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 تقييم جودة البيانات االحصائية
 مقدمــــــــــــــــة 

اذ سعت العديد من  ،ازداد وعي المنظمات في السنوات األخيرة بضرورة تطبيق مفاهيم الجودة  
المنظمات في العالم لترسيخ مبادئ ومفاهيم الجودة في عملياتها الخدمية واإلنتاجية حتى تستطيع مجابهة 
التحديات الجديدة المرتبطة بشدة المنافسة على المستوى المحلي والدولي بعد أن تم التركيز على حرية 

بين الدول وهذا يعني ضرورة سعي المنظمات  االتصاالت والسماح للخدمات والمنتجات بالتدفق الحر
للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في خدماتها ومنتجاتها حتى تستطيع ان تثبت نفسها على الصعيد 
المحلي والدولي . لذا ظهرت أهمية جودة المصدر واالستمرار بتطوير الجودة كواحدة من 

راعاة أبعاد الجودة التي تعكس تفضيل الزبون او االستراتيجيات المهمة ألي منظمة أيا كان نوعها مع م
 المستخدم والتي تحقق رضاهم وبالتالي الوصول إلى الميزة التنافسية . 

وألننا اليوم في عصر العولمة المعلوماتية والتي أضحت الشغل الشاغل ألي دولة ، فهي تعد األرضية 
إلستراتيجية والتنموية ، لذا ظهرت الحاجة التي ُيبنى عليها االقتصاد والسياسات وتستند لها الخطط ا

لوجود اطر تحدد أبعاد الجودة ومفاهيمها في هذا القطاع ، إذ انها توفر مناهج إلنتاج مخرجات 
 معلوماتية وفق اطر ومعايير دولية .

 أهمية البحث 
يستمد هذا البحث أهميته من كونه تناول دقة ومصداقية البيانات اإلحصائية ، إذ إن العمل اإلحصائي 
يدار في بيئة أصبح التبادل الدولي والسرعة ضمن اطر الموثوقية سمة أساسية فيها ، واالستجابة لهذه 

البيانات التطورات أصبح ضرورة، وكشكل من أشكال االستجابة للتطورات برزت أبعاد جودة 
يسهم كما اإلحصائية النسجامها مع متطلبات المرحلة الراهنة من السرعة والدقة وأيضا الكلفة األقل ، 

البحث في تقديم حقائق مدعمة بمؤشرات رقمية عن توافر أبعاد الجودة في مسوح الجهاز المركزي 
 لإلحصاء وأي من هذه األبعاد كان األكثر توافرا.

   أهداف البحث
   لبلوغ األهداف آالتيـة:البحث سعى ي

تقديم إطار معرفي يتعلق بجودة البيانات اإلحصائية وأبعادها من خالل رصد ما عرض عن هذه  .1
األبعاد نظريا ومن ثم تقديم إطار مفاهيمي يصف اتجاهات تفسير تلك األبعاد وآراء الباحثين 

 بصددها.

 التّعرف على توافر أبعاد جودة البيانات اإلحصائية في مسوح الجهاز المركزي لإلحصاء . .2

 جودة البيانات اإلحصائيةطير النظري لأالت
تشمل جميع  2212ي واالجتماعي في األمم المتحدة لسنة الجودة اإلحصائية حسب تقرير المجلس االقتصاد

جوانب التي تفي بها حقا العمليات اإلحصائية والنواتج اإلحصائية بتوقعات المستخدمين وأصحاب المصلحة ، 
والجودة ليست مجرد تلبية احتياجات المستخدم ولكن أيضا معالجة شواغل المجيبين المتعلقة بعبء اإلبالغ 

والعمل على أن تكون البيئة المؤسسية محايدة وموضوعية وتضم منهجية سليمة واجراءات فعالة وطابع السرية 
 من حيث التكلفة .

 أبعاد جودة البيانات اإلحصائية 
 : هناك عدد من االبعاد الواجب توفرها في البيانات االحصائية لتعد ذات جودة عالية ، وهذه األبعاد هي

 

 والصالحية لة ــــــــــــــــالص
أي أن تكون البيانات ذات صلة بالمفاهيم اإلحصائية ، وتلبي احتياجات المستخدمين الحاليين والمحتملين وتناسب 

 توقعاتهم،وتشمل جوانب الصلة االتي: 
 البيانات مستخدمي باحتياجات الحالية اإلحصاءات وفاء لضمان محددة إجراءات اتخاذ-1
 الوقت وتشمل: مع منها ينشأ وما الجديدة البيانات احتياجات لتحديد آليات وجود - 2

 ودوري منظم نحو على تتم تشاور عملية وجود -أ

التي  اإلحصائية الدراسية والحلقات االجتماعات في منتظمة بصورة للبيانات المنتجة األجهزة مشاركة -ب
 المهنية والمنظمات واإلقليمية الدولية المنظمات تنظمها

