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مالحظة
ال تع6 �لتســــميا3 2طريقة عر0 �ملو�/ . هذ� �ملنشــــو� �إلعر�( عن )' �)' على �إلطال! من 
جانب �ألمانة �لعامة لألمم �ملتحد بشأB �لوضع �لقانو? أل' بلد )2 =قليم )2 مدينة )2 منطقة )2 سلطاִדا  
 2( Bلبلد�� Gومها. 2عندمــــا تر/ كلمة ”بلد )2 منطقة“ فهي تشــــمل )يضO 2( حتديــــد حد2/ها B2 بشــــأ(

�ألقاليم )2 �ملناطق.
�2لقصد من تســــمية �قتصا/�3 بأSا ”متقدمة �لنمو“ )2 ”نامية“ هو تلبية �ألغر�0 �إلحصائية 

2ال تعX عن حكم على �ملرحلة �لV بلغها بلد معني )2 منطقة معينة . عملية �لتنمية.
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متثل =/�� �لشــــؤB2 �القتصا/ية �2الجتماعية باألمانة �لعامة لألمم �ملتحد حلقة 2صل حيوية بني 
 �لسياســــا3 �لعاملية . �ملجــــاال3 �القتصا/ية، �2الجتماعية �2لبيئية 2بني �لعمــــل �لوط6. 2تعمل �إل/��
. ثالثــــة rاال3 �ئيســــية متر�بطة: ’١‘ جتميع، 2=نتاo 2حتليل طائفة �2ســــعة مــــن �لبيانا3 �2ملعلوما3 
�القتصا/يــــة �2الجتماعيــــة �2لبيئية �لV تعتمد عليها �لدt2 �ألعضاs . �ألمم �ملتحد لد��ســــة �ملشــــاكل 
�لعامة 2=نعا\ �لنظر . خيا��3 �لسياسة؛ 2 ’٢‘ تسهيل مفا2ضا3 �لدt2 �ألعضاs . كثv من �uيئا3 
�حلكومية �لد2لية فيما يتعلق بُنهج �لعمل �ملشتركة للتصد' للتحديا3 �لعاملية �جلا�ية )2 �لطا�ئة؛ 2 ’٣‘ 
 Vة )طر عمل �لسياسا3 �لiللحكوما3 �ملهتمة باألمر فيما يتعلق بطر! 22ســــائل تر =ســــد�s �ملشــــو�
توضع . �ملؤمتر�3 2مؤمتر�3 �لقمة �لV تعقدها �ألمم �ملتحد =Y بر�مج على �لصعيد �لقطر'، 2تقدمي 

�ملساعد، عن طريق �ملساعد �لتقنية، . بناs �لقد��3 �لوطنية. 



 . )يــــد3 �للجنة �إلحصائيــــة، . /�2ִדا �لثانية �2لثالثني، �ملعقو/
عــــا\ ٢٠٠١، =عد�/ /ليــــل إلنتاo �إلحصا3�s �ملتعلقــــة بقيا~ �لعمل 
�ملدفو� �ألجر �2لعمل غv �ملدفو� �ألجر. 2. تلك �ملناســــبة، لوحظ 
)B قيمة =حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت، ”ال تقتصــــر على �لقضايا ��3 
�لصلة بنو� �جلنس فحســــب بل تتعلق )يضG بشــــكل )2ســــع بشــــو�غل 
 نوعية �حليا، �2ملحاســــبة �الجتماعية، �2عاية �ملسنني، 2تقدير�3 �لقو
 Bيكو B( مو� حسابا3 �لعمل“ ١. �2لقصد من هذ� �لدليلr2 لعاملة�
 بتطوير �ألساليب vكث Bمبثابة �ستجابة لالهتما\ �لذ' )عربت عنه بلد�
�2ملفاهيــــم �لســــائد . �مليد�B �لســــريع �لتطو� إلحصا3�s �ســــتخد�\ 

�لوقت.
2ملــــا كاB هذ� �مليد�B ميثل rاًال ناشــــئG للبحــــث �الجتماعي، فإنه 
ال يز�t يتعني �لتصد' بصو� كاملة لكثv من �لتحديا3 ��3 �لطابع 
�لفريــــد �لV تو�جهها =حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقــــت. 2. �لوقت ��ته، 
ُ)حــــرZ قد� كبv مــــن �لتقد\. 2بتقدمي طائفة �2ســــعة من �ملما�ســــا3 
�لوطنيــــة �2ملبــــا/��3 �لد2لية . ميــــد�B =حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت، 
يرمي هذ� �ملنشــــو� =Y توفZ vخم =ضا. لتطوير =حصا3�s �ســــتخد�\ 
�لوقت 2تقدمي �ملســــاعد =Y �لبلد�B �ملهتمة بإجر�s /��سا3 �ستقصائية 

الستخد�\ �لوقت.
 Bمرجعية للبلد� 2)غر�0 هذ� �لدليل ثالثية. )2ًال، )نه مصمم كأ/�
�ملهتمة بإجر�s /��سا3 �ستقصائية الستخد�\ �لوقت. 2ثانيG، )نه يرمي 
 3�sع =حصاi . حتقيق �تسا! �ألساليب �2ملما�سا3 �ملتبعة vتيس Y=
�ســــتخد�\ �لوقــــت، 2جتهيزها 2نشــــرها. 2)خ�v، فإنه يــــر�/ به �لتما~ 
�حلصوt على تعليقا3 �2قتر�حا3 بشــــأB �لتصنيــــف �لد�2 �لتجريـ� 
لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت، �لذ' سينقَّح بعد �لك 

2يقد\ . Sاية �ألمر العتما/] بوصفه تصنيفG /2ليG موحد�.

2قد )ســــهمت . هذ� �ملنشــــو� عد 2كاال3 2مؤسسا3 2طنية. 
2حظــــي هذ� �لعمل بدعم من برنامج �ألمــــم �ملتحد �إلمنائي٢ �2ملركز 
�لد�2 لبحو� �لتنمية/كند�، �2لك من خالt �ملشر�2 �ملعنوB ”قضايا 
 s�Xخ \ �جلنسني 2قيا~ �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر“. 2قدَّ
�ستخد�\ �لوقت، 2مكاتب �إلحصا3�s �لوطنية �2ملنظما3 �لد2لية من 
 . مر�جعة �ملشــــر�2 �أل�2 vقبيل منظمة �لعمل �لد2لية مســــا�ة كب
للتصنيف �لد�2 �لتجريـ� لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت 
2=عد�/ �لد��سا3 �لتقنية �لV شكلت �ألسا~ uذ� �لدليل. �2ضطلعت 
 �الستشــــا�ية لد` vما�غريتا غرير2، �خلب بصياغة هذ� �لدليل �لســــيد
 Bغر�ها\ كالتو B�2ضطلع �لســــيد� .�لشــــعبة �إلحصائية باألمم �ملتحد

2مايك بريك بصياغة �لفصلني �لسا/~ �2لتاسع.
 Bتقدمي تعليقا3 بشأ Y= 2تدعو �لشــــعبة �إلحصائية باألمم �ملتحد
�لطــــر! �ملفيد لتحســــني هذ� �لدليل. u2ذ� �لغر0، )نشــــأ3 �لشــــعبة 
�إلحصائية موقعG على شبكة �إلنترنت لتسهيل 2تشجيع =جر�s �ملزيد من 
�ملناقشة �2لتحسينا3 إلحصا3�s �ستخد�\ �لوقت 2مشر�2 �لتصنيف 
�لد�2 لألنشــــطة ألغر�0 =حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت. 2عنو�B هذ� 

�ملوقع على شبكة �إلنترنت كما يـلي:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/
tuse/tu1.aspx

:Y= لتعليقا3 �2ملو�/ �إلضافية� tسا�= G2ميكن )يض
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هذ� �ملنشــــو� هو �ألt2 . سلســــلة تقا�ير ستصد�ها �ألمم   - ١
 3�sحصا= Bֲדد[ تعزيز تطوير �ملفاهيم �2ألســــاليب . ميد� �ملتحــــد
�ســــتخد�\ �لوقت، 2هو ميد�B متسم بسرعة �لتطو�. 2قد متثََّل �ألسا~ 
�ملنطقــــي �لرئيســــي إلنتاo هــــذ� �لدليل . تقدمي �ســــتعر�0 عا\ للنهج 
�ملختلفة �لV ُ)خذ ֲדا . تصميم �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ 
�لوقــــت i .2ع 2نشــــر بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت. 2يــــأ هذ� �لدليل 
 �ســــتجابة لالهتما\ �لناشــــئ بني صانعي �لسياسا3، �2لباحثني �2لدعا
بزيا/ فهم Oصيص �ســــتخد�\ �لوقت بني ªتلــــف �ملجتمعا3 2فئا3 
�لسكا١B، �2لزيا/ �ملصاحبة . عد/ �لبلد�B �لV )بد3 �هتمامG بتشجيع 
2ضع مبا/¬ توجيهية 2)ساليب للد��سا3 �الستقصائية �لوطنية �ملتعلقة 

باستخد�\ �لوقت٢.
�2الهتما\ �ملتز�يد بتقنيا3 �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\   - ٢
�لوقت ال يرجع =Y �أل�ية �ألساسية �2الستر�تيجية إلحصا3�s �ستخد�\ 
 Y= Gفحسب، بل )يض sلوقت ألغر�0 �لسياسة �2لبحث على حد سو��
تعد/ �ســــتعماال3 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت �2تسا� نطا! تطبيقاִדا 
 حتظى باهتما\ �لسياســــة �لعامة (مثل �لنقل، 2)2قا3 vــــاال3 كثr .
�لفر�® �2لترفيه، 2خطط �ملعاشــــا3 �لتقاعدية 2بر�مج �لرعاية �لصحية، 
=¸). 2باإلضافة =Y �لتطبيقا3 �ملبكر لد��ســــا3 �ســــتخد�\ �لوقت . 
rاال3 من قبيل /��ســــة �لتغv �الجتماعي، 2تقسيم �لعمل، O2صيص 
�لوقت لاللتز�ما3 �ملتعلقة باألسر �ملعيشية، =¸، بر3Z هذ] �لد��سا3 
 منذ عهد قريب جد� . �لقيا\ بد�2 . عملية تقدير قيمة =نتاo �ألسر
 vا ( ) ) بيانا3 غS3 �ستخد�\ �لوقت بأ�sملعيشية. 2قد ُعرِّفت =حصا�
نقدية بالغة �أل�ية الZمة لـ ”حتليل )نشــــطة �ألســــر �ملعيشية �إلنتاجية 
2)نشــــطة 2قت �لفر�® ... 2لبعض �ألنشــــطة �uامة لألســــر �ملعيشية، 
مثل �النتقاt �هابG 2=يابG“ 2(() مصد� عا/' يستخد\ 2حد قيا~ 
موحــــد لبيانا3 2صفية )ساســــية ال ميكن �حلصوt عليها خالفG لذلك 
فيما يتعلق باألنشطة �لبشرية . ªتلف ميا/ين �إلحصا3�s �الجتماعية 
�2لدميوغر�فيــــة 3��2 �لصلة باالقتصا/ (�ألمم �ملتحد، ١٩٧٨). 2منذ 
عهد قريب جد� جر` �لتســــليم بأB منهجيا3 �ســــتخد�\ �لوقت متثل 
 لتحســــني �إلحصا3�s �ملتعلقة بالعمل بدB2 )جر، 2لتقدير �لكمية �/(

�لكليــــة للعمل �لذ' تقو\ به ªتلف فئا3 �لســــكاB 2لتقييم عمل تلك 
�لفئا3 /�خل �ألســــر �ملعيشية. 2متثل �ملجموعة �ملتنوعة من �ملما�سا3 
�لوطنيــــة �ملبينــــة . هذ� �لدليل مصد�� للبلــــد�B �لV ُتجر' )2 تفكر . 

.=جر�s /��سا3 �ستقصائية الستخد�\ �لوقت ألt2 مر
2يســــتعر0 �لدليل �ألســــاليب �2ملما�ســــا3 �ملتبعة . iيع   - ٣
 3�Xموعة من �خلr t3 �ستخد�\ �لوقت من خال�s2جتهيز 2نشر =حصا
�لقطرية. 2مع )B )ســــاليب �ستخد�\ �لوقت �ملقدمة �2ملستعرضة . هذ� 
�لدليــــل تنطبق علــــى �ألهد�[ �ملختلفة إلحصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت، 
ينصب �لتركيز �لرئيســــي للمنشــــو� علــــى �لتصميم �ملنهجــــي 2قضايا 
�لتصنيــــف �لوثيقــــة �لصلة بقيــــا~ �لعمل �ملدفو� �ألجــــر 2غv �ملدفو� 
�ألجر. 2يهتم �ملنشــــو� . �ملقا\ �ألt2 ¹مع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت 
فيمــــا يتعلــــق بكيفية قيا\ �لفــــر/ بتوZيع �لوقت علــــى طائفة حصرية )2 
 Vيع �ألنشــــطة �لi تؤخــــذ . �العتبا� B( '() شــــاملة مــــن �ألنشــــطة
 ،ميا�ســــها �لشخص . خالt فتر Zمنية متو�صلة )2 كمية 2قت gد/
 Harvey and) (تربو على ١٢ )2 ٢٤ ســــاعة 2على ســــبيل �ملثاt، فتر

.(٢ Taylor, 2000، �لصفحة ٢٣٥، �لفقر

�2لدليل مصنف . ºســــة )جز�s. 2تلخص �ألجز�s �أل�بعة   - ٤
 Y= تدعو �حلاجة Vلقضايــــا �2لطر�ئــــق �2ملبــــا/��3 �ملختلفة �لــــ� Y2أل�
)B تنظــــر فيهــــا �ملكاتــــب �إلحصائيــــة �لوطنية عند Oطيط �لد��ســــا3 
 sالســــتقصائية الستخد�\ �لوقت، 2تصميمها 2=جر�ئها. 2يستطلع �جلز�
�ألt2 �لتطبيقا3 �ملتعد/ الستخد�\ �لوقت ألغر�0 �لبحث �2لسياسة 
�لعامة 2ينظر بعمق . بعض �خلطو�3 �لV يتعني )B يتخذها )' مكتب 
=حصائــــي 2ط6 عند Oطيــــط 2تنظيم عملياi 3ع بيانا3 �ســــتخد�\ 
�لوقت. 2يتناt2 �جلزs �لثا? بعض �لقضايا �لرئيسية ��3 �لصلة بتصميم 
 tلد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت مبا . �لك نطا! 2¥و�
بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت 2مو�صفا3 )/3�2 �لد��ســــا3 �الستقصائية 
2)طر عملها فضًال عن �لقضايا �ألخر` �ملتعلقة بتصميم عينة �لد��سا3 
�الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت. 2يركز �جلزs �لثالث على iع 2جتهيز 
بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت مع �لتأكيــــد بوجه خا« على =جر�3�s �لعد 
�ملتعلقة بالد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت، 2جتهيز بيانا3 
�لد��ســــا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت 2=عد�/ ªرجا3 �لد��سا3 
�الستقصائية. 2يبحث �جلزs �لر�بع �خلطو�3 �لضر�2ية ملر�جعة بيانا3 
�ستخد�\ �لوقت 2نشــــرها. 2)خ�v، يستعر0 �جلزs �خلامس �لتصنيف 
�لد�2 �لتجريـ� لألنشــــطة ألغر�0 �ستخد�\ �لوقت ±خذ� . �العتبا� 
ــــج �لبديلة. 2ير/ . مرفقا3 هذ� �لدليل كم 2فv من �ملما�ســــا3  �لنهُّ

�لقطرية. 
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٥

ما هي �حصا(	) 	ستخد	! 	لوقت؟ Pلف - 
=حصــــا3�s �ســــتخد�\ �لوقــــت موجز�3 كميــــة متثل كيف   - ٥
”يقضــــي“ )2 يــــو�Z �ألفر�/ 2قتهم على مد` فتر معينة - عا/ على 
 3�sمد` ٢٤ ساعة . �ليو\ )2 على مد` ٧ )يا\ . �ألسبو�. 2=حصا

�ستخد�\ �لوقت تلقي �لضوs على ما يلي:
 Vمــــا يفعلــــه �ألفــــر�/ . �ملجتمع �ملرجعــــي )2 �ألنشــــطة �ل  -

ميا�سوSا.
كــــم ُيقضــــى مــــن �لوقــــت . �لقيا\ بــــكل نشــــا¦ من هذ]   -

�ألنشطة.
�2ألمثلة على =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت هي:

متوسط عد/ �لساعا3 �لV ُتقضى . �ليو\ . �النتقاال3.  -
rمو� عد/ �لســــاعا3 �لV ُتقضى . �ألسبو� . �لعمل .   -

2ظيفة مدفوعة �ألجر.
متوســــط عد/ �لســــاعا3 �لV ُتقضى . �ليو\ . �لقيا\ بعمل   -

منـز� غv مدفو� �ألجر.
2تتعلق هذ] �إلحصا3�s مبجتمع مرجعي (على سبيل �ملثاt، )شخا« 
تبلغ )عما�هم عشــــر ســــنو�3 )2 )كثر، 2)شخا« بني سن ١٥ 2 ٦٥ 
عامــــY= ،G ±خــــر]) 2عــــا/ ما تكوB مصنفة حســــب �جلنــــس، �2لفئة 
�لعمريــــة، �2لفئا3 �لفرعية �لريفية/ �حلضريــــة 2غvها �لV ִדم �لقائمني 

.3�sبتحليل �إلحصا
2فيمــــا يتعلق بشــــموt �ألنشــــطة، ميكن )B تكــــوB بيانا3   - ٦

�ستخد�\ �لوقت )يG مما يلي:
حصرية: )B تكوi Bيع �ألنشــــطة �لV ميا�سها �لشخص .   -
)ثنــــاs فتر Zمنية متو�صلة )2 فتر Zمنية gد/ (على ســــبيل 
�ملثاt، فتر مدִדا ١٢ ســــاعة، )2 ٢٤ ســــاعة . �ليو\ )2 ٧ 

)يا\ . �ألسبو�) مسجلة.
�نتقائية: )ال يكوB �لوقت �ملقضي مســــجًال =ال لنشا¦ ªتا�   -
 Harvey and Taylor,) معينة )2 ملجموعة )نشطة . فتر

.(٢ 2000، �لصفحة ٢٣٥، �لفقر

�2ألنشطة �ملســــجلة . �ستقصا3�s �ستخد�\ �لوقت تشكل   - ٧
 tخال . Gقد يقضي فيها �لشــــخص 2قت Vلطائفة �لكاملة لألنشــــطة �ل�
�ليــــو\، مبا . �لك، على ســــبيل �ملثــــاt، تناt2 �لطعــــا\، �2النتقاال3، 
�2لقيــــا\ برعاية �ألطفاt بدB2 )جــــر، �لعمل . 2ظيفة . قطا� نظامي 

(ســــو�s بوصفــــه موظفG )2 �( عمــــل، . �لقطا� �لعــــا\ )2 �خلا«)، 
�2لقيــــا\ بعمــــل �قتصا/' بدB2 )جــــر، 2قيا/ مركبة، �2نتظا� 2ســــيلة 

.“sمو�صال3، �2لتدخني 2”عد\ فعل شي
2قد يكوB )حد �ألنشــــطة هو �لنشــــا¦ �لوحيد �لذ' ُيؤ/َّ`   - ٨
 tمنية معينة، )' )نه ميثل نشاط6 �حيد5. )2، كما هي �حلاZ طو�t فتر
)حيانG، قد ¿ر' �لقيا\ بنشــــا¦ ما جنبY= G جنب مع نشــــا¦ �2حد )2 
)كثر من �ألنشطة �ألخر` طو�t فتر Zمنية، 2يشا� =Y هذ] �ملجموعة 
بأكملها بأSا :نشطة متز�منة. 2على سبيل �ملثاt، ُيقاt للمر) �لV ترعى 
)طفاuــــا . )ثناs �ســــتماعها =Y �لر�/يو بأSا تقو\ بنشــــاطني متز�منني؛ 
 )2 ُيقــــاt للرجل �لذ' يتناt2 طعا\ �لعشــــاs بينما يتحد� مع �ألســــر
2يشــــاهد )نباs �ملســــاs . �لتليفزيوB بأنه يقو\ بثالثة :نشــــطة متز�منة. 
2هكذ�، قد تتعلق =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت بـ ( ) ) �ألنشطة �لرئيسية 

:� �ألّ�لية، )2 (() �ألنشطة �لثانوية، )2 (o) �ألنشطة �ملتز�منة.
2قد يتسم �لنشا¦ مبا يلي:

�لسيا! �لذ' Àد� فيه.  -
مدته.  -

تو�تر حد2ثه.  -
��لسياقا' �لÀ Vد� فيها �لنشا¦ تشمل:
�ملوضع (حيث حد� �لنشا¦).  ( ( )

2جو/ :شخاD Eخرين عند حد�2 �لنشا¦ (”مع من“).  ())
�ملســــتفيد (�لشخص )2 �ملؤسسة) بالنشــــا¦، 2بعبا� )خر`   (o)

ملن ُنفِّذ �لنشا¦. 
�لد�فع (سو�s جر` �حلصوt على )' مقابل للقيا\ بالنشا¦،   (/)
 Iألجر :� غ� Kلعمل مدفــــو� Bكا sخر`، ســــو�( 2بعبــــا�

مدفوK �ألجر).
 ل �2قعــــة )2 )كثر لنشــــا¦ ما على مــــد` �لفتر 2قد ُتســــجَّ  - ٩
 . vتغي B2حد� �2حد لنشــــا¦ مــــا، بد Y= لو�قعة� vملرجعيــــة: تشــــ�
)' من �لســــياقا3 (�لV ُتجمع �ملعلوما3 بشأSا). 2يشv عد� �لوقائع 
)2 �لتكــــر�	 =Y مر�3 تكر� حد�2 نشــــا¦ ما. 2تشــــv مدL نشــــا¦ 
مــــا طو�t فتر Zمنيــــة معينة =r Yمو� طوt �لوقــــت �لذ' مياَ�~ فيه 
�لنشــــا¦. 2هنا� جانباB )ساسياB ملفهو\ �لوقت �ملقضي . نشا¦ ما: 
مدL �عد� �قائع �لنشا¦. 2على سبيل �ملثاt، قد يقو\ �لشخص بثال� 
2قائع لتناt2 �لطعا\ . �ليو\، �إلفطا� �2لغد�s �2لعشاs، �لV قد Oتلف 

	ألساQ 	ملنطقي إلنتا+ �حصا(	) 	ستخد	! 	لوقت 
ًال - P

٥



٦

 t2إلفطا� على عجل . ١٠ /قائق 2تنا� t2مد/هــــا، كما يتمثل . تنا
غد�s عمل يستغر! ٥٥ /قيقة 2عشاs عائلي يستغر! ٢٥ /قيقة.

 Vتني )خريني 2ثيق½ B�2ملوضع �لزم6 للنشــــا¦ 2تعاقبه ميثال  - ١٠
�لصلــــة )يضــــG ببعض )نو�� حتليــــل بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت. ��ملوضع 
�لزمــــN هــــو �لوقت �لذ' مياَ�~ فيه �لنشــــا¦ . �ليو\ )2 �ألســــبو� )2 
�لشــــهر )2 �لســــنة، )ما �لتعاقب فإنه ميثل عالقة نشــــا¦ بالنشــــا¦ �لذ' 
يســــبقه �2لنشا¦ �لذ' يليه (Harvey and Taylor, 2000، �لصفحة 

.(٤ ٢٣٥، �لفقر
 �2إلحصــــا3�s �ألساســــية �ملتعلقــــة باســــتخد�\ �لوقت عا/  - ١١
مــــا تكوB . شــــكل تقدير�3 للوقت �ملقضي . �ألنشــــطة �لV متاَ�~ 
. ”يــــو\ عا/'“ )2 ”)ســــبو� عا/'“. 2للوصــــوY= t هذ� �ليو\ )2 
�ألســــبو� �لعا/' )2 �ملمثــــل، يلز\ )B تكوB بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت 
شــــاملة ليس فقط فيما يتعلق بشموt �لطائفة �لكاملة لألنشطة �ملمكنة 
بــــل )يضG فيما يتعلق مبر�عــــا �الختالفا3 بني Sايا3 �ألســــبو� 2)يا\ 
�لعمل، 2±ثا� )يا\ �لعطال3 �خلاصة، �2الختالفا3 . �ألنشطة . iيع 

فصوt �لسنة i .2يع بقا� )2 مناطق �لبلد.

