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مرحلة تحديد الحاجيات 
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تقديم عام لمرحلة تحديد الحاجات1.

تقديم للعمليات الفرعية2.

مثال تطبيقي من خالل المسوح حول اإلنفاق 3.
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على . تصنف هذه العملية الفرعية وتضع الرموز لبيانات المدخالت–التصنيف والرمز 5.2

وًزا رقمية الروتينية رم( أو الوظيفية)سبيل المثال قد تضع عمليات الترميز األوتوماتيكية 

.لالستجابات النصية وفقًا لخطط تصنيف محددة مسبقًا

األساسيةعمليات ال
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الحاجياتتقديم عام لمرحلة تحديد 



الحاجياتتقديم عام لمرحلة تحديد 

لماذا هذه المرحلة  ؟

oا يحدث لتحديد مختلف الحاجيات عند القيام بعملية إحصائية ما وغالبا م

:ذلك 

جديدة في مجال معينإحصاءات إلى عند الشعور بالحاجة •

مسح جديد في مجال ما ويتعين القيام بأو عند تقادم البيانات المتوفرة •

المنبثقة عنهالتحديث اإلحصاءات والمؤشرات 

o المتعلقةوتشتمل هذه المرحلة على كافة األنشطة  :

فصلة الملتحديد حاجياتهم اإلحصائية بإشراك مختلف المستعملين •

بين منتجي ومستعملي اإلحصائياتتوافقية باقتراح حلول•

الحاجيات هذه لتلبية دراسات وباعداد•



الحاجياتتقديم عام لمرحلة تحديد 

ماذا تتضمن هذه المرحلة  ؟

تحديد الحاجيات من اإلحصائيات ؛1.

تعملين؛التأكيد، بمستوى عال من التفصيل، على احتياجات مختلف المس2.

؛اإلحصائيةإعداد األهداف الرئيسية للمخرجات 3.

ذات الصلة ؛المفاهيم تحديد 4.

المتوفرة لهذه الحاجيات؛من مدى تلبية مصادر البيانات التحقق 5.

لية الموافقة للشروع في العمعلى إعداد مشروع دراسة من أجل الحصول 6.

.اإلحصائية 

o كون عمليات فرعية، غالبا ما تستةوفي المجمل، تتكون هذه المرحلة من

دة أو إعابشكل متوازولكن في بعض الحاالت يمكن إنجازها ، متتابعة

في حاالت أخرى؛ بشكل متكررإنجازها 



الفرعيةالعمليات تقديم 



تحديد الحاجيات: 1.1العملية الفرعية 



 (1/2)تحديد الحاجيات : 1.1العملية الفرعية 

ين اإلحصائيات الضرورية في مجال معبتحديدهذه العملية تبتدئ.  أ

ما هو منتظر منها؛وتعريف

إلى الشعور بالحاجة إما وقد يكون الداعي و راء هذه اإلحصاءات .  ب

؛تقادم البيانات المتوفرةإحصاءات جديدة أو 

غالبا ما يتم إنجازها من خالل خطة عمل، وتعرف هذه العملية إعداد .  ج

خرى ذات خالل تقييم عمليات ألهذه العملية أو من تقييم  التجارب السابقة 

الصلة بهذا المجال؛

الفرعيةالعمليات تقديم 



المنظماتممارسات في النظرالفرعية أيضاً وتهم هذه العملية. د

خاصة رة لبيانات مماثلة وبصوالمنتجة ( وطنية ودولية)األخرىاإلحصائية

؛المنظماتهاتهمن طرف المستعملة في المنهجيات 

فة من بعض الحاجيات الخاصة لفئات مختلفي النظركذلك وقد تشمل . ه

أو ذوي االحتياجات الخاصة  مستعملي اإلحصائيات مثل األشخاص 

.المختلفةالمجموعات األثنية 

تقديم للعمليات الفرعية

 (2/2)تحديد الحاجيات: 1.1العملية الفرعية 



االستشارة وتأكيد الحاجيات: 2.1العملية الفرعية 



االستشارة وتأكيد الحاجيات: 2.1الفرعية المرحلة 

العملية يمثل الفهم الدقيق لحاجيات المستعملين عنصرا أساسيا من هذه. أ

؛الفرعية 

ن المتدخليمختلف هذه العملية الفرعية على التشاور مع وتركز . ب

جة من لحاجياتهم يمكن المؤسسة المنتالفهم الجيد حيث أن والمستعملين 

كيفوىمتبل أيضاً أن تنتجه، هو متوقع منها على ما فقط التعرف ليس 

؛لماذاوربما األهم من ذلك 

نبغي العملية الفرعية، ييليه من هذه أوماالثاني وبمناسبة التكرار . ج

.التي تم تحديدها سابقاالتحقق من مدى  تطور الحاجيات 

تقديم للعمليات الفرعية



ضع أهداف للمخرجاتو: 3.1العملية الفرعية 



للمخرجاتأهداف ضع و: 3.1العملية الفرعية 

ة اإلحصائيللمخرجات األهداف الرئيسية الفرعية العملية تحدد هذه . أ

ة الفرعية العمليتم تحديدها في حاجيات المستعملين والتي الالزمة لتلبية 

؛(االستشارة وتأكيد الحاجيات)

االتفاق مع المستعملين على أهمية المخرجاتهذه المرحلة ويتم في . ب

ومستوى جودتها؛

وعند وضع أهداف المخرجات، ينبغي على األجهزة اإلحصائية األخذ . ج

بعين االعتبار مجموعة من الجوانب المرتبطة بالعملية كمثل اإلطار

.لمتوفرةوالموارد البشرية والمادية ا( مثالً يتعلق بالسرية ما )التشريعي 

تقديم للعمليات الفرعية



حديد المفاهيمت: 4.1العملية الفرعية 



حديد المفاهيمت: 4.1الفرعية المرحلة 

ة حاجيات هذه العملية الفرعية المفاهيم التي ينبغي اعتمادها لتلبيتحدد. أ

المستعملين ؛

ايير المعأو متماشية بالضرورة مع متالئمةتكون هذه المفاهيم ال وقد . ب

دوليا؛بهاالمعمول اإلحصائية 

توى المفاهيم والمتغيرات اإلحصائية على مستعريفعلى أن يتم .  ج

(.المتغيراتأوصاف تصميم )2.2الفرعية رقم العملية 

تقديم للعمليات الفرعية



تحقق من توفر البياناتال: 5.1العملية الفرعية 



البياناتمن توفر تحقق ال: 5.1المرحلة الفرعية  (1/2)

اجيات حعلى تلبية إلى التأكد من وجود بيانات قادرة العملية تهدف هذه . أ

تاحة وفي حالة وجودها يتعين إعداد الظروف التي تجعلها م، المستعملين

على توفرها ؛تؤثر مع األخذ بعين االعتبار اإلكراهات التي قد 

يانات، أخرى ممكنة للبعن مصادر وتتمثل هذه العملية كذلك في البحث . ب

هذه ما إذا كانت غير اإلحصائية من أجل تحديد أو كالمصادر اإلدارية 

األخيرة مناسبة لالستعمال اإلحصائي ؛

ية حاجيات لتلباستراتيجيةالمصادر المتوفرة، يتم إعداد تقييم وبعد . ج

المستعملين بغية سد مختلف الثغرات المتبقية في هذا المجال؛

تقديم للعمليات الفرعية



 (2/2)بياناتمن توفر تحقق ال: 5.1المرحلة الفرعية 

الذي القانونيعاما لإلطار تقييما الفرعية أيضا العملية تقدم هذه كما. د

؛واستعمالها البيانات من خالله تجميع سيتم 

رحات تقديم مقتيعمل الجهاز اإلحصائي على أن وعند الضرورة، يمكن . ه

جل جديد من أاستحداث إطار قانوني أو بهاالمعمول لتعديل التشريعات 

.الولوج للبيانات المتوفرة لدى األجهزة األخرى

تقديم للعمليات الفرعية



تحضير مشروع دراسة: 6.1العملية الفرعية 



 (1/3)تحضير مشروع دراسة: 6.1الفرعية المرحلة 

يتم من أجل الشروع في العملية اإلحصائية الجديدة أو تلك التي سوف. أ

شروع الفرعية، بإعداد مالعملية تحديثها، يقوم الجهاز اإلحصائي، خالل هذه 

الهيئة المسؤولة عندراسة وذلك قصد الحصول على الموافقة من قبل 

العمليات اإلحصائية في البلد ؛

ئة وتجدر اإلشارة، أن هذه الدراسة ينبغي أن تتوافق ومتطلبات الهي. ب

عن العمليات اإلحصائية من الناحية المنهجية؛المسؤولة

تقديم للعمليات الفرعية



 (2/3)تحضير مشروع دراسة: 6.1الفرعية المرحلة 

:وعلى العموم، من بين ما تشمله هذه الدراسة البنود التالية . ج

oفي حالة تكرار العملية  :

حصاءات إنتاج اإلوصف للعملية اإلحصائية، وذلك بتناول كيفية 1.

أو الجوانب التي/والقصور أوجه المتوفرة مع التركيز على 

؛تحديثهايتعين 

عملية من تقديم مفصل للطريقة التي ينبغي اعتمادها لتطبيق ال2.

تحديث اإلحصاءات المتوفرة مع أو /والقصور أجل معالجة 

وصف دقيق للحلول المقترحة؛

تقييم القيام بدراسة حول التكاليف المرتبطة بالمشروع وكذا ب3.

.لمختلف اإلكراهات الخارجية ذات الصلة

تقديم للعمليات الفرعية



 (3/3)تحضير مشروع دراسة: 6.1الفرعية المرحلة 

o في حالة إنتاج إحصائيات جديدة  :

عملية من تقديم مفصل للطريقة التي ينبغي اعتمادها لتطبيق ال1.

جديدة ؛إحصاءات إنتاج أجل

تقييم القيام بدراسة حول التكاليف المرتبطة بالمشروع وكذا ب2.

.لمختلف اإلكراهات الخارجية ذات الصلة

تقديم للعمليات الفرعية



تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق: مثال تطبيقي



حاجيات المنتجين من اإلحصائيات1.1



تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

oبـتعلقتالوطنياإلحصائيالجهازلحاجياتتستجيببياناتتوفير:

؛الوطنيةالحسابات إعداد •

؛ةالمعيشتحيين السلة المرجعية للرقم االستداللي لتكلفة •

؛الفقراالجتماعية والتفاوتاتمؤشرات ديثتح•

 (1/4)حاجيات المنتجين من اإلحصائيات1.1



تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

oتوفير بيانات من أجل القيام بدراسات تحليلية حول  :

؛ طبقية االجتماعيةال•

بين مختلف شرائح المجتمع؛التفاوتات•

والخدمات ذات الصلة بالقطاعات االجتماعية؛ السلع طلب •

.ةطلب السلع والخدمات بخصوص الخدمات االجتماعية األساسي•

 (2/4)حاجيات المنتجين من اإلحصائيات1.1



تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

o بخصوصماكرو اقتصاديالإعداد نماذج محاكاة التأثير:

تأثير ارتفاع األثمان على القدرة الشرائية؛ •

تأثير ارتفاع األجور على الحماية االجتماعية؛ •

؛ اإلجتماعيةالتفاوتاتتأثير ارتفاع مستوى العيش على •

تأثير ارتفاع مستوى الضرائب على مستوى العيش؛  •

تأثير تحرير أسعار المواد المدعمة على مستوى العيش؛•

•.............

 (3/4)حاجيات المنتجين من اإلحصائيات1.1



تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

o حول موضوعاتيةخرائط إعداد أو تحديث :

الفقر والهشاشة ؛ •

؛التمدرس•

األمية ؛•

الحالة الصحية للساكنة ؛•

االكتفاء من السعرات الحرارية ؛•

(.سوء تغذية –نحافة –سمنة ) الحالة الغذائية •

 (4/4)حاجيات المنتجين من اإلحصائيات1.1



حاجيات مختلف المستعملينتحديد2.1



تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

oيهم تجدر اإلشارة إلى أن موضوع اإلنفاق يكتسي طابعا أفقيا،  حيث

مجموعة من المجاالت المرتبطة بالحياة اليومية لألسر واألفراد؛

o على لينمسؤووعليه، فتحديد حاجيات المستعملين يمر عبر التشاور مع

:التاليةبهامجموعة من القطاعات، نذكر منها المجاالت المرتبطة 

التغذية ؛•

؛سااللب•

السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى؛•

األثاث واألدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ؛•

 (1/3)حاجيات مختلف المستعملينتحديد2.1



تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

؛الصحة •

؛النقل•

؛المواصالت•

؛والثقافةالترفيه•

؛والتعليمالتربية•

؛الفندقةخدمات•

...........أخرىوخدمات•

 (2/3)حاجيات مختلف المستعملينتحديد2.1



تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

oمسؤولينكما تشمل هذه العملية تحديد حاجيات المستعملين عبر التشاور مع

:على تدبير مواضيع ذات صبغة اقتصادية واجتماعية نذكر منها 

الموازنةالمقاصة ؛•

المساعدة االجتماعية ؛•

؛المحتاجةاستهداف الساكنة •

سياسات توزيع المساعدات ؛•

؛ مؤشر التنمية البشرية•

.تنمية المستدامةالأهداف •

 (3/3)حاجيات مختلف المستعملينتحديد2.1



األهداف الرئيسية للمخرجات اإلحصائية3.1



oإلبرازوكذاةالمعيشمستوياتتطوروتقييملتتبعمندمجةبياناتتوفير

؛واالقتصاديةاالجتماعيةمحدداتهابينالموجودةالعالقات

o عمومية المعلومات الالزمة لتهيئ سياسة التوزيع وأخذ القرارات التوفير

؛والخاصة

oن طريق تقييم الحالة الغذائية للسكان وتحليل السلوك الغذائي لألسر ع:

ت الغذائية ؛الكمية الغذائية المستهلكة للفرد واألسرة حسب طبيعة المنتجا•

.وحسب مميزات  األسرمنتوجاالستهالك الغذائي حسب طبيعة كل •

تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

األهداف الرئيسية للمخرجات اإلحصائية3.1



البحثمفاهيمتحديد4.1



oلقة قسم اإلحصاء باألمم المتحدة المتعتوصيات تم االعتماد على ي

بمنهجيات البحوث لدى األسر ؛

o قة الدولية الصادرة عن المكتب الدولي للشغل المتعلالتوصيات

بالبحوث حول مداخيل ونفقات األسر ؛

o نوعالدولية في مجال البحوث من المعاييرLSMS ( الدراسات

؛يالدولطرف البنك من المعدة ( القياسية لمستوى المعيشة

o ىتومسوظروف مجال البحوث حول في المكتسبة الوطنية التجربة

.األسرنفقات والمعيشة والبحوث حول استهالك 

تحديد حاجيات المسح حول اإلنفاق:مثال تطبيقي 

البحثمفاهيمتحديد4.1



دراسةمشروعإعداد6.1



o؛تقديميةتم إعداد مشروع دراسة على شكل مذكرة ي

o ات اللجنة الوطنية لتنسيق الدراسوتم وضع هذه المذكرة رهن إشارة

ي العملية من أجل التقييم والحصول على الموافقة للشروع فاإلحصائية 

اإلحصائية ؛ 

دراسةمشروعإعداد6.1



oية وقد تضمنت هذه المذكرة وصفا لمختلف مراحل العملية اإلحصائ

:حيث تتطرق أساسا إلى الجوانب التالية

أهداف البحث•

مجال البحث •

المستعملالمفاهيمياإلطار •

عينة البحث•

تجميع المعطيات•

معالجة واستغالل المعطيات•

نوعية المخرجات•

نشر النتائج•

دراسةمشروعإعداد6.1
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تقديم عام لمرحلة التصميم1.

تقديم للعمليات الفرعية2.

مثال تطبيقي من خالل المسوح حول التشغيل 3.

تصميم العرض



التصميمتقديم عام لمرحلة 



التصميم تقديم عام لمرحلة 

لماذا هذه المرحلة  ؟

o تتمثل هذه المرحلة في إعداد وصف دقيق لمختلف أنشطة البرمجة

والتصميم وأي دراسة عملية لها عالقة بتعريف المخرجات والمفاهيم 

نتاج في اإلبهاوالمنهجيات اإلحصائية وأدوات التجميع والعمليات المعمول 

اإلحصائي؛

oريف حيث تهم جميع عناصر التصميم الالزمة لتعريف أو إعادة تع

اسةمشروع الدرالمخرجات والخدمات اإلحصائية التي تم تحديدها في 

؛عن ذلكالمسؤولةالذي تم وضعه من أجل التقييم رهن إشارة الجهة 

oالجودة كما تحدد هذه المرحلة كل البيانات التعريفية ذات الصلة وإجراءات

التي سوف يتم استعمالها في العملية اإلحصائية ؛ 



التصميم تقديم عام لمرحلة 

لماذا هذه المرحلة  ؟

o لى أنشطة العملية اإلحصائية يعتمد بصورة كبيرة عتصميمإن

:المعايير الدولية والوطنية وذلك بغية

تقليص مدة عملية التصميم وكلفتها ؛•

تعزيز إمكانية مقارنة المخرجات ؛•

استعمال مختلف اآلليات المعدة لهذا الغرض كما هو منصوص •

.عليه من قبل المنظمات الدولية

oداد باإلضافة إلى ذلك قد تشكل مخرجات عمليات التصميم قاعدة إلعو

.وليةمعايير مستقبلية ذات الصلة على مستوى المنظمات الوطنية أو الد



الحاجياتتقديم عام لمرحلة تحديد 

ماذا تتضمن هذه المرحلة  ؟

تصميم المخرجات ؛1.

تصميم أوصاف المتغيرات؛2.

تصميم تجميع المعطيات ؛3.

تصميم اإلطار والعينة ؛4.

تصميم المعالجة والتحليل ؛5.

.تصميم أنظمة اإلنتاج وتطور األشغال6.

o كون عمليات فرعية، غالبا ما تستةوفي المجمل، تتكون هذه المرحلة من

دة أو إعابشكل متوازولكن في بعض الحاالت يمكن إنجازها ، متتابعة

في حاالت أخرى؛ بشكل متكررإنجازها 



الفرعيةالعمليات تقديم 



تصميم المخرجات : 2.1العملية الفرعية 



تصميم المخرجات : 2.1العملية الفرعية 

جات تتضمن هذه العملية الفرعية التصميم المفصل للنتائج والمخر. أ

ذلك العمل المتعلق بالبرمجة والخدمات اإلحصائية التي سيتم إنتاجها بما في

وإعداد األنظمة واألدوات المستعملة في مرحلة النشر؛

ت، ما بين البياناالجوانب المرتبطة بسرية هذه العملية وصفا لكل وتشمل. ب

ل إال تلك التي يمكن نشرها وتلك التي ال يمكن نشرها والتي ال تستعم

ألغراض داخلية ؛

ناً، ينبغي على األجهزة اإلحصائية أن تعمل جاهدة، كلما كان ذلك ممككما. ج

ممارسات ، والبيانات التعريفية والبهاعلى اعتماد المعايير الدولية المعمول 

عمليات السارية المفعول باألجهزة والمنظمات اإلحصائية األخرى عند القيام ب

.  مماثلة

الفرعيةالعمليات تقديم 



المتغيراتأوصافتصميم: 2.2العملية الفرعية 



سوف يتم تتضمن هذه العملية الفرعية تصميما مدققا لكل االستمارات التي. أ

؛استعمالها بكل مكوناتها من أجزاء وفصول ومتغيرات وفئات لإلجابة

مل كل وعلى األجهزة اإلحصائية، عند القيام بهذه العملية الفرعية، أن تع. ب

ها في ما في وسعها على اعتماد المعايير الدولية والممارسات المنصوص علي

هذا المجال؛

ة ذات أهمية بمثابة بيانات تعريفتصميم أوصاف المتغيرات ويعتبر إعداد . ج

.كبيرة فيما تبقى من مراحل العملية اإلحصائية

تقديم للعمليات الفرعية

المتغيراتأوصافتصميم: 2.2العملية الفرعية 



تصميم تجميع المعطيات : 3.2العملية الفرعية 



 (1/2)المعطياتتصميم تجميع: 3.2العملية الفرعية 

o الجوانب الفرعية وصفا مدققا لمختلف األنشطة الفعلية والعملية تحدد هذه

:المرتبطة بتجميع المعطيات، وتهم أساسا النقط التالية 

الموارد البشرية والمادية ؛•

تكوين مختلف المتدخلين في العملية ؛ •

تنظيم عملية تجميع المعطيات ؛•

؛ )السرية واإللزامية(الجوانب القانونية المرتبطة بهذه العملية •

تقديم للعمليات الفرعية



 (2/2)المعطياتتصميم تجميع: 3.2العملية الفرعية 

طريقة تجميع المعطيات ؛•

بالعملية ؛التحسيسطريقة •

كيفية إرسال المعطيات للمصالح المركزية ؛•

.  طريقة حفظ المعطيات عند إرسالها للمصالح المركزية•

تقديم للعمليات الفرعية



تصميم اإلطار والعينة : 4.2العملية الفرعية 



تصميم اإلطار والعينة: 4.2العملية الفرعية 

o طة تصميم خالفرعية وصفا مدققا لمختلف أنشطة العملية تحدد هذه

:، وتتمثل  أساسا في النقط التالية المعاينة

؛)....تعداد، عينة رئيسية، سجالت إدارية  (إطار المعاينة•

؛)....الكلفة، مستوى الدقة  (طريقة تحديد العينة•

طريقة سحب العينة ؛•

طريقة تعويض وحدات العينة ؛•

.كيفية تجديد العينة بالنسبة للبحوث الدائمة•

تقديم للعمليات الفرعية



تصميم المعالجة والتحليل : 5.2العملية الفرعية 



تصميم المعالجة والتحليل : 5.2العملية الفرعية 
(1/2) 

o الجةالمعالفرعية مختلف األنشطة المرتبطة بجانبي العملية تخص هذه

:فبالنسبة للمعالجة يتعلق األمر بالنقط التالية.والتحليل

إدخال البيانات ؛•

مراقبة الشمولية ؛•

مراقبة تطابق أجزاء وفصول االستمارة مع الساكنة المعنية؛•

مراقبة وتصحيح فئات اإلجابة؛•

.مراقبة وتصحيح أخطاء المطابقة•

تقديم للعمليات الفرعية



تصميم المعالجة والتحليل : 5.2العملية الفرعية 
(2/2) 

:أما فيما يخص جانب التحليل فاألمر يتعلق بالنقط التالية•

دراسة تناسق البيانات ؛•

دراسة منحى تطور المعطيات ؛•

دراسة تقاطع المتغيرات ؛•

. دراسة مستويات التحليل•

تقديم للعمليات الفرعية



أنظمة اإلنتاج وتطور األشغال: 6.2العملية الفرعية 



1/2أنظمة اإلنتاج وتطور األشغال : 6.2الفرعية المرحلة 

تقديم للعمليات الفرعية

oات وانتهاًء تحدد هذه العملية الفرعية تسلسل العمل بدءاً بتجميع البيان

اج بنشرها؛ مع استعراض لكافة العمليات المطلوبة ضمن عملية اإلنت

رة فعالة اإلحصائي برمتها والتأكد من أنها تتوافق مع بعضها البعض بصو

؛راتدون وجود فجوات أو تكرا 

oالل وتتطلب هذه العملية نظماً وقواعد وبيانات مختلفة طوال الوقت خ

عملية اإلنتاج اإلحصائي ؛ 



تقديم للعمليات الفرعية

o صائي على دراسة تناسق عملية اإلنتاج اإلحباإلعتمادويتم إعداد هذه العملية

:  موضوع الدرس مع عمليات اإلنتاج اإلحصائي ذات الصلة وذلك من خالل

دراسة تطابق خدمات مختلف العمليات الفرعية لعملية اإلنتاج •

اإلحصائي ؛

نتاج دراسة تطابق النظم بين مختلف العمليات الفرعية لعملية اإل•

اإلحصائي ؛

عملية دراسة تطابق قواعد البيانات بين مختلف العمليات الفرعية ل•

اإلنتاج اإلحصائي ؛

تحديد مهام ومسؤوليات مختلف المتدخلين في عملية اإلنتاج •

. اإلحصائي

2/2أنظمة اإلنتاج وتطور األشغال : 6.2الفرعية المرحلة 



التصميممرحلة: أمثلة تطبيقية 



تصميم إطار وعينة المسح حول : 1المثال التطبيقي 

التشغيل



ب ويشمل البحث مجموع الترا

)قروي-حضري)الوطني 

البحث هذا يهم : مجال البحث 

األسر العادية القاطنة 

.ويبالوسطين الحضري والقر

التصميممرحلة: أمثلة تطبيقية 

تصميم إطار وعينة المسح الوطني: 1المثال التطبيقي 

حول التشغيل



التصميممرحلة: أمثلة تطبيقية 

تصميم إطار وعينة المسح الوطني: 1المثال التطبيقي 

حول التشغيل

o الوحدة األولية(up) : أسرة 300هي منطقة جغرافية تتكون من
سهولة في المتوسط وتتميز بحدود واضحة تمكن من التعرف عليها ب

.أثناء إجراء العملية بالميدان

o و هي مجموع المناطق الجغرافية أ: إطار العينة أو قاعدة المعاينة
وحدة 22.413الوحدات األولية التي تكون التراب الوطني وعددها 

.  بالوسط القروي7.208بالوسط الحضري و15.205أولية، 



التصميممرحلة: أمثلة تطبيقية 

تصميم إطار وعينة المسح الوطني: 1المثال التطبيقي 

حول التشغيل

o ولية هي مجموع المناطق الجغرافية أو الوحدات األ: العينة الرئيسية
من مجموع الوحدات األولية 20% (التي تكون قاعدة معاينة مصغرة

؛   )المكونة لقاعدة المعاينة

وحدة أولية بالوسط الحضري 3000: 2015العينة الرئيسية •
.وحدة أولية بالوسط القروي1500و

كل وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العينة الرئيسة تمثل خزانا لسحب•
.العينات الخاصة بالبحوث لدى األسر ما بين التعدادين



التصميممرحلة: أمثلة تطبيقية 

تصميم إطار وعينة المسح الوطني: 1المثال التطبيقي 

حول التشغيل

o عينات جزئية تمثل مجموع 4تتكون عينة البحث من : عينة البحث

التراب الوطني والوسطين الحضري والقروي ؛

؛مجاليةويتم إعداد هذه العينة باعتماد معاينة •

غل، لبلوغ األهداف المرتبطة بالدقة في حساب مؤشرات سوق الش•

بالوسط 30.000أسرة منها 90.000سيتم اعتماد عينة تتكون من 

القروي ؛

لث وألجل تفادي تذمر األسر من البحوث المتكررة يتم تجديد ث•

.العينة سنويا



التصميممرحلة: أمثلة تطبيقية 

تصميم إطار وعينة المسح الوطني: 1المثال التطبيقي 

حول التشغيل

o نة يتم سحب العي: سحب العينة

3من منضضةمعاينةحسب خطة 

:درجات

وحدة 4500:الدرجة األولى •

أولية ؛

الوحدة : الدرجة الثانية •

أسرة ؛50الثانوية مكونة من 

ن عنقود مكو: الدرجة الثالثة •

.أسرة20من 

العنقود

الوحدة الثانوية

الوحدة األولية



تصميم معالجة بيانات المسح حول: 2المثال التطبيقي 

اإلنفاق



التصميممرحلة: أمثلة تطبيقية 

تصميم معالجة بيانات المسح : 2المثال التطبيقي 

الوطني حول اإلنفاق

o يانات بالفرعية مختلف األنشطة المرتبطة بمعالجةالعملية تخص هذه

:المسح الوطني حول اإلنفاق، حيث تم التطرق إلى النقط التالية 

إلدخال البيانات ؛IMPSوصف برنامج •

المعلوماتية لمراقبة الشمولية ؛التطبيقةكيفية إعداد •

ة وصف طريقة مراقبة التطابق بين األجزاء والفصول المكون•

لالستمارة مع أنواع النفقات ؛

وصف كيفية مراقبة وتصحيح فئات اإلجابة ؛•

استعمالها والبرامج التي يتعيناتباعهاتحديد المنهجية التي ينبغي •

.لمراقبة وتصحيح أخطاء المطابقة



Division des enquêtes sur l'emploi

ثاني الم ويالعرض 

مرحلة البناء 

ثالثالالجزء 



تقديم عام لمرحلة البناء1.

تقديم للعمليات الفرعية2.

أمثلة تطبيقية من مرحلة البناء3.

تصميم العرض
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التخطيط التنفيذ



البناءتقديم عام لمرحلة 



البناءتقديم عام لمرحلة 

لماذا هذه المرحلة  ؟

oض الواقع إلعداد المنتوج النهائي للعملية واختباره بغية استعماله على أر

الميدانية؛الظروف وفي 

oدوات وإذا كانت مرحلة التصميم تحدد التوجهات العملية في اختيار األ

عمال، المنهجية والخدمات المعلوماتية القابلة لالستعمال أو إلعادة االست

العملية ؛بيئة عمل متكاملة إلطالق تهدف لخلق المرحلة فإن هذه 

o لى المتواجدة عالفجوات لملء خدمات جديدة ويمكن استثنائيا تطوير

تج مستوى الئحة الخدمات المتوفرة، والمعدة سواء من طرف الجهاز المن

.أو جهاز آخر



البناءتقديم عام لمرحلة 

ماذا تتضمن هذه المرحلة  ؟
تجميع المعطيات ؛أداة بناء 1.

؛بناء أو تعزيز المعالجة والتحليل 2.

؛تعزيز مكونات النشر بناء أو 3.

ترتيب سير العملية ؛4.

اإلنتاج ؛نظام اختبار 5.

عملية اإلنتاج اإلحصائي ؛اختبار 6.

.وضع نظام اإلنتاج في صورته النهائية7.

o كون عمليات فرعية، غالبا ما تسبعوفي المجمل، تتكون هذه المرحلة من

دة أو إعابشكل متوازولكن في بعض الحاالت يمكن إنجازها ، متتابعة

في حاالت أخرى؛ بشكل متكررإنجازها 



الفرعيةالعمليات تقديم 



بناء أداة تجميع المعطيات: 1.3العملية الفرعية 



تجميع بناء أداة : 1.3العملية الفرعية 

 (1/2)المعطيات
ع تصف هذه العملية الفرعية األنشطة الرامية إلى بناء أدوات تجمي.أ

ضعها المعطيات بالميدان وذلك انطالقا من مواصفات التصميم التي تم و

خالل مرحلة التصميم ؛

قد يستخدم واحد أو أكثر من وسائل الحصول وعند مرحلة التجميع،. ب

كة على بيانات، مثل المقابالت الشخصية أو الهاتفية أو عبر الشب

(SDMX)ية  ، أو عبر نظام تبادل البيانات اإلحصائية والتعريفالعنكبوتية

؛وذلك باستعمال إما استبيانات ورقية أو إلكترونية 

يانات يمكن ألدوات التجميع أن تشمل أيضاً إجراءات استخراج البكما. ج

انطالقا من اإلحصائيات اإلدارية المتوفرة؛

الفرعيةالعمليات تقديم 



خدمات وتتضمن هذه العملية الفرعية أيضاً إعداد واختبار محتويات و.د

:هذه األداة، حيث ينبغي التطرق أساسا إلى النقط التاليةً 

أجزاء وفصول وأسئلة االستبيان ؛•

فئات األسئلة واألجوبة ؛•

مالئمة تدرج األسئلة ؛ •

حاالت اإلحاالت بين األجزاء والفصول واألسئلة ؛•

مراقبة تالؤم فئات اإلجابة ؛•

مراقبة تطابق األجوبة ؛•

.مصادقة االستبيان•

تقديم للعمليات الفرعية

تجميع بناء أداة : 1.3العملية الفرعية 

 (2/2)المعطيات



بناء أو تعزيز المعالجة : 2.3العملية الفرعية 

والتحليل 



 (1/2)بناء أو تعزيز المعالجة والتحليل : 2.3العملية الفرعية 

o المعالجةالفرعية مختلف األنشطة المرتبطة ببناء جانبيالعملية تخص هذه

، المنهجية، النظم فبالنسبة للمعالجة يتعلق األمر بوصف مدقق للكيفية.والتحليل

:ةوالتطبيقات المعلوماتية التي ينبغي استعمالها في النقط التالي

إدخال البيانات ؛•

مراقبة الشمولية ؛•

؛مراقبة تطابق أجزاء وفصول االستمارة مع فئات الساكنة المعنية•

مراقبة وتصحيح فئات اإلجابة؛•

.مراقبة وتصحيح أخطاء المطابقة•

تقديم للعمليات الفرعية



oفية، أما فيما يخص جانب التحليل فاألمر يتعلق بوصف مدقق للكي

استعمالها المنهجية، نظم إعداد الجداول والتطبيقات المعلوماتية التي ينبغي

:في النقط التالية 

دراسة تناسق البيانات ؛•

دراسة منحى تطور المعطيات ؛•

دراسة تقاطع المتغيرات ؛•

.  وصف مستويات التحليل•

تقديم للعمليات الفرعية

 (2/2)بناء أو تعزيز المعالجة والتحليل : 2.3العملية الفرعية 



النشر تعزيز مكونات بناء أو : 3.3العملية الفرعية 



تعزيز مكونات النشر بناء أو : 3.3العملية الفرعية 

مكونات تتطرف هذه العملية الفرعية لمختلف األنشطة الرامية إلى بناء. أ

وخدمات جديدة، أو تعزيز ما هو موجود منها، والالزمة لنشر المخرجات 

اإلحصائية ؛

:بـويتعلق األمر بجميع أشكال وخدمات النشر المرتبطة أساسا . ب

إنتاج المنشورات الورقية التقليدية ؛•

؛ العنكبوتيةتوفير المنشورات عبر خدمات الشبكة •

أو عبر مخرجات البيانات المفتوحة ؛•

أو عبر توفير البيانات الفردية؛•

تقديم للعمليات الفرعية



ترتيب سير العملية : 4.3العملية الفرعية 



ترتيب سير العملية: 4.3الفرعية المرحلة 

تقديم للعمليات الفرعية

دءاً بتجميع تحدد هذه العملية الفرعية وصفا مدققا لترتيب سير العملية ب.أ

ة ضمن البيانات وانتهاًء بنشرها؛ مع استعراض لكافة العمليات المطلوب

ا البعض عملية اإلنتاج اإلحصائي برمتها والتأكد من أنها تتوافق مع بعضه

؛ربصورة فعالة دون وجود فجوات أو تكرا 

طبيقات هذه العملية وصفا مدققا لترتيب اآلليات واألنظمة والتكما تهم . ب

اإلعالمية طوال الوقت خالل عملية اإلنتاج اإلحصائي ؛ 



اختبار نظام اإلنتاج: 5.3العملية الفرعية 



1/2اختبار نظام اإلنتاج : 5.3الفرعية المرحلة 

تقديم للعمليات الفرعية

تم إعدادها تهتم هذه العملية الفرعية باختبار الخدمات المتوفرة وتلك التي. أ

وكذا بتسلسل األعمال المترتبة عنها ؛

ين الخدمات كما تتضمن هذه العملية الفرعية اختبارا لمختلف التفاعالت ب. ب

من سيرا المتوفرة وتلك التي تم إعدادها والتحقق من أن الحلول المعتمدة تض

؛متماسكةعمليات وخدمات منظومةلألشغال في إطار 



تقديم للعمليات الفرعية

والهدف األساسي من هذه العملية هو اختبار تناسق عملية اإلنتاج . ج

اإلحصائي موضوع الدرس مع عمليات اإلنتاج اإلحصائي ذات الصلة 

:  وذلك من خالل

اج اختبار تطابق خدمات مختلف العمليات الفرعية لعملية اإلنت•

اإلحصائي ؛

اإلنتاج اختبار تطابق النظم بين مختلف العمليات الفرعية لعملية•

اإلحصائي ؛

ية لعملية اختبار تطابق قواعد البيانات بين مختلف العمليات الفرع•

. اإلنتاج اإلحصائي

2/2اختبار نظام اإلنتاج : 5.3الفرعية المرحلة 



عملية اإلنتاج اإلحصائياختبار : 6.3العملية الفرعية 



 (1/4)اختبار عملية اإلنتاج اإلحصائي : 6.3الفرعية المرحلة 

o رمتها باختبار عملية اإلنتاج اإلحصائي إلى تهدف هذه العملية الفرعية

:التالية تشمل الخطوات حيث 

اختبار االستبيانات من حيث. أ

؛الصيغة اللغوية لألسئلة•

كيفية طرح األسئلة ؛•

اختبار تعاقب األسئلة واإلحاالت ؛•

مالئمة فئات اإلجابة ؛•

تحديد األسئلة غير المفهومة من قبل المستجوبين ؛ •

من قبل أو المواضيع التي تواجهها ممانعة تحديد األسئلة •

.  المستجوبين

تقديم للعمليات الفرعية



المستعملةاستيعاب المفاهيم مدى . ب

الواضحة بالنسبة للباحثين ؛غير تحديد المفاهيم•

التي تطرح التعجب أو االستغراب من قبل  تحديد المفاهيم•

.  المستجوبين

وى على مستاستيعاب التعليمات واإلرشادات الموجهة للباحثين مدى . ج

طريقة  إدارة االستبيانات

مدى استيعاب هندسة المدونات والتصنيفات المستعملة. د

تقديم للعمليات الفرعية

 (2/4)اختبار عملية اإلنتاج اإلحصائي : 6.3الفرعية المرحلة 



من حيث المقترح اختبار تنظيم العمل . ه

االتصال بأسر العينة ؛•

.إنجاح البحثفي التعاون •

المعبأة ومدى مالئمتها مع خطة العملالبشرية تقييم الموارد . و

الموارد المادية والتجهيزات الفنية تقييم . ز

تقديم للعمليات الفرعية

 (3/4)اختبار عملية اإلنتاج اإلحصائي : 6.3الفرعية المرحلة 



النظر والتي من الممكن أن تؤدي إلى إعادةالباحثين مردوديةتقييم .ح

.في  تقدير كلفة العملية

ة من حيث مالئمة فئات اإلجابتقييم آليات مراقبة معالجة البيانات .ط

وتطابق األجوبة

غيرات من حيث إعداد الجداول وتقاطع المتتقييم آليات تحليل البيانات . ي

.  ذات الصلة

تقديم للعمليات الفرعية

 (4/4)اختبار عملية اإلنتاج اإلحصائي : 6.3الفرعية المرحلة 



وضع نظام اإلنتاج في صورته النهائية : 7.3العملية الفرعية 



o عمليات مختلف الوضع الرامية إلى العملية الفرعية األنشطة تشمل هذه

المتوفرة والتي تم إعدادها في حالتها النهائية الجاهزة والخدمات 

: ولبلوغ هذا الهدف، يتعين ما يلي. لالستعمال

ني ودالئل التقوثائق عن مكونات العملية بما في ذلك التوثيق إنتاج •

االستعماالت ؛

إلنتاج على التمكن من مختلف اإلجراءات العملية لالمهنيين تدريب •

اإلحصائي كل حسب مجاله؛

ن أنها ماإلحصائي والتأكد وضع مكونات العملية في بيئة اإلنتاج •

.تفي بالغرض المطلوب

تقديم للعمليات الفرعية

ة وضع نظام اإلنتاج في صورته النهائي: 7.3الفرعية المرحلة 



مرحلة البناء: أمثلة تطبيقية



طة طيات بواسعاستعمال تقنية تجميع الم: المثال األول

ع كوسيلة لتعزيز عملية بناء التجمي (CAPI)الحاسوب



مرحلة البناء: أمثلة تطبيقية

كوسيلة لتعزيز  CAPIاستعمال تقنية: المثال األول

عملية بناء التجميع 



؟ CAPI  عني نظاميماذا

مرحلة البناء: أمثلة تطبيقية

كوسيلة لتعزيز  CAPIاستعمال تقنية: المثال األول

عملية بناء التجميع 



CAPI أهداف نظام

مرحلة البناء: أمثلة تطبيقية

كوسيلة لتعزيز  CAPIاستعمال تقنية: المثال األول

عملية بناء التجميع 



 1تابع- CAPIأهداف نظام 

مرحلة البناء: أمثلة تطبيقية

كوسيلة لتعزيز  CAPIاستعمال تقنية: المثال األول

عملية بناء التجميع 



 2تابع- CAPIأهداف نظام 

مرحلة البناء: أمثلة تطبيقية

كوسيلة لتعزيز  CAPIاستعمال تقنية: المثال األول

عملية بناء التجميع 



الجيبوباسحتجميع المعطيات باستعمال  تطبيقة

المعلمات األولية

جذاذة الباحث المستعملة ؛وإسمالتطبيقةتظهر الواجهة الرئيسية لحاسوب الجيب نسخة * 

.الخ...سم الباحث، كلمة السر،إاللغة، : للتطبيقةالمعلمات األولية أوتحديدتسمح بتفحص * 

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال ح تطبيقة

ة األسرحئال

تسمح بتفحص الئحة األسر المتواجدة * 

بقاعدة المعطيات الخاصة بالباحث ؛

تعطي األلوان المختلفة نظرة حول حالة * 

.تقدم األعمال الميدانية الخاصة بكل باحث

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

تحصيل أفراد األسرة

:تمكن من

تحصيل الئحة أفراد األسرة؛* 

.ترتيب وإعادة ترتيب أفراد األسرة* 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

جابةاإلأسئلة ذات فئات 

يوجد تذكير بالفصل أعلى كل واجهة؛ 

إذا كان الفصل يتعلق باألسرة، فإنه يتم 

أما إذا كان األمر يتعلق   . بهاالتذكير

بي بالفرد فإنه يتم التذكير برقمه الترتي

مصحوبا بالسن و الجنس؛

ابة لإلجابة على السؤال يكفي اختيار فئة اإلج

.ضمن الالئحة المقترحة
 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

أسئلة حرة

يتم كتابة الجواب باستعمال  لوحة * 

مفاتيح حاسوب الجيب؛

عدد :يتم التذكير بخاصيات الجواب * 

الخانات و القيمة الدنيا و القيمة 

.القصوى

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

مدوناتتحتاج في ترميز أجوبتها إلى أسئلة 

إذا لم .إمكانية تحصيل الرمز مباشرة * 

يظهر أي نص ال يتم قبول الرمز؛

إذا كان الرمز غير معروف،هناك * 

إمكانية استعمال المحرك اآللي للبحث؛

في حالة وجود مشكل في الترميز،هناك * 

إمكانية تحصيل النص الكامل في 

".النص الكامل"المكان المخصص ل
 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

بحث متقدم في المدونات

:عدة تقنيات للبحث ثم اعتمادها

البحث بالتشجير* 

البحث باالعتماد على النص الكامل* 

المصطلحات المتداولة* 

المصطلحات المتكررة* 

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

البحث بواسطة نص كامل

البحث عن كلمة أوعدة كلمات أو جزء * 

من كلمة؛

إمكانية تحديد مدخل في  التشجر  تم * 

.العثور عليه سابقا

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

المصطلحات المتداولة

:تتضمن هذه الواجهة الئحتين

الئحة أولى للمصطلحات المعتادة مصنفة * 

حسب الترتيب األبجدي؛ 

الئحة ثانية تظهر الفروع المرتبطة بكل* 

.تسمية متداولة مختارة

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

المصطلحات المتكررة

تتضمن هذه الواجهة الئحة المصطلحات *

المتكررة التي يستعملها الباحث عادة 

على مستوى الوحدة األولية أو مجموعة 

.من الوحدات أو على مستوى الجهة

يمكن تحيين هده الالئحة من طرف *

الباحث في أية لحظة حسب الحاالت 

.المتكررة التي يصادفها

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

اختبارات الصالحية والمطابقةمراجعة 

ل يتم تأكد من القيود المرتبطة بكل سؤال قب
المرور للسؤال الموالي

:يمكن القيام ب

تصحيح السؤال أو األسئلة التي أبانت عن*
؛اإلختباراتخلل في 

تجاوز السؤال؛*

.(اللون البنفسجي)ترك السؤال إلى ما بعد *
 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

اإلنذار بالحاالت التي يجب مراجعتها

يمكن للباحث أن يتجاوز الرسالة * 

ذه اإللكترونية التي تنبؤه بالخطأ وفي ه

الحالة تأخذ فئةاإلجابة التي كانت وراء 

إظهار هذه الرسالة اللون األخضر عند 

تفحص المعطيات

الرسائل من هذا النوع تظهر باللون *  

األخضر 

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

إصالحها التي يجب اإلنذار باألخطاء

يمكن للباحث أن يتجاوز الرسالة * 

ر اإللكترونية التي تنبؤه بالخطأ بإجبا

التطبيقة على قبول الجواب، لكن فئة 

اإلجابة التي كانت وراء إظهار هذا 

الخطأ تأخذ اللون األحمر عند تفحص 

المعطيات؛

الرسائل من هذا النوع تحمل عالمة *  

.حمراء

 



وب الجيباستجميع المعطيات باستعمال حتطبيقة

مراجعة األجوبة

خاللالمجمعةجوبة األيمكن تفحص أوتغيير 

.أو بعد االستجواب