مع  منها نشأي وما دةيالجد البيانات احتياجات ديتحد على للمساعدة بدراسات للبيانات المنتجة األجهزة يامق -ج
 .الوقت
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 والموثوقية الدقــــــــــــــة
تكون البيانات اإلحصائية دقيقة بالدرجة التي تصف بها تلك البيانات بشكل صحيح وعادة ما تميز الدقة وفقا 

 التصميم فالتدابير المتخذة لتعزيز الدقة هي :مرحلة وفيما يتعلق ب، للخطأ في التقديرات اإلحصائية
وتصميم  ا للعملنهجيمتهيئة بيئة إلدارة المشروع بمشاركة موظفين متخصصين في الموضوع ووضع  .أ

 .الالزمة العمليات والنظم

ستبيانات المتخصصة ومراكز الدعم ألداء وظائف معينة مثل تصميم واختبار االالبشرية توفير الموارد  .ب
 وتحليل البيانات.

 توفير موظفي عمليات مركزيين وإنشاء شبكة من الموظفين الميدانيين لجمع البيانات وتجهيزها. .ج

 تحديد كلف اتخاذ القرار وتصميم العمليات . .د
في حال ظهور مشاكل أثناء )الرقابة والتصحيح  (أما عمليات التنفيذ فهي بحاجة إلى شكلين من الرقابة وهي

ويتم ذلك بعد اكتمال التنفيذ وفق ما مخطط له الستخالص الدروس ) التقييم  (اإلحصائي والنوع الثاني هوالعمل 
 .المستفادة.ويعد تقييم الدقة احد االعتبارات الهامة في مرحلة التصميم

  التوقيت
التواريخ المحددة سلفا عادة ما يطالب المستخدم بأحدث البيانات التي يجري نشرها وفي الوقت المحدد وحتى قبل 

أحيانا، لذا يشير التوقيت الجيد إلى طول الفترة الزمنية بين النقطة المرجعية ) أو نهاية الفترة المرجعية ( ذات 
الصلة بالبيانات وتوافر تلك البيانات للمستخدمين ، وتستند أهداف التوقيت إلى االعتبارات المتعلقة بالصالحية 

الفترة التي تظل البيانات فيها مفيدة في تحقيق أغراضها الرئيسة ، وتختلف تلك والصلة وعلى وجه الخصوص 
االعتبارات تبعا لمعدل التغير في الظواهر التي يجري قياسها وتواتر القياس وسرعة استجابة المستخدم ألحدث 

 البيانات.

 سهولة االطالع 
تشير إلى إمكانية الحصول على البيانات بسهولة من قبل المستخدمين ، كما يمكن للمستخدم معرفة وجود تلك 

وهي تشمل مدى مالئمة الشكل أو الوسيلة التي يمكن ،البيانات وتحديد موقعها ونقلها إلى بيئة العمل الخاصة به 
من خاللها الحصول على تلك البيانات وتكلفتها. وتؤدي إمكانية الحصول على المعلومات ونظم االتصال ) 

وتتمثل إستراتيجية النشر  ،إبالغ المستخدمين عن جودة البيانات ومنهجيتها( التي يتم من خاللهاوتشمل السياسات 
انات التي تهم شريحة واسعة من الناس متاحة بالمجان من خالل العديد من وسائل اإلعالم، في حين في جعل البي

يتم فرض رسوم على المنتجات والخدمات التي تتجاوز طلب عامة الجمهور للحصول على البيانات األساسية، 
ول إلى البيانات الفردية التي كما يجب أن تضم المكتبات الحكومية احتياجات المجتمع من البيانات مع منع الوص

 قد تؤدي إلى التعرف على أفراد

 :التماسك واالتساق
يعكس اتساق البيانات اإلحصائية الدرجة التي يمكن بها الجمع بنجاح بينها وبين البيانات اإلحصائية األخرى 

ت المختلفة ذات الصلة ضمن إطار تحليلي واسع النطاق، ويشمل اتساق البيانات اإلحصائية االتساق بين المتغيرا
بنفس اللحظة الزمانية، واالتساق بين نفس المتغيرات في لحظات زمانية مختلفة ، كما يشمل االتساق الدولي ، 

مثل المنهج األول في وضع واستخدام األطر والمفاهيم توتستخدم ثالث مناهج تكاملية إلدارة االتساق، ي
من ذلك هو ضمان أن تكون أهداف القياس متناسقة عبر البرامج والمتغيرات والتصنيفات المعيارية ، والهدف 

عالقات معروفة بعضها البعض ، ذات وان تكون المصطلحات ثابتة ، وان تكون للكميات التي يجري تقديرها 
ويتم تناول المقارنة الدولية من خالل اعتماد معايير دولية ، إن وجدت ، ويتمثل المنهج الثاني في التأكد من إن 

