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اإلحصائيةالبيانات أهداف 
بالمقاييس الكميةللمجتمعاتالواقعوصف
من متغيراتبهاوما يرتبط معرفة العوامل المؤثرة في الظاهرة
قتصادية برامج التنمية االوضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات ووضع

واالجتماعية
 التقدم بالخطط والبرامج التنموية ومراقبة قياس
 اإلسقاطات المستقبليةوضع التنبؤات
بناء السالسل الزمنية
المقارنات الدولية



مصادر البيانات اإلحصائية

والمسوح الشاملةالتعدادات

بالعينةالمسوح

السجالت اإلدارية والمركزية

التجارب واالختبارات

الحالةاتالمجموعات المركزة والمقابالت المعمقة ودراس



والمسوح الشاملةالتعدادات

(يةسكان، مباني، مساكن، منشآت، حيازات زراع)حصر شامل لعناصر المجتمع

يوفر البيانات األساسية عن عناصر مجتمع الدراسة

البيانات تكون مختصرة وإجمالية وغير تفصيلية

  سنوات حسب الحاجة10-5يتم تنفيذه كل



والمسوح الشاملةالتعدادات

يعتبر األساس واإلطار الذي يتم سحب عينة من وحداته

 يتصف بقابلية نشر المعلومات على أي مستوى

تكلفته عالية.

يحتاج لوقت طويل من التحضير.

يحتاج لطاقم كبير للعمل عليه وتنفيذه.

أخطاء غير إحصائيةبهأخطاء إحصائية، ويوجد بهد ال يوج.



بالعينةالمسوح
ت سكان، مباني، مساكن، منشآت، حيازا)لعينة من عناصر المجتمعالوصول

(زراعية
األساسية والتفصيليةر البيانات يتوف
يمكن فيها دراسة الكثير من المواضيع المتنوعة
 محدودة وبتكلفة اقل من التعدادبطواقميتم تنفيذه
 ئات عن الفياناتالباوال يوفر مؤشرات عن المستويات الجغرافية الصغيرة

الخاصة صغيرة الحجم
 احصائيةوغير احصائيةاخطاءتحتوي على



السجالت االدارية والمركزية
بيانات إحصائية تستخدم ألغراض إدارية

تنتج ضمن أعمال المؤسسات الروتينية

تركز على المجاالت التي تهم عمل المؤسسة

تستند على مرجعيات قانونية

 بيانات ذات دقة عن مستويات وفئات صغيرةفر تو

 الشمولأخطاء تتعلق باكتمال التسجيل، بالتالي يوجد أخطاء فيفيهايوجد.



التجارب واالختبارات

مني يجر وماوالمعاملبالمختبراتيتممامثلالعلميةبالتجاربمرتبطة

الطبيةوالمختبراتالعياداتفياختبارات

المواداوالكيماويةالمواداوالطبيةاألدويةعلىاألبحاثفيمفيدة

الزراعية



لةودراسات الحاالمجموعات المركزة والمقابالت المعمقة

تختص بالدراسات النوعية غير الكمية

نتائجها تعبر عن توجهات واتجاهات بشكل عام

تستخدم احيانا لتحليل االسباب في النتائج الكمية

تعتبر جيدة ايضا لتحسين وتطوير االستمارات الكمية

طريقة اختيار العينات فيها تكون متحيزة وغير احتمالية
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:اإلحصائيالمسحتعريف

ىعلللحصولتصميمهاتموالتيالمنظمةاإلحصائيةاألنشطةمنمجموعة

.محددموضوعحولبيانات

العملاتخطو تناسقتضمنمعينةمنهجيةضمناإلحصائيالمسحتصميميتم

.قةوالدالجودةمندرجةعلىيحافظوبشكلمحددة،معاييرعلىالمحافظةمع

بالعينةالمسح،(الشاملالمسحأوالشاملالحصر)التعداد:المسوحأنواع

مفاهيم أساسية
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خلدلدراسة:مثالحولها،ظاهرةدراسةالمرادالوحداتجميع:الدراسةمجتمع
.معينجغرافيموقعفياألسرجميعهوالدراسةمجتمعيكون األسرة

منمحددعددعلىيحتوي الدراسةمجتمعيكون عندما:المحدودجتمعالم
جتمعميكون :الفلسطينيةاألسرإنفاقلدراسة:مثال،الوحداتأوالعناصر
.فلسطينفيالمقيمةالفلسطينيةاألسرالدراسة

مكنيالوحداتمنيتكون الدراسةمجتمعيكون عندما:المحدودغيرالمجتمع
.عددهاتحديد

المشاهدة((observation:حولهابياناتجمعتمالتيالوحدةهي.



13

هدفةالمستالدراسةمجتمعوحداتبكلقائمةعنعبارةهو:المعاينةإطار

.العيناتسحبوتصميملويستخدمالوحدات،هذهعلىيدلماأو

حدات هو عبارة عن إطار جغرافي تنتمي له كل و : الجغرافيةإطار المناطق

.مجتمع الدراسة

إطار العينة الشامل:(Master Sample :) هو عبارة عن عينة كبيرة

.ات منهاالحجم ممثلة للمجتمع بدرجة عالية يتم تحديثها من اجل سحب عين
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ياسهقويتمالدراسةمجتمععناصرمنعنصرحولخاصيةهو:المتغير

.ألخرى وحدةمنيتشابهأوويختلفالمتغيرقيمةعلىللحصول

المعلمةParameter:الدراسةمجتمعخصائصمنلخاصيةقيمةهو

.رياضيةعالقةأواقترانعلىمبنية

المقدرEstimator:المجتمعمعالممنمعلمةلتقديراقترانهو.

التقديرEstimate:(المقدرتطبيقناتج)للمقدرالرقميةالقيمةهو
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العينةعتوزييكون عندماالدراسةلمجتمعممثلةالعينةتكون :الممثلةالعينة
فيالفئاتةكافويغطي،الدراسةاوالبحثمتغيراتفيالمجتمعلتوزيعمشابه
.الدراسةمجتمع

لكلريةصفغيراحتماليةقيمةتعطيالتيالمعاينةهي:االحتماليةالمعاينة
.اوي متسغيرأومتساوي االحتمالهذاكانسواء،الدراسةمجتمعفيعنصر

علىبناءةالعينلوحداتالمتحيزاالختيارعلىتعتمد:االحتماليةغيرالمعاينة
العينةالثلج،كرة،الحصصيةالعينةمثل،بالموضوعالباحثرأي

.الخ...القصدية



العينةالفرق بين القيمة الحقيقية للمجتمع والقيمة المتوقعة للتقدير من:تحيز التقدير

  )ˆ()ˆ( EB

ن العينةالفرق بين القيمة الحقيقية للمجتمع والقيمة المتوقعة للتقدير م:التقديرتباين 

    22 )](ˆ[]ˆ[ˆ


  EESEVAR

)ˆ(Var)]([][)ˆ( 22  


BiasEMSE

MSEوالتحيز من خالل حساب متوسط مربعات الخطأ التباينيتم التعبير عن 



نمبدالا عينةاستخدامعنالناتجةاإلحصائيةاألخطاءهي:العينيةخطاءاأل
.راتالتقديتباينحساباتخاللمنقياسهاويتمالدراسةمجتمعوحداتلكلالوصول

غيرأسبابمنالناتجةاإلجرائيةاألخطاءجميعهي:العينيةغيراالخطاء
دمعوأخطاءاالستمارةوأخطاءاإلدخالوأخطاءالباحثينأخطاء:مثلالعينةاستخدام

.االستجابة

 ˆerror

ينةهو الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المقدرة من الع: الخطأ



وهذايز،التحأشكالمنشكلأليالخاضعغيراالنتقاءهو:العشوائياالختيار
فيللظهورفرصةلهاتكون اإلحصائيالمجتمعوحداتجميعأنإلىيؤدي
.متساوي غيرباحتمالأومتساوي باحتمالسواءالعينة

أيمؤشراتكفاءةفيتؤثرالتيالمنتظمالطابعذاتاألخطاء:التحيزأخطاء
معالتدقيقخاللمنخارجيةمصادرمعبالمقارنةعادةوتقاستعدادأومسح

بطريقةةالعينوحداتاختيار:خاللمنتكون التحيزمصادرأهمو .القبولمعيار
.التقديرتحيزاوالعاليةاالستجابةعدمبسبباوصحيحةغير
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:استخدام العينات في المسوحأسباب 

والوقتالتكلفةتخفيض-1

شاملحصرتنفيذيتعذرعندما-2

المواضيعبعضفيتفصيليةبياناتعلىالحصولإمكانية-3

العينةبياناتفيوالدقةالجودةارتفاع-4
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؟وحفي المساالحتمالية استخدام العينات أسباب 
النتائجدقةيضمنبشكلالعينةتصميمإمكانية-1

األوزانحسابإمكانيةبسببالدراسةمجتمععلىالنتائجتعميم-2

التباينحساباتخاللمنالناتجالتقديردقةحسابإمكانية-3

للمجتمعالعينةتمثيلمدىمنالتأكديمكن-4

التقديراتحسابطريقةوضوح-5



طرق جمع البيانات وأنواع المقابالت في المسوح

:المعاينةوحداتمنالبياناتلجمعطرق عدةاستخداميتم

الشخصيةبالمقابالتالباحثينقيامخاللمن-1

التلفونيةاالتصاالتخاللمن-2

العاديالبريدعبراالستماراتارسالخاللمن-3

وابطور مواقعااليميل،)االنترنتشبكةعبراالستماراتارسالخاللمن-4

(...معينة





أدوات المسح اإلحصائي
االحصائيةاالستمارةوهيالبياناتجمعاداة
وتربالكمبياالدخالبرنامجاوالتابلتاجهزةمثلالبياناتوادخالمعالجةاداة.
واالليالمكتبيالتدقيقاليات
والمراقبةالمتابعةوطرق ادوات
(الخ....القياس،ادواتالخرائط،التدريب،كتيب)التدريبادوات
 والشاذةالمفقودةالبياناتمعالجةطرق
البياناتتحليلبرنامج



االستمارة

المسوحتنفيذفياألساسيةالقياسأداة

سئلةاألمنمجموعةالىومتسلسلمنطقيبشكلالمتغيراتتحويلفيهايتم.

 اخرى مساعدةومتغيراتاساسيبشكلاالحصائيالمسحاهدافتحتوي

.للتحليل



صفات االستمارة الجيدة
عاليةجودةوذاتصحيحةبياناتقياسعلىالقدرة
لألسئلةتفسيرمناكثروجودوعدمفيهااالسئلةفهمسهولة.
عنهاالناتجةالبياناتوتحليلوجدولةمعالجةسهولة
ومناسبةمعقولةاالقتصاديةتكلفتهاتكون أن
للبياناتاألمثلواالستخدامالمفيدالتحليلمتطلباتتلبي
الحساسةاألسئلةعنتبتعد
المستجيبعلىكبيرعبءوجودالىتؤديبحيثطويلةتكون الأن



خطوات تصميم االستمارة
للمسحالرئيسيةاألهدافتحديد
المسحنتائجعليهتجيبأنيجبالذيالمشكلةاوالسؤالتحديد
ارةاالستمفياحتياجاتهمتلبيةيتموكيفالمسح،منالمستفيدينمن.
ومراجعةاالدبيات،ومراجعةالمسح،لموضوععلميةمصادرعنالبحث

.منهالالستفادةالموضوعلنفسشبيهةاستمارات
والتحليلللربطالضروريةوالتعريفيةالمساعدةالمتغيراتتحديد
وواضحومتسلسلمرتببشكلاالسئلةوضع



أنواع األسئلة في االستمارة
ن تكواالجاباتانأيمحددة،اجاباتذاتاسئلةعلىتحتوي :مغلقةاسئلة

.اصنافاوفئاتضمنمحددة
:االسئلةمنالنوعهذاميزات

محددةفئاتضمنويبوبهااالجاباتيختصر-
البياناتتحليلسهولة-
النتائجوضوح-

:االسئلةمنالنوعهذاسلبيات
ئجالنتافيدقةعدمهناكيكون وبالتالياالجاباتجميعالفئاتتشملالقد



أنواع األسئلة في االستمارة
محددةبفئاتالتقيددون اجابةأيتحتملالتياالسئلةوهي:مفتوحةاسئلة

لالجابة
:االسئلةمنالنوعهذاميزات

.االجاباتفياعلىودقةتغطيةفهناكوبالتالياجابةأييستوعب-
بعدفيمااالجاباتتبويبيمكن-
ايضا  النوعيللتحليلاالجاباتاستخداميمكن-

:االسئلةمنالنوعهذاسلبيات
احيانا  النتائجتحليلصعوبة
التبويباعادةاجلمنكبيرلجهديحتاج



لة أسس وضوابط الختيار المتغيرات أو األسئ
 المستخدمينحاجات تلبية
 االخرين في االستماراتاالستفادة من تجارب
 (االبتعاد عن األسئلة ذات الحساسية)مالءمة الموضوع
 األسئلة ذات الجودة المنخفضةاالبتعاد عن
 االبتعاد عن األسئلة المتوفرة من مصادر أخرى
مكانية إجراء المقارنات الدوليةان تكون االسئلة قياسية إل
 تؤخذ بعين االعتبارالتكلفة /الماديةالعوامل



هيكلية االستمارة
:التاليةاالقساممنالعادةفياالستمارةتتكون 

لعنوان،واالعينةبوحدةمعرفاتعلىوتحتوي :تعريفيةومتغيراتاسئلة-1
التحليلفيتستخدمأساسيةوبيانات

وعبموضالخاصةاالسئلةوهي:البحثقيدالموضوعصميمفيبيانات-2
الدراسة

(الخ...المقابلةنتيجةالمقابلة،مدةمثلالبيانات،جمععمليةحولاسئلة-3



مارةبعض االمور يجب مراعاتها في تصميم االست
واألقسامواألسئلةالمواضيعترتيبمراعاة
متكرروغيرمعنىولهصحيحاالسئلةترقيميكون أن
االجابةعليهينطبقالالسؤالكاناذااالنتقاالتمراعاة
المستطاعقدرالمستجيبعلىالعبءتقليل
(ترنتاالنالبريد،الهاتف،الشخصية،المقابلة)البياناتجمعأسلوبمراعاة
ةالمتحيز باإلجابةتوحيوالالمحايدةلإلجابةمشجعةاالسئلةتكون أن



فحص االستمارة ميدانيا  
تجيبينالمسمنمجموعةعلىفحصهايتمالنهائيبشكلهااالستمارةتجهيزبعد

:التاليةلألهدافقليلعددها
فهمهاعلىالمستجيبينقدرةحيثمناالسئلةفحص
االستمارةاستيفاءمدةفحص
االسئلةبيناالنتقاالتفحص
معهاالتجاوبومدىالخاصةاالسئلةتجاهالمستجيبفعلردةفحص

نهائيةباستمارةللخروجنتائجهمناالستفادةيتمالفحصنهايةفي



فحص االستمارة احصائيا  

داقيةومصموثوقيةمنالتأكديتماالستمارة،وهيالقياساداةجودةمنللتأكد

وهواالستمارةألسئلة(α)الداخلياالتساقمعاملايجادخاللمناالستمارة

Reliabilityوالمصداقيةالموثوقيةمقاييساحد and Validity

االتساقتكون 0.5مناقلقيمتهكانتوإذاافضل،كانمرتفعاكانوكلما

مقبولوغيرقليلالداخلي



تدقيق االستمارات 
:التالية بعد استيفاء االستمارات يجب أن يتم تدقيق ما تم استيفاؤه لألهداف

عدم وجود اخطاء في استيفاء االستمارة

عدم وجود اخطاء في االنتقاالت بين االسئلة

 مارة قد يكون هنا االجراء اعادة االست)عدم وجود بيانات مفقودة غير مبررة

(للميدان الستيفاء البيانات المفقودة

 أن يكون هناك اتساق في االجابات



مصادر الخطأ في المسوح

(العينية)األخطاء اإلحصائية 

Sampling Error

( غير العينية)األخطاء غير اإلحصائية 

Non-Sampling Error



Sampling Error(العينية)األخطاء اإلحصائية 

.تحدث بسبب استخدام عينة بدال  من الوصول لكافة وحدات مجتمع الهدف

:من مركبتين أساسيتين هما( العينية)تتكون األخطاء اإلحصائية 

Sampling Varianceالتباين -1

 Sampling Biasالتحيز-2



متوسط مربعات الخطأ 
MSE Mean Square 

Error

(  العيني)الخطأ اإلحصائي 
الكلي

Total Sampling 
Error

)ˆ(Var)]ˆ([)ˆ( 2   BiasMSE

تباين التقدير+مربع تحيز التقدير=  MSEمتوسط مربعات الخطأ 



Non-Sampling Error( غير العينية)األخطاء غير اإلحصائية 

:وح كالتاليتسمى أحيانا األخطاء اإلجرائية وتنشأ عند تطبيق العمليات اإلجرائية في المس

أخطاء عدم االستجابة

أخطاء اإلطار

القياساخطاء

المعالجةاخطاء



أخطاء عدم االستجابة
تنتج عن النقص في حجم العينة المقدر بسبب عدم الحصول على

:االستجابة شيوعا  عدم البيانات المطلوبة، ومن اكثر اسباب 
الرفض-1
عدم االستدالل على العنوان-2
عدم القدرة على مقابلة الشخص المدلي للبيانات-3
عدم توفر المعلومات في وقت جمع البيانات-4

ما االسباب مهمة ولكن االهم هو الرفض النه قد يؤدي الى وجودجميع 
.يسمى تحيز عدم االستجابة



نسبة عدم االستجابة
:التاليةالمعادلةخاللمناالستجابةعدمنسبةحسابيتم

NRR = NR/(R+NR)
:حيث

NRRاالستجابةعدمنسبةهي
Rالعينةفيالمستجيبةالحاالتعدد

NRالمستجيبةغيرالحاالتعدد

حاالتوجودبسببnالمقدرالعينةحجمتساوي الR+NRالعادةفي
Ineligibleالعينةفيلوجودهامؤهلةغيرتعتبر Casesبعدونكتشفها
.المسحاجراء



تحيز عدم االستجابة

Y
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:لتاليتقدير متوسط المجتمع كافي حالة وجود عدم استجابة، يكون قيمة 

NRR YRRYRRY )1( 

المجتمعمتوسطتقدير  االستجابةنسبة  تقدير متوسط المستجيبين تقدير متوسط غير المستجيبين

تقدير تحيز عدم االستجابة



أخطاء اإلطار
:تشمل ما يلي

الوحدات المسجلة خطأ

(زيادة الشمول)التي لم تعد تنتمي لمجتمع الهدف المطلوب الوحدات

 (مولنقص الش)االطارالوحدات التي تنتمي لمجتمع الدراسة وغير موجودة في

 الوحدات المكررة

 الوصول لهااوالوحدات التي ال يمكن التعرف عليها



أخطاء القياس
:تشمل ما يلي

 اخطاء الباحث

 اخطاء التدريب

(عدم فهم السؤال)المبحوث اخطاء

المستخدمة في المسحاالدواتاخطاء



أخطاء المعالجة
:تشمل ما يلي

االدخالبرنامج اخطاء

البياناتادخالاخطاء

والنتائجالتحليل اخطاء



إعداد منهجيات المسوح اإلحصائية
، االحصائيةات لتنفيذ الدراسخطوة في التحضير اهماالحصائيتعتبر منهجية المسح

:واهم بنود المنهجية. تحظى بمرجعية علمية في كل جوانبهاانويجب 
االحصائيتصميم عينة المسح -
االستمارة وبالذاتاالحصائيالمسح ادواتتصميم -
طريقة جمع البيانات وتدقيقها وتوثيقهاتحديد-
معالجة وتنظيف البياناتتحديد طريقة -
.تحديد طريقة تحليل البيانات-
ذا الجزءمنهجية تصميم العينة وتوثيقها في هاعدادسيتم التركيز فقط على -



تصميم العينةمنهجية توثيق و اعداد

:العينةتوثيقأهمية
.التصميمطريقةمعرفةمنالبياناتمستخدمويتمكنحتى1.
البياناتوجودةدقةعنفكرةواخذالتصميمكفاءةمدىمعرفة2.
.العينةعنالناتجةالبياناتتحليلطرق تحديداجلمن3.
المسحلنفسأخرى وتصاميمالحاليالعينةتصميمبينالمقارنة4.
العينةتمثيلومدىاالستثنائيةالحاالتكلتحديد5.



:العينة قبل جمع البياناتتصميم منهجية توثيق و تصميم 
:ل من التالييتم توثيق تصميم العينة المقترح، ويجب أن يحتوي التوثيق على ك

 هدف مجتمع التحديد حيث يحتوي هذا الجزء على (: الدراسة)مجتمع الهدف
ة زمنية، ويتم بدقة، وتحديد المكان الجغرافي الذي سيتم تغطيته وضمن أي فتر 

ا المجتمع ، تحديد االستثناءات بشكل دقيق في حال لزم االمر والتي ال يشمله
.   لمنع أي لبس في فهم هذا المجتمع

ميع األفراد يكون مجتمع الهدف هو ج، فلسطينلدراسة مسح القوى العاملة في : مثال
كل سنة فأكثر، والمقيمين مع أسرهم الفلسطينية بش15من الفئة العمرية 

.  2012(/3-1)اعتيادي في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة من شهر 



حديدتيجباحتماليةالعينةكانتحالفي:العينةلسحبالمستخدماإلطار
وماه،عليإجراؤهتمتحديثوآخرإعداده،تمسنةفيومعرفةالمعاينة،إطار
ويفضلهفيالمتوفرةالمعلوماتأهمهيوما.لهالمكونةاألساسيةالوحداتهي

.المستوياتاحدحسباإلطارلتوزيعجدولوضع
منيالفلسطينلإلحصاءالمركزي الجهازفيالمنشاتإطاريتكون :مثال

االطارفيويتوفر،2017العامالتعدادفيحصرهاتمالتيبالمنشاتقائمة
هافيالعاملينوعدداالقتصادينشاطهاحيثمنمنشاةكلحولمعلومات
.ومالكهانوانهاعحولالتعريفيةالمعلوماتلكافةباإلضافةتبعيتهاوتصنيف

.المذكورةالمتغيراتحسبالمنشاتبتوزيعجدولاضافةويتم



تمع، والتي يتم تحديد المتغيرات المستخدمة في التقسيم الطبقي للمج: الطبقات

.المجتمع متجانس داخل هذه الطبقات، وغير متجانس فيما بينهاأن توضح 

ماد على في مسح القوى العاملة تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات باالعت: مثال

(.حضر، ريف، مخيم)المحافظة، ونوع التجمع السكاني 



المستخدمةالمعادلةووضعالعينة،حجمتقديرطريقةتوثيقيتم:العينةحجم،

المستخدمةالمتغيراتكلقيمةالىباإلضافةالمعادلة،فيرمزكلتفصيلمع

.سابقةحقيقيةبياناتمناومفترضةكانتسواء

لتوزيعجدولإرفاقويتمالتوزيع،نوعتحديديتم:الطبقاتعلىالعينةتوزيع

.األصليالمجتمعتوزيعمعمقارنتهمعالطبقات،علىالعينة



عينةاوطةبسيعشوائيةعينةكانتسواءالعينةنوعتحديديتم:العينةنوع
دةعهناككاناذاالعينةسحبطريقةتفصيلويتمأنواععدةمنمركبة

الجداولبعضمثلأيضااالختيارفيعشوائيةوسائلاستخدامتموإذامراحل،
.العشوائية

 توى المسمثلالمطلوبة،النشرمستوياتتحديد:المطلوبالنشرمستوى
الخ...االقتصاديالنشاطمستوى أوالمحافظات،علىالجغرافي



البياناتجمعبعدالعينةتصميمتوثيق:
يليلماباإلضافةذكرماكلتوثيقيتمالبياناتجمعبعد:
ونسبةلكذوأسباباالستجابةعدمحاالتتوثيقيتم:االستجابةعدمحاالت

.االستجابةعدمحاالتمنفئةكل
بياناتمنةالناتجوالتقديراتالمؤشراتألهمالتباينحساباتتوثيقيتم

.العينة
العينةيقتوثفيلهااإلشارةيتمالمفقودةالبياناتبعضتعويضتمإذا.



شكرا لحسن االستماع


