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األدوار واملهام

الفريق الفين

الفريق 
اإلداري

ودةفريق اجل

امليدان

فريق 
ا تكنولوجي
املعلومات



:مت تشكيل فريق للجودة، واليت من مهامه

اختبار أدوات التعداد.
تقييم التدريب يف مجيع املراحل.
مقارنتها مع اختيار عينات عشوائية أثناء مراحل التعداد املختلفة هبدف

.البياانت اليت مجعت فعليًا من امليدان
توفري التغذية الراجعة من امليدان بشكل يومي.

فريق اجلودة



اجلودةحتسني 
:من خالل االسرتاتيجية

املستخدمنيحاجات -
حتسني امكانية الوصول والرؤية-
ة حتسني ضبط العمليات واجلود-
اإلعالم عن اجلودة-

اجلودة

ضبط اجلودة
ط تصميم األنظمة بطريقة تضب-

اجلودة
اجلودةفريق -
-GPS
 مساحة عدم فتح تطبيق العد إال يف-

حمددة
الزايرة واالتصال مع األسرإادة -
مراجعة واعتماد البياانت-
مؤشرات األداء-

ضمان اجلودة
قواعد التدقيق-
اذج تصميم االستبيان وفق من-

.معيارية
التجربة القبلية-
التدريب-
راحل اخلطة التنفيذية جلميع م-

التعداد 



عناصر ومعايري اجلودة

عناصر اجلودة
مرحليت احلزم واحلصراجلودة أثناء تنفيذ • 
قياس اجلودة بعد التنفيذ• 
معايري اجلودة

درجة تلبية املعلومات االحصائية إلحتياجات املستخدمني•
الفارق بني اتريخ مجع البياانت واتريخ اصدارها•
التناسق والتكامل مع مصادر أخرى•
الوقت املنقضي بني توقيت صدور البياانت والفرتة املرجعية•
درجة االلتزام ابملواعيد املعلن عنها مسبقاً •
درجة وضوح اإلحصاءات وسهولة فهمها من املستخدمني غري اخلرباء •
سهولة الوصول للبياانت االحصائية من قبل املستخدمني•



 احلزم يتلمرح)عمليات التدريب أثناء املراحل التحضريية مراقبة
.  (واحلصر

 داد وجتريب من مراحل التعمرحلة يف التجارب القبلية لكل املشاركة
.إلكرتونيا  االستباانت 

 التنفيذيات وتوزيع الفرق أثناء عملامليدانية، الرتتيبات مراقبة  .

6

مراقبة التحضريات والدعم 
اللوجسيت



ات وضوابط مت وضع آلي،للحصول على بياانت دقيقة ذات جودة عالية
:إلجراءات العمل يف كافة مراحل التعداد

املرحلة التحضريية
مرحلة العمل امليداين ومرحلة معاجلة البياانت
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آليات ضبط جودة البياانت



 املرحلة التحضرييةأهم آليات الضبط يف
الدوليةااللتزام ابلتوصيات •
2004يف التعداد العام للسكان واملساكن األردناالستفادة من جتربة •

املستفيدينتلبية احتياجات •
بتوصياتهتنفيذ التعداد التجرييب والعمل •
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آليات ضبط جودة البياانت



 اانتالبيأهم آليات الضبط يف مرحلة العمل امليداين ومعاجلة
اململكةضمان أن يغطي التعداد كافة املناطق اجلغرافية يف •
العدحتديث اخلرائط لكافة مناطق •
العملتوزيع املهام واملسؤوليات يف امليدان مبا يضمن مصلحة •
العاملنيوضع ضوابط الختيار أفضل •
مباشرتشكيل غرفة عمليات مركزية ومركز اتصال •
الرفضوضع آليات ملواجهة حاالت •
اجلودةتدقيق االستمارات ميدانيا  من قبل فريق •
البياانتفحص األجهزة املستخدمة يف مجع •
دقتهاو فحص البياانت إبستخدام قواعد ضبط آلية لضمان اتساق البياانت •
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آليات ضبط جودة البياانت



 ًعدد املباين املسقطة مكتبيا
عدد املباين بعد عملية احلصر الفعلي
عدد املساكن
عدد األسر
عمل من خالل نظام اعتماد املباين من قبل املشرفني الفنيني املوزعني على مراكز ال

ادارة العمل امليداين
 نسب االجناز والتغطية من خالل نظام(BI)
 تتبع الباحثني(Tracking ) من خالل نظام ألــGPS

 توزيع (: اًل أبولأو )استخراج املؤشرات اإلحصائية الرئيسية اخلاصة مبرحلة احلصر
ألسرة املباين، املساكن، األسر حبسب التقسيمات اإلدارية، متوسط حجم ا

.اخل...

مؤشرات األداء وضبط اجلودة
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: سالمة إجراء عمليات احلزم من حيث
البلوكات بطريقة صحيحةتوزيع •
االلتزام حبدود األحياء أثناء عملية احلزم•
وح شاشة حتديد املوقع، حدود البلوك، وض)سالمة عمل األجهزة أثناء عملية احلزم من حيث •

(تناقل البياانتو اجلهاز أثناء عمليات احلزم، 
توزيع األدوار بني املستوايت الوظيفية املختلفة أثناء عمليات احلزم•
مشولية عمليات احلزم•
تقسيم البلوكات بطريقة صحيحة أثناء عمليات احلزم•
ومطابقتها للواقع بعد إجراء عمليات احلزم GISتدقيق عمليات احلزم وفق بياانت •
.أفرقة احلزم حسب التوزيع املعد هلا مسبقاً التأكد من تواجد •

اجلودة يف مرحلة احلزم



احلزممصادر اخلطأ أثناء 
جتاوز حدود احلي خالل العمل •
تقسيم البلوكات بطريقة خاطئة •
أخطاء تراسل البياانت •
جلهاز اللوحي أخطاء حتديد املوقع إبستخدام ا•
عدم حزم بعض البلوكات •
تداخل العمل بني األفرقة•
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اجلودة يف مرحلة احلزم
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:  اليةمل عمليات اجلودة أثناء احلصر على العمليات التتتش
أثناء العملياتالتأكد من توزيع الفرق بشكل جيدمت •
مة إلجراء ز مت التأكد من اإلجناز اليومي للفرق وفق الفرتة الزمنية الال•

عمليات احلصر للبلوك
هاالبياانت بشكل سليم وعدم ضياعمت التأكد من عملية تراسل•
شاكل اليت ورصد امل،مت التأكد من عدم وجود مشاكل يف تصميم االستبانة•

تظهر يف حماولة إلجياد حلول لذلك

اجلودة يف مرحلة احلصر
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:احلصراخلطأ أثناء مصادر 
سقوط بعض املساكن واملنشآت من العد •
ورود أخطاء يف تسجيل املعلومات حول األسر واملنشآت•
ورود أخطاء يف احلزم للمنطقة املنوي حصرها •
عدم التنسيق بني الباحثني يف نفس منطقة العمل •
وجود أعطال يف تراسل البياانت •

اجلودة يف مرحلة احلصر



امليدانصعوابت التنفيذ اإللكرتوين يف
طرق التغلب الصعوبات

العودة الى مركز العمل وإجراء عملية تراسل البيانات
باستخدام الشبكة الداخلية في المركز .يةعدم تغطية شبكة االنترنت لبعض المناطق النائ

توسيع مدى االحداثيات طق عدم التقاط إحداثيات المباني وخصوصا في المنا
الجبلية والوعرة

وتضمينها إلى أقرب بلوكGPSتم عدها بعد تعطيل الـــ  ق المتناثرة في المناط( الخيم)حصر بيوت الشعر 
الصحراوية

تقسيم المخيمات إلى وحدات عد إحصائية باللجوء إلى -أ

.UNHCRخرائط ألـــــ 

إزالة التخوف لدى الالجئين من خالل الحمالت-ب
.اإلعالمية المكثفة

العمل في مخيمات الالجئين

الباحثإعداد خطة لتسليم األجهزة بدءاً بالمشرف وانتهاًء ب استالم األجهزة وتسليمها



التحدايت والصعوابت

تبين منهجية التعداد اإللكرتوين وتغيري ثقافة العاملني-

مرحلة احلصرتوقيت -

املدة الزمنية-

الربط اإللكرتوين بني احلصر والعد-

ة الكفيةبعض العاملني مل تكن لديهم املعرفة الكاملة ابستخدام األجهز -



ةالدروس املستفاد

الدروس المستفادة اإلجراء

 ً (احثدون االعتماد على الب)أتوماتيكيا تناقل البيانات

 ً مركزيا رمجية المستخدمين على البتعريف

مركزياً  اسناد المهام

المعرفة باستخدام)من فئة الشباب 
(التكنولوجيا

مواصفات موظفي الميدان
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جودة البيانات

العد الفعلي 
اماني جودة

دائرة االحصاءات العامة االردنية 

ورشة عن بعد حول 
ي نمو : الفنية لألعمال الميدانيةالمراقبة 
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األدوار واملهام

الفريق الفين

الفريق 
اإلداري

ودةفريق اجل

امليدان

فريق 
ا تكنولوجي
املعلومات



:مت تشكيل فريق للجودة، واليت من مهامه

اختبار أدوات التعداد.
تقييم التدريب يف مجيع املراحل.
مقارنتها مع اختيار عينات عشوائية أثناء مراحل التعداد املختلفة هبدف

.البياانت اليت مجعت فعليًا من امليدان
توفري التغذية الراجعة من امليدان بشكل يومي.

فريق اجلودة



اجلودةحتسني 
:من خالل االسرتاتيجية

املستخدمنيحاجات -
حتسني امكانية الوصول والرؤية-
ة حتسني ضبط العمليات واجلود-
اإلعالم عن اجلودة-

اجلودة

ضبط اجلودة
ط تصميم األنظمة بطريقة تضب-

اجلودة
اجلودةفريق -
-GPS
 مساحة عدم فتح تطبيق العد إال يف-

حمددة
الزايرة واالتصال مع األسرإادة -
مراجعة واعتماد البياانت-
مؤشرات األداء-

ضمان اجلودة
قواعد التدقيق-
اذج تصميم االستبيان وفق من-

.معيارية
التجربة القبلية-
التدريب-
راحل اخلطة التنفيذية جلميع م-

التعداد 



عناصر ومعايري اجلودة

عناصر اجلودة
مرحلة العد الفعلياجلودة أثناء تنفيذ • 
قياس اجلودة بعد التنفيذ• 
معايري اجلودة

درجة تلبية املعلومات االحصائية إلحتياجات املستخدمني•
الفارق بني اتريخ مجع البياانت واتريخ اصدارها•
التناسق والتكامل مع مصادر أخرى•
الوقت املنقضي بني توقيت صدور البياانت والفرتة املرجعية•
درجة االلتزام ابملواعيد املعلن عنها مسبقاً •
درجة وضوح اإلحصاءات وسهولة فهمها من املستخدمني غري اخلرباء •
سهولة الوصول للبياانت االحصائية من قبل املستخدمني•



 ملرحلة العد الفعلي عمليات التدريب مراقبة
 رتونيا  إلكةوجتريب االستبانالقبلية ربةالتجيف املشاركة.
 توزيع الفرق أثناء و ومراكز انطالق الباحثنيامليدانية،الرتتيبات مراقبة

.  التنفيذعمليات 
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مراقبة التحضريات والدعم 
اللوجسيت



ات وضوابط مت وضع آلي،للحصول على بياانت دقيقة ذات جودة عالية
:إلجراءات العمل يف كافة مراحل التعداد

املرحلة التحضريية
مرحلة العمل امليداين ومرحلة معاجلة البياانت
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آليات ضبط جودة البياانت



 اانتالبيأهم آليات الضبط يف مرحلة العمل امليداين ومعاجلة
اململكةضمان أن يغطي التعداد كافة املناطق اجلغرافية يف •
العدحتديث اخلرائط لكافة مناطق •
العملتوزيع املهام واملسؤوليات يف امليدان مبا يضمن مصلحة •
العاملنيوضع ضوابط الختيار أفضل •
مباشرتشكيل غرفة عمليات مركزية ومركز اتصال •
الرفضوضع آليات ملواجهة حاالت •
اجلودةتدقيق االستمارات ميدانيا  من قبل فريق •
البياانتفحص األجهزة املستخدمة يف مجع •
دقتهاو فحص البياانت إبستخدام قواعد ضبط آلية لضمان اتساق البياانت •
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آليات ضبط جودة البياانت



 امليدايناحلصر عملية يف املباين عدد
عدد املساكن
عدد األسر
عمل من خالل نظام اعتماد املباين من قبل املشرفني الفنيني املوزعني على مراكز ال

ادارة العمل امليداين
 نسب االجناز والتغطية من خالل نظام(BI)
 تتبع الباحثني(Tracking ) من خالل نظام ألــGPS

 توزيع (: أبولأوالً )العد استخراج املؤشرات اإلحصائية الرئيسية اخلاصة مبرحلة
ألسرة املباين، املساكن، األسر حبسب التقسيمات اإلدارية، متوسط حجم ا

.اخل...

مؤشرات األداء وضبط اجلودة