مليات القياس ال تؤدي إلى إدخال التضارب بين مصادر البيانات عندما تكون الكميات التي يجري قياسها ع
محددة بطريقة متسقة ، ويسهم في تحقيق هذا الهدف وضع واستخدام اطر ومنهجيات ونظم مشتركة لجمع 

ري جمع نفس المتغيرات في وتجهيز البيانات ، ومن األمثلة على ذلك استخدام نماذج أسئلة قياسية عندما يج
مسوحات مختلفة، ويشمل المنهج الثالث تحليل البيانات ذاتها وإجراء مقارنات / توحيد للبيانات الواردة من 
مصادر مختلفة و/ أو الواردة مع مرور الوقت ، والهدف من ذلك هو االعتراف بالحاالت التي تتجاوز فيها 

خطاء العشوائية، وشرح تلك الحاالت ، وتلعب األطر المفاهيمية التي التناقضات المستويات المتوقعة كنتيجة لأل
تغطي مجاالت اختصاص معينة، مثل الحسابات القومية، دورا هاما من خالل توفير األساس لالعتراف بعدم 

 االتساق
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 إستراتيجية تطوير جودة البيانات اإلحصائية 
المستخدم بها من خالل توفير شرح وافي حول المخرجات يجب تحديد مدى جودة البيانات االحصائية وتعريف 

اإلحصائية وتقييم نزيه للجودة والذي يخلق المصداقية والثقة التي سيكون لها اثر ايجابي على التقارير الصادرة 
من هذه المنظمة على المدى الطويل ، فحتى المنظمات الدولية قد تجازف بتدمير مصداقيتها إذا لم توضح مدى 

مخرجاتها اإلحصائية ، لذا يجب إتباع إستراتيجية تحسين الجودة والتي تعمل على تحسين جودة العمل جودة 
وتمثل جسر بين اإلطار النظري والتطبيقي للجودة وهي وثيقة حية ينبغي أن يعاد النظر فيها كل عام قبل أن 

يجية تحديد احتياجات المستخدمين يتم إعداد برنامج تحسين الجودة المقبل ، وينبغي أن تراعي هذه اإلسترات
 واإلحصائيين ووضع المدخالت الرئيسة ورؤى الموظفين العاملين لتكون بمثابة تغذية مرتدة ووفق اآلتي:

احتياجات المستخدم : ويجري التركيز على خدمة الزبائن الداخليين ) ويقصد بالزبائن الداخليين محطات  -1
وح (  بشكل رئيس لتوفير قاعدة متكاملة من الزبائن ، كما يجب العمل الداخلية خالل عمليات تنفيذ المس

تحديد احتياجات المستخدمين النهائيين في القطاعين العام والخاص من خالل معرفة تلك االحتياجات 
 ودراسة التغيرات التي تطرأ عليها والحاجات المستجدة .

تقليدية غير كاٍف لذا يجب تطوير تحسين إمكانية الوصول والوضوح : أن نشر البيانات بالطرق ال -2
سياسات النشر اإلحصائي وعقد اتفاقات النشر الدولية لضمان وصول البيانات إلى اكبر عدد ممكن من 

 المستخدمين .

تحسين العمليات ورقابة الجودة : من خالل تشجيع الموظفين على تحسين عمليات المسوح والبيانات  -3
ات رقابة الجودة لدعم هذا المنهج مما يستدعي وجود عدد من المخرجة من تلك العمليات وتحسين آلي

القواعد واألدوات الجديدة لتحسين كفاءة العمل مثل التوثيق والمعيارية في العمل والتركيز على عمليات 
 تدقيق البيانات.

تجدة مواصلة الجودة : يجب مواصلة جودة البيانات والعمليات مع األخذ بنظر االعتبار االحتياجات المس -4
للمستخدمين وتوفير البيانات الوصفية التي تدعم البيانات المقدمة وتشرح ماهيتها والبحث عن ملخصات 

 للبيانات لتوفير معرفة مختصرة عند الحاجة .

( مسوح مما تم  12ولتقييم جودة البيانات االحصائية في الجهاز المركزي لالحصاء فقد تم اختيار ) 

تنفيذه في االونه االخيرة في الجهاز وبعد اعداد استبانة خاصة وعرضها على الجهات ذات الشان 

المشار لها في  اختبار جودة البيانات االحصائية وفق االبعاد ) المتغيرات ( الخمسة جرى ،لتقييمها 

التاطير النظري وباالعتماد على مؤشرات ومتغيرات داخلية ومن ثم احتساب النتائج وتحليلها باستخدام 

طرق تحليلية معتمدة من قبل المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية والوصول الى استنتاجات 

لمركزي لالحصاء وكما سيجري ومن ثم توصيات تهدف الى تعزيز الجودة كمفهوم وواقع في الجهاز ا

 عرضه الحقا.
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