بها في التعداد.
 لم يكن هناك أية معلومات أولية لدى العاملين في الدراسة البعدية حول نتائج التعداد في مناطق العد التي
سيعملون بها .وبنفس المنطق ،لم يعرف العاملون في التعداد أية مناطق عد سوف تجرى عليها الدراسة
البعدية فيما بعد.
 تتم معالجة بيانات الدراسة البعدية بشكل منفصل عن معالجة بيانات التعداد.
 بناء على الدراسة البعدية يتم تقييم نسب الشمول لكل من األسر واألفراد على المستوى الوطني ،ويتم
استخدام نتائج العداد بعد معايرتها بنقص الشمول إن وجد.

 2.4.4فحص االتساق الداخلي للبيانات
نظرا ً لضخامة البيانات المتوفرة في األجهزة اإلحصائية وتعدد المجاالت والمواضيع لكل من التعدادات أو
المسوح أو السجالت اإلدارية ،ال بد أن يكون هناك برامج وأدوات وآليات لمعالجة معظم األخطاء االتساقية
وغير المبين قدر اإلمكان ،خاصة إذا كانت نسبة غير المبين مرتفعة ،األمر الذي يحد من قدرة متخذي القرارات
على التخطيط التعداد ورسم السياسات .بالتالي على القائمين على جودة البيانات إعطاء أهمية قصوى لموضوع
فحص البيانات وجودتها بكافة الوسائل الممكنة والتي من أهمها االتساق الداخلي للبيانات ومقارنة النتائج مع
مصادر أخرى ،واستخراج كشوف األخطاء وتصحيحها.بناء على ذلك ال بد من وضع تعليمات وآليات أثناء
التنفيذ الميداني تضمن الحصول على بيانات ذات جودة عالية ،ووضع آليات ونماذج ضبط اإلشراف والمتابعة
عليها.
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يتم بعد إدخال البيانات استخراج كشوف بحيث يتم التأكد من شمولية إدخال جميع مناطق العد وجميع المباني
والوحدات السكنية واألسر واألفراد .وفحص االتساق الداخلي لبيانات
 3.4.4فحص االتساق الخارجي للبيانات
يتم مقارنة البيانات اإلحصائية الحديثة مع مؤشرات التعدادات والمسوح السابقة والتي بها مؤشرات مشتركة
تستخدم نفس التعريفات ،حيث يتم إجراء مقارنة بين المؤشرات الرئيسية والنسب المشتقة فيما بينها من مجاالت
عدة ،حيث يتم المقارنة مع مؤشرات المسوح المختلفة لنفس العام أو مع تعدادات سابقة أو مع اإلسقاطات
السكانية.
 4.4.4التعامل مع غير المبين
يتم التعامل مع غير المبين من ناحية المبدأ بترميزه بوضع الرقم ( )9حسب عدد الخانات لكل سؤال ما لم ترد
قرينة أكيدة تمكن من اختيار اإلجابة الصحيحة ،مثل متغيرات الجنس والعالقة برب األسرة في استمارة األسرة
والظروف السكنية ومتغيرات نوع المبنى وصفة المالك واستخدام المبنى واستخدام الوحدة السكنية في استمارة
المباني.
 5.4.4استخدام أساليب التحليل الديمغرافي
يعتبر استخدام أساليب التحليل الديمغرافي لتقييم البيانات السكانية للتعدادات من األساليب الشائعة لتقييم جودة
بياناتها ،حيث يتم من خاللها تقييم بيانات العمر والتركيب العمري والنوعي في المجتمع من خالل حساب مقاييس
ديموغرافية لفحص وتقييم بيانات العمر والنوع.
تتعرض بيانات العمر والنوع في التعدادات إلى أخطاء غير إحصائية ناتجة عن األخطاء من قبل المبحوثين أثناء
اإلدالء سواء في االعتماد على الذاكرة ،أو عدم معرفة العمر بالتحديد أو عدم معرفة سنة الميالد خاصة كبار
السن أو عدم فهم السؤال أو الخطأ في حساب العمر أو عدم استخدام الوثائق الرسمية .إضافة لألخطاء من قبل
الباحثين الميدانيين في الحساب أو التسجيل عند استيفاء االستمارة أو األخطاء الناتجة في مرحلة معالجة البيانات
خاصة أخطاء اإلدخال وتنظيف البيانات.
إن درجة الوقوع في هذه األخطاء تختلف من دولة ألخرى حسب توفر أنظمة التسجيل وجودتها ،والفترة الزمنية
التي بدأت هذه األنظمة بالعمل ،ووسائل ضبط الجودة ،ووسائل تنظيف البيانات بالطرقة اليدوية أو التصحيح
اآللي ،وآلية التعامل مع غير المبين ،وطرق التعويض لغير المبين.
وألغراض إجراء التقييم الديموغرافي ال بد من استخدام برامج حاسوبية مثل استخدام برنامج PASS
( )Population Analysis Spread Sheetsأو RAPIDأو  SPECTRUMفي عملية حساب جميع
مقاييس بيانات العمر والنوع على المستويات الجغرافية المتعددة.
يتم التركيز على استخراج بعض األرقام القياسية لقياس دقة بيانات فئات العمر وآحاد العمر المفضلة مثل
احتساب نسب الفئات العمرية المختلفة ،واحتساب نسبة النوع عند فئات عمرية معينة ،وحساب رقم ويبل ،ورقم
5
مايرز ،ومقياس دقة العمر والنوع لسكرتارية األمم المتحدة.
 6.4.4نسبة النوع والتوزيع العمري
تحليل نسب النوع والعمر:
تعتبر بيانات التوزيع النوعي والعمري لسكان المجتمع ذات أهمية عند عملية التخطيط للتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،ويكون مصدر هذا التوزيع عادة ً هو التعدادات السكانية (الحصر الشامل) ،وتعرف نسبة النوع
بأنها عدد الذكور لكل مئة أنثى ،وال يمكن أن تتغير إال في حدود ضيقة وعادة ما يقابل كل  100من المواليد
اإلناث  105من المواليد الذكور خاصة عند الوالدة ،وغالبا ً تنحصر النسبة في المدى  107-101والبيانات التي
تقع خارج هذه الحدود تكون بحاجة لتبريرات كافية.
أما نسبة العمر فتحسب عندما يكون عدد السكان مبوبا ً في فئات عمرية متساوية الطول وذلك "بقسمة عدد السكان
في كل فئة عمرية (أو عند كل عمر) على متوسط عدد السكان في الفئتين السابقة والالحقة لها وضرب الناتج في
 (Shroyck and Siegel 1976: 114-119).أنظر
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 ."100والنمط المتوقع لنسب العمر في ظل الظروف العادية للبلد هو االنحراف البسيط عن  100باستثناء
األعمار المتقدمة ،والجدول التالي يمثل نسبة النوع والعمر حسب فئات العمر .1007
 7.4.4مقياس ويبل
يبين هذا الدليل درجة تفضيل األفراد لألعمار التي تنتهي بالصفر أو بالرقم خمسة ،وذلك فيي الميدى العميري مين
 11إلى  61سنة ،والصيغة المستخدمة لحساب دليل ويبل هي:
 × 5مجموع السكان المنتهية اعماره بصفر او خمسة من  62 − 23سنه
دليل ويبل =
للسكان الكلي المجموع 62 − 23
وهذا الدليل يعتبر مقياس لجودة ودقة تسجيل األعمار في التعداد وبين درجة تفضيل األعمار في األرقيام المنتهيية
بصفر وخمسة وتعتبر هذه الطريقة محدودة وذليك بسيبب أن تفضييل األعميار ال يكيون فقيط فيي األعميار المنتهيية
بصييفر وخمسيية وإنمييا يييتم التفضيييل بييين األرقييام ميين صييفر إلييى تسييعة .وتتييراوح قيميية دليييل أو مقييياس ويبييل بييين
( ) 5.00،1.00فإذا كانت القيمة  1.00دل ذلك على عدم وجود تحيز أو تفضيل للرقمين صفر وخمسة ،ولكن إذا
كانت القيمة (5.00من الناحية النظرية) دل ذلك على أن خانة اآلحاد لجميع األعمار المبلغ عنهيا تنتهيي بصيفر أو
خمسة ( .... 55 ،5 ،10 ،0الخ).

والتصنيف التالي لدرجة دقة البيانات مقترح بصدد مؤشر ويبل:
اإلدالء بالعمر بدرجة عالية في الدقة
أقل من 1.05
اإلدالء بالعمر متوسط
من  1.05إلى 1.099
اإلدالء بالعمر تقريبا ً صحيح
من  1.10إلى 1.249
اإلدالء بالعمر غير دقيق (ضعيف)
من  1.25إلى 1.749
اإلدالء بالعمر غير دقيق على اإلطالق (ضعيف جداً)
من 1.75 +
ويمتاز هذا الدليل بسهولة الحساب ،إال أنه يعاب علييه عيدم إمكانيية حسيابه إذا ليم تكين البيانيات مبوبية فيي أعميار
مفردة .مقياس دقة آحاد العمر وتفضيل خانة اآلحاد لليرقمين ( 0أو  )5تبيين النتيائج أن رقيم ويبيل يسياوى 1.01
لألراضي الفلسطينية ،وهو يدل على وجود تفضيل ضعيف للخانتين صفر أو .5
 8.4.4مقياس مايرز
يبين هذا الدليل أوجه التفضيل أو عدم التفضيل لكل اآلحاد العشرة من صفر إلى تسعة .وتتراوح قيمة دليل
مايرز بين صفر و .180وإذا كانت القيمة أقل من  40فان بيانات العمر دقيقة ،وإذا كانت قيمة دليل مايرز بين
 80 – 40فتكون الدقة متوسطة ،وإذا كانت قيمة مقياس مايرز أكثر من  80كانت بيانات العمر ضعيفة وغير
دقيقة.
 9.4.4مقياس دقة العمر لسكرتاريا األمم المتحدة
يعتمد هذا المؤشر على حساب نسبة النوع والعمر في آن واحد ،ويتلخص في قيمة واحدة تعكس العمر والنوع
معا .وتتميز الطريقة بإمكانية تطبيقها عندما ال تتوافر بيانات عن التوزيع العمري األحادي ومن مميزاتها أيضا ً
أنها تتأثر في الوقت نفسه بأخطاء التغطية وباألخطاء العمرية باإلضافة إلى التفضيل ألعمار معينه وبذلك فهي
تعكس صورة أوضح لمدى دقة التركيب العمري والنوعي بشكل عام .ولكن يعاب على هذه الطريقة ،أن الرقم
الناتج عنها يعطي فكرة عامة عن درجة الخطأ فقط .ويحسب مؤشر األمم المتحدة لدقة العمر والنوع بإتباع
الخطوات التالية:
 .1تحسب نسب النوع في الفئات العمرية الخمسية.
 .1يتم الحصول على الفروق المتتاليية لنسيب النيوع لفئيات األعميار ،وعليى مجميوع الفيروق المتتاليية بصيرف
النظر عن اإلشارة ( +أو )−ومن هذا المجموع يحسب متوسط الفروق.
 .1يحسييب التوزيييع العمييري فييي فئييات العميير الخمسييية لكييل ميين الجنسييين .ثييم تشييتق االنحرافييات عيين .100
ويحسب متوسط انحرافات نسب العمر لكل من الجنسين على نحو ما ورد في ( )2أعاله.
 .4إليجاد قيمة دليل األمم المتحدة ،يضرب متوسط فرق نسب النوع بالعدد ( )3ويضاف حاصيل الضيرب إليى
متوسييط انحييراف نسييب أعمييار الييذكور واإلنيياث ،ويشييار عييادة إلييى هييذا المؤشيير باسييم "القييياس المشييترك".
وتفسر نتيجة المؤشر أو الدليل على النحو التالي:
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 إذا كانت قيمة المقياس اقل من  ،20دل ذلك على أن بيانات العمر والنوع دقيقة.
 أما إذا كان الرقم بين  20إلى  40فيدل ذلك على أن بيانات العمر والنوع تعاني من ضعف وبدرجة
متوسطة.
 لكن إذا زادت قيمة المقياس عن  40فمعنى ذلك أن بيانات العمر والنوع غير دقيقة وتعاني من مشاكل
في اإلدالء باألعمار .مع مالحظة أن ابتعاد الرقم عن الدقة ال يشير بالضرورة إلى وجود خلل في
اإلدالء ،بل قد يعكس الواقع والظروف التي مر بها المجتمع.
يالحظ أن دليل األمم المتحدة يساوي  14في دولة فلسطين وهو يدل على أن بيانات العمر والنوع تعاني من
ضعف وبدرجة متوسطة على مستوى دولة فلسطين .إال انه يالحظ أنه قريب من العشرين في العديد من
محافظات الضفة الغربية( ،رام هللا ،أريحا ،ال قدس ،1jبيت لحم ،الخليل) ،بمعنى قربه من كون بيانات العمر
دقيقة ،بينما يالحظ أن هذا المقياس يزيد عن  10في محافظات شمال الضفة الغربية (جنين ،طوباس ،طولكرم،
نابلس ،قلقيلية) (باستثناء محافظة سلفيت) ،وهذا يدل على أن بيانات العمر والجنس في وسط الضفة الغربية
وجنوبها أفضل من محافظات الشمال.
بينما قيمة مؤشر األمم المتحدة لقطاع غزة فهو يتجاوز الثالثين لجميع المحافظات في القطاع ،وهذا يدل على أن
جودة بيانات األعمار في الضفة الغربية أعلى من مثيالتها في قطاع غزة بشكل عام.
مع مالحظة أن أعلى جودة لبيانات العمر حسب هذا المقياس هو في محافظات بيت لحم والخليل ورام هللا ،أما
أدنى جودة لبيانات العمر فهي في محافظات رفح ودير البلح وخانيونس.
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