ملاU	 ُتنتج �حصا(	) 	ستخد	! 	لوقت؟ با( - 

)صوt بيانا3 �ستخد�\ �لوقت  - ١
ظهر3 �لد��ســــا3 �لقائمــــة على بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت   - ١٢
 Y2أل� ()2 ³و� مو�Zنة �لوقت )2 /��ســــا3 �ســــتخد�\ �لوقت) للمر
 Vلعشــــرين . �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �الجتماعية �ل� B�2ئل �لقر( .
تنا2لت �أل2ضا� �ملعيشــــية ألسر �لطبقة �لعاملة. 2)/3 ساعا3 �لعمل 
 �لطويلــــة �لV كانت �لطابــــع �ملميز لباكو� �لتطــــو� �لصناعي �2لدعو
�لعمالية �ملنظمة لتقصv يو\ �لعمل =Y جعل �ملعرفة بنسب �لعمل 22قت 
 Bكا Vل� Bموضع �هتما\ . �لبلــــد� tليومية للعمــــا� �لفــــر�® . �حليــــا

.(Szalai, ed., 1972) فيها Gقدم vلتصنيع يس�
 Bبد)3 . عشــــرينا3 �لقر v2قد )جريت /��ســــا3 كثــــ  - ١٣
 Gلعشــــرين . بريطانيــــا �لعظمــــى، �2القتصــــا/�3 �ملخططــــة مركزيــــ�
 tألمريكيــــة. 2تضمنــــت هذ] �لد��ســــا3 )عما� �2لواليــــا3 �ملتحــــد
�ثنني من علماs �القتصا/ �لســــوفيا3: �ستانيسال[ �ستر2ميلني، �لذ' 
�ســــتخد\ �لبيانــــا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت ألغــــر�0 �لتخطيط . 
�حلكومــــة �2ملجتمعا3 �ملحلية . عا\ ١٩٢٤، 2®. ). بر2/ينســــكي، 
�لذ' كر� �لد��سة ألغر�0 �ملقا�نة �لتا�Áية . عا\ ١٩٣٤. 2باملثل، 
  �لز��عة بالواليا3 �ملتحد��Zجر` مكتب �القتصا/ �ملنـز� �لتابع لو(
/��ســــة �ســــتقصائية بشــــأB �آلثا� �لV ترتبها �لتكنولوجيا �جلديد على 
�ســــتخد�\ �با3 �لبيو3 . �ملز��� للوقت. �2ألمثلة �لتا�Áية �ألخر` 
للعمل . هذ� �ملجاt تتضمن /��ســــة بعنو�B ”مو�Zنا3 �لوقت لسلو� 

�إلنساB“ )جر�ها (. ). سو�2كني، 2~. �. بvغر (١٩٣٩) قدمت 
 Vللد�2فع �لسيكولوجية �2الجتماعية؛ �2لد��سة �ل �Ã` عميقة جديد
)جر�هــــا �. ليبماB بعنو�B ”�لرحلة للعمل“ (١٩٤٤)، 2هى /��ســــة 
 Szalai,) tهذ� �النتقا )حا/ية ملشكلة �النتقاt �هابG 2=يابG 2طوt مد

.(٢ ed., 1972، �لصفحة ٧، �لفقر

2تنا2لت �لد��سا3 �لالحقة ما يلي:
حصــــة �لعمل �ملدفــــو� �ألجــــر، �2لعمل �ملنـــــز�، �2لرعاية   -
�لشــــخصية، �2ملها\ �لعائليــــة، �2لنو\ �2لترفيه . �ســــتخد�\ 

.G2 سنوي( G2 )سبوعي( Gملجتمع للوقت يومي�
 ،tصيص �لوقت لألقســــا\ �لسكانية (على سبيل �ملثاO ¦منا(  -
�لعمــــاt �لصناعيــــوB، �2با3 �لبيــــو3 . �ملــــز���، 2طلبة 
�ملعاهد �لعليا، �2لرجــــاt �لعاطلوB) فيما يتعلق بأنو�� معينة 

من �ألنشطة �ليومية.
�الســــتفا/ بـــ ”�لوقــــــت �خلـا� مـن �لعمـــل“، 2ال ســــيما   -
2قــــت �لفر�® (Szalai, ed., 1972، �لصفحة ٦، �لفقر�3 

.(٥-٧
2قــــد بد) . عــــا\ ١٩٦٤ مشــــر�2 ³و� مو�Zنــــة �لوقت   - ١٤
�ملقا�نة �ملتعد/ �ألقطا� �لذ' ¥ل ١٢ بلد� من �القتصا/�3 �لســــوقية 
�2قتصــــا/�3 �لتخطيط �ملركــــز' بأهد�[ حتليليــــة 2منهجية على حد 
ســــو�s. 2تر/ . �إلطــــا� ١ �ألهــــد�[ �لتحليلية �2لتطبيقــــا3 �ملتنوعة 

لبيانا3 �ستخد�\ �لوقت �لi Vعت عن طريق هذ� �ملشر�2.
2منــــذ �لك �حلني تطو�3 �لد��ســــا3 �لقائمــــة على بيانا3   - ١٥
 ³ث ُتســــتخد\ �/( Y= Bســــتخد�\ �لوقت فيمــــا يتعلق بعامة �لســــكا�
. ªتلــــف rاال3 �لتطبيق. 2. تقرير بشــــأB حالــــة �لعمل فيما يتعلق 
بإحصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت ُقد\ =Y �للجنــــة �إلحصائية �لتابعة لألمم 
�ملتحــــد . /�2ִדا �لعشــــرين �ملعقو/ . عــــا\ ١٩٧٩، جر` تعريف 
=حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت بأSا ”مصد� عا\ يســــتخد\ 2حد قيا~ 
 Gعليها خالف tال ميكــــن �حلصو Vعامــــة للبيانا3 �لوصفية �ألساســــية �ل
 3�sتلف ميا/يــــن �إلحصاª . لذلــــك فيما يتعلق باألنشــــطة �لبشــــرية
 ،�الجتماعيــــة �2لدميوغر�فيــــة 3��2 �لصلة باالقتصــــا/“ (�ألمم �ملتحد

.(٣ ١٩٧٨، �لفقر
2. ســــبعينا3 �لقرB �لعشــــرين، بد)3 )يضG �لبلد�B �لنامية   - ١٦
 Bطيط �لتنمية. 2كاO 0ستخد�\ �لوقت ألغر�� Bســــا3 بشأ��/ sجر�=
�حلافــــز على هذ] �لد��ســــا3 هــــو ميد�B ”علم �لتدبــــv �ملنـز� �جلديد 
لألســــر �ملعيشــــية“ �لذ' �عتــــر[ بالعناصر �ملنتجة �لــــV تنطو' عليها 
)نشــــطة �ألسر �ملعيشية غv �ملدفوعة �ألجر. 2كاB �لتمييز بني �لعمل . 
ســــو! �لعمل 2=نتاo �ألســــر �ملعيشية هامG . هذ� �لنهج (iعية ±سيا، 

.(٢ ١٩٧٨، �لصفحة ٢، �لفقر

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 
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�لوقت  Pستخد��  '�RحصاU  Tإلنتا �لمنطقي   Vألسا�  - :�ًال 

2قد ³ثت معظم /��ســــا3 �ســــتخد�\ �لوقــــت �لV )جريت   - ١٧
. �لبلــــد�B �لنامية . rموعتني متر�بطتني �ئيســــيتني من �الهتماما3: 
�الســــتفا/ باملو��/ �لبشــــرية . �ألسر �ملعيشــــية، 2ال سيما من جانب 
�لنســــاs �2ألطفاt (مع �ســــتخد�\ علــــم �لتدبv �ملنـــــز� �جلديد كإطا� 
للتحليل)، �2لتحســــن . قيا~ �لعمالة �2لبطالة �2لعمالة �لناقصة (�ألمم 

.(٢ �ملتحد، ١٩٩٠، �لصفحة ٥٦، �لفقر

2)/` �لعمــــل . 2ضــــع تد�بــــv موجهــــة Äو حتقيــــق �لرفا]   - ١٨
 3�sإلحصا� oين �لقومية 2=طــــا� عمل إل/ماZلتعزيز �حلســــابا3 �2ملو�
�الجتماعية �2لدميوغر�فية على �لصعيدين �لوط6 �2لد�2 . �لسبعينا3 
=Y توجيه �النتبا] =Y �حلاجة =Y �حلصوt على بيانا3 تتســــم بأSا على 

�لصعيد �لوط6 من حيث �لنطا! 2بأSا متســــا2قة 2قابلة للمقا�نة على 
�لصعيد �لــــد�2 (�ألمم �ملتحد، ١٩٧٧، �لفقر ٢١١). 2قد 2ُصفت 
بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت ألغر�0 هذ� �لعمل ”بأSا بيانا3 غv نقدية 
بالغة �أل�ية لتحليل )نشــــطة �ألســــر �ملعيشــــية �إلنتاجية 2)نشطة 2قت 
 Gهاب� tامة، مثل �النتقاu� لفر�® ... 2لبعض )نشــــطة �ألسر �ملعيشــــية�

.(٣ 2=يابG“ (�ألمم �ملتحد، ١٩٧٨، �لفقر

�ستخد�\ بيانا3 �ستخد�\ �لوقت  - ٢

ميكــــن )B تكشــــف بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت عــــن تفاصيل   - ١٩
”�حليا �ليومية للفر/ مع مزيج من �خلصوصية �2لشمولية“، ال تتحقق 

	ألهد	\ 	لتحليلية ملشر
] ZوY مو	Xنة 	لوقت 	ملقا�نة 	ملتعد�� 	ألقطا� 
تطبيقاته  	إلطا� ١ - 

	ألهد	\ 	لتحليلية

�لقيا\، . rتمعاª 3تلفة، بد��سة 2مقا�نة �لفر2! . طبيعة �ألنشطة �ليومية لسكاB �حلضر �2لضو�حي �خلاضعني لتأث3�v 2نتائج �لتوسع   - ١
�حلضر' �2لتصنيع بد�جا3 متفا2تة، �2لتوZيع �لزم6 لتلك �ألنشطة.

تكوين rموعة من بيانا3 �لد��ســـا3 �الســـتقصائية �ملتعد/ �ألقطا� بشـــأB �خلصائص �ملميز للحيا �ليومية . �ملناطق �ملحيطة باحلضر .   - ٢
ظل )2ضا� �جتماعية - �قتصا/ية 2ثقافية ªتلفة ميكن )B تكوB مبثابة �ألســـا~ الختبا� ªتلف طر! 2فرضيا3 �لبحث �الجتماعي �ملقا�B �لشـــامل 

.( Bبلد� لعد

تطبيقا) بيانا) 	ستخد	! 	لوقت

.'vعلى �ستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه Bثا� �لتليفزيو±  -
، 2مشاهد بر�مج �لتليفزيوB، �2لتآنس).sلقر�� ،tستخد�\ 2قت �لفر�® حسب نو� �لنشا¦ (على سبيل �ملثا�  -

�لتمييز �الجتماعي . خيا��3 )نشطة 2قت �لفر�®.  -
�الختالفا3 �لد2لية . )نو�� �التصاال3 �الجتماعية 2تو�ترها.  -

 �ليومية للتفاعل 22قت v�2لوت ،t2ســـن �ألطفا ،tفيما يتعلق باجلنس، �2لوضع �لوظيفي، 2عد/ �ألطفا tلوقت �ملقضي . �عاية �ألطفا�  -
فر�® �لكبا�.

�ملشاكل �لناشئة عن �النتقاt �هابG 2=يابG بني gل �إلقامة 2مكاB �لعمل.  -
�لبحث �2لتخطيط فيما يتعلق باحلضر.  -

2صف �ال�تبا¦ �لز2جي من خالt �بط معدال3 �لطال! بالوقت �ملقضي . )نشطة ªتلفة من قبيل 2قت �لفر�® . �لبيت، 22قت �لفر�®   -
.¸= ،o2ا، 2جتا�( )طر�[ �حلديث مع �لعائلة �2لزS2بعيد� عن �لبيت، 22قت �لفر�® مع �لعائلة 2بد

تأثv �لوضع �لتعليمي على Oصيص �لوقت.  -
�بـــط �لتغـــO . 3�vصيص �لوقـــت بالتغ3�v . �لتقد\ �لتكنولوجي مبا . �لك: �لوقت �ملقضـــي . �لعمل، �2لرحلة =Y �لعمل، �2لوقت   -

�ملقضي . �لعمل �ملنـز�، �2لوقت �خلا� من �لعمل، 2تلبية �الحتياجا3 �لفسيولوجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

.Szalai, ed. (1972) �ملصد	: 
.٤ 2 ٢ B(١٩٩٠)، �لصفحة ١٠، �لفقرتا �ألمم �ملتحد  (
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 ،. )' نو� ±خر من بيانا3 �لد��ســــا3 �الســــتقصائية (�ألمم �ملتحد
١٩٩٧ ( ) )). �2إلحصا3�s �لناجتة من �لك �لشموt �حلصر' لكيفية 
قضــــاs �ألفر�/ أل2قاִדم ميكن )B ترســــم صو� متكاملــــة لكيفية تر�بط 
�ألنشطة �ملختلفة - �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر، �2لعمل 
�لطوعــــي، �2لعمل �ملنـز�، 22قت �لفر�® �2ألنشــــطة �لشــــخصية - . 
حيــــا عامة �لســــكاB 2قطاعاִדم �لفرعية �ملختلفــــة. 2عن طريق بيانا3 
�ستخد�\ �لوقت ميكن حتديد ما هي �ألنشطة �لV تنفَّذ، 2كيفية تنفيذها، 
2)ســــبا( تنفيذها، 2كم من �لوقت يســــتغرقه تنفيذها. 2. حالة iع 
 B( ا ميكنS2حتليــــل بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت على �لنحــــو �لصحيح، فإ
تتيــــح �بط )منا¦ Oصيص �لوقت بالوضــــع �لدميوغر�. �2الجتماعي - 
�القتصا/' للفر/. u2ذ] �ألســــبا( ¿ر' iع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت 

.على نطا! )2سع بصو� متز�يد
2يتبني من �ســــتعر�0 للد��ســــا٣3 )B كثــــ�v من �ألهد�[   - ٢٠
 tلتحليلية جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت ما برحت تد�2 حو�

�ملو�ضيع �لرئيسية �لتالية:
قيا~ 2حتليل نوعية �حليا )2 �لرفا] �لعا\.  ( ( )

قيــــا~ 2تقييــــم �لعمــــل غv �ملدفــــو� �ألجر (�لعمــــل �ملنـز�   ())
�2لطوعي) 2=نشاs حسابا3 متعلقة بإنتاo �ألسر �ملعيشية.

حتسني تقدير�3 �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر.  (o)
حتليــــل �آلثا� �لV ترتبها قضايا Oطيط �لتنمية على �لسياســــة   ( /)

�لعامة.
2تر/ )/نا] مناقشــــة موجز لبعض �لد��سا3 2بعض �لتطبيقا3 �ملتعلقة 

بالسياسة �لعامة.

	ستخد	! 	لوقت كمؤشر للرفا^  ( P )
جر` حتليل 2تفســــv )منا¦ �ستخد�\ �لوقت لألفر�/ . تقييم   - ٢١
نوعية �حليا. 2قد )كد3 هذ] �لد��سا3 ملستويا3 �ملعيشة )�ية 2قت 
�لفــــر�® بوصفه )حد جو�نب �لرفا]. ففي �لبلــــد�B �ملتقدمة �لنمو، ميثل 
�لوقــــت �ملقضي . �لفر�® 2مؤشــــر�3 ”ضيق �لوقــــت“ مقاييس هامة 
للرفا] �لعا\ للســــكاB. 2. �لبلــــد�B �لنامية، ميكن )B تكوB ”قلة 2قت 

�لفر�®“ مؤشر� للفقر.
2قــــد شــــر» غvشــــو? 2±خــــرB2 (١٩٨٦) قضيتني لوقت   - ٢٢
�لفــــر�® . �ملجتمعــــا3 �لصناعية �ملتقدمة �لنمــــو - �ألY2، =نه ”¿ب 
علينا )B نتقبل مستو` 2قت فر�® ال =��/' ±خذ . �الستمر�� �2مبا . 

�لتز�يد . شــــكل بطالة“، �2لثانية، )B ”�لصفة �ملميز �لغالبة للمجتمع 
 vألنشطة �الستهال� �لكث tاr «ا2الته =فساg . ملتقد\ �لنمو تتمثل�
جد� . 2قت قليل جد�“. 2قد خلص حتليل لبيانا3 �ستخد�\ �لوقت 
 o2/تمع مزr ?يطاXملجتمع �ل� B( Y= بريطانيــــا على مد` عقدين .
ال يتو�فــــر فيه ”للموســــرين �ملســــتعجلني“ 2قت فــــر�® كا[ للتمتع 
Æدمــــا3 2قت �لفــــر�® �ملتاحة uم، بينما يتو�فــــر �لوقت ”للمعدمني“ 
2لكــــن ال تتو�فــــر uــــم �ملــــو��/ �لالZمة لالســــتهال� . 2قــــت �لفر�® 

.(Fleming and Spellerberg, 1999)
2”�إلحسا~ بضيق �لوقت“ هو ”حالة من يشعرB2 كما لو   - ٢٣
Ç يكن لديهم �لوقت �لكا. لفعل �ألشياs �لÀ VتاجوB 2يريدB2 �لقيا\ 
ֲדــــا“ (Ver Ploeg and others, eds., 2000). 2فهــــم �الجتاها3 
�ملتعلقة بكيفية =حســــا~ �ألشخا« باستخد�مهم للوقت )2 قلة �لوقت 
�ملتا» ألنشطة 2قت �لفر�® ميكن )B يعطي صو� )كثر �كتماًال لنوعية 

�حليا �2لتغي3�v فيها.
2توفــــر طريقة Oصيص �لوقت =شــــا��Y= 3 )ســــبا( �لفقر   - ٢٤
2نتائجــــه. 2ميثــــل �لوقت )حــــد �ملو��/ �لقليلة �ملتاحة لألســــر �ملعيشــــية 
 �لV لديها ســــبل gــــد2/ للحصوt على �ملــــو��/ �ألخر` من vلفقــــ�
 2قت v�2أل�0. 2هكذ�، تســــتغل �ألسر �ملعيشية �لفق tقبيل �)~ �ملا
iيع )فر�/ها لتوفv �الحتياجا3 �ألساسية لألسر �ملعيشية (�نظر، على 
ســــبيل �ملثــــاIlahi, 2000 ،t، �لصفحة ١، �لفقــــر ١). 2عال2 على 
 vمرهقني بالعمل . كث Gيض( Bجد� يكونو sمــــن �لفقر� vلــــك، ”كث�
مــــن �ألحيــــاAcharya, 1982) “B، �لصفحة ٢، �لفقر ٣). 2يتضح 
من �ســــتعر�0 �لد��ســــا3 �لعملية �لتجريبية �ملتعلقة باألبعا/ �جلنسانية 
الستخد�\ �لوقت O2صيصه للمها\ . �لبلد�B �لنامية )يضB( G ”�ألسر 
 مبقيا~ �الستهال� هي )يضG �لV تتحمل فيها vفق Xتعت Vملعيشــــية �ل�
“ B(2 ”)عباs �لعمل هذ] تنخفض بزيا/ /خل vعمل كب sعبا( �ملر)
�ألسر �ملعيشية شريطة 2جو/ سو! للعمل“ (Ilahi, 2000، �لصفحة 

.(٢ ٤٠، �لفقر
�2لنتائج �ملســــتخلصة من ªتلف /��سا3 �حلالة �لV )جريت   - ٢٥
. �لســــبعينا3 . =ند2نيســــيا، 2بنغال/يــــش، 2بوتســــو�نا، �2لفلبــــني، 
2ماليزيا، 2نيباu�2 ،tند تشB( Y= v بيانا3 �ستخد�\ �لوقت ”ضر�2ية 
 ،Bلعمل 22قت �لفر�® �حلقيقيني ملختلف فئا3 �لســــكا� sلقيــــا~ عب
2لتوفــــv مقاييــــس )/! للعمالة �2لبطالــــة . �لبلد�B �لنامية، 2لد��ســــة 
�نتقاt �ألنشــــطة من �لقطا� غv �لسوقي =Y �لقطا� �لسوقي . عملية 
 3�sلتنمية“. 2هكذ�، فإنه عند قيا~ مســــتويا3 �ملعيشة تتسم =حصا�
�ستخد�\ �لوقت باأل�ية من )جل ”2ضع مؤشر�3 )كثر �2قعية 3��2 
مغــــز` فيما يتعلــــق بالرفا] �2لفقر 2لتوفv فهم )عمــــق لديناميا3 �لفقر 

.(Acharya, 1982) “�2لتنمية
 Harvery and 2 Fleming and Spellerberg (1999) ،tنظر، على سبيل �ملثا�  ٣

.Taylor (2000)
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تقييم 	لعمل غb 	ملدفو] 	ألجر Qقيا  (d)

”متثل حســــابا3 �ستخد�\ �لوقت 2حســــابا3 =نتاo �ألسر   - ٢٦
�ملعيشية Sجني يوفر�B �لبيانا3 �لتفصيلية �لالZمة إلجر�s تقدير�3 للدخل 
 �2النتاo على Äو )فضل على )ســــا~ فــــر/'. كما )Sما يتمتعاB مبيز
�بطهما بسهولة باحلسابا3 �لقومية عن طريق قيا~ 2توZيع مدخال3 
�لعمل ª2رجا3 �لسلع �2خلدما3“ (�ألمم �ملتحد، ١٩٩٥، �لصفحة 
١٠٧، �لفقر ٨). 2تتمثل �ألهد�[ �لرئيســــية جلمع بيانا3 �ســــتخد�\ 
 o��/شــــر» )/! لالقتصــــا/ �لوط6 بإ vذ] �حلســــابا3 . توفu لوقت�
=نتاo �ألســــر �ملعيشية . �ملقاييس �لتقليدية للحالة �القتصا/ية )2 �لتقد\ 
�القتصا/' - 2ال سيما مقيا~ �لناتج �ملحلي �إلiا� - 2حتسني مركز 

�ملر) ¹عل مسا�تها �القتصا/ية منظو� 2حتظى بالتقدير.
2باإلضافة =Y =نتاo �ألسر �ملعيشية، هنا� قد� كبv من �لعمل   - ٢٧
غــــv �ملدفو� �ألجر يؤ/َّ` )يضG . �ملجتمع �ملحلي، تنتج عنه طائفة من 
�لســــلع �2خلدماu� 3امة. 2يقو\ �ألشــــخا« بــــإ/�� �لنو�/' �لرياضية، 
�2ملــــد��~، �2عاية �ملســــنني �2ملعوقــــني، 2نقل غــــv �لقا/�ين على نقل 
)نفســــهم. 2. �ملناطق �لريفية، ينتج �ألفر�/ �ألغذية من )جل معيشــــتهم 
2يســــاعد بعضهم بعضG . �لعمل . �ملز��� على )ســــا~ تعا2?. 2ميثل 
هذ� �لعمل )يضG جز�sً من �إلنتاo �لوط6 غv �ملد�o . �ملقاييس �لتقليدية 
لالقتصــــا/. �2لعمــــل من هذ� �لنــــو� قد ينتقل بــــني �لقطاعا3 �ملدفوعة 
�ألجر �2لقطاعا3 غv �ملدفوعة �ألجر. �2ملشا�كة . �لعمل �لطوعي من 
ªتلف �ألنو�� �2ال�تباطا3 بني �خلدما3 �لطوعية �2خلدما3 �لســــوقية 

ُتبحث )يضG من خالt بيانا3 �ستخد�\ �لوقت.

بيانا) 	ستخد	! 	لوقت ألغر	E قياD Qيع   (+)
Pشكا2 	لعمل بصو�� Pكثر eوًال

تأثر3 �ســــتخد�ما3 بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت . �لتسعينا3   - ٢٨
باملناقشــــة �لد2لية �لV /��3 بشــــأo��/= B �إلنتــــاo غv �ملدفو� �ألجر 
. �حلســــابا3 �القتصا/ية �لوطنية. 2كانت =حد` �لتوصيا3 �لرئيســــية 
�لصا/� عن مؤمتر�3 �ألمم �ملتحد �أل�بعة بأكملها بشــــأB �ملر) تتعلق 
بتحســــني مقيا~ عمــــل �ملر) �ملدفو� �ألجر 2غــــv �ملدفو� �ألجر على 
حد سو�s. 2بوجه خا«، نتج منهاo عمل بيجني �لذ' �عتمد] �ملؤمتر 
�لعاملي �لر�بع �ملع6 باملر) عن �الهتما\ ¹مع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت . 
 .G2)سهم فيه )يض ،sلنامية على حد سو�� Bملتقدمة �لنمو �2لبلد�� Bلبلـــد��
2)كد منهاo �لعمل ضر�2 توفv معرفة )كثر ¥وًال ¹ميع )شكاt �لعمل 

�2لوظائف. 2تر/ . �إلطا� ٢ قائمة ببعض �ألهد�[ �لرئيسية.
2هنــــا� خطــــاB للبحو� �لV نشــــأ3 يتضمــــاB �ملنهجيا3   - ٢٩
�ملتعلقة بقيا~ �لعمل غv �ملدفو� �ألجر 2تقييمه. 2متثلت نتيجة )خر` 

. �الســــتعانة ببيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت لد��ســــة توZيع �لعمل �ملدفو� 
�ألجــــر 2غv �ملدفو� �ألجر بــــني �لرجل �2ملر). 2تبيَّن )يضB( G بيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقت مفيد . توفv =حصا3�s )/! بشــــأB �لوقت �لفعلي 
�ملقضــــي . �لعمل �ملدفــــو� �ألجر، 2تو� 2ظائف متعــــد/، �2ألمنا¦ 
 Fleming and Spellerberg, ) لعا/ية للعمل �ملدفو� �ألجــــر� vغــــ

.(1999

 . G2منذ عا\ ١٩٩٥، شــــر� ما ال يقــــل عن ٢٤ بلد� نامي  - ٣٠
�لعمل . iع �لبيانا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت )2 قامت ¹مع تلك 
 Bمن هذ] �لبلد� vلكث� B( 2مع .Gتقريب Çيع مناطــــق �لعاi . 3لبيانــــا�
ªتلــــف جغر�فيG �2قتصا/يG 2ثقافيG، فقد �نتهت =Y �عتبا� �لد��ســــا3 
�الستقصائية الستخد�\ �لوقت على �لصعيد �لوط6 مبثابة )/� =حصائية 
هامة لتحســــني قيا~ 2تقييم �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر 
 .sلبيت 2. سو! �لعمل على حد سو�� . 2لزيا/ 2ضو» عمل �ملر)
2قــــاt �ملنا/B2 بأ�ية معلوما3 �ســــتخد�\ �لوقــــت �ملمثلة على �لصعيد 
�لوطــــ6 بأSا تعزZ �لبيانا3 �لV توفرها �لد��ســــا3 �الســــتقصائية لليد 
�لعاملة �لتقليدية بتسجيل �لوقت �لفعلي �ملقضي . )نشطة سو! �لعمل 
2تسجيل �لعالقة بني �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر. 2هذ] 
�ملعلوما3 بالغة �أل�ية لزيا/ فهم �ملشا�كة �القتصا/ية للمر) . سو! 
 v2. �لقطــــا� غــــ (Fleming and Spellerberg, 1999) لعمــــل�

.(١٩٩٠ ،�لنظامي (�ألمم �ملتحد

Pهد	\ iتا�� من منها+ عمل بيجني 	إلطا� ٢ - 

 oجر �ملد�( B2ع �لبيانـــا3 �ملتعلقة بالعمل بـــدi حتســـني  -
 . tبالفعل . نظا\ �حلســـابا3 �لقومية )، 2على سبيل �ملثا
�لز��عة، 2ال ســـيما ��Zعة �لكفا[، �2ألنو�� �ألخر` من 

.(‘١’ (2)٢٠٦ )نشطة �إلنتاo غv �لسوقي ( �لفقر
حتسني �ملقاييس �لV تبخس حاليG تقدير بطالة �ملر) �2لبطالة   -

.(‘٢’ (2) ٢٠٦ �جلزئية . سو! �لعمل (�لفقر
2ضـــع طر! لتحديـــد قيمة �لعمل بدB2 )جـــر �خلا�o عن   -
�حلســـابا3 �لقومية، مثل �عايـــة �ملعالني 2=عـــد�/ �لطعا\، 
إلمكاB بياSا . �حلســـابا3 �لتابعة �لV ميكن =عد�/ها على 
حد من �حلسابا3 �لقومية �ألساسية، 2لكنها تكوB متسقة 

.(‘٣’ (2)٢٠٦ معها (�لفقر
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ألمم �ملتحد (١٩٩٦)، �لفصل �ألt2، �لقر�� ١، �ملرفق �لثا?. �ملصد	: 
جلنــــة �جلماعا3 �أل2�2بية، 2صند2! �لنقد �لد�2، 2منظمة �لتعاB2 �2لتنمية   (

. �مليد�B �القتصا/'، �2ألمم �ملتحد �2لبنك �لد�2 (١٩٩٣).
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2قد �ســــتخدمت �لبيانا3 �ملســــتخلصة من هذ] �لد��ســــا3   - ٣١
�الستقصائية الختبا� هذ] �لنظريا3. 2على سبيل �ملثاt، كاB من �ملتوقع 
)B توفر بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت �ملستخلصة من �لد��سة �الستقصائية 
الســــتخد�\ �لوقــــت . �uند . عــــا\ ١٩٩٩ �ألســــا~ للحصوt على 
تقديــــر�3 )فضل للقو` �لعاملة . �لقطــــا� غv �لنظامي �2لعمل �لذ' 
تؤ/يه �ملر)، بالنســــبة =Y �لبيانا3 �لV توفرها �لد��ســــا3 �الستقصائية 

 Bيدعو� Bهنا� سببا B�2لتعد�/�3 �لعا/ية �ملتعلقة باألسر �ملعيشية. 2كا
=Y �العتقا/ بأB بيانا3 �ستخد�\ �لوقت تتمتع ֲדذ] �مليز على �ألنو�� 

�ألخر` للبيانا3 . �لسيا! �uند' �2ا: 
متنح �لقيم �الجتماعية - �لثقافية مكانة )/É للمر) �ملستخَدمة   -
2مكانة عالية للمر) �ملشــــتغلة بالعمــــل �ملنـز� غــv �ملدفو� 
�ألجــــر. 2هكــــذ�، متيل �ملــــر) =Y عد\ �إلبال® عــــن �لعمل 
�القتصا/' )2 �إلبال® عنه بصو� ناقصة عندما ُتســــأt عنه 
مباشــــر، كما هي �حلاt . �لد��سا3 �الستقصائية �لعا/ية 
لليد �لعاملة. �2إلبال® عن تلك �ألنشــــطة . =طا� �لد��ســــة 
 Ê الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت مباشــــر بد�جة )قل 2من�

يعطي تقا�ير )كثر /قة.
2حË =�� )بلغت �ملر) �لباحثني �ملعنيني بالد��سة �الستقصائية   -
عن �لعمل �القتصا/'، مييل �لباحثوY= B تفســــv هذ� �لعمل 
بأنه غv �قتصا/' 2يســــجلونه على هذ� �لنحو. 2يرجع هذ� 
جزئيY= G )نه . كثv من �حلاال3 تصعب �لتفرقة بني �لعمل 
 �ملنـز� غv �ملدفو� �ألجر (على سبيل �ملثاt، �لطهي لألسر
 ،tلنظامي (على سبيل �ملثا� vملعيشية) �2لعمل . �لقطا� غ�
طهــــي �لطعــــا\ لبيعه . �ملقا\ �ألt2 2لكن مع �شــــتماله على 
2جبا3 �ألســــر �ملعيشــــية). 2باملثل، فإB جتميع �مليا] i2ع 
�حلطب يعتB�X تقليديG مبثابة عمل منـز� غv مدفو� �ألجر 
مع )B نظا\ �حلسابا3 �لقومية �عت�Xا عمًال �قتصا/يG (�نظر: 

.٤(Hirway, 1999

2)ظهر3 �لنتائج �أل2ّلية �ملستخلصة من �لد��سة �الستقصائية   - ٣٢
�uندية )B �ألشخا« �لذين يشتركوB بالفعل . )نشطة �قتصا/ية معينة 
. نظــــا\ �حلســــابا3 �لقومية )كثر بكثv باملقا�نــــة باألعد�/ �لV قد�ִדا 

.(Hirway, 1999) 3 �ليد �لعاملة �لتقليدية�sحصا=

قضايا kطيط 	لتنمية  (�)
ميكن �ســــتخد�\ �لبيانا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت إلبال®   - ٣٣
صانعي �لسياســــة عن �النتفا� باخلدما3 �لعامة مــــن قبيل �لنقل �لعا\، 
�2ملد��~ �2لكهرباs، 2±ثا�ها. 2على ســــبيل �ملثــــاt، عند قيا\ صانعي 
�لسياسة بتقدير ±ثا� توفv �مليا] �ملنقولة باألنابيب، ينبغي )B تتو�فر لديهم 
�ملعلوما3 �ملتعلقة بكمية �لوقت �لذ' ســــيوفر] �لك لألســــر �ملعيشــــية 

فضًال عن �لتحسينا3 �لÀ Vتمل )B تنتج فيما يتعلق بالصحة.

قياP Qثر 	لسياسا) على kصيص 	لوقت  	إلطا� ٣ - 
�	خل 	ألسر� 	ملعيشية

يتناO t2صيص �لوقت /�خل �ألســـر �ملعيشـــية كيفية Oصيص �ملها\ 
 B( ملعيشـــية. 2بيانا3 �ســـتخد�\ �لوقت ميكن� �2ملو��/ /�خل �ألســـر
تساعد �ملحللني . /��سة طبيعة 2مد` �لتفا32 /�خل �ألسر �ملعيشية 
2)ثر �لك �لتفا32. 2من شأB �حلصوt على �ملعلوما3 �ملتعلقة بطريقة 
Oصيص �لوقت بني ªتلف )فر�/ �ألســـر �ملعيشـــية )B يساعد صانعي 
�لسياسا3 . حتديد َمن ِمن )فر�/ �ألسر �ملعيشية سيكوB �ألكثر تأثر� 
بصو� مباشـــر من جر�s تعديل سياسة ما (على سبيل �ملثاt، �لتعديل 
 tمقد�� �لوقت �ملطلو( لتجميع �مليا] )2 �النتقا vتغي Y= '/لـــذ' يؤ�

=Y �لعمل).
2ألB �لسياسا3 �لعامة عا/ ما تقو\ على =نتاجية �لسو! 2حدها، فإSا 
قد ُتغفل بعض �آلثا� �لV يرتبها تأثv �لفر/ على �لقر���3 �لV تتخذها 
�ألســـر �ملعيشية. 2على سبيل �ملثاt، يشـــر» بريو (Berio)، حسبما 
�2/ . /��ســـة (Harvey and Taylor, 2000) كيـــف )B �لسياســـة 
 �لعامة �لV �ستهدفت Zيا/ �لغال3 �لز��عية بتشجيع �ستخد�\ �أل½د
فيمـــا يتعلـــق باملحاصيل �لنقديـــة )/3 =يضZ Y= Gيا/ منو �ألعشـــا( 
 . Bيقضيـــه �ملز��عو B( مقـــد�� �لوقت �لـــذ' تعني Ê 2من �لضـــا�
=�Zلتها. 2ملا كانت ��Zعة �ملحاصيل �لنقدية O2ليصها من �ألعشـــا( 
 vتغي Y= فقـــد )/` �لك ،t2ملقا\ �أل� . �لضـــا� تضطلـــع ֲדما �ملر)
مو�Zنـــة Oصيص 2قت �ألســـر �ملعيشـــية بطر! ضـــا� بإنتاo �ألغذية 

.t�2عاية �ألطفا
2. حتليل gد/�O 3صيص �ســـتخد�\ �لوقت /�خل �ألسر �ملعيشية، 
يتناt2 (Ilahi, 2000) �ملسائل �لتالية: هل �حلو�فز �القتصا/ية (�ألجو�، 
 . 3�vألجو�) ��3 )�ية؟ 2هل تؤ/' �لتغي� v�2لدخل من مصد� غ
�حلصوt على �خلدما3 �ألساســـية =Y تعديل )منا¦ �ســـتخد�\ �لوقت؟ 
2هل تؤ/' �لصدما3 غv �لعا/ية (�ملر0، �2لبطالة �ملحلية) =Y تعديل 
�ســـتخد�\ �لوقت؟ 2هل يؤ/' حتديث �لز��عة/�لتغv �لتقY= 6 تعديل 

�ستخد�\ �لوقت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ

.Ilahi (2000) 2 Harvey and Taylor (2000) �ملصد	: 

نوقشــــت هذ] �ملالحظا3 ��ִדا فيما يتعلق بد��ســــا3 ســــابقة، �نظر، على سبيل   ٤
.(١٩٩٠) �ملثاt، �ألمم �ملتحد
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2عــــال2 علــــى �لك، كثــــ�v ما يقــــد\ �لدعم �ملا� لســــعر   - ٣٤
�ستخد�\ �خلدما3 �لعامة لصاÍ �ألسر �ملعيشية �ملنخفضة �لدخل لكفالة 
حصوuا على هذ] �خلدما3. 2مع �لك، قد ال تكوB �خلدمة �ملدعومة 
 Bكانت توجد . مكا ��= مفيد . �لو�قع لألســــر �ملعيشــــية �ملقصو/
 لألســــر �ملعيشــــية من ناحية �لوقت. vهذ� ميثل تكلفة كب B( �= ،بعيد
2بالتا� فإB �حلصوt على �ملعلوما3 �ملتعلقة مبد/ �النتقاt �2النتظا� قد 
يوضح لصانعي �لسياسة مد` تآكل �لدعم �ملا� للسعر من جر�s تلك 
�لتكاليف للفر« �لبديلة. 2باملثل، =�� فهم صانعو �لسياسة كيف تنظم 
�ألســــر �ملعيشية يومها، فإنه ميكنهم )À Bد/�2 على Äو )فضل ساعا3 
 tخلدما3 �لعامة متاحة فيها لكفالة حصو� Bتكــــو B( ينبغي Vليــــو\ �ل�

�ألسر �ملعيشية �ملستهدفة �ملعنية على )كX قد� منها.
مت )يضG =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت كمؤشر  2قد �ســــُتخدِِ  - ٣٥
لقر���3 �ســــتثما� �)~ �ملاt �لبشر'. �2ستثما��3 �)~ �ملاt �لبشر' 
تشــــمل �لتعليــــم �2لرعاية �لصحيــــة. 2ميثل �لوقت �ملقضي . �ملد�ســــة 
�2لوقت �ملقضي . �لعمل �ملنـز� مقياسني هامني لالستثما� �لذ' يقو\ 
به �لفر/ �2ألســــر �ملعيشــــية . �لتعليم. 2لذلك حتظى بيانا3 �ستخد�\ 
 vألنشطة غ� B�2لشــــبا( باهتما\ �لسياســــة أل tلوقت �ملتعلقة باألطفا�

�ملد�سية �لV يقو\ ֲדا �ألطفاt، مثل �لعمل �ملدفو� �ألجر )2 �لو�جبا3، 
قد متنعهم من �الســــتفا/ �لكاملة من �لوقت �لذ' يقضونه . �ملد�سة. 
2على سبيل �ملثاt، =�� تعني على �لكبا� )B يقضو� 2قتG )طوt . )نشطة 
�لســــو!، قد يتعني على �ألطفاt �لقيا\ مبها\ �ألســــر �ملعيشــــية �لو�قعة 
على عاتق �لكبا�، �ألمر �لذ' ميكن )B يؤ/' بدO Y= [�2فيض كمية 
�لوقت �لذ' يكرسونه لتعليمهم �ملد�سي. 2عد\ 2جو/ معلوما3 عن 
 Y= '/يؤ B( لعمل �ملنـز� ميكن� . tيقضيها �ألطفا Vكمية �لوقت �ل
ُنهج غv مرضية للقضاs على عمل �ألطفاt 2مشــــا�يع �لتعليم �ملد�سي 

.(٢ (Ilahi, 2000، �لصفحة ٤٢، �لفقر
2تكاليــــف �لوقــــت ميكــــن )B متثــــل عنصر� هامــــG . تكلفة   - ٣٦
�ســــتخد�\ خدما3 �لتعليم �2لصحــــة. 2لذلك، من )جل حتليل قر���3 
�ألســــر �ملعيشــــية فيما يتعلق بالتعليم �ملد�ســــي �2لرعاية �لصحية، من 
 tالنتقا� �أل�ية �ستخد�\ مقيا~ uذ] �لتكاليف. �2ستخد�\ مقيا~ ملد
 Bملرفق �ملع6، أل� Y= ملحلل يعلم بالفعل �ملســــافة� Bكا ��= Ëمفيــــد حــــ
iيع �ألسر �ملعيشية ال تستخد\ نفس 2سيلة �النتقاt. 2. حالة �ملنتفع 
Æدمــــة مر�فق �لرعايــــة �لصحية، فــــإB �لوقت �لذ' يقضيــــه . �نتظا� 

�حلصوt على �خلدمة قد يعتX (نظريG) تكلفة لذلك �ملنتفع.
 2هنــــا� ســــؤ�t متعلق بالسياســــة هو كم من 2قت �ألســــر  - ٣٧
�ملعيشــــية - مثــــل �لوقــــت �ملقضــــي . مســــاعد �لطفــــل . �لو�جب 
 o��/= ينبغي تصنيفه 2قياســــه بوصفه ”�ســــتثما��“، 2كيفية - Vلبيــــ�
 Ver Ploeg, and others, eds., :لك . �حلســــابا3 �لقومية (�نظر�

.(2000

)هد�[ iع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت  - ٣
قا\ حو�� ٥٠ بلد� ¹مع �لبيانا3 �لوطنية �ملتعلقة باستخد�\   - ٣٨
�لوقت منذ عا\ ١٩٩٥. 2يو�/ �ملرفق ١ قائمة توضيحية ألهد�[ بعض 
 3�sحصا= oهذ] �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �لقطرية. �2الهتمــــا\ بإنتا
 Bلنامية �2لبلد�� Bســــتخد�\ �لوقت �ملمثلة على �لصعيد �لوط6 . �لبلد��

.Bعاما Bهدفا Bآل� Gيدفعه عموم sملتقدمة �لنمو على حد سو��
توفv مؤشــــر�3 لنوعية �حليــــا )2 �لرفا] . �لد2لة من ناحية   ( ( )

)منا¦ �ستخد�\ �لوقت �لV يتبعها �لنا~.
حتســــني �لتقديــــر�3 �ملتعلقــــة بقيمــــة �لســــلع �2خلدما3 مع   ())
�لتأكيد بوجه خا« على Zيا/ 2ضو» عمل �ملر) بتحسني 

�إلحصا3�s �ملتعلقة مبسا�تها . �القتصا/.

عالقة 	ستخد	! 	لوقت بالسياسة: فنلند	 	إلطا� ٤ - 

)ثبت نيمـــي 2باكونني عالقة بيانا3 �ســـتخد�\ �لوقت بالسياســـة . 
/��سة للتغ3�v . �ستخد�\ �لوقت . فنلند� )جريت على مد` عشر 
سنو�3 (Fleming and Spellerberg, 1999). �2ستكشف �لتحليل 
�لتجربـــة �لفنلندية . عد/ من �ملجاال3، مبا . �لك �آلثا� �لV �تبتها 
�ألنظمـــة �جلديـــد على ســـاعا3 �لعمل �ملدفو� �ألجـــر، �2لتخفيض 
 3�v�2لتغ ،�ملمكـــن . �لعمل �ملنـز� بإ/خـــاt �لتكنولوجيا3 �جلديد

. تقسيم �لعمل �ملنـز� بني �لرجل �2ملر)، 2)نشطة 2قت �لفر�®.
2متثلت =حد` �لنتائج �uامة �ملســـتخلصة من بيانا3 �ســـتخد�\ �لوقت 
. )B �لســـاعا3 �لV قضاها �لرجل �2ملر) على حد ســـو�s . �لعمل 
�ملدفـــو� �ألجر قـــد �Z/3. 2حد� هذ� �لتغv برغـــم �لتغv �لتنظيمي 
�لذ' خفَّض �لوقت . �لعمل �ملدفو� �ألجر بتمديد �لعطال3 �إللز�مية 

2حتديد نوبا3 �لعمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

.Fleming and Spellerberg (1999) �ملصد	: 
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	ستعر	E طرD uع 	لبيانا) 	ملتعلقة Pلف - 
باستخد	! 	لوقت

2ضـــع بر�مج لد��ســـا3 �ســـتقصائية   - ١
2طنية بشأB �ستخد�\ �لوقت

)جريت /��ســــا3 �ســــتخد�\ �لوقت . بــــا/¬ �ألمر مبعرفة   - ٣٩
 .(Harvey, 1999) t2ألكا/مييــــني 2معاهــــد �لبحــــث . �ملقــــا\ �أل�
2شــــهد3 فتــــر ما بعد �حلر( �لعاملية �لثانية منــــو� هائًال، مع �لك، . 
نطا! 2عد/ 2حجم /��ســــا3 مو�Zنة �لوقت . �لبلد�B �ملتقدمة �لنمو 
 . حيث تضمنت ³و� �ستخد�\ �لوقت �لكثv من �لتطو��3 �جلديد
)خذ �لعينا3 �لالZمة للد��سا3 �الستقصائية فضًال عن =جر�s �ملقابال3، 
 Y2( 2تقنيا3 �لتسجيل �2لترميز، �2لتجهيز �اللكتر2? للبيانا3. 2)حد
�لتطبيقــــا3 للطر! �جلديد كاB . ميد�B �لبحو� �ملتعلقة مبســــتمعي 
2مشــــاهد' �إل��عة �2لتليفزيوB 2من قبيل �لك �لد��ســــة �الستقصائية 
ملو�Zنــــة �لوقت (١٩٦٠-١٩٦١) �لV )جر�هــــا �ملعهد �ليابا? لبحو� 
ثقافة �إل��عة �2لتليفزيوB على )سا~ ٠٠٠ ١٧٠ مقابلة. 2¥لت هذ] 
�لد��سة �الستقصائية �ألنشــــطة �ليومية جلميع طبقا3 �لشعب �ليابا?، 
 t�2حلضر �2لريف، طو� ،`Xلك� Bلبلد، . بيئا3 �ملد� sــــاÄ( يعi .
iيــــع �لفصوt �أل�بعة، . )يــــا\ �لعمل، �2آلحــــا/ �2لعطال3 �خلاصة 
(Szalai, ed., 1972، �لصفحــــة ٧، �لفقرتــــاB ٢ 2 ٣؛ �2لصفحة ٨، 

.( ١ �لفقر
2. �لبلــــد�B �ملتقدمــــة �لنمو، بد)3 عــــد مكاتب =حصائية   - ٤٠
 tســــا3 �ســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت . خال��/ s2طنيــــة . =جــــر�
ســــتينا3 �لقرB �لعشرين 2بد)3 مكاتب )خر` عديد هذ] �لد��سا3 
�الستقصائية . خالt �لســــبعينا3. 2)جريت /��سة �ستقصائية 2طنية 
�½ية �2حد على �ألقل الستخد�\ �لوقت . )ستر�ليا 2كند� 2نيوZيلند� 
 Harvey,) أل2�2بية �لشرقية �2لغربية� Bيع �لبلد�i . G2تقريب B�2ليابا

1999، �لصفحا3 ١٢٨-١٣٠).

Y=2 عهــــد قريــــب، Ç يقــــم =ال عــــد/ قليــــل مــــن �ملكاتب   - ٤١
�إلحصائية �لوطنية . �لبلد�B �ألقل منو� بإجر�s /��ســــا3 �ســــتقصائية 
 Bالســــتخد�\ �لوقت. 2كانت /��سا3 �ستخد�\ �لوقت . هذ] �لبلد�
متثل /��ســــا3 حالة . �ملقا\ �ألt2 ملنطقــــة معينة �2حد )2 عد/ قليل 
مــــن �ملناطق �ضطلــــع ֲדا باحثــــوB )كا/مييوB. 2كاB �لنطــــا! �ملحد2/ 
�2لطــــر! �ملحد2/ uذ] �لد��ســــا3 يعــــو/�Y= B �لصعوبا3 . قيا~ 
�لوقــــت . rتمع غv معتا/ على تنظيمه باســــتخد�\ ”�لوقت حســــب 

 مللs )' �ستبياB. بيد )B �لد��سا3 Xخل� Y= ســــاعة �لتوقيت“ 2يفتقر
�الستقصائية �حلديثة �لV )جرִדا �لبلد�B �ألقل منو� تشB( Y= v �لبيانا3 
�لوطنية الستخد�\ �لوقت قد ُتجَمع بنجا» . �لبلد�B �لV يوجد لديها 
برنامج ��سخ �ألســــا~ للد��سا3 �الستقصائية �لوطنية. 2كاB تطوير 
2تعزيز �لقد��3 �ملتعلقة بالد��ســــا3 �الســــتقصائية �لوطنية على مد` 
 G½ألقل منــــو� عامًال حا� Bلســــنو�3 �لـــــ ٢٥ �ملاضيــــة . بعض �لبلــــد��
. متكني هذ] �لبلد�B من =جر�s �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ 

�لوقت.

�لعناصر �ألساســـية . تصميم �لد��سة   - ٢
�الســـتقصائية فيما يتعلق بالد��ســـا3 
�الستقصائية �لوطنية الستخد�\ �لوقت 

٤٢ -  ُتجمع �لبيانا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت على نطا! 2ط6 
بإجر�s /��سة �ســــتقصائية لألسر �ملعيشية. 2تر/ . �لشكل ١ �لعناصر 

�ألساسية . تصميم �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت.

نو� )/� �لد��ســــة �الســــتقصائية 
(يومية Zمنية )2 مثيال3 مبســــطة) 
�ألنشــــطة  لتســــجيل  �ملســــتخدمة 

2جو�نب �لتصميم ��3 �لصلة

طريقــــة iــــع �لبيانــــا3 (�ملقابلــــة 
�لشــــخصية، )2 �إلبــــال® �لذ� )2 

(�ملشاهد

نو� �لد��ســــة �الستقصائية لألسر 
�ملعيشية (مستقلة )2 عنصر�  /��سة 

�ستقصائية متعد/ �ألغر�0)

عناصــــر تصميم  )2ًال - 
�لد��ســـــــة �الســـتقصائية 

تتألف من:

�لعينة  تصميــــم   -  Gثانيــــ
(�ملجتمـــــع  �2ختيــــا�هــــا 
�إلحصائي �2لبعد �لزم6)

�لبعــــد �ملتعلــــق   - Gثالثــــ
بتصنيف �ألنشطة

	لعناصر 	ألساسية v تصميم 	لد�	سة 	الستقصائية  	لشكل ١ - 
الستخد	! 	لوقت
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة  �لبيانا'  جمع  تخطيط   - ثانيًا 

2تتحوr tموعاª 3تلفة من خيا��3 عناصر �لتصميم هذ]   - ٤٣
=r Yموعة متنوعة �2سعة من �لطر!. 

2يــــر/ . هذ� �لفر� �ســــتعر�0 عــــا\ للقضايــــا ��3 �لصلة   - ٤٤
بعناصر تصميم �لد��ســــة �الســــتقصائية؛ 2تر/ مناقشة )كثر تفصيًال . 
�لفصلــــني �لر�بع �2خلامس. �2لقضايا �ملتعلقــــة بتصميم �لعينة �2ختيا�ها 
تناقــــش بإ¿اZ بعد �لك . هذ� �لفصل 2تناقش بصو� )Ï2 . �لفصل 
�لســــا/~. 2يــــر/ )يضG . هــــذ� �لفصــــل تصنيف لألنشــــطة ألغر�0 

=حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.


	) 	لد�	سة 	الستقصائية�P  ( P )
 Vميكــــن تصنيف )نــــو�� )/3�2 �لد��ســــة �الســــتقصائية �ل  - ٤٥
�ستخدمت للحصوt على �لبيانا3 �ملتعلقة باألنشطة 2مدִדا على مد` 
فتــــر Zمنية معينــــة =Y فئتني عامتني: �ليوميــــا' �لزمنية على مد\ ٢٤ 

ساعة ��ملثيال' �ملبسطة `ذ^ �ليوميا'.

�ليومية �لزمنية
يتمثل �uد[ �ألساســــي لليومية �لزمنية . متكني �ملستجيـبني   - ٤٦
من �إلبال® عن iيع �ألنشطة �ملضطلع ֲדا على مد` فتر Zمنية معينة 
22قــــت بد�ية S2اية كل نشــــا¦. 2هنا� نوعاB )ساســــياB لليوميا3: 

�ليومية �لزمنية �لكاملة �2ليومية �لزمنية ”�لبسيطة“ )2 �ملبسطة.
 B2. �لشكل �ألساسي لليومية �لزمنية �لكاملة، ُيبلغ �ملستجيبو  - ٤٧
 Ëعن �لنشا¦ �لذ' قامو� به عندما بد)�2 �ليو\، 2عن �لنشا¦ �لتا� 2م
بد) هذ� �لنشا¦ �2نتهى، 2هكذ� /�2ليك طو�t �لـ ٢٤ ساعة . �ليو\. 
 .2 .2قد تكوB �لفتر �لزمنية �لV ُيبلغ عن �لقيا\ بالنشــــا¦ فيها gد/
هذ] �حلالة، تقســــم �لـ ٢٤ ســــاعة . �ليو\ =Y فتر�3 جزئية تبلغ، على 
 سبيل �ملثاt، ١٠ )2 ١٥ )2 ٣٠ /قيقة. 2كخيا� بديل، قد ُتتر� �لفتر
�لزمنيــــة مفتوحة تبعG إلبال® �ملســــتجيب عن )2قــــا3 بد�ية S2اية كل 

نشا¦.
2فيما يتعلق باليومية �لزمنية �لبسيطة، من ناحية )خر`، يبلغ   - ٤٨
�ملســــتجيبوB عن �لوقت �لذ' Àد� فيه كل نشــــا¦ على )سا~ قائمة 
حصريــــة، 2بعبــــا� )خر`، توضح �لـ ٢٤ ســــاعة . �ليــــو\ من ناحية 
فئا3 �ألنشــــطة �ملحد/. 2قــــد تتألف قائمة فئا3 �ألنشــــطة من عد/ 
صغv من rموعا3 )نشطة عامة (مثل �لعمل �ملدفو� �ألجر، �2لتعليم، 
�2الحتياجا3 �لشخصية، �2لعمل �ملنـز�، �2لصيانة، 22قت �لفر�®) )2 
قد تتضمن قائمة )طوt من مها\ �ألنشــــطة �ألكثر تفصيًال (مثل =عد�/ 
�لوجبا3، �2لطهي، 2غســــل �ألطبا!، 2غسل �ملالبس، 2كي �ملالبس، 

�2لتنظيف، �2حلياكة، �2لتسو!، =¸).
 Bا� قر���3 بشــــأO� 2عند �ســــتخد�\ �ليومية �لزمنية، يتعني  - ٤٩
عــــد/ من �لقضايــــا �ملنهجية �ملعينة. 2هذ] �لقضايا تشــــمل: طريقة iع 

 Vتغطيها �ليومية 2)يا\ �ألســــبو� �ل B( ينبغي Vلبيانا3، 2عد/ �أليا\ �ل�
 ينبغي تغطيتها 2توZيعها �لنس�، 2ما =�� كانت �ليومية ستستخد\ فتر
Zمنية مفتوحة )2 فتر gد/ لإلبال® فيها عن �ألنشطة، 2عد/ �ألنشطة 
�لV يتعني تســــجيلها، 2ما هي متغ3�v �لسيا! �لV سُتد�o . 2صف 

�لنشا¦.

�ملثيال' �ملبسطة لليوميا' �لزمنية
. �ألنــــو�K �ملبســــطة من �ليوميا'، ُيطلب =Y �ملســــتجيـبني   - ٥٠
 tصصونه، )2 خصصو]، لنشا¦ معني طو�Á 'ر مقد�� �لوقت �لذ تذكُّ
 Bتلف عن �ليومية ألÁ معينة مثل يو\ )2 )ســــبو� )2 ســــنة. 2هذ� فتر
�ملســــتجيب ال ُيبلغ عن 2قت معني من �ليو\ يتم فيه �لنشــــا¦. �2ألسئلة 
 تكوB عا/ . شــــكل : ”باألمس ()2 . �ألســــبو� �ملاضي)، / �ملحدَّ
كم من �لوقت قضيت . �لنشــــاV a ؟“. )2 : ”كم ســــاعة . �ليو\ 

()2 . �ألسبو�) تقضي عا/ . �لنشاV a ؟“
2باســــتخد�\ )ســــئلة من هــــذ� �لقبيــــل، ¿مع �ملثيل �ملبســــط   - ٥١
�ملعلومــــا3 �ملتعلقــــة بتو�تر rموعة )نشــــطة gد/ ســــلفG 2مد �لوقت 
�ملقضــــي فيهــــا خالt �لـ ٢٤ ســــاعة �لســــابقة ()2 �ألســــبو� �ملنصر\). 
2ُيسأt �ملستجيبوB عما =�� كانو� قد �شتركو� . نشا¦ معني . �ليو\ 
�لســــابق من عدمه ()2 . �ليو\ �لذ' ســــبقه )2 �ألسبو� �لسابق). 2=�� 
كاB �لر/ باإل¿ا(، ُيســــأt �ملستجيبوB عن عد/ �لساعا3 �لV قضوها 
. �لك �لنشــــا¦ خالt �لــــك �ليو\. 2من �أل�ية )B تكوB �ألنشــــطة 
 Vيع �ألنشــــطة �لi لكي تضم Bملد�جة . �لقائمة شــــاملة قد� �إلمكا�

يؤ/يها �ملستجيب خالt يو\ معني.

طرD uع 	لبيانا)  (d)

 Lع بيانــــا3 �ســــتخد�\ �لوقت عن طريق مشــــاهدi ميكــــن  - ٥٢
�ملشتركني، )2 عن طريق �إلبالd �لذ�c، )2 عن طريق �ملقابلة. 2جلميع 
هذ] �لطر! �ملتعلقة ¹مع �لبيانا3 مز�ياها 2عيوֲדا بالنســــبة =Y =مكانية 
�لتعويــــل علــــى �لبيانــــا3 �لV يتم �حلصــــوt عليها، �2ألثــــر �ملترتب . 
معدt �الســــتجابة �2لتكلفة. 2هذ] �لقضايا تناقش بالتفصيل . �لفصل 

�خلامس.

Lملباشر� Lملشاهد�
�/ �لد��سة �الستقصائية  . طريقة �ملشاهدL �ملباشرL، يقو\ عدَّ  - ٥٣
 مبشاهد 2تسجيل �ستخد�\ �ملستجيب للوقت. 2ميكن �لقيا\ باملشاهد
 بصفة مســــتمر )2 على )سا~ نقطة عشــــو�ئية. 2فيما يتعلق باملشاهد
�/ مبشاهد �ملســــتجيب طو�t فتر �لتسجيل. 2.  �ملســــتمر، يقو\ �لعدَّ
 /� �ملشــــاهد على )سا~ نقطة عشو�ئية، من ناحية )خر`، ال يقو\ �لعدَّ



١٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 مبشــــاهد �ملســــتجيب =ال . نقا¦ Zمنيــــة ªتا� عشــــو�ئيG خالt فتر
�لتسجيل.

cلذ�� dإلبال�
ميكن )B يبلغ �ملســــتجيبوB عن �ستخد�مهم لوقتهم بتسجيل   - ٥٤
)نشــــطتهم . يوميــــة Zمنية مصممة على Äو مناســــب. 2تتمثل =حد` 
طــــر! �لقيا\ بذلك . )B ُيطلب =Y �ملســــتجيب )B يســــجل �لنشــــا¦ 
2قــــت )2 ُبعيــــد حد2ثه (iج يومية �لغد :� �لوقــــت �لر�هن :� ”�ليومية 
 Y= يطلب B( . ــــة طريقة )خر` للقيا\ بذلــــك تتمثلÐ2 .(“ملتر�كــــة�
�ملســــتجيب )B يتذكر 2يسجل �ألنشطة �لV )/�ها طو�t فتر �ستذكا� 
معينــــة - عا/ �ليو\ �لســــابق )2 طو�t �ألســــبو� �ملنصــــر\ (Sج يومية 
 vغ Bكا B=2 ،ج ثالثS ألمس“ )2 �ليومية �الســــترجاعية) 2يتمثل�”
مألو[ بنفس �لقد�، . ”طريقة معاينة �خلS 2( “'�jج �لد��ســــا3 
 Zُينبــــه فيها جها V' �لتنبيــــه“ �ل�	شــــاU mســــتقبا� nباســــتخد�\ ”جها
�ستقباt �إلشــــا��3 �ملستجيـبني لتســــجيل معلوما3 موضوعية معينة، 
 Zعما كانو� يفعلونه 2قت =طال! هذ� �جلها ،G�2مبا معلوما3 ��تية )يض

إلشا��ته �لصوتية.

�ملقابلة �لشخصية
2)خ�v، كث�v ما تستخد\ /��سا3 �ستخد�\ �لوقت �ملقابلة   - ٥٥
كطريقة جلمــــع �لبيانا3. �2ملقابلة �لشــــخصية، )2 �ملقابلة �جه6 لوجه 
شــــائعة �الســــتخد�\ =Y )بعد حد. 2من ناحية )خر`، بالرغم من تز�يد 
�ستخد�P �ملقابلة �`اتفية مبساعدL �حلاسوp . �لد��سا3 �الستقصائية 
 Bآل� Ëتطبق ح Ç اSتلفة من �ملو�ضيع، فإª موعةr . لألسر �ملعيشية

=ال . كند� . iع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت.
2قــــد ُتســــتخد\ طريقة �ملقابلة فيما يتعلــــق باليوميا3 �لزمنية   - ٥٦

.sالسترجاعية 2مثيالִדا �ملبسطة على حد سو��

Pنو	] 	لد�	سا) 	الستقصائية لألسر 	ملعيشية  (+)
ميكن تصنيف معظم �لد��سا3 �الستقصائية لألسر �ملعيشية   - ٥٧
�ملصممة جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت . نوعني )ساسيني: 
( ) ) �	�ســــا' �ســــتخد�P �لوقت �ملستقلة )2 ”�لقائمة بذ�ִדا“؛ 2(() 
 L2 �ملتعد�( sألغر�� Lســــا' �الستقصائية لألسر �ملعيشــــية �ملتعد��	لد�

�ملو�ضيع �لV تتضمن عنصر �ستخد�\ �لوقت.

�لد	�سة �الستقصائية �ملستقلة الستخد�P �لوقت 
متثــــل �لد��ســــة �الســــتقصائية �ملســــتقلة الســــتخد�\ �لوقت   - ٥٨
/��ســــة �ســــتقصائية لألسر �ملعيشــــية معنية مبوضو� �ســــتخد�\ �لوقت 
2حــــد]. 2. هــــذ� �لنو� من �لد��ســــة، ¿ر' تصميم نطا! �لد��ســــة 

2¥وuا، �2الســــتبيانا3، 2تصميم �لعينة �2ختيا�ها، 2خطط �لتد�يب، 
�2إلجر�3�s �لتشــــغيلية �مليد�نيــــة، 2نظم جتهيز �لبيانــــاu ،3ذ� �لغر0 
2حــــد]. 2كث�v ما تكوB �لقد� على Oطيط 2تصميم 2تنفيذ /��ســــة 
�ســــتقصائية ملوضو� 2حيــــد حًال جيد� ملوضو� معقــــد مثل موضو� 
�ســــتخد�\ �لوقت. 2هكذ�، فــــإB �لبلد�B �لV جتر' ألt2 مر /��ســــة 
�ستقصائية الستخد�\ �لوقت عا/ ما Oتا� /��سة �ستقصائية مستقلة.

عنصر �ستخد�P �لوقت u �لد	�سة �الستقصائية
sألغر�� Lملتعد�

 Lتتســــم �لد��ســــا3 �الســــتقصائية لألســــر �ملعيشــــية �ملتعد�  - ٥٩
�ألغــــر�s، من ناحية )خــــر`، بإمكانية =خضاعهــــا أل' من �لنهجني 
 �لتاليني: ( ) ) iج �لوحدL، حيث ميثل عنصر �ســــتخد�\ �لوقت 2حد
مستقلة؛ )2 (() �لنهج �ملتكامل، حيث يد�o عنصر �ستخد�\ �لوقت 

 .مع iيع �لعناصر �ألخر` . 2حد �2حد
�2لشكل �لشائع لنهج �لوحد �لذ' يتضمن عنصر� الستخد�\   - ٦٠
�لوقت هو �لشكل �لذ' توجد فيه 2حد )ساسية (مثل /��سة �ستقصائية 
لليد �لعاملة )2 /��سة �ستقصائية للدخل �2ملصر2فا3) 22حد =ضافية 
 )2 ”ملحقة“ )2 )كثر. 2ُتد�o 2حد �ستخد�\ �لوقت بوصفها 2حد
ملحقــــة. S .2ــــج �لوحد هــــذ�، تسترشــــد عمليا3 تغطيــــة �ملجتمع 
�إلحصائــــي، 2تصميم �لعينة �2ختيا� �ألســــر �ملعيشــــية �2جلو�نب �uامة 
 3�sلتشغيلية، 2=جر�� t2لعمليا3 �لد��ســــة �الستقصائية من قبيل �جلد�
�/، باحتياجا3 �لوحد �ألساســــية .  2ضع �لقو�ئم، 2عبs عمل �لعدَّ
�/ )2ًال بإمتا\ iع �لبيانا3 �ملتعلقة  �ملقــــا\ �ألt2. 2. �لعا/، يقو\ �لعــــدَّ
باملوضو� �ألساســــي قبل =/خاt 2حد �ستخد�\ �لوقت )2 �لوحد�3 

�ألخر`.
2. هذ� �لنهج، تســــتخد\ 2حد �ســــتخد�\ �لوقت rموعة   - ٦١
مســــتقلة من )/3�2 �لد��سة �الستقصائية. 2ميكن )B يتخذ هذ� شكل 
يومية Zمنية )2 مثيل مبســــط باإلضافة =Y �ســــتبياB ملعلوما3 )ساسية. 
2ُينفــــذ عنصــــر �ســــتخد�\ �لوقت . �مليــــد�B . 2قت =جر�s �لد��ســــة 
 vموعة �لباحثني. 2ميكن توفr الســــتقصائية �ألساسية 2يستخد\ نفس�
 قــــد� ما مــــن �ملر2نة من ناحية �ختيا� �ملســــتجيـبني فيمــــا يتعلق بوحد
 Gملقابال3، 2ميكن تقريب� �ســــتخد�\ �لوقت 22ضع جدZ t2م6 ملعا2/
�عتبــــا� Sج �لوحــــد، بقد� حتقيقه لتلك �ملر2نة، /��ســــة �ســــتقصائية 

مستقلة. 
2. �لنهج �ملتكامل، ُيســــتخد\ �ســــتبياB 2حيد لتغطية iيع   - ٦٢
�ملو�ضيع 2ُتد�o . �الســــتبياB بنو/ �ســــتبيانية معينة بشــــأB �ســــتخد�\ 
�لوقت. 2. �لعا/، تأخذ �ألســــئلة شــــكل )سئلة rر/ بشأB �ستخد�\ 

�لوقت. 



١٥

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة  �لبيانا'  جمع  تخطيط   - ثانيًا 

 3�sتصنيف �ألنشـــطة ألغر�0 =حصا  - ٣
�ستخد�\ �لوقت

تشــــكل تســــمية �ألنشــــطة 2تصنيفها جانبG هامG من Oطيط   - ٦٣
بيانا3 �ستخد�\ �لوقت، i2عها 2حتليلها. 2يوفر �لتصنيف �إلحصائي 
”rموعة من �لقيم �ملتميز �لV ميكن =سنا/ها =Y متغ3�v معينة يتعني 
قياسها . �لد��سة �الستقصائية �إلحصائية.... �لV ستستخد\ كأسا~ 

.(Hoffmann, 1997) “3�sإلحصا� oإلنتا
2تتعلق بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت بأنشــــطة �ألشخا«، 2من   - ٦٤
Ê، تدعو �حلاجة =Y توفv قائمة تفصيلية، 2شــــاملة 2منهجية لألنشطة 
لتكوB مبثابة �ألســــا~ لتقييم مد` �كتماt ¥وt �ألنشــــطة. 2تستخد\ 
هذ] �لقائمة كدليل عند تصميم )/3�2 �لد��ســــة �الستقصائية �2ختيا� 
طرقهــــا. كما )Sا متثل /ليل �لباحث لكي يســــتخلص من �ملســــتجيب 
مســــتو` �لتفصيل �لذ' تقتضيه )هد�[ �لد��ســــة �الســــتقصائية 2هو 

�ألسا~ لوضع قو�عد �لترميز �2لفها�~.
2عــــال2 علــــى �لــــك، Àــــد/ تصنيــــف �ألنشــــطة ألغر�0   - ٦٥
=حصــــا3�s �ســــتخد�\ �لوقت �إلطــــا� �لالZ\ لتحليل بيانا3 �لد��ســــة 
�الستقصائية الستخد�\ �لوقت؛ 2ُيتخد �لتصنيف مبثابة �ألسا~ لتحديد 
 Bتكو B( لطو�ئف �لتحليلية لألنشطة 2طو�ئف تبويبها. 2هكذ�، ينبغي�

�ملبا/¬ �ألساسية للتصنيف متسقة مع )هد�[ �لد��سة �الستقصائية.
2تتســــم �لتصنيفا3 �لقائمة لألنشــــطة بأSا ��3 طابع هرمي   - ٦٦
2تتحد/ هياكلها بعد/ �أل2صا[ �لتفصيلية لألنشطة 2عد/ �ملجموعا3 
�لعامة �2ملجموعا3 �لفرعية �لV تقســــم =ليها، 2على )ساسها، �ألنشطة 
=Y طو�ئــــف. 2ُتعطــــى �لرموZ، 2هي عا/ عد/ية، على مســــتو` �قم 
�2حد )2 �قمني =Y �ألقســــا\ �لرئيســــية 2على مســــتو` �قمني )2 ثالثة 
=Y �ملســــتو` �ألt2 للمجموعا3 �لفرعية . �لقسم �لرئيسي؛ )ما )كثر 
)2صا[ �ألنشطة تفصيًال فإSا حتظى برموZ على )على مستو` �قمي. 
2عا/ ما ُيســــتخد\ مســــتو' �لرقم �لو�حد )2 مســــتو` �لرقمني مبثابة 
طائفتني حتليليتني 2تبويـبيتني . �لد��ســــا3 �الستقصائية �لV تستخد\ 

�ليومية �لزمنية �لكاملة.
2كثــــ�v ما تشــــكل �ألنشــــطة �ملد�جة مســــبقG . �ليوميا3   - ٦٧
 �لزمنية �ملبسطة تصنيف �ألنشــــطة �لالZ\ للد��سة �الستقصائية. 2عا/
)يضــــG ما متثل �ألنشــــطة �ملعينة �لفئتني �لتحليليــــة �2لتبويـبية، مع )نه من 

�ملمكن حتديد rموعا3 )2سع uذ� �لغر0.
2متشــــيG مع �ملو�ضيع �لتحليلية �لسائد . كثv من /��سا3   - ٦٨
�ستخد�\ �لوقت �لV )جريت حË �آلB، �كز3 تصنيفا3 �ألنشطة على 
قو�ئم تفصيلية ألنشــــطة غv �قتصا/ية من قبيــــل �لعمل �ملنـز�، 2تقدمي 
 .'vلرعايــــة، �2لتآنــــس، �2لترفيه، �2لتعلم، 22ســــائط �إلعال\ �جلماه�
2تصنيف �ألنشــــطة �لذ' )عد] مشــــر�2 ³و� مو�Zنة �لوقت �ملقا�نة 

�ملتعد/ �ألقطا�، على سبيل �ملثاt، �لذ' يتضمن �لرموZ �لكاملة لـ ٩٩ 
نشــــاطG )2 �لرموZ �ملوجز لـ ٣٧ نشــــاطG، يضع �ملعايــــv �أل2ّلية ملعظم 

�لتصنيفا3 �لوطنية للبلد�B �ألكثر منو�.
، �ســــتحد� بعض �لبلد�B تصنيفا3 v2. �لســــنو�3 �ألخ  - ٦٩
ألنشطة جديد تشمل �الستخد�ما3 �ملوسعة لبيانا3 �ستخد�\ �لوقت. 
�2ألمثلــــة على �ملجاال3 �لV حد� �لك فيها تشــــمل تقييم مدخال3 
�لعمل على �لصعيد �لوط6 . =نتاi oيع �لسلع i2يع )نو�� �خلدما3، 
2جتميع �حلســــابا3 �لتابعة �ملتعلقة باألسر �ملعيشية 2فقG لنظا\ �حلسابا3 
�لقوميــــة. 2على هذ� �لنحو ¥لت تصنيفا3 )نشــــطة �ســــتخد�\ �لوقت 
تفاصيل عن �ألنشــــطة �القتصا/ية 2بد)3 تستحد� 2سائل للتفرقة بني 
�ألنشطة ��3 �لصلة ³د �إلنتاo �لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية 
(2من قبيل �لك �لتفرقة بني �لعمل غv �لســــوقي �2ألنشطة غv �لسوقية 
�ألخر`، �2لتفرقة بني توفــــv �لرعاية للغv �2عاية �لنفس، �2لتفرقة بني 
�لتحويال3 /�خل �ألسر �ملعيشية �2لتحويال3 فيما بني �ألسر �ملعيشية) 

.( ٣ (Bittman, 2000، �لصفحة ٨، �لفقر

 3�vتقيس �لتغ Vلتحليال3 �لــــ� Bلــــك، فإ� Y= 2باإلضافــــة  - ٧٠
 B( تقتضي Bبلــــد� . �ســــتخد�\ �لوقــــت 2توفر مقا�نا3 شــــاملة لعد
يكوB تصنيف )' نشا¦ 2ثيق �لصلة بتصنيفا3 �ألنشطة �ملستخدمة . 
�لد��ســــا3 �ألخر` الستخد�\ �لوقت . �لبلد، 2فيما بني �ملجموعا3 
ــــق  �ملماثلــــة مــــن �لبلد�B 2علــــى �لصعيد �لعاملي. 2)عد �ملشــــر�2 �ملنسَّ
الســــتخد�\ �لوقــــت �لذ' �ضطلع بــــه �ملكتب �إلحصائــــي للجماعا3 
 Bيكو B( الســــتخد�\ �لوقت يــــر�/ به Gأل2�2بية (يو�2ســــتا3) تصنيف�
مبثابــــة معيا� للمنطقة. 2¿ر' 2ضع مشــــر�2 �ألمم �ملتحد للتصنيف 
 s3 �ستخد�\ �لوقت٥ (يناقش . �جلز�sلد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا�
�خلامــــس) بوصفه تصنيفG موحد� على �لصعيــــد �لعاملي. 2هنا� عنصر 
فريــــد . هــــذ� �لتصنيف يتمثل . �لتبويب �لشــــامل لألنشــــطة �ملرتبطة 
بإنتاo �ألســــر �ملعيشــــية للســــلع ألغر�0 �الســــتعماt �لنهائي مبعرفتها 

2)نشطة �لقطا� غv �لنظامي.

	ستعر	E عا! للقضايا 	ملتعلقة بتخطيط 	لد�	سة  با( - 
	الستقصائية الستخد	! 	لوقت 
�جر	ئها

كما هي �حلاt . )' /��سة �ستقصائية لألسر �ملعيشية، فإنه   - ٧١
. مرحلة Oطيط �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، تدعو �حلاجة 

=O� Yا� قر���3 بشأB �لقضايا ��3 �لصلة باجلو�نب �لتالية:

ميثــــل هذ� مشــــر�2 تصنيف بغر0 �ســــتخد�مه على ســــبيل �لتجربة. 2ســــيوضع   ٥
�لتصنيف على موقع �لشعبة �إلحصائية لألمم �ملتحد على شبكة �إلنترنت إلجر�s مزيد من 

�ملناقشة.



١٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�ألهد�[ �2الستخد�ما3.  - ١
طر! �لد��سة �الستقصائية.  - ٢

تصميم �لعينة.  - ٣
�العتبا��3 �لتشغيلية �مليد�نية.  - ٤

�العتبا��3 �ملتعلقة بتجهيز �لبيانا3.  - ٥
ترشيد �ملو��/.  - ٦

بيد )B هنا� قضايا 2مشاكل تثو� على 2جه �لتحديد بسبب   - ٧٢
½ا3 بيانا3 �ستخد�\ �لوقت 2طريقة حتليلها �2ستخد�مها. 2يقد\ هذ� 
�لفصل �ستعر�ضG عامG للقضايا �لرئيسية �لV تدعو �حلاجة =Y معاجلتها 
. مرحلة Oطيط �لد��سة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت. 2ستجر' 
مناقشة هذ] �لقضايا بصو� )كثر تفصيًال . فصوt الحقة . �لدليل.

باألهـــد�[  �لصلـــة   3�� �لقـــر���3   - ١
�2الستخد�ما3

٧٣ -  =B 2ضع خطط أل' /��سة �ستقصائية �2سعة �لنطا! ينبغي 
)B يشــــمل، . مرحلة مبكر، =عد�/ rموعة مــــن �لغايا3 �2ألهد�[ 
�الســــتر�تيجية. 2نقطة �لبد�ية لوضــــع هذ] �ألهد�[ ينبغي )B تتمثل . 

فهم �حتياجا3 مستخد\ هذ] �لبيانا3.
2علــــى ســــبيل �ملثاt، للتأثv . صنع �لسياســــاr . 3اال3   - ٧٤
حتقيق �ملسا�2 بني �جلنسني 2متكني �ملر) �قتصا/يG، ميكن حتليل بيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقت �ملمثلة على �لصعيد �لوط6 �2ســــتخد�مها لتحقيق ما 
يلي: ( ) ) شــــر» �لفرO . !2صيص �ستخد�\ �لوقت جلميع �ألنشطة 
2على 2جه �لتحديد للعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر، حسب 
 Bجلنس، �2ملنطقة �2لفئة �لعمرية؛ 2(() =عد�/ حســــابا3 تابعة بشــــأ�
=نتاo �ألســــر �ملعيشية تشــــمل تقييم �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� 
�ألجــــر. 2تــــر/ . ما يلي بعــــض �الحتياجا3 �لالZمة uــــذ] �ألهد�[ 

�ملتعلقة بالد��سة �الستقصائية: 
بيانــــا3 عــــن iيع �ألنشــــطة 2مدִדا على مد` ٢٤ ســــاعة   -
إلمــــكاB 2صف )منا¦ �ســــتخد�\ �لوقت للســــكاB �2لفئا3 

.Bلفرعية من �لسكا�
بيانــــا3 لقيا~ 2تقييم �لعمل �ملنـــــز� �2لطوعي غv �ملدفو�   -
�ألجر 2=عد�/ حســــابا3 متعلقة بإنتاo �ألسر �ملعيشية لتعزيز 

 .�حلسابا3 �لقومية �ملوحد
بيانا3 لتحليل ±ثا� قضايا Oطيط �لتنمية على �لسياســــة فيما   -

يتعلق بXنامج جا� )2 لتقييم �لسياسا3 �لر�هنة.

بيانا3 لتحســــني تقدير�3 �إلحصا3�s �ملعيا�ية لليد �لعاملة   -
مبــــا . �لك �لوقت �ملقضي . )نشــــطة �لقطا� غv �لنظامي 

�2ألنشطة �إلنتاجية غv �ملدفوعة �ألجر.
2بوجه عــــا\، تقتضي ترiة �الحتياجا3 مــــن �لبياناY= 3 مو�صفا3 
للد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت �Oا� قر���3 بشأv Bتو\ 

�لد	�سة �الستقصائية، �wوm �ֱדتمع �إلحصائي �wوm �لوقت.

yتوx 	لد�	سة 	الستقصائية  ( P )
٧٥ -  عند حتديد نطا! )' /��ســــة �ستقصائية الستخد�\ �لوقت، 

تدعو �حلاجة =Y مر�عا �لقضايا �لتالية:
مستو\ �لتفصيل �لذ� سيجر� على :ساسه تسجيل �ألنشطة   -
�ترميزها ��ֱדموعا' �لالnمــــة للتحليل ��لتبويب. 2يتحد/ 
مســــتو` �لتفصيــــل �لذ' تســــجل فيه �ألنشــــطة باألهد�[ 
�لتحليلية للد��سة �الستقصائية فضًال عن �العتبا��3 �ملتعلقة 
بالترميز 2بعبs �ملســــتجيب، من بني )مــــو� )خر`، 2يتعلق 
باختيــــا� )/3�2 �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2ميكن تســــجيل 
�ألنشطة بقد� ما تسمح به �ليومية �لزمنية �لكاملة من تفصيل 
)2 تعيني حد2/ها باألنشــــطة �ملد�جة مسبقG . يومية Zمنية 
 Y= مبستو` �لتفصيل �ملقر�، ستدعو �حلاجة Gمبســــطة. �2هن
2ضع قائمة )نشــــطة مناســــبة )2 تصنيف مناســــب ألغر�0 
 vلترميز. 2عندئذ سيلز\ تلخيص هذ] �لقائمة �لتفصيلية لتوف�

طو�ئف حتليلية 2تبويـبية مناسبة.
تســــجيل �ألنشطة �ملتز�منة. يتسم تســــجيل �ألنشطة �ملتز�منة   -
باأل�يــــة . حتديد )نو�� معينة من �ألنشــــطة. 2على ســــبيل 
�ملثاt، كث�v ما ُتؤ/َّ` )نشطة منح �لرعاية جنبY= G جنب مع 
 Bملستجيـبني يبلغو� B( vنشــــطة )خر` مثل �لعمل �ملنـز� غ(
 Gعن نشــــا¦ منح �لرعاية بوصفه نشاط Bمن �ألحيا vكث .
ثانويG. 2هكذ�، فإB قد�� كب�v من �لوقت �ملقضي . �عاية 
�ألطفاt قد ال يظهر . تقدير�3 �لد��ســــة �الســــتقصائية . 
حالــــة تغطية �ألنشــــطة �أل2ّلية فحســــب. �2لقد� على iع 
�لبيانا3 �ملتعلقة باألنشطة �ملتز�منة تتوقف على طريقة �لد��سة 
�الســــتقصائية (على ســــبيل �ملثاt، يصعــــب �لقيا\ بذلك عن 
طريق مقابلة هاتفية) 2تصميم )/3�2 �لد��ســــة �الستقصائية 
 (على ســــبيل �ملثاt، تدعــــو �حلاجة =Y مر�عــــا طوt �لفتر
�لزمنية �ملستخدمة . )/3�2 �لد��سة �الستقصائية). 2تدعو 
�حلاجــــة )يضO� Y= Gا� قر�� بشــــأB ما =�� كانت �ألنشــــطة 
ُترتب حســــب �أل2لوياY= 3 )نشــــطة )2ّليــــة، 2ثانوية، =¸، 
2=�� كاB �ألمــــر كذلــــك، ما =�� كاB ينبغــــي )B يتم ترتيب 

�أل2لويا3 مبعرفة �ملستجيب )2 مبعرفة gلل.



١٧

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة  �لبيانا'  جمع  تخطيط   - ثانيًا 

�U	�T �ملعلومــــا' �لســــياقية ()ين، 2مع مــــن، 2ملن، مدفو�   -
�ألجر )2 غv مدفو� �ألجر) 2مســــتو` �لتفصيل. �2لسيا! 
�لذ' Àد� فيه نشــــا¦ ما 2ثيــــق �لصلة باألهد�[ �لتحليلية 
جلمــــع �لبيانا3. 2على ســــبيل �ملثاt، يقتضــــي �ألمر 2جو/ 
متغv سياقي للتمكن من �لتمييز بني �ألنشطة �ملدفوعة �ألجر 
 v2جو/ �ملتغ Y= ملدفوعة �ألجر. 2ســــتدعو �حلاجــــة� v2غــــ
�لســــياقي ”ملن“، على سبيل �ملثاt، لتحديد �لعمل �لطوعي، 
�2لعمل غv �ملدفو� �ألجر /�خل �ألســــر �ملعيشية، �2لعمل 

غv �ملدفو� �ألجر خا�o �ألسر �ملعيشية.
 3�vخللفية“. تشــــمل �لقائمة �لدنيا للمتغ�” '�Iمتغ T�	�U  -
�جلنــــس، �2لســــن، �2حلالة �لز�2جيــــة، 2حالة عمــــل �لفر/، 
 2تكوين �ألســــر �ملعيشــــية (�ألمم �ملتحد، ٢٠٠٠، �لفقر
 3�vمتغ o��/= باألهد�[ �لتحليلية، قد يتعني G١٥). �2هن
=ضافية. 2على ســــبيل �ملثاÀ ،tتــــاo �ألمر =Y معلوما3 عن 
�لســــلع �ملعمر لد` �ألسر �ملعيشــــية لشر» )منا¦ �ستخد�\ 
�لوقت لألنشــــطة ��3 �لصلة بوجو/ها )2 عد\ 2جو/ها . 
�ألســــر �ملعيشية. 2ما =�� كانت  ُتجمع معلوما3 عن فئا3 
�ألجو� 2/)2 /خل �ألسر �ملعيشية )2 مصر2فاִדا )2 ببساطة 
عن مؤشــــر�3 �لثر2 �2لظــــر2[ �ملحيطة يتوقف )يضG على 

.(٢٠٠٠ ،)هد�[ �لد��سة �الستقصائية (�ألمم �ملتحد
تســــجيل �ملعلومــــا' �ملتعلقــــة باملوضع �لزمــــN �/:� تعاقب   -
�ألنشــــطة. تتســــم �ملعلوما3 �ملتعلقة باملوضع �لزم6 لنشا¦ 
ما )2 �لوقت . �ليو\، )2 �ألسبو� )2 �لشهر )2 �لسنة �لذ' 
ُيؤ/َّ` فيه �لنشــــا¦ بالفائد . فهم �لقيو/ �لزمنية �لV تتخذ 
فيها �لقر���3 �ملتعلقة بتخصيص �لوقت. 2تعاقب �ألنشــــطة 
)2 عالقة نشا¦ ما بالنشا¦ �لذ' يسبقه �2لنشا¦ �لذ' يليه، 
يوفــــر معلوما3 عن كيفية تنظيم �ألفــــر�/ ليومهم. 2كال�ا 
Àتاo بيانا3 عن )2قا3 بد�ية S2اية �ألنشطة �2إلبال® عن 
 tوÀ B( هذ� Bألنشــــطة حسب تسلســــلها �لزم6؛ 2من شأ�
بالتا� /B2 �ستخد�\ )سئلة rر/ )2 قو�ئم )نشطة مبسطة.

eو2 	ملجتمع 	إلحصائي   (d)
باإلضافــــة =Y �لقضايــــا �لعا/يــــة �ملتعلقــــة بشــــموt �ملجتمع   - ٧٦
�إلحصائي �لV تعاÑ . �لد��ســــا3 �الستقصائية لألسر �ملعيشية (على 
ســــبيل �ملثاt، �ملجتمع �ملؤسسي، �2ملجتمع . �حلاال3 �خلاصة �2لنهج 
�لنظــــر' مقابل �لنهــــج �لو�قعي) (�ألمــــم �ملتحــــد، ١٩٨٤)، تتطلب 
�لد��سا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت �Oا� قر���3 =ضافية تتعلق 

باملجتمع �ملرجعي. 2تر/ هذ] �لقر���3 فيما يلي: 

�لشــــموm �جلغــــر�u. هل ســــيتطلب �لتحليــــل مقا�نا3 بني   -
)ســــاليب �حليا �حلضرية �2لريفيــــة؟ )2 �الختالفا3 . )منا¦ 
 ،tصيص �لوقت بني �ملناطق /�خل �لبلد؟ 2على سبيل �ملثاO
ألغر�0 =عد�/ �حلســــابا3 �لتابعة، قــــد تكفي �لبيانا3 على 
�لصعيد �لوط6 بدB2 �لتقســــيما3 �جلغر�فية. 2مع �لك، قد 
يكــــوB بعض �ملســــتعملني مهتمــــG بإجر�s مقا�نــــا3 =قليمية 
 X2لكن هذ] �ملقا�نا3 ســــتتطلب بوجه عا\ حجم عينة )ك
 ال تضاهيهــــا =ال �لبيانــــا3 �لوطنية، 2من Ê، تؤ/' =Z Yيا/

�لتكاليف.
حد�� �لسن. ما هو حد �لسن �لالZ\ للد��سة �الستقصائية؟   -
فالد��سا3 �ملتعلقة بالعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر 
حتتاo /�ئمY= G معلوما3 بشــــأB )نشــــطة �ألطفاt بوصفهم 
قائمني بأنشــــطة عمل 2بوصفهم متلقــــني لعمل غv مدفو� 
�ألجر على حد سو�s. 2من )' سن ينبغي )B تشمل �لد��سة 
�الســــتقصائية �ألطفاt، نظر� إلمكانيــــة مو�جهة صعوبة . 
 tة سؤ�Ð2 ع �ملعلوما3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت منهم؟i
�2 صلة هو: هل ينبغي )B تستبعد �لد��سة �الستقصائية من 

هم )كX سنG من �حلد �ألقصى لسن �لعمل؟
�ألفر�� :P �ألســــر �ملعيشــــية. هل �ألهــــد�[ �لتحليلية تتطلب   -
 Gحلاجة تدعو )يض� B( \( بيانا3 من �ألفر�/ على 2جه �حلصر
=Y بيانا3 عن �لز2جني، )2 �لعائال3 ضمن �ألســــر �ملعيشية 
)2 �ألسر �ملعيشية؟ 2من 2جهة نظر مفاهيمية، تتمثل =حد` 
�حلجج �ملؤيد جلمع �ملعلوما3 �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت من 
)شــــخا« متعد/ين . �ألسر �ملعيشية . توفv )سا~ لفهم 
مو��/ O2صيص �لوقت /�خل �ألسر �ملعيشية. 2على سبيل 
�ملثاt، باســــتخد�\ �لبيانا3 �ملتعلقة باألفر�/ فحســــب، ميكن 
حتديــــد �آلثا� �لV يرتبهــــا �لزo�2 )2 =جنا( طفل =ضا. على 
 Bســــتخد�\ �لفر/ للوقت ألغر�ضه �لشخصية 2لكن لن يكو�
 Lملعيشية بوصفها �حد� Lحتديد ±ثا��ا على �ألسر Bباإلمكا

.( ٤ �قتصا�ية (Bittman, 2000، �لصفحة ٣، �لفقر

eو2 	لوقت  (+)
 Gقــــد يتبايــــن )مد 2تكــــر�� �لوقت �ملقضي . نشــــا¦ ما �هن  - ٧٧
بالوقت . �ليو\، )2 يو\ �ألســــبو�، )2 فصل �لســــنة. فأنشــــطة �لرعاية 
�لشــــخصية مثــــل �ألكل �2لنــــو\ �2لعمل �ملنـز� تؤ/` عــــا/ كل يو\؛ 
 s2 شــــر�( tبعض �ألنشــــطة مثل =صال» �ملنـز B2مــــن ناحية )خر`، فإ
ثالجة ُتؤ/َّ` بصو� )قل تكر��� بكثv. 2لبعض �ألشــــخا« ســــاعا3 
عمل منتظمة )2 يكونوB . �ملد�ســــة مــــن يو\ �الثنني =Y يو\ �جلمعة، 
À2صلوB على عطلة . Sاية �ألســــبو� 2على =جا3�Z صيفية . نفس 
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 . �لقطا� غv �لنظامي vلشهو� كل عا\. 2ال تتمتع )نشطة عمل كث�
بنفس �النتظا\ . ســــاعا3 �لعمل. 2تتسم ��Zعة �ملحاصيل 2حصا/ها 
بأSما مو½ياB شأSما . �لك شأB �ألشغاt �ليد2ية �لقائمة على �لبيت 
�لV تتوفر uا �ملو�/ �أل2ّلية على )سا~ فصلي. 2هنا� )نشطة )خر` مثل 
�لعبا/ كث�v ما ُتنظم على )ســــا~ )ســــبوعي 2حتد� . �لغالب . يو\ 
معني. 2على )ســــا~ )هد�[ �لد��سة �الستقصائية، يتعني �Oا� قر���3 

بشأB ما يلي:
�حــــدL �لزمن �ل| يتعني مر�عاִדا. هــــل ينبغي �ختيا� فتر�3   -
Zمنية من �لدقائق )2 �لســــاعا3 . خالt �ليو\ )2 فتر Zمنية 

gد/ على )سا~ )سبو� بأكمله؟
 Bيع )يا\ �ألسبو�؟ 2=�� كاi tهل ينبغي ¥و .Kألسبو� Pيا:  -
�ألمر كذلك، هل ينبغي )B يتضمن �لشموt كل يو\ )\ )نه 

تكفي �لتفرقة بني )يا\ �لعمل S2ايا3 �ألسبو� فحسب؟
�لفصــــوm. هــــل ينبغي )B تر�عــــي بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت   -

�لتغ3�v �لفصلية . �ألنشطة؟

kطيط 	ملخرجا) 
نشر 	لبيانا)  (�)

ينبغــــي )يضB( G تتضمن عمليــــة �لتخطيط 2ضع خطة حتليلية   - ٧٨
2خطة لنشــــر �لبيانا3 �ملتعلقة بالد��سة �الستقصائية. فاخلطة �لتحليلية 
توثِّق �لقضايا �ملتعلقة بالبحو� )2 �لسياسا3 �جلا�' /��ستها 2تربطها 
باجلد�t2 �إلحصائية �لV ستنتج من �لبيانا3. 2حتد/ خطة نشر �لبيانا3 
�جلماهv �ملستهدفة �2الســــتر�تيجية �ملناسبة �2أل/3�2 �ملتعلقة بكل فئة 
مســــتهدفة. 2ينبغي )B تكوB �خلطتاB متســــا2قتني مع )هد�[ �لد��سة 

�الستقصائية.
�2لقضايا �ألساسية �لV تدعو �حلاجة =O� Yا� قر���3 بشأSا   - ٧٩
 mتتعلق مبو�صفا3 خطة �لتبويب، ��الستر�تيجية �ملتعلقة بإعد�� �جلد��

��ستر�تيجية �لنشر ��أل���'.

خطة �لتبويب
يســــاعد 2ضع خطة �لتبويب . حتقيــــق ما يلي: ( ) ) تأكيد   - ٨٠
2فاs مو�صفاg 3تو` �لد��ســــة �الســــتقصائية باملتطلبــــا3 �لتحليلية، 
2(() كفالــــة )B يكوB مســــتو` تفصيل متغــــ3�v �لتصنيف �ملتقاطع 
. �جلــــد�t2 �إلحصائيــــة �لالZمة لتحليال3 �لبحــــث gد/� على �لنحو 
 =�شــــا/ية لكفالة )B يكوB باإلمكاB، عند �/( v) توفo(2 ،لصحيــــح�
حتديد حجم �لعينة، توفv تقدير�3 موثوقة للخاليا �ألساســــية للتبويب 

 .t2ملتقاطع . �جلد��
2هكذ�، ينبغــــي )B حتد/ خطة �لتبويــــب متغ3�v �لتصنيف   - ٨١
�ملتقاطع �لرئيســــية. 2فيما يتعلق مبعظم )هد�[ �لد��ســــة �الستقصائية، 

ميثل متغv �جلنس متغ�v موحد� للتصنيف �ملتقاطع. 2باإلضافة =Y هذ�، 
ستدعو �حلاجة =O� Yا� قر���3 فيما يلي:

 3�v3 �لتصنيــــف �ملتقاطع �ملتغ�vتشــــمل متغ B( هل ينبغي  -
�ملتعلقة بالريف/�حلضر؟

ما هي �لفئا3 �لعمرية �لوثيقة �لصلة باملوضو�؟  -
ما هي �ملستويا3 �ملطلوبة من rموعا3 �ألنشطة؟  -

2هنــــا� قضية هامة )خر` تتعلق بتحليل �ألنشــــطة �ملتز�منة.   - ٨٢
فإ�� كانت �لد��سة �الستقصائية تشمل )نشطة متز�منة:

كيف ُيحسب �لوقت �ملقضي . �ألنشطة �ملتز�منة؟  -
كيف ُتعر0 �لبيانا3 �ملتعلقة باألنشطة �ملتز�منة . جدt2؟  -

mعد�� �جلد��U ستر�تيجية�
ميكــــن )B يصبح عد/ �جلد�t2 �لV ميكن =عد�/ها من بيانا3   - ٨٣
�ستخد�\ �لوقت ضخمG جد� 2لذلك ستدعو �حلاجة =O� Yا� قر���3 
بشــــأB ما هي rموعة �جلد�t2 �لV ستشــــمل �لتبويبا3 �ألساسية 2ما 
هــــي �جلد�t2 �لV ســــيجر' =عد�/ها 2نشــــرها )2ًال. 2قد يكوB 2ضع 
 Bممرحل مفيــــد� . ترتيب )2لويــــا3 �ملخرجا3 لضما oنتا= t2جــــد

حسن توقيت =عالB �لنتائج.

�ستر�تيجية �لنشر �نتائجها
 vيتعــــني �ســــتخد�\ بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت لتبص Bكا ��=  - ٨٤
�لسياســــة، فإB �حلاجة تدعو =Y عرضها 2=تاحتها . )شــــكاt يفهمها 
 Gعلى �لك مســــتهدف iهو� على )2ســــع نطا! ممكن، 2يكوB عال2
2مركــــز� عليه مبــــا فيه �لكفاية ليكــــوB مبثابة )/� للدعــــو. 2قد تدعو 
�حلاجــــة =Y حتديــــــد o��/=2 )شــــــخا« معــينني 2منظمــــا3 معينة . 
�لعملية �الستشــــا�ية �ملتعلقة بتحديد )نسب طر! �لنشر 2)نسب )نو�� 

�لنتائج.
2قد تستخد\ =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت . �لنهاية ألغر�0   - ٨٥
غــــv تلــــك �لV كانــــت متوخا )صًال. 2على ســــبيل �ملثــــاt، قد تظهر 
قضايا حتليلية =ضافية بعد /��سة �لنتائج �أل2ّلية. 2خطة �لتبويب �ملتعلقة 
بالد��ســــة �الســــتقصائية لن تِف بالضر�2 باحتياجــــا3 هذ] �لقضايا. 
2لذلــــك تدعــــو �حلاجــــة =O� Yا� قــــر���3 . مرحلة �لتخطيــــط لتلبية 
�الحتياجا3 �ملتعلقة بالبيانا3 �ملتخصصة )2 �لناشــــئة مبا . �لك ما =�� 
كاB ُيعلن عن �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي، 2=�� تقر� �لك، . )' 
ن �ملكتب  شــــكل. 2. حاجة �لنفــــي، ما هو نو� �لنظا\ �لذ' ســــيمكِّ
�إلحصائي �2لر�عني �لرئيســــيني للد��ســــة �الســــتقصائية من �الستجابة 

للطلبا3 �ملتعلقة بالبيانا3 �خلاصة . �لوقت �ملناسب؟
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة  �لبيانا'  جمع  تخطيط   - ثانيًا 


� 	لعملية 	الستشا�ية 	ل} تتضمن 	ملنتجني، � (هـ) 

	ملستعملني 
	لر	عني

يشمل مستعملو بيانا3 �ستخد�\ �لوقت صانعي �لسياسا3   - ٨٦
(�ملشــــّرعوB �2لــــو3���Z)، �2لــــوكاال3 �لد2ليــــة للمعونــــة �2لتنمية، 
�2لباحثــــني �ألكا/مييني، 2باحثــــي �لســــو!/�ألعماt �لتجا�ية. 2بعض 

 .tباألمو� B2يسهمو Bملستعملني ��عو�
 o2حتديــــد 2صياغة �ألهد�[ �2الســــتخد�ما3 ألغر�0 =نتا  - ٨٧
=حصا3�s �ستخد�\ �لوقت ينطو' على عملية �ستشا	ية مع �ملستعملني 
�2لر�عــــني �ملحتملني لإلحصا3�s. 2ينبغــــي بدs هذ] �لعملية . �ملرحلة 
�ملبكر للتخطيط. 2ينبغي )B يســــتمر هــــذ� �لتعاB2 طو�i tيع مر�حل 
 .t2ملستعملني �2لر�عني على علم )2ًال بأ� sلد��ســــة �الستقصائية إلبقا�
2تتسم هذ] �لعملية �الستشا�ية باأل�ية بوجه خا« . �لدعاية للد��سة 

�الستقصائية 2تعبئة /عم �ملستجيـبني 2. مرحلة نشر �لبيانا3.
�2لعملية �الستشــــا�ية . مرحلة �لتخطيط تســــاعد . حتديد   - ٨٨
2ترتيــــب )2لويــــا3 �ملو�ضيع �2لقضايــــا �لV يتعني تناu2ــــا 2. صياغة 
)هد�[ �لد��ســــة �الســــتقصائية �ملتســــقة مع هذ] �ملو�ضيــــع �2لقضايا. 
2تؤ/' �لعملية �الستشــــا�ية )يضY= G تســــهيل حتديد �لر�عني �ملحتملني 
للد��ســــة �الستقصائية �2لشركاs �الســــتر�تيجيني �لذين ميكنهم �لدفا� 

عن )�ية �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت.
2)حــــد �لقر���3 �لV تدعــــو �حلاجة =O� Yا�هــــا . مرحلة   - ٨٩
�لتخطيــــط هو كيفيــــة معاجلة �لتز�حم �ملمكن للطلبــــا3 �2لتضا�( . 
±��s �ملنتجــــني، �2ملســــتعملني �2لر�عني بشــــأB كيفية تصميم �لد��ســــة 
�الســــتقصائية 2تنفيذها. 2توفر �لعملية �الستشا�ية gفًال يصبح فيه كل 
مع6 باألمر مد�كG للطلبا3 �2آل��s �ملختلفة �2لقيو/ �لV تدعو �حلاجة 

=Y ترتيب )2لويا3 هذ] �لطلبا3 �2آل��s . =طا�ها.
2تتمثل �لنتيجة �ملرجو للعملية �الستشــــا�ية . �التفا! على   - ٩٠
�ســــتر�تيجية عملية تســــتند =Y توقعا3 �2قعية بشأB �لبيانا3 �لV ميكن 
iعها �2لتحليال3 �لV ميكن =جر�Ãها. 2ســــتدعو �حلاجة =B( Y توفِّق 
 �ملكاتــــب �إلحصائية مصاÍ �لر�عني �2ملســــتعملني مع �عتبا��3 �جلو/

�2لفائد �لكلية لبيانا3 �لد��سة �الستقصائية.
2قــــد تأخذ �لعملية �الستشــــا�ية )شــــكاًال ªتلفة تتر�2» بني   - ٩١
rموعــــا3 �ملناقشــــة غv �لر½يــــة، )2 حلقا3 �لعمــــل )2 �الجتماعا3 
�لــــV ينظمها �ملنتجوB 2بني تكوين جلنة �ستشــــا�ية �½ية من �ملنتجني، 
�2ملستعملني �2لر�عني تشر[ على عملية �لد��سة �الستقصائية برمتها. 
م rموعا3 �ملناقشة، )2 حلقا3 �لعمل )2 �الجتماعا3 ألغر�0  2قد ُتنظَّ
ªتلفة - توعية صانعي �لقر���3 باســــتخد�\ �لد��ســــا3 �الستقصائية 

الســــتخد�\ �لوقت 2)�يتها، )2 �ستعر�0 /��ســــا3 �ستخد�\ �لوقت 
�لســــابقة، )2 �حلصوt على معلوما3 �سترجاعية بشأB تصميم مقتر» 
للد��ســــة �الســــتقصائية )2 مناقشــــة تصنيف مقتر» لألنشطة ألغر�0 

=حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.
2على سبيل �ملثاt، عينت حكومة �uند جلنة �ستشا�ية تقنية   - ٩٢
إلسد�s �ملشــــو� فيما يتعلق بالد��سة �الســــتقصائية �uندية الستخد�\ 
 s�Xها خÃضم )عضا Vللجنة، �ل� Y= لوقت . عا\ ١٩٩٩. 2قد ُعهد�
 sحلسابا3 �لقومية، 2علما� Bاســــبني . ميد�g2 sحكوميني . �إلحصا
 �جتما� �2قتصا/يني . �أل2ســــا¦ �ألكا/ميية، �2لو3���Z �ملعنية باملر)
�2لطفل �2لصحة، مبهمة ”=سد�s �ملشو� للحكومة . مسائل �لتصميم 
�2لتخطيط �2ملســــائل ��3 �لصلة �ملؤ/ية =Y =جر�s /��ســــة �ستقصائية 
 t2الســــتخد�\ �لوقــــت؛ �2قتر�» �لتعا�يــــف �2ملفاهيم �ملناســــبة، 2جد
تقصــــي 2فتر مرجعية مناســــبة لغرi 0ع �لبيانا3 عن طريق /��ســــة 
�ســــتقصائية؛ �2قتر�» منهجية مناسبة إلعد�/ �لتقدير�3 �لسنوية لتوZيع 
 �لوقت �ســــتنا/� =Y بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية؛ 2=ســــد�s �ملشو�
بشــــأB )' مســــائل )خر` حتيلهــــا =/�� �إلحصــــاY= 3�s �للجنة فيما 
يتعلق بالد��ســــة �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت“ (�ملنظمة �إلحصائية 
�ملركزيــــة، ٢٠٠٠، �لصفحــــة ٦). 2كانت �للجنة جــــز�sً ال يتجز) من 

عملية �لد��سة �الستقصائية برمتها.

�لقر���3 �ملتعلقة بطر! =جر�s �لد��سة   - ٢
�الستقصائية

مــــع )نه قد ال يتم �لتوصل =Y �ملو�صفــــا3 �لنهائية للتصميم   - ٩٣
فيما يتعلق بالد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقــــت =ال بعد �لقيا\ 
بعمليــــة تكر��ية تتضمن �الختبا� �2لتقييــــم مبعرفة �ملحللني، 2مصممي 
�الســــتبيانا3، 2خs�X عمليا3 �لد��سا3 �الستقصائية، 2خs�X جتهيز 
 sطر! =جر� Bا� قر���3 )2ّلية بشــــأO� Y= حلاجة تدعو� Bلبيانا3، فإ�

�لد��سة �الستقصائية . مرحلة �لتخطيط.
�2لبت . طر! =جر�s �لد��سة �الستقصائية فيما يتعلق ¹مع   - ٩٤
 Y= - نو� �لد��سة �الستقصائية Bا� قر���3 بشــــأO� لبيانا3 يتضمن�
جانب قر���3 بشأB منط iع �لبيانا3 2)/3�2 �لد��سة �الستقصائية - 
�لV ستناســــب على )فضل 2جه )2ضا� �لد��ســــة �الستقصائية. 2كما 
�2/ . �لفصــــل �لثــــا?، هنا� طر! ªتلفة ميكن فيهــــا �جلمع بني هذ] 
�جلو�نــــب �لثالثة. 2هنا� عامالB تدعو �حلاجة =Y مر�عاִדما عند تقرير 
 sســــتحقق )فضل �لنتائج �2ا مســــتو` معرفة �لقر� Vما هي �لتوليفة �ل
�2لكتابة �لذ' يبلغه �ملجتمع �إلحصائي للد��ســــة �الستقصائية 2قد�ته 

على قيا~ �لوقت ”باستخد�\ ساعة ميقاتية“.



٢٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

مستوx معرفة 	لقر	(� 
	لكتابة 	لذ~ يبلغه   ( P )
	ملجتمع 	إلحصائي للد�	سة 	الستقصائية

 �2لكتابة . �ملجتمع �إلحصائي sتؤثر مستويا3 معرفة �لقر�  - ٩٥
على �ختيا� منط iع �لبيانا3 2)/3�2 �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2على 
 �2لكتابة للمجتمع �إلحصائي sمعرفة �لقر� tمعد Bكا ��= ،tسبيل �ملثا
للد��ســــة �الستقصائية منخفضG، تكوB �ملقابلة �السترجاعية بوجه عا\ 
خيــــا�� )فضل من �ليومية �ملد2نة ��تيG ”�ملتر2كة للمســــتجيب“. 2=�� 
 �2لكتابة متباينة بني �لفئــــا3 �لفرعية sكانــــت معــــدال3 معرفة �لقــــر�
 B2 �ملناطق، فإ( (لفئا3 �إلثنية� ،tعلى سبيل �ملثا) للمجتمع �إلحصائي
باإلمكاB =¿ا/ توليفة من �إلبال® �لذ� فيما يتعلق باملستجيـبني �مللمني 
 �2لكتابة �2ملقابلة �الســــترجاعية )2 حË �ملشاهد �ملباشر فيما sبالقر�

 �2لكتابة. sمللمني بالقر�� vيتعلق باملستجيـبني غ

قياQ 	لوقت ”بد
� 	ستخد	! ساعة ميقاتية“  (d)

قد ال تربط بعض �ملجتمعا3 )نشــــطتها بـ ”�لوقت بالساعة   - ٩٦
�مليقاتية“ )2 بالســــاعا3 كما تظهر على 2جه �لســــاعة �مليقاتية. 2على 
ســــبيل �ملثاt، قد يكوB �إلحســــا~ بالوقت مرتبطــــG بتقلبا3 �لطبيعة، 
2بالدين، �2ألحو�t �جلغر�فية، �2ألنشطة �إلنتاجية، �2لتقاليد. 2بغية iع 
بيانا3 �ستخد�\ �لوقت . تلك �ملجتمعا3، تدعو �حلاجة =B( Y يو� 
مصممو �لد��ســــة �الســــتقصائية �هتمامG خاصG بترiة �إل/��� �حلسي 
�ملحلــــي للوقت =Y جــــدZ t2م6 معيا�' مدته ٢٤ ســــاعة. 2تصميم 
�لد��ســــة �الســــتقصائية ¿ب )B يأخذ . �العتبا� B(2 يعكس عا/�3 
2تقاليد �لفئة �لV ستشــــملها �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2. هذ] �حلالة، 
من �لضر�2' فهم كيف Àد/ �ملجتمع �ملحلي ســــاعا3 �ليو\ 2كيف 
 Harvey) نشــــا¦ ما s�/ا ألSيقضو Vســــب )فــــر�/] كمية �لوقت �لÀ

.(and Taylor, 2000

�لقر���3 �ملتعلقة بتصميم �لعيِّنة �2ختيا�ها  - ٣
فيما يتعلق بالد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، هنا�   - ٩٧
 ثالثــــة )نو�� من 2حد�3 �لتحليل: �ألســــر �ملعيشــــية، 2)فر�/ �ألســــر
�ملعيشــــية، �2لوقت (�لســــاعا3، �2أليــــا\، �2لفصــــوt). 2بوجه عا\، 
ال Oتلف �العتبا��3 �ملتعلقة مبعاينة �ألســــر �ملعيشــــية عن تلك �ملتعلقة 
بالد��ســــا3 �الســــتقصائية �لعا/ية لألسر �ملعيشــــية. بيد )B �العتبا��3 
�ملتعلقة مبعاينة )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية 2تصميم عينة �لوقت هي ½ا3 

تنفر/ ֲדا �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت.

معاينة Pفر	� 	ألسر� 	ملعيشية  ( P )

 o��/= . هنــــا� قر�� هــــا\ فيما يتعلق بتصميم �لعينــــة يتمثل  - ٩٨
iيع )فر�/ �ألسر �ملعيشية �ملنتمية =Y �ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي، من 

عدمه. 2كما نوقش )عال]، فإB �لقر�� �ملتعلق مبا =�� كانت هنا� حاجة 
إل/��o )كثر من فر/ �2حد من )فر�/ �ألســــر �ملعيشية . �لعينة يتوقف 
على �ألهد�[ �لتحليليــــة. 2=�� كانت �ألهد�[ �لتحليلية تتطلب )كثر 
من فر/ �2حد من )فر�/ �ألســــر �ملعيشية، يتعني �Oا� قر�� بشأB �لعد/ 
�لــــذ' يؤخذ . �العتبا�؛ 2يتمثل )حــــد �خليا��i o��/= . 3يع )فر�/ 
 �ألســــر �ملعيشــــية. 2=�� مت �لبت . �لعينة �لV تؤخذ من )فر�/ �ألســــر

�ملعيشية، فكيف ُتختا�؟

	لعينة 	لزمنية  (d)

هل ينبغي )B تشمل �لد��سة �الستقصائية iيع )يا\ �لسنة )2   - ٩٩
iيع �لفصوt �أل�بعة . �لســــنة؟ 2=�� كاB �ألمر كذلك، كيف ينبغي 
تصميم �لعينة؟ 2يتمثل خيا� )ساســــي . =جر�s �لد��ســــة �الستقصائية 
على )ســــا~ /�2' )2 مســــتمر على مر ســــنة بكاملهــــا 2توZيع �لعينة 
�لكلية من �ألسر �ملعيشية على كل فتر /��سة �ستقصائية. Ç ��=2 تكن 
 Y= هنا� مو��/ متاحة للقيا\ بذلك. هل هنا� بد�ئل ميكن �ستطالعها
جانب =جر�s /��ســــة �ســــتقصائية لفتر �2حد؟ 2يتمثل خيا� ±خر . 
�لقيا\ ببســــاطة بإجر�s /��سة �ستقصائية لفتر �2حد �2لتسليم بالقيو/ 

�لتحليلية uذ� �لنهج.
2=�� كانــــت 2حد �لوقت هي �ليو\ (بدًال من �ألســــبو�)،   - ١٠٠

ستدعو �حلاجة =O� Yا� قر��ين �ا:
كم عد/ )يا\ �ليومية �لV ينبغي )B ُتختا� كعينة لكل فر/ من   -

)فر�/ �ألسر �ملعيشية؟
هل يتعني متثيل iيع )يا\ �ألسبو� . �لعينة؟ 2=�� كاB �ألمر   -
كذلك، هل ســــيتم �لك 2فقG لتمثيل متسا2 )\ غv متسا2؟ 
2كيف ُتختا� )يا\ �ليومية لكل فر/ من )فر�/ �ألسر �ملعيشية 

لتحقيق �لتمثيل �ملرجو؟ 
2يتمثل )حد �ألســــاليب . ضماB 2جو/ متثيل متســــا2 أليا\   - ١٠١
�ألسبو�. 2إلعطاs مثاt توضيحي لبعض �لقضايا �لV تثو�: =�� قا\ كل 
 Bموعة يبلغ عد/ها ٠٠٠ ٧ فر/ بتد2ين يومني . �ليومية، فإr فر/ من
 . B2هذ� يعطي عينة فعلية من ٠٠٠ ٧ × ٢ تسا2' ٠٠٠ ١٤ يو\ مد
 Y= هذ� يترجم Bليومية. 2. حالة �لتمثيل �ملتسا2' أليا\ �ألسبو�، فإ�
عينة من ٠٠٠ ٢ من )يا\ �آلحا/، ٠٠٠2 ٢ من )يا\ �الثنني، ٠٠٠2 ٢ 
من )يا\ �لثالثاs، ٠٠٠2 ٢ من )يا\ �أل�بعاs، ٠٠٠2 ٢ من )يا\ �خلميس، 
٠٠٠2 ٢ مــــن )يــــا\ �جلمعة ٠٠٠2 ٢ من )يا\ �لســــبت. 2=�� كاB )حد 
�ألنشــــطة �لV حتد� عا/ . يو\ معني من )يا\ �ألســــبو� - مثل �لعمل 
�ملدفو� �ألجر . )يا\ �آلحا/ - يتســــم بأ�ية حتليلية، فإB �لعينة �لفعلية 
 Bليومية. 2تقســــيم �لبيانا3، حســــب ميد�� . B2تبلغ ٠٠٠ ٢ يو\ مد
�لنشــــا¦ )2 �ملجموعا3 �ملهنية �لعامة، لكل جنس )2 =نتماs =ث6 )2 فئة 



٢١

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة  �لبيانا'  جمع  تخطيط   - ثانيًا 

حتصيل تعليمي للعاملني )يا\ �آلحا/، حسب �حتياo �لتحليل، سرعاB ما 
يصطد\ بالقيو/ �لV يفرضها صغر حجم �خللية. 2هكذ�، ينبغي ملصممي 
�لد��ســــة �الســــتقصائية ³ث ما هو )قل عد/ من �لبيانا3 �ملتعلقة بيو\ 
معني من )يا\ �ألســــبو� ستنتج عنه )خطاs معيا�ية مقبولة مع �ألخذ . 

.(Bittman, 2000) �العتبا� �ألهد�[ �لتحليلية �ملحد/

�لقر���3 �ملتعلقة بالعمليا3 �مليد�نية  - ٤
لتطبيق طريقة معينة إلجر�s �لد��سة �الستقصائية، )' �جلمع   - ١٠٢
بني نو� �لد��ســــة �الستقصائية، 2)/� �لد��سة �الستقصائية 2منط iع 
�لبيانا3، ســــيتعني تصميم �إلجر�3�s �مليد�نية بصو� مناسبة. 2تناقش 
 3�sا�ها فيمــــا يتعلق بإجر�O� يتعني Vفيمــــا يلي �لقر���3 �لرئيســــية �ل

�لعمليا3 �مليد�نية.

	إلجر	(	) 	ملتعلقة ببعض جو	نب 	لتصميم  ( P )

تعاقب �الستبيانا'
 Bتشــــكل �ليوميــــا3 �لزمنيــــة )2 �ملثيال3 �ملبســــطة �2ســــتبيا  - ١٠٣
”�خللفية“ بوجه عا\ )/3�2 �لد��ســــة �الستقصائية �لالZمة للد��سا3 
 Bما يكو �vكث ،Gالســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت. 2كما نوقش سابق�
مضموB �الستبياB على قد� بالغ �أل�ية لتفسv 2حتليل �ستخد�\ �لوقت 
بنفس قد� �ليومية ��ִדا. 2ينبغي )B حتد/ =جر�3�s �لد��سة �الستقصائية 
�لتعاقب �لذ' يتعني فيه تقدمي هذ] �أل/Y= 3�2 �ملســــتجيب، 2ال سيما 

ألغر�0 �لد��سا3 �الستقصائية �لV تستخد\ طريقة �ملقابلة.
2قد تصبح �إلجر�3�s �مليد�نية )كثر تعقيد� =�� كانت �لد��سة   - ١٠٤
�الستقصائية الستخد�\ �لوقت متثل 2حد من /��سة �ستقصائية )كX؛ 

2. هذ] �حلالة، هنا� �ستبيانا3 =ضافية للتنسيق 2ترتيب �لتعاقب.

�صيص :ياP �ليومية
 sيتعلق قر�� ها\ ±خر بتخصيص )يا\ �ليومية. فما هو �إلجر�  - ١٠٥
�لــــذ' ينبغي �ســــتخد�مه . Oصيص )يا\ �ليومية للمســــتجيـبني؟ 2هل 
�/B2 �أليا\؟ )\ هل Áتا�ها �ملســــتجيبوB؟ )\ هل  ينبغــــي )Á Bتا� �لعــــدَّ
ينبغــــي )B تتقر� هذ] �أليا\ مســــبقG . مرحلة �ختيــــا� �لعينة، )'، هل 

ينبغي Oصيص )يا\ يومية معينة لكل )سر معيشية )2 مستجيب؟ 
2مثاليــــG، ينبغي �ختيا� )يا\ �ليومية عشــــو�ئيO2 Gصيص )يا\   - ١٠٦
معينة للمســــتجيـبني. 2تبني �لتجربــــة، مع �لك، )نه ال ميكن حتقيق هذ� 
 B3 بشــــأ�sبالضبــــط بوجه عا\ 2لكن ميكن �القتر�( منه باتبا� =جر�
 B( حتديد مو�عيدها. 2علــــى �ألقل، ينبغي تأجيــــل )يا\ معينــــة )2 =عا/
تكفل �إلجر�3�s �لتشغيلية عد\ تر� )يا\ �ليومية لتقدير )' من �لباحث 

)2 �ملستجيب.

Pساليب �قابة 	جلو��  (d)

ִדــــد[ )ســــاليب �قابة �جلو/ =Y �إلقــــالÉ/( Y= t حد من   - ١٠٧
�ألخطاs �خلا�جة عن �ملعاينة. 2هنا� شاغل معني . /��سا3 �ستخد�\ 
�لوقــــت يتمثــــل . �إلقالÉ/( Y= t حد من عد\ �الســــتجابة. 2=حد` 
طر! معاجلة هذ� �لشاغل جتر' من خالt توفv شكل ما من �حلو�فز من 
). 2بعض vلنقو/ )2 �لتذكا��3 �لصغ� ،tملستجيـبني (على سبيل �ملثا�
�ملكاتب �إلحصائية يســــا�2ها �لقلق، مع �لك، من )B تلك �ملما�ســــة 
قــــد ترتب )ثر� ســــلبيG على معدt �الســــتجابة فيما يتعلق بالد��ســــا3 

�الستقصائية �لعا/ية �ألخر` . بر�rها �لV ال تقد\ حو�فز. 
�2هنG بطريقة �ملســــح �ملعتمد للد��ســــة �الستقصائية، هنا�   - ١٠٨
شو�غل بشأB ±ثا� �لباحث �2ملستجيب على نوعية �الستجابة. فما هي 
�ألســــاليب �خلاصة ¹مع �لبيانا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت �لV ينبغي 
 Y= من تلك �آلثا� tلإلقال B2/� )B يتعلمها 2يستخدمها �لباحثوB/�لعدَّ

)/É حد؟

�لقر���3 �ملتعلقة بإجر�3�s جتهيز �لبيانا3  - ٥

 vا ”غSمــــا برحت بيانــــا3 �ســــتخد�\ �لوقت توصــــف بأ  - ١٠٩
عملية“ فيما يتعلق بالتحليل بسبب طابعها �ملتعد/ �ألبعا/. 2كما نوقش 
سابقG، فإSا تشمل �لبيانا3 �لزمنية �ملتعلقة باألفر�/ �2ألسر �ملعيشية من 
 Y= �2لكثافة، �2لتعاقب ،B�2ملكا ،ناحية نو� �ألنشطة، �2لتو�تر، �2ملد
±خر]، �لV ميكن جتميعها حسب �لنشا¦، )2 �ألسر �ملعيشية، )2 جنس 
)2 ســــن �ألفــــر�/، =¸ (Asia Society, 1978). 2باإلضافة =Y �لك، 
ترتبط هذ] �لبيانا3 عا/ Æصائص �ألسر �ملعيشية فضًال عن خصائص 
 t2جلد� Bــــع �لبيانا3 . غضوi Zلفــــر/. 2هكذ�، مع )نه قد يتم =جنا�
�لزم6 لعملية �لد��ســــة �الستقصائية، قد يصبح جتهيز �لبيانا3 2حتليلها 
عنق Zجاجة . =ظها� نتائج �لد��ســــة �الستقصائية. �2ملسا� من ±ال[ 
 Y= oتاÀ يوميــــا3 �ألفر�/ =Y �ملوجز�3 �2جلــــد�t2 �إلحصائية �ملفيد
 Y= تدعو �حلاجة Vطيطه بعناية. 2تر/ )/نا] بعض �لقضايا �لرئيسية �لO

�لنظر فيها.

	ملر	جعة  ( P )

 B( ســــتخد�\ �لوقت على� s�Xبني خ sهنــــا� تو�فــــق . �آل��  - ١١٠
�ألنشــــطة �أل2ّلية ¿ب )B تبلغ ٤٤٠ ١ /قيقة . �ليو\ (2ينبغي بالتا� 
تسا2! �حلسا( فيما يتعلق باألسبو� �2لسنة). 2من شأB هذ� )B يزيد 
من /قة �2كتماt �إلبال® بصو� هامة جد�، ألنه يوفر /اللة على ما =�� 
كانت تقدير�3 مد كل نشــــا¦ /قيقة )2 ما =�� كانت بعض �ألنشطة 

قد ُ)غفلت.



٢٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

2بوجــــه عا\، تدعــــو �حلاجة =Y حتديــــد مو�صفا3 �ملر�جعة   - ١١١
 Vمن )جل تقييم بيانا3 �ليومية. �2لقضايا �ل �ملعيا�ية 2مؤشر�3 �جلو/

يتعني تناu2ا فيما يتعلق بذلك 2بالتنقيحا3 ��3 �لصلة هي: 
ماهــــي �لتنقيحا3 �لV يتعني �لقيــــا\ ֲדا يد2يY=2 G )' مد`   -

ينبغي �لقيا\ ֲדذ] �لتنقيحا3 �ليد2ية؟
. )' مرحلة من مر�حل �لد��ســــة �الستقصائية ينبغي �لقيا\   -
باملر�جعــــة؟ هــــل . مرحلة �ملقابلة؟ 2فيمــــا يتعلق باليوميا3 

�ملد2نة ��تيا، مË ُتجمع هذ] �ليوميا3؟

	لترميز  (d)

ميثل �لترميز �2حد� من )غلى �ملها\ 2)كثرها �ستهالكG للوقت   - ١١٢
. �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت. À2تاo خs�X جتهيز 
�لبيانــــا3 للعمل مع gللي موضو� �لبحــــث عند صياغة قو�عد �لترميز 

2=نشاs فها�~ �لترميز 2=/ماجهما . =جر�3�s 2نظا\ �لتجهيز.
2هنــــا� حاجة بوجه خــــا« =Y قو�عد �لترميــــز عند جتهيز   - ١١٣
�ملعلومــــا3 �ملتعلقة بأنشــــطة �ســــتخد�\ �لوقت . �ليوميــــا3 (�ملكتب 
�ألســــتر�� لإلحصــــا3�s، ١٩٩٢، �لصفحــــة ٣٤، �لفقــــر�3 ٥-٧؛ 

�2لصفحة ٣٥ �لفقرتاB ١-٢) ملعاجلة ما يلي:
�ألنشــــطة �ملقدمة على غIها. قد ال متثل )2صا[ �ألنشــــطة   -
 �لV يبلغ عنها �ملســــتجيبوB نشاطG �2حد� . �لو�قع بل عد
)نشــــطة. �2ألمثلة على تلك �ألنشــــطة هــــي �النتقاال3، )2 
�لتآنس )2 �لترفيه �لV تنطو' على �لذها( =Y )حد �ألماكن، 

)2 �لزيا� )2 �ستقباt �لز��2 ألكثر من بضع ساعا3.
�ألنشــــطة �ملنتشــــرL. قد ال يتــــم �إلبال® بشــــكل ثابت عن   -
بعض �ألنشطة، 2ال سيما �لرعاية �لسلبية �لV تتطلب مر�قبة 

�ألطفاt )2 �لكبا�.
�ألنشــــطة �ملغفلة. 2من �ألمثلة على �لك �ألنشطة �ألساسية   -
�لثابتــــة من قبيــــل �لرعاية �لســــلبية لألطفــــاt، �2النتقاال3، 
�2ألكل �2لنــــو\. 2)حيانG، ال Àد� )' نشــــا¦ لفتر�3 من 

�لوقت. 
 Bألنشــــطة �ملتز�منة. عند تسجيل )نشــــطة متز�منة، قد يكو�  -
 Y= من �لضر�2' ترتيب )2لوياִדا بوصفها �ئيســــية، 2ثانوية

±خر].
2قد ¿ر' ترميز �ليوميا3 سو�s . �مليد�B مبعرفة �لباحثني )2   - ١١٤
. موقــــع مركز' مبعرفة �لقائمني بالترميز؛ 2يتوقف �خليا� �ألمثل على 
2جو/ )/3�2 2=جر�3�s ترميز مناســــبة. 22ضع فهر~ ترميز لألنشطة 
2للمعلوما3 �لسياقية �لV )/�جت . يومية �ستخد�\ �لوقت ميثل )حد 

تلــــك �أل/3�2 2يلــــز\ �Oا� ترتيبــــا3 للقيا\ بذلــــك . �جلدt2 �لزم6 
للد��سة �الستقصائية.

�عد	� 	ملخرجا)  (+)
متثل مو�صفا3 حتديد =/خاt �لبيانا3 2تنقيحها باســــتخد�\   - ١١٥
�حلاســــو( عمليــــا3 عا/يــــة أل' /��ســــة �ســــتقصائية 2لكــــن حتديد 
هيــــاكل �مللفا3 من �ليوميا3 �لزمنية �2لتعر[ على �ملتغ3�v �ملشــــتقة 
�لV ميكن )B تســــهل =عــــد�/ �جلد�t2 2عر0 �لنتائج �ملســــتخلصة من 
�لد��سة �الستقصائية بالغ �أل�ية بوجه خا« للد��سا3 �الستقصائية 
الستخد�\ �لوقت. 2تدعو �حلاجة =O� Yا� قر���3 بشأB ما هو برنامج 
=/خاt �لبيانا3 2تنقيحها �لذ' سيســــتخد\ . =عد�/ بر�مج �حلاسو( 
�ملتعلقــــة بذلــــك؛ 2خالفG لبعض �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ملتخصصة 
 Vموعا3 �أل/3�2 �إلحصائية �لr ســــتفا/3 من� Vلألســــر �ملعيشية �ل
ميكن �ستخد�مها بسهولة، ال توجد rموعة موحد ليوميا3 �ستخد�\ 

�لوقت.
2تنفيذ عملية �لتقييم �ملتعلقة بالد��ســــة �الستقصائية - مبا .   - ١١٦
�لك تعديال3 �لترجيح 2عد\ �الستجابة - 2=عد�/ �جلد�t2 �ملنصو« 
عليهــــا . خطــــة �لتبويب يقتضيــــاB =عد�/ 2مر�جعة بر�مج �حلاســــو( 
2)شــــكاt �جلــــد�Ð2 .t2ة قر���3 تدعو �حلاجــــة =O� Yا�ها . مرحلة 
�لتخطيــــط تتمثل . ما هــــي �ل�Xمج �لV يتعني �ســــتخد�مها 2ما �لذ' 

تقتضيه عملية �ملر�جعة.
2باإلضافــــة =Y �لــــك، تدعو �حلاجة =O� Yــــا� قر���3 فيما   - ١١٧

يتعلق بإعد�/ قاعد بيانا3 2نتائج نشر �لبيانا3، كما نوقش )عال].

�لقر���3 �ملتعلقة بترشيد �ملو��/  - ٦
تتمثــــل �حلصيلــــة �لنهائيــــة �ملرجــــو أل' مشــــر�2 /��ســــة   - ١١٨
�ســــتقصائية . )À Bقق �لتصميم �إلحصائي �لعا\ للد��سة �الستقصائية 
�لوضع �ألمثل الســــتخد�\ �ملو��/ �ملتاحة فيمــــا يتعلق مبجموعة )هد�[ 
 gد/ مسبقB(2 ،G تعطي منهجية �لد��سة �الستقصائية �ملعتمد �2ملنفذ
=حصــــا3�s ُيعــــوtَّ عليها (/قيقــــة، g2د/، 2. 2قتهــــا) تفي بأغر�0 

�الستخد�ما3 �ملحد/ مسبقG لنتائج �لد��سة �الستقصائية.

	ملو	��  ( P )
تتألف �ملو��/ من �ألمو�t، �2ألشــــخا« 22قتهم، u�2ياكل   - ١١٩
�ألساســــية. 2مــــن �لناحيــــة �لعمليــــة، ¿ر' =عــــد�/ معظــــم تصميما3 
 B( '( لد��ســــا3 �الســــتقصائية . حــــد2/ قيو/ �لتكاليــــف �ملعر2فة؛�
 Bتكو B(2 �/دg ملخصصة للد��سة �الستقصائية� tمقد�� �ألمو� Bيكو
تكلفة iيع �ألنشــــطة ��3 �لصلة بالد��ســــة �الستقصائية )قل من هذ� 
�ملبلغ �ملحد/ )2 مسا2ية له. 2. )غلب �ألحياB، ال يستند حتديد سقف 



٢٣

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة  �لبيانا'  جمع  تخطيط   - ثانيًا 

للد��سة �الســــتقصائية =Y �خليا��3 �2لقضايا �ملتعلقة بتصميم �لد��سة 
�الســــتقصائية: توضــــع �مليز�نيــــة �ســــتنا/� =Y �عتبا��3 )خــــر` متعلقة 
بالتمويل �' �أل2لوية تشــــمل . كثv من �حلاال3 �عتبا��3 سياسية. 
2كانــــت تلــــك هي �حلاt . كثv من �ألحياB فيما يتعلق بالد��ســــا3 
�الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت. 2على ســــبيل �ملثاt، . حني ُمنحت 
بعض �ملســــاند �لسياســــية للد��سا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت 
 ،t2١٩٩٦، �لفصل �أل ،�ســــتجابة ملنهاo عمل بيجني (�ألمم �ملتحد
�لقر�� ١، �ملرفق �لثا?) )خذ3 تلك �ملســــاند بوجه عا\ شــــكل متويل 
لد��سة �ستقصائية �2حد ªصصة �لغر0. 2. �لبلد�B �ألقل منو�، . 
)غلب �ألحيــــاB، كانت =حد` 2كاال3 �ملعونــــة )2 �لتنمية �لد2لية )2 
�لثنائية توفر �ألمو�t 2كانت �لد��ســــة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت 
 sيكن =ضفا Ç ،ذ� �لســــببu2 .مــــن برنامج تنمية قائم sُتجــــَر` كجز
�لطابع �ملؤسســــي على �لد��ســــا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت . 

�لنظم �إلحصائية �لوطنية مسألة ��3 )�ية بالغة.
2لتقييم �ملو��/ �ملتاحة إلجر�s /��ســــة �ستقصائية الستخد�\   - ١٢٠
�لوقت، تدعو �حلاجة =B( Y تأخذ �لبلد�B . �العتبا� تكاليف �ستخد�\ 
�ملوظفني �ملوجو/ين u�2ياكل �ألساســــية 2مر�فق �ملنظما3 �ملشتركة . 
�لد��سة �الستقصائية (. �ألغلب، موظفو 2مر�فق �ملكاتب �إلحصائية). 
2عند =عد�/ �مليز�نية �ملتعلقة بالد��سة �الستقصائية، ال ُتوخذ . �العتبا� 
=ال �لتكاليف ”�إلضافية“؛ 2على سبيل �ملثاt، �ألجو� �ملدفوعة للباحثني 
�2لقائمني بترميز �لبيانا3 �ملستأجرين بغرZ 0يا/ �لقو �لعاملة �لعا/ية؛ 
2تكاليف �لســــفر ألغر�0 �لتد�يب �2إلشــــر�[ (=�� Ç تكن �لد��سة 
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت ملحقة بد��سة �ســــتقصائية عا/ية)؛ 
2تكاليــــف �التصاt، =¸. 2إل¿ا/ )ســــا~ )كثر �2قعية لتخطيط 2تنظيم 
�لد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت، ينبغي )B تشمل �لتكاليف 

�لكلية للد��سة �الستقصائية نوعي �لتكاليف.
2باإلضافــــة =Y �لــــك، 2ال ســــيما فيما يتعلق بالد��ســــا3   - ١٢١
�الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت )2 �لد��ســــا3 �الستقصائية �ملخصصة 
�لغــــر0 �لV ُتجر` ألt2 مــــر 2ال تكوB جز�sً مــــن �لXنامج �لعا/' 
للد��ســــا3 �الستقصائية لألسر �ملعيشــــية، ينبغي )B تقيِّم �لبلد�B �آلثا� 
�لــــV يرتبها �الضطــــال� بعبs �لعمل �إلضا. هــــذ� على عبs �لعمل 
�لعا/' للمنظما3 �ملشــــتركة. 2=عد�/ /��ســــة �ســــتقصائية الستخد�\ 
�لوقــــت، 2ال ســــيما للمــــر �ألY2، قــــد يرتــــب ±ثا�� علــــى عمليا3 
�لد��ســــا3 �الستقصائية �لعا/ية للمكتب �إلحصائي. 2بناsً على �لك، 
ستدعو �حلاجة =Y �لنظر . ±ثا� مو�sمة �لد��سة �الستقصائية مع تلك 
�لد��ســــا3 )2 قريبــــG منها. 2فيما يتعلق باملوظفــــني �لد�ئمني، حË مع 
 sعب =ضافة �لباحثني )2 �لقائمني بترميز �لبيانا3 �جلد/، قد تعZ 6يا/
 sترتيب )2لويــــا3 2قتهم �2هتمامهم 2قــــد يؤ/' =يال �لعمــــل ضر�2
)2لوية )/Y= É �لتضحية باجلو/. 2فيما يتعلق باملســــتجيـبني للد��ســــة 

 Y= إلســــتجابة� Y= الســــتقصائية، 2ال ســــيما �لذين قد ينتهي ֲדم �ألمر�
/��ســــا3 �ســــتقصائية متعد/، قــــد تتناقص جو/ �لــــر/2/ �2لرغبة . 

.B2لتعا�

	لربط بني 	ألهد	\ 
	لتصميم 
	ملو	��   (d)

ُتبني �ملناقشا3 �لو��/ . هذ� �لفصل )B �لوصوY= t تصميم   - ١٢٢
مناســــب إلعد�/ �إلحصا3�s �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت يتطلب حتقيق 
 Bتكو B( ميكن BZبني �ألهد�[ �2ملــــو��/. 2مهمة حتقيق �لتو� BZلتــــو��
عملية معقد �2لك =Y حد ما بسبب عد\ 2جو/ =جابا3 قاطعة على 
 Y= بعض �لقضايا �ملتعلقة بتصميم �لد��سة �الستقصائية. 2تدعو �حلاجة

)B ينظر �ملخططوB . �لنقا¦ �لتالية:
علــــى ضوs �ألهــــد�[ �2لتصميم �لشــــامل �ملزمع للد��ســــة   -
�الســــتقصائية، كم ســــتتكلف �لد��سة �الســــتقصائية؟ 2هل 

�ملو��/ �لالZمة متو�فر؟
 Vلوسط �ملعقولة �ل� tيكن �ألمر كذلك، ما هي �حللو Ç ��=  -
ميكــــن تقريرها، بافتر�0 2جو/ تفا32 بــــني �ملو��/ �ملتاحة 
�2ملــــو��/ �لالZمة لتحقيــــق �لنتائج �لنهائية �ملرجو للد��ســــة 

�الستقصائية؟
2على ســــبيل �ملثاt، قد يتطلــــب كل هد[ =ضا.، . iلة   - ١٢٣
 Bلعينة لضما� . Gتو` �لد��سة �الستقصائية )2 توسعg مو�، مزيد� من(
)B تكــــوB فئة ســــكانية )2 منطقة جغر�فية خاصــــة ممثلة بالقد� �لكا.. 
2هذ� بد�2] قد يتطلب مزيد� من �ملو��/ مثًال ملقابلة �لزيا/ . �ألجو� 
بسبب �ستغر�! �ملقابال3 2قتG )طوt )2 �لزيا/ . عبs �لعمل بسبب 
Zيــــا/ )حجا\ �لعينة. 2هكــــذ�، قد تدعو �حلاجــــة =Y ترتيب )2لويا3 

�الحتياجا3 من �لبيانا3 2حذ[ �لزيا/�3.
2قــــد تتمثــــل �حلاt )يضــــB( . G تكوB تكلفة حجــــم �لعينة   - ١٢٤
�لV متليهــــا �الحتياجا3 �إلحصائية �2لتحليلية )على بكثv مما هو متا» 
للد��سة �الستقصائية. 2عندئذ سيتعني �Oا� قر�� بشأB =¿ا/ حل 2سط 
معقــــوt بني �الحتياجــــا3 �إلحصائية �2لتحليلية فيمــــا يتعلق بتخفيض 
حجم �لعينة. 2على ســــبيل �ملثاt، ميكن Oفيض عد/ �ألفر�/ �ملختا�ين 
كعينــــة بإنقا« عد/ نطاقا3 �لد��ســــة �ملطلوبة، 2من قبيل �لك فئا3 
عمريــــة معينة )2 )قســــا\ ســــكانية مماثلــــة. 2كبديل لذلــــك، قد يؤ/' 
�لتخفيــــض . متطلبا3 �لدقــــة �لالZمة للخاليــــا . �لتبويبا3 �ملتقاطعة 
=Y =حد�� نفس �ألثر. �2ملبد) �ألساســــي هو )نه كلما �Z/3 تفاصيل 

مستو` �لتقسيما3 �ملطلوبة، �Z/ حجم �لعينة �ملطلو(. 
 sلكفا Gمقياس Xفا0 معدال3 عد\ �الســــتجابة قد يعتÔ�2  - ١٢٥
�ســــتخد�\ �ملو��/. 2حتقيق معدال3 عد\ �ستجابة منخفضة ميثل �2حد� 
من )صعب �ألهد�[ . تصميم �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ 
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 �لوقت، =� )B بعض �حللوt، مثل تقدمي حو�فز للمســــتجيـبني )Z 2يا/
عد/ Zيا��3 �ملتابعة �لV يقو\ ֲדا �لعد�/B2، غالية �لتكلفة نسبيG. 2من 
ناحيــــة )خــــر`، فإB �حللوt �لفعَّالــــة من حيث �لتكلفة مثل �ســــتخد�\ 
يومية بســــيطة ()' قبل ترميز �ألنشطة) بدًال من يومية كاملة ()' بعد 
ترميز �ألنشــــطة) )2 =جر�s مقابلة هاتفية مبســــاعد �حلاســــو( بدًال من 
�ملقابلــــة 2جهــــG لوجه، قد تضع بعض �لقيو/ على rاt عمل �لد��ســــة 

�الستقصائية 2¥وuا. 

2=/ماo �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . �لXنامج   - ١٢٦
�لعا/' للد��ســــا3 �الستقصائية لألسر �ملعيشــــية �لV ¿ريها �لبلد ميثل 
SجــــG فعَّاًال لوضع =طا� عمل لقاعد بيانا3 2سالســــل Zمنية لبيانا3 
 s2ملا كانت تكاليف بد .�ســــتخد�\ �لوقت تتسم بأSا سليمة 2مستمر
 vلد��ســــا3 �الستقصائية �ملخصصة �لغر0 غ� Bفإ ، عا/vلعمل كب�
��3 �لصلة متيل =B( Y تكوB مرتفعة �لتكلفة. 2. حالة �لقيا\ بعمليا3 
 �لالZمني لتحقيق Xمنتظمة، يصعب جتميع �2ستيعا( �ملعرفة �2خل vغ

 ،tعليها للد��ســــة �الســــتقصائية؛ 2على ســــبيل �ملثا tَّنتائج فعَّالة 2يعو
من شــــأB هذ� )À Bد من فر« =عد�/ مــــا يكفي من �ملوظفني �لتقنيني 

�2مليد�نيني �ملد�بني جيد� على طر! �ستخد�\ �لوقت.

2يتضمن )حد �لنما�o لXنامج عا/' للد��سا3 �الستقصائية   - ١٢٧
الســــتخد�\ �لوقت حسبما �قترحه ها��لدســــن (٢٠٠٠) iع �لبيانا3 
�ملتعلقة باستخد�\ �لوقت ”مبجموعة مكونة من عد/ قليل من �لد��سا3 
�الســــتقصائية �لشــــاملة 2بعض �لد��سا3 �الســــتقصائية �ألكثر تكر��� 
�لV تشــــمل عد/� gد2/� من �ألنشطة �لV تشــــكل rموعة كاملة من 
 Bيكو B( «ذ� �لغر0 ُيقترu2 .تســــجيال3 �ألنشــــطة بعد بضع ســــنني
تصميم �ليومية )بســــط. 2=�� كانت هذ] �لد��سا3 �الستقصائية �لقائمة 
على يوميا3 )صغر مرتبطة بد��ســــا3 �ســــتقصائية شاملة )2 بد��سا3 
�ستقصائية عا/ية )خر` فإB �ملعلوما3 �خلا�جية، 2تكوين �ألسر �ملعيشية 
�2ملو��/ �لفر/ية ســــتغطيها عا/ 2تدفع تكلفتها ’�لد��ســــة �الستقصائية 

.( ٦ �أل\‘“ (Haraldsen, 2000، �لصفحة ١٥، �لفقر



	جلز( 	لثا6

	ملـو	صـفا) 	لرئيـسـية للتصـميم فيـما يتــعلق
بالد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت
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 Bلســــابقة . هــــذ� �لدليل، فإ� tليــــه . �لفصو= vكما )شــــ  - ١٢٨
مد` �ألهد�[ �2لتطبيقا3 �ملمكنة فيما يتعلق ¹مع بيانا3 �ســــتخد�\ 
�لوقت �2سع جد�. 2عال2 على �لك، تتطلب �لغايا3 �ملعينة مفر/�3 
بيانا3 معينة 2تؤثر . �ختيا� �ملجتمع �لذ' يتعني )B تشــــمله �لد��سة. 
2مــــن �لو�ضح )نه يتعذ� حتقيق iيع �ألهد�[ . ±B �2حد . /��ســــة 
�ســــتقصائية �2حــــد. 2يتمثل �لنهج �لذ' �تبعه هذ� �لدليل . مناقشــــة 
�ملو�صفا3 �لرئيسية للتصميم لتحقيق �uد[ �ألعم لد��سة �ستقصائية 
 B2طنية الســــتخد�\ �لوقت - )' قيا~ )منا¦ �ألنشــــطة �ليومية للسكا
عامة، نساs، �2جاًال، 2)طفاًال، 2شبابG 2مسنني - 2بعد �لك، بياB ما 

قد ينشأ من �حتياجا3 =ضافية لبعض �ألهد�[ �ملعينة.
�2لقر���3 �ملتعلقة مبا يشكل rاt 2¥وi tع بيانا3 �ستخد�\   - ١٢٩
�لوقت ترتبط مبحتو` �لد��سة �الستقصائية �2ملجتمع �ملشموt بالد��سة 
�الســــتقصائية. �2ملحتو` �ألساســــي للد��سة �الســــتقصائية الستخد�\ 
�لوقت يتمثل . :نشطة �ألفر�/ �كمية �لوقت �لذ' يقضونه . ªتلف 
�ألنشطة. 2يعطي �لسيا! معÕ لألنشطة r2موعا3 �ألنشطة؛ 2هكذ�، 
تدعو �حلاجة )يضo��/= Y= G هذ] �ألبعا/ . �لبيانا3 �لV يتعني iعها 
 sبقد� ضر�2ִדا ألهد�[ �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2كما ُ�كر . �جلز
 B( تر�عي �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت B( ب¿ ،t2أل�
�ألفر�/ قد يشــــتغلوB بعد )نشطة . ±B �2حد. 2عال2 على �لك، . 
 حني )نه . �لد��ســــة �الســــتقصائية �لتقليدية لألسر �ملعيشية ¿ر' عا/
تعريف �ملجتمع �ملشــــموt بالد��ســــة �الستقصائية من ناحية �خلصائص 
�الجتماعية - �لدميوغر�فية للبشــــر �2لشــــموt �ملكا? )2 �جلغر�.، فإنه 
فيما يتعلق ¹مع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت تدعو �حلاجة )يضY= G حتديد 
�لبعد �لزم6. 2ســــيتناt2 هذ� �لفصــــل �لقضايا �ملذكو� )عال] بالترتيب 

�لتا�:
شــــر» �ملحتو` �ألساسي للد��سة �الســــتقصائية الستخد�\   -

�لوقت: �ألنشطة 2 �لوقت.
بياB بعض �لتحديا3 �لناجتة عن تســــجيل �ألنشــــطة �لثانوية   -

��ملتز�منة.
�إلسها( . )�ية �ملعلوما' �لسياقية.  -

�إلسها( . )�ية �ملعلوما' �ألساسية.  -
بياB �جلو�نب �ملحد/ �لV يتعني �لنظر فيها . rتمع �لد	�سة   -

�الستقصائية الستخد�P �لوقت.

	لنشا� 
	لوقت Pلف - 

2صف �ألنشطة  - ١
 Bتسجيل سلو� �إلنسا Y= تسعى بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت  - ١٣٠
مــــن ناحية ما ¿ر' عمله (�لنشــــا¦) 2مË، خالt فتــــر Zمنية معينة. 
2نقطة �لتركيز �لرئيســــية . كل فتر Zمنيــــة هي ”ما�� كنت تفعل؟“ 
�2لر/ على هذ� �لسؤ�t يعتX عا/ �لنشا¦ �أل�2ّ، 2لو )B بعض �لر/2/ 

قد يصف )نشطة تنفذ . ±B �2حد.
2بيانا3 �ستخد�\ �لوقت تشمل )نشطة �ألشخا«؛ 2هكذ�،   - ١٣١
 Bتو�فر قائمة تفصيلية 2شاملة 2منهجية لألنشطة لتكو Y= تدعو �حلاجة
مبثابة �ألســــا~ لتقييم =كتماt ¥وt �ألنشــــطة. 2هذ] �لقائمة تستخد\ 
كأ/� =�شا/ية عند تصميم )/3�2 �لد��سة �الستقصائية �2ختيا� طرقها؛ 
كما )Sا /ليل �لباحث لكي يستخلص من �ملستجيب مستو` �لتفصيل 
�لذ' تقتضيه )هد�[ �لد��سة �الستقصائية 2هي �ألسا~ لوضع قو�عد 
�لترميز �2لفها�~. 2عال2 على �لك، Àد/ تصنيف �ألنشطة ألغر�0 
=حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت =طا� �لعمل �لالZ\ لتحليل بيانا3 �لد��سة 
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت؛ 2يعمل �لتصنيف كأســــا~ لتحديد 
�لطو�ئف �لتحليلية �2لتبويـبية لألنشطة. 2هكذ�، ينبغي )B تكوB �ملبا/¬ 

�ألساسية للتصنيف متسقة مع )هد�[ �لد��سة �الستقصائية. 
2تشــــكل تسميا3 2تصنيف �ألنشطة جز�sً هامG من Oطيط   - ١٣٢
بيانا3 �ستخد�\ �لوقت، i2عها 2حتليلها. 2ينبغي =عد�/ �لك �لتصنيف 
�2ختبا�] قبل �لقيا\ بالعمليا3 �مليد�نية بوقت طويل. 2قائمة �ألنشــــطة 
�/، �2لقائم بالترميز �2ملحلل كم يلــــز\ من �لتفاصيل 2كيف  OــــX �لعــــدَّ

يتعني تصنيف �ملعلوما3. 
2مستو` �لتفصيل �لذ' يتعني عند] تسجيل )2صا[ �ألنشطة   - ١٣٣
يتقر�، . iلة )مو�، باألهد�[ �لتحليلية للد��ســــة �الستقصائية فضًال 
عن �ملســــائل �ملتعلقــــة بالترميز �2لعبs �لو�قع على �ملســــتجيب 2يرتبط 
باختيا� )/3�2 �لد��سة �الستقصائية. 2ميكن تسجيل �ألنشطة بقد� ما 
تسمح به �ليومية �لزمنية �لكاملة من تفصيل )2 ميكن حتديدها باألنشطة 
�لسابق =/��جها . يومية Zمنية بسيطة. 2قد يؤ/' �إلفر�¦ . �لتفاصيل 
 =Y جعــــل قاعد �لبيانا3 �لناجتة صعبة �الســــتعماt )2 يؤ/' =Z Yيا/
�لتكاليــــف �ملتعلقــــة بترميز �لبيانــــا3، 2جتهيزها 2حتليلهــــا. 2من ناحية 
)خر`، فإB عد\ كفاية �لتفاصيل Àد من فائد �لد��ســــة �الستقصائية. 
�2هنــــG مبســــتو` �لتفصـــيــــل �ملقر�، ســــتدعو �حلاجــــة =Y 2ضع قائمة 
 Bنشــــطة مناسبة )2 تصنيف مناســــب ألغر�0 �لترميز. 2عندئذ سيكو(

�ا2 بيانا) 	ستخد	! 	لوقت 
eو�ا  - tثالث
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مــــن �لضر�2' تلخيص هــــذ] �لقائمة �لتفصيلية لتوفــــv طو�ئف حتليلية 
2تبويـبية مناسبة. 

2¿ــــب )ال يكــــوB تصنيــــف �ألنشــــطة متفقG فحســــب مع   - ١٣٤
�الحتياجا3 �لتحليلية، بل =نه من �لضر�2' )يضB( G ير�عي �ألسلو( 
 B2هكذ�، يكو .Gســــتخد�\ 2قتهم فعليــــ� Bلذ' يصنف به �ملســــتجيبو�
�الختبا	 �ملســــبق ضر�2يG 2ينبغي �لتوفيق بني �لبيانا3 �لV ُحصل عليها 
من �الختبا��3 �ملسبقة 2بني �لتصنيفا3 �الستنتاجية �لV )عدها �ملكتب 
�إلحصائي. 2ميكن )يضG �ستخد�\ �الختبا� �ملسبق إلعد�/ تعا�يف خطية 
لطو�ئف �ســــتخد�\ �لوقت �لV ميكن )B ترشــــد �ملستجيـبني، �2لعد�/ين 

�2لقائمني بالترميز . 2ضع �ألنشطة . تصنيفاִדا �لصحيحة.
2من �ملقتر» )B تستهل �لبلد�B �لV تشر� . =جر�s /��ستها   - ١٣٥
�الســــتقصائية �لوطنية �ألY2 الستخد�\ �لوقت عملها بالتصنيف �لد�2 
 s3 �ستخد�\ �لوقت �لو��/ . �جلز�sلتجريـ� لألنشطة ألغر�0 =حصا�
�خلامس من هذ� �لدليل. 2ُتناقش . �لفصل �لثالث عشر من هذ� �لدليل 

�لتوجيها3 �ملتعلقة بكيفية مو�sمته مع �أل2ضا� �ملحلية.
2ميكن تســــجيل �ألنشطة حرفيG )2 تســــجيلها باالختيا� من   - ١٣٦
قائمة )نشــــطة gد/ مسبقG. 2تتوقف طريقة تسجيل )2صا[ �ألنشطة 

على نو� )/� �لد��سة �الستقصائية (�نظر �لفصل �لر�بع). 

تسجيل �لوقت  - ٢
ميثل تســــجيل �لوقت جانبG ±خر يتعني مر�عاته . �لد��سا3   - ١٣٧
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت. 2للوقت عد )بعا/ متعلقة بالنشــــا¦ 
(Harvey and Wilson, 1998): �لوضــــع )2 �لوقــــت �ملعــــني �لذ' 
حتد� فيه �ألفعاt (على سبيل �ملثاt، يو\ �لعمل )2 يو\ Sاية �ألسبو�، 
 Vل� صباحG )2 مســــاsً، بني ٩ صباحــــG ١٠2 صباحG)؛ ��ملدL )2 �لفتر
حتــــد� خالuا �ألفعاt (على ســــبيل �ملثاt، ٤٥ /قيقة، ٣ ســــاعا3)؛ 

�2لتعاقب (قبل )2 بعد، �ملاضي، �حلاضر )2 �ملستقبل).
�2لسجل �لذ' يتضمن )2قا3 �لبد�ية �2لنهاية يوفر �ملعلوما3   - ١٣٨
�لالZمة لوصف هذ] �ألبعا/ �لزمنية. 2. يوميا3 �لـ ٢٤ ســــاعة، هنا� 
 خيا��B �ا �لتســــجيل �ملفتو� )2 �ســــتخد�\ �لفتــــر�' �حملد�L. �2لقد�
على توفv �ألبعا/ �ملتعلقة بالوضع �2لتعاقب متثل قو هامة لشكل يومية 
�لـ ٢٤ ســــاعة. 2لســــوs �حلظ، ُتفَقد هذ] �ألبعا/ . حالة iع بيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقت عن طريق �ألســــئلة �ملجر/ �لV ال ميكنها =ال تسجيل 
مد �لنشــــا¦. 2¿ر' تناt2 هذ] �لقضايا مبزيد من �ملناقشــــة . �لفصل 

�لر�بع.

	ألنشطة 	لثانوية/	ملتز	منة با( - 
يشــــتغل �لنا~ عا/ بأكثر من نشا¦ �2حد . نفس �لوقت.   - ١٣٩
2هذ] �ألنشــــطة �ملتو�Zية �لV تصحب نشاطG 	ئيسي6 )2 ”)2ّليG“ يطلق 
عليها �ألنشــــطة ”�لثانوية“ )2 �ملتز�منة. 2ميكن )B تتألف هذ] �ألنشطة 
 . �ملتز�منة من مزيج بسيط (مثل مشاهد �لتليفزيوB 2تدخني سيجا�
نفس �لوقت) )2 من مزيج )كثر تعقيد� (مثل كي �ملالبس �2الســــتما� 
=Y �لر�/يو 2مر�قبة �ألطفاt). 2=�� كاB �ملستجيبوB ميا�سوB )نشطتهم 
كأحــــد�� متز�منة، عندئذ تؤ/' =تاحة �لفرصة لإلبال® عن �ألنشــــطة 
�لثانوية 2تســــجيلها عند iع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقــــت =Z Yيا/ /قة 
�لبيانا3 �لناجتة. 2=�� ُطلب =Y �ملســــتجيـبني تسجيل نشا¦ )�2ّ �2حد 
فإB �لك يدفعهم =Y حتريف مما�ســــتهم عنــــد �لقيا\ باإلبال®. 2نتيجة 

لذلك، يصبح تد2ين �ليومية )كثر صعوبة بالنسبة =ليهم.
Ç ��=2 تســــتند تقدير�3 �ســــتخد�\ �لوقت =ال =Y �ألنشــــطة   - ١٤٠
�أل2ّليــــة، يصبح كثv من �ألنشــــطة مبخــــو~ �لتقدير بوضو». 2¿ر' 
�إلبال® عــــا/ عن هذ] �ألنشــــطة ”�ملفتقد“ بوصفها )نشــــطة ثانوية 
)2 متز�منة. 2تســــجيل هذ] �ألنشــــطة يؤ/' عا/ على تغيv �لتقدير�3 
�ملتعلقــــة بكم من �لوقت يقضيه �لز2جــــاB . جتا�( )طر�[ �حلديث، 
2كم من �لوقت يقضيه �ملستمعوB لل�Xمج �إل��عية، �2ألهم من �لك، 
مطالــــب �لوقت �لــــV يفرضها كثv من �ملها\ غv �لســــوقية مثل �لعمل 
�ملنـــــز�٦ �2عاية �ألطفا٧t. �2لســــبب �ألساســــي . )i Bــــع �لبيانا3 

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

يتســــم �لعمل �لســــوقي Æاصية فريد تتمثل . )B �ملستجيـبني يبلغوB . كثv من   ٦
 �vبأ' )نشطة )خر` . نفس �لوقت. 2على �لعكس من �لك، كث Bم ال يقوموS( Bألحيا�
مــــا تؤ/` مها\ غv ســــوقية عديد . ±B �2حد. 2قد �هب فلــــو�2 (١٩٩٥) =B( Y هذ� 

�لشكل من �لتشديد سائد =Y حد )بعد )يضG . سيا! �لعاÇ �لنامي.
على ســــبيل �ملثاt، كاB متوسط �لوقت �لذ' قضا] �ألستر�ليوB . جتا�( )طر�[   ٧
�حلديث . عا\ ١٩٩٢ كنشــــا¦ )�2ّ يزيد بالكا/ على �بع ســــاعة . �ليو\؛ 2لكن عندما 
)ضيفت �ملحا/ثة �ملصاحبة لنشا¦ ±خر، قضى نفس �ألستر�ليني ”قليلي �لكال\“ قر�بة ثال� 
ساعا3 . �ليو\ . جتا�( )طر�[ �حلديث. 2ميكن )B يتجا�( �ألo�2Z �2لز2جا3 )طر�[ 
�حلديث فجأ. 2حتد� ±ثا� مماثلة . حالة �الســــتما� =Y �لر�/يو )2 �لتسجيال3 �ملوسيقية. 
2قضى �ألستر�ليوº Bس /قائق كل يو\ . هذ� �لنشا¦ �أل�2ّ . عا\ ١٩٩٢. 2على )سا~ 
�ألنشــــطة �أل2ّلية، فإB كل /قيقة قضيت . �الستما� =Y 2سائط ½عية فقط كانت تقابلها 
)كثر من ٢٠ /قيقة قضيت . مشاهد 2سائط تليفزيونية. بيد )نه عندما ُ)خذ3 . �العتبا� 
�ألنشــــطة �أل2ّلية �2لثانوية، �Ôفضت هذ] �لنســــبة =Y /قيقة �2حد لالســــتما� =Y �لوسائط 
�لســــمعية فقط مقابل ١,١٨ /قيقة ملشاهد �لوسائط �لتليفزيونية. 2بعبا� )خر` يصبح من 
 Y= الســــتما�� B(2 �لو�ضح )B مشــــاهد �لتليفزيوB متثل . �ألغلب نشــــاطÀ Gتل �لصد��

.�لر�/يو �2الستما� =Y �لتسجيال3 �ملوسيقية ميثالB نشاطني خلفيني عا/
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�شمولها �لوقت   Pستخد�� بيانا'   mمجا  - ثالثًا 

�ملتعلقة بالنشــــا¦ �لرئيسي فحســــب يؤ/' =Æ Yس تقدير بعض )نو�� 
�ألنشطة هو ميل �ملستجيـبني =Y تسجيل �ألنشطة �لV تتطلب )كX قد� 
 Bا )نشطة ”)2ّلية“ )2 �ئيسية. 2مع �لك، �مبا كاS( من �هتمامهم على
�ملســــتجيب يقو\ ֲדذ� �لنشــــا¦ �لذ' Àتل مكاB �لصد�� (على سبيل 
�ملثاt، كي �ملالبس) بســــبب مســــؤ2ليته عن نشا¦ خلفي (على سبيل 

.٨(tعاية �ألطفا� ،tملثا�

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة  - ١
ألB �لكثv من )نو�� �ألنشــــطة �ليومية ســــُتفقد =�� Ç ُتسجل   - ١٤١
�ألنشــــطة �ملتز�منة، يوصى بأB يســــمح تصميم �لد��ســــة �الستقصائية 
الســــتخد�\ �لوقت بتســــجيل نشــــا¦ ثانو' �2حد على �ألقل (تر�2» 
عد/ �ألنشــــطة �ملتز�منة �ملسجلة . �لد��ســــا3 �الستقصائية �لوطنية ما 
بني �ثنني 2)�بعة). 2هذ] �لزيا/ . �لدقة �لV تتحقق بتسجيل �ألنشطة 
�لثانوية ســــيتعني، مع �لك، مقا�نتهــــا بطوt �لوقت �ملضا[ �2لصعوبة 
�لV تكتنف iع �لبياناZ2 ،3يا/ �لتعقد . مر�جعة 2ترميز �ألنشــــطة، 

2)هد�[ �لد��سة �الستقصائية. 
 �لد��ســــة �/( Bملما�ســــا3 �لقطريــــة، فــــإ� Y= �/�2ســــتنا  - ١٤٢
�الستقصائية �لوحيد �لقابلة للتطبيق ألغر�0 تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة 
تتمثل . �ليومية �لزمنية على مد` �لـ ٢٤ ســــاعة - 2بالتحديد �ليومية 
�لكاملــــة. 2مــــن ناحية �ملثالية تشــــتمل �ليومية على عمو/ين مســــتقلني 
لتســــجيل �لتشا¦ �لرئيسي �2لنشا¦ �لثانو'. Ð2ة خيا� ±خر للتسجيل 
يتمثــــل . تســــجيل iيع �ألنشــــطة . عمــــو/ �2حد، مــــع �لتفرقة بني 
 B( ألنشــــطة �لرئيســــية �2لثانوية . مرحلة �لترميز. بيد )نه من �لو�ضح�
تســــجيل �ليوميا3 �لزمنية، 2ترميزها 2مر�جعتهــــا يصبح )كثر تعقيد�. 
2تر/ . �لفصل �لر�بع مناقشــــة )كثر تفصيًال خليا��3 تسجيل �ألنشطة 
�ملتز�منة (مبا . �لك ما =�� كانت ُتستخد\، مثًال، يومية فتر�3 مفتوحة 
)\ مغلقة؛ �2لقضايا ��3 �لصلة بطوt �لفتر)؛ 2ُتناقش . �لفصل �لثامن 
±ثا� �ملر�جعة �2لترميز (على ســــبيل �ملثاt، فصل �ألنشــــطة �لرئيسية عن 

�لثانوية 2فصل �ألنشطة �ملتز�منة عن �ألنشطة �لتعاقبية).

قيا~ �لوقت �ملقضي . �ألنشطة �ملتز�منة  - ٢
يتطلب =/��o �ألنشطة �ملتز�منة . ¥وt �لد��سة �الستقصائية   - ١٤٣
الســــتخد�\ �لوقت �Oا� قر�� بشأB كيفية قيا~ �لوقت �ملقضي . هذ] 

�ألنشــــطة. 2ال يوجد حاليS Gج مر0 من �لناحيتــــني �لنظرية �2لعملية 
2تدعو �حلاجة =Y =جر�s مزيد من �لبحث . هذ] �ملســــألة. 2يو�/ هذ� 

�لفر� بعض �لبد�ئل �لV ميكن �لنظر فيها ٩.

2تتمثــــل =حد` طــــر! قيــــا~ �لوقت �ملقضي . �ألنشــــطة   - ١٤٤
 ،tصيص نفس كمية �لوقت لألنشــــطة. 2على سبيل �ملثاO . ملتز�منة�
فإB �لقيا\ بطي �ملالبس �ملغســــولة 2مشــــاهد �لتليفزيوB معG ملد ساعة 
 .Bلتليفزيو� ُيقا~ على )نه ساعة لطي �ملالبس �ملغسولة 2ساعة ملشاهد
2هذ] �لطريقة ســــهلة �لتنفيذ 2لكن تشــــوֲדا نقــــا¦ ضعف هامة. فهي 
ال  حتل مشكلة �لقيد �لقائل بأB �ليو\ ٢٤ ساعة. 2تؤ/' Zيا/ تفصيل 
)2صــــا[ �ألنشــــطة =Z Yيا/ عد/ ســــاعا3 �ألنشــــطة. 2تفتر0 هذ] 
�لطريقــــة )يضB( G ”ناتج“ �لنشــــا¦ �لذ' يؤ/َّ` بصو� مشــــتركة هو 
نفسه عندما يؤ/َّ` �لنشا¦ 2حد]. 2تصبح هذ] �خلاصية مشكلة عندما 

تستخد\ �لبيانا3 . تقييم �لعمل �ملنـز�.

Ð2ة Sج ثاB يتمثل . )خذ نشــــا¦ �2حد فقط من �ألنشطة   - ١٤٥
�ملتز�منــــة . �العتبــــا�؛ )'، عند حســــا( �لوقت �ملقضــــي . يو\ ما، 
يؤخـذ . �العـتبا� =ال �لوقت �ملقضي . �لنشا¦ �أل�2ّ . حني ميكن  ال 
)خذ rمو� �ألنشــــطة �لثانويــــة . �العتبا� 2تبويبها بصو� مســــتقلة. 

2هذ� يتضمن تقرير ما هو �لنشا¦ �لذ' ُيعتX �لنشا¦ �أل�2ّ.

2كاB هذ� �لنهج �لثا? هو �لنهج �لشائع �الستعماt )كثر من   - ١٤٦
غv] . �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت عا/ بسبب تبسيطه 
للتقدير �2لتبويب. بيد )نه كما نوقش )عال]، فإB )خذ �ألنشطة �أل2ّلية 
فقــــط . �العتبــــا� عند =عد�/ �إلحصــــا3�s �ملتعلقــــة باملجاميع �ليومية 
الســــتخد�\ �لوقت . )نشــــطة ªتلفــــة لن ُيدخــــل . �العتبا� كثv من 
�ألنشطة �لu Vا معناها 2من �ملرجح �إلبال® عنها بوصفها )نشطة ثانوية 
 Bلك، نظر� أل� Y= عال]). 2باإلضافة( ملناقشة� Bنظر �حلاشية ٧ بشأ�)
�لطريقة تعتمد بشــــد على قر�� /قيق يتعلق مبا هو �لنشــــا¦ �أل�2ّ 2ما 
هو �لنشــــا¦ �لثانو'، ســــvكز �لتحليل، صو�بG )2 خطًأ، على �ألنشطة 

.Gلو كانت للنشا¦ �لثانو' )�يته )يض Ëا )2ّلية حSتوصف بأ Vل�

2يتمثل Sج ثالث . خلق )نشــــطة مركبة، )' حتديد نشا¦   - ١٤٧
 Xُيعت ،tمتميز� . حد ��ته. 2على سبيل �ملثا Gمشــــتر� بوصفه نشــــاط
�لتحــــد� مع �ألســــر )ثناs تناt2 �لعشــــاs مبثابة طائفة نشــــا¦ متميز؛ 
2باملثل، يعتX �لطهي )ثناs �إلشــــر�[ على �ألطفاt مبثابة نشا¦ متميز. 
2هذ� �لنهج جذ�( من ناحية �ملفاهيم. بيد )نه قد يؤ/' =Y 2جو/ عد/ 
هائل من طو�ئف �ألنشــــطة . خطة تصنيف �ألنشــــطة، مع )B �لتطبيق 

على ســــبيل �ملثــــاt، . �لد��ســــتني �الســــتقصائيتني �ألســــتر�ليتني لعامي ١٩٩٢   ٨
١٩٩٧2، كانت كل ســــاعة مسجلة كنشا¦ )�2ّ لرعاية �ألطفاt، تقابلها ثال� ساعا3 
)خر` مســــجلة لرعاية �ألطفاt كنشــــا¦ ثانو'. 2تقريبG نصف هــــذ] �لرعاية ”�لثانوية“ 
لألطفــــاt صحبها نشــــا¦ ميــــا�~ . 2قت �لفر�® )2 نشــــا¦ مرتبط بالرعاية �لشــــخصية. 
2تســــجيل �ألنشــــطة �لرئيســــية فحســــب يؤ/' =Y توهم 2جو/ 2قت فر�® طوعي 22قت 

للنفس 2ال يعكس �لقيو/ �لV تفرضها �عاية �ألطفاt �لصغا�.
تستند هذ] �ملناقشة =Ver Ploeg and others eds. (2000) Y، �لصفحا3 ٢٣-  ٩

.٢٥



٣٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

قــــد يقتصر على عد/ ªتا� من �ألنشــــطة �ملركبــــة ��3 �لصلة بأهد�[ 
�لد��سة �الستقصائية.

2يوS �Zج ��بع �لوقت �ملقضي . �ألنشــــطة �ملشتركة على   - ١٤٨
)سا~ نسبة �لوقت �لذ� تقضيه فئة من �ألشخاu E �لقياP باألنشطة 
�ملنفر�L. 2هذ] �لطريقة حتســــب rمــــو� كمية �لوقت �لذ' تقضيه فئة 
 �Z2تو ،من �ألشــــخا« gد/ /ميوغر�فيG . �لقيا\ بنشا¦ معني، عا/
�لســــاعة �لV يقضيها �لفر/ . )/�s �لنشا¦ بصو� مشتركة على )سا~ 
نسبة rاميع �ملجتمع �إلحصائي. 2على سبيل �ملثاt، =�� كانت �لفتيا3 
�ملر�هقا3 يقضني ١٠ ســــاعا3 . �ألســــبو� . �لتحد� على �uاتف 
 Gيض() Bلتليفزيو� (كنشا¦ منفر/) ٢٠2 ساعة . �ألسبو� . مشاهد
كنشا¦ منفر/)، مما يشكل نسبة ١:٢ ، =�B تو�Z تسع ساعا3 متثل 
 �لوقت �ملقضي بصو� مشتركة . �لتحد� على �uاتف )ثناs مشاهد
 �لتليفزيوB على )Sا ٣ ســــاعا3 على �uاتف ٦2 ســــاعا3 . مشاهد
�لتليفزيوB. �2ملز�يا �لV يتســــم ֲדا هذ� �لنهج هي )نه يتغلب على �لعائق 
�ملتمثل . )B �ليو\ ٢٤ ســــاعة 2)نه =جر�s متعلق باإلســــنا/ �إلحصائي. 
بيد )B �لنقا/ ال يرB2 م��X الفتر�0 =مكانية تقســــيم �ألنشطة �ملتز�منة 
=Y )نشــــطة متميــــز. 2يتمثــــل عيــــب ±خــــر . )B هذ� �لنهــــج يفتر0 
)يضG تســــا2' ”�لناتج“ من �ألنشــــطة �ملشــــتركة �2لناتج من �ألنشطة 

�النفر�/ية.
 Pلنظر� للقيمة �لناجتة عن �ستخد�� Vج خامس (�ملقياS ةÐ2  - ١٤٩
�لوقــــت) يقســــم �لوقت �ملقضي . �ألنشــــطة �ملشــــتركة حســــب قيمة 
�ملخرجــــا3 �لV حققها �لوقت. 2على ســــبيل �ملثاt، =�� قا\ شــــخص 
ما بطهي �لطعا\ r2الســــة �لطفل معG 2كانت قيمة rالسة �لطفل تبلغ 
٥ /2ال��3 . �لساعة 2قيمة طهي �لطعا\ تبلغ ١٥ /2ال�� . �لساعة، 
=�B تو�Z ســــاعة rالســــة �لطفل 2طهي �لطعا\ . ±B �2حد على )Sا 
١٥ /قيقة ملجالسة �لطفل ٤٥2 /قيقة لطهي �لطعا\. 2هذ� �لنهج يتغلب 
علــــى �لعائق �ملتمثل . )B �ليو\ ٢٤ ســــاعة 2ال تشــــوبه نقطة �لضعف 
 .�لV تفتر0 تســــاª '2رجا3 �ألنشطة �ملشــــتركة �2ألنشطة �ملنفر/
2قــــد يوفر هذ� �لنهج =طا�� مفيد� لتوZيع �الســــتخد�\ �ملتز�من للوقت، 
2ال سيما . عمليا3 �لتقييم ألغر�0 =/ماo �لعمل غv �ملدفو� �ألجر 
 بسبب �حلاجة vحلسابا3 �لقومية. بيد )نه يضع عقبا3 عملية خط� .

=Y قيا~ ªرجا3 )2 قيم �الستخد�ما3 �لبديلة للوقت.
	ملعلوما) 	لسياقية١٠ جيم - 

يشــــv ســــيا� �لنشــــاY= a �لســــما3 �ملا/يــــة، �2لنفســــية،   - ١٥٠
�2الجتماعية �2لزمنية للبيئة �لÀ Vد� فيها نشا¦ معني. 

)�ية /��سة �لسيا!  - ١
Àــــد� )' نشــــا¦ . ZمــــاB 2مكاB 2. ظــــل rموعة من   - ١٥١
 Y= sملر� oتاÀ ،¦تشــــكل ســــياقه. 2لفهم )�ية )' نشــــا Vلظر2[ �ل�

فهم �لسيا! �لذ' حد� فيه �لنشا¦.
)2ًال، يعطي �لســــيا! معÕ لألنشــــطة r2موعا3 �ألنشطة.   - ١٥٢
2فيما يتعلق بالفر/، فإB نفس �لنشا¦ قد يعتX عمًال )2 قد يعتX 2قت 
فر�® �هنG بالسيا!. 2باملثل، قد ينظر �لفر/ =Y نشا¦ ما بطريقة 2ينظر 
=ليه �لباحث بطريقة )خر`. 2على سبيل �ملثاt، قد ير` �لفر/ )B �خلْبز 
نشــــا¦ . 2قت �لفر�® . حني قد ير�] �لباحث نشــــاطG لعمل منتج. 
 t2تنا B( لطعا\ 2حيد� . مطعم هو �لك فحســــب؛ . حني� t22تنا
�لطعا\ . مطعم مع شــــخص ±خر قد يعتX مبثابة تآنس )2 نشــــا¦ عمل 

(على سبيل �ملثاt، غد�s عمل) �ستنا/� =Y متغ3�v �لسيا!.
2ثانيــــG، فإB �لســــيا!، . حــــد ��ته، له /اللتــــه. 2قد �قتر»   - ١٥٣
ُشويخ (Scheuch, 1972) تعريفG )كثر حتديد� ملصطلح ”�لنشا¦“. 
 tمبا فيه �لكفاية لالســــتعما Gمفهو\ �لنشــــا¦ يبد2 �2ضح B( 2. حني
�لعا/'، )2صى ُشــــويخ بإ/��o )بعا/ =ضافية منها ما =�� كاB �لنشــــا¦ 
)2ّليــــG )\ ثانويG؛ 2مكانه؛ �2أل/3�2 �ملتعلقة به؛ �2لشــــريك . �لعالقة. 
2=�� كاB يتعــــني تغيv )' من هذ] �جلو�نب، )2صى ُشــــويخ بتســــجيل 
نشا¦ جديد. 2لننظر . �ملثاt �لتا�. شخص يتحد� . هاتف خلو' 
 sيو�صل �لشــــخص �حلديث )ثنا Ê ،لعمل� Y= . �ملنـــــزt قبل �ملغــــا/�
قيا/تــــه �لســــيا� =Y �لعمل، 2)خ�v تســــتمر �ملحا/ثــــة . موقع �لعمل. 

2حسب قوt ُشويخ، تعتX هذ] ثالثة )نشطة )2 �قائع مستقلة١١.
2ثالثG، ُيســــهِّل �لســــيا! �حلصوt على �لبيانــــا3 عن طريق   - ١٥٤
�ملساعد على �لتذكر. 2من شأB =يالs �إلهتما\ مبكاB �ألشخا« 2مع 
مــــن كانو� )B يســــاعدهم على 2ضع ما كانو� يقومــــوB به . منظو�] 

�لصحيح.

حتديد متغ3�v �لسيا!  - ٢
توجد طريقتاB على �ألقل للتفكv . متغ3�v �لسيا!. )2ًال،   - ١٥٥
هنا� )بعا/ موضوعية 2)بعا/ غI موضوعية. 2تشــــv �ألبعا/ �ملوضوعية 
 vمنية، . حني تشــــZ 2( ا جو�نــــب ما/يةu Vلعو�مــــل �لكميــــة �ل� Y=
�ألبعــــا/ غv �ملوضوعية =Y �لعو�مل �لنوعية �لV تقيس �لرفا] �لنفســــي، 
2على ســــبيل �ملثاt، �لتوتر �2الســــتمتا�. 2ثانيG، هنا� متغ3�v سيا! 
Àد/ها �ملوقف 2متغ3�v سيا! Àد/ها �لنشا¦. �2ألY2 - على سبيل 
 - vالجتماعي - تتعلق بكل نشــــا¦. �2ألخ� t�2التصا Bملكا� ،tملثا�

.Harvery and Royal (2000) Y= t2تستند هذ] �ملناقشة . �ملقا\ �أل  ١٠
متثل هذ] �لنظرية �ألســــا~ لإلجر�3�s �ملســــتخدمة . حتديد 2قائع �لنشــــا¦ على   ١١

�لنحو �لذ' يناقش . �لفصل �لسابع.
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�شمولها �لوقت   Pستخد�� بيانا'   mمجا  - ثالثًا 

على ســــبيل �ملثاt، �لتكنولوجيا �ملستخدمة، سو�s كاB �لنشا¦ مدفو� 
 2( sلقر�� �ألجر )2 غv مدفو� �ألجر، فضًال عن نو� �لتسو!، 2ما/
�لXنامج �لتليفزيو? �ملشاهد - تتوقف على �لنشا¦ ��ته. 2يتسم �لتمييز 
باأل�ية نظر� ألB طريقة �جلمع ســــتتوقف بوجه عا\ على ما =�� كانت 
�ملتغ3�v متثل متغ3�v ســــياقية /�خلية Àد/ها �ملوقف. 2ميكن تسجيل 
متغ3�v �لســــيا! �لذ' يتحد/ خا�جيG . )عمد توفر نفس �خليا��3 
جلميع �ألنشطة /B2 �ستثناs. )ما متغ3�v �لسيا! �لذ' Àد/] �لنشا¦ 
فإSــــا Oتلف بني �ألنشــــطة 2من Ê ¿ب تســــجيلها بوصفها جز�sً من 
�لنشا¦ )2 . عمو/ يأخذ . �العتبا� �لر/2/ �ملتنوعة �هنG بالنشا¦. 

	ألبعا� 	ملوضوعية  ( P )

mملوضع ��سيلة �النتقا�
ميثل �ملوضع متغ�v ســــياقيG موضوعيــــG هامÀ Gد/] �ملوقف.   - ١٥٦
2كانت هنا� مو�صفــــاª 3تلفة للموضع تر�2حت بني متغ3�v عامة 
(علــــى ســــبيل �ملثــــاt، �لبيت، �2لعمــــل، �2ألماكن �ألخر`، 22ســــيلة 
�النتقاt) 2متغ3�v )كثر تعقيد� (على سبيل �ملثاt، �لغر[ . �لبيت). 
2عا/ يســــجل موضع �لنشا¦ بسؤ�t �ملســــتجيـبني عن مكاB حد�2 
كل نشــــا¦. 2متثل Sج بديل . �لســــؤ�t عن )ين بد) �ملســــتجيب �ليو\ 
 . 3�vا] 2ترميز �ملوضع على )ســــا~ �لتغS( ليوميــــة 2)ين� . B2ملــــد�
�ملــــكاB �ملذكــــو� . �ليومية )2 �ملشــــا� =ليه فيها ضمنــــG. 2بوجه عا\، 
. حالــــة عد\ تنقل �ملســــتجيـبني، يذكر �ملوضع كوصف عا\ ألين هم 
(�لبيت، )�2لعمل، )�2ملد�سة، =¸). 2. حالة تنقلهم، Àد/ �ملوضع من 
ناحية كيفية �نتقاuم (بالســــيا�، )2 ســــ�v على �لقدمني، )2 باحلافلة). 
�2لغــــر0 من �لرحلة يتحد/ عــــا/ باملقصد =�� كاB �ملرs متوجهG أل' 
مكاB ±خر غv بيته 2باملنشأ =�� كاB �ملرs عائد� =Y بيته. 2من Ê، فإنه 
عندمــــا يتوجــــه �ملرs من بيته )2 عمله =Y متجر مــــا، يكوB �لغر0 من 
�لرحلة هو �لتسو!. 2=�� عا/ �ملرY= s بيته بعد �لتسو!، يكوB �لغر0 
 Bبيته من �لعمل، يكو Y= sمن �لرحلة هو �لتسو!. 2باملثل، =�� عا/ �ملر

�لغر0 من �لرحلة هو �لعمل.
2يتســــم حتديد مو�ضــــع �لعمل باأل�ية بوجــــه خا« لترميز   - ١٥٧
 Gألنشطة فيما يتعلق بالعمل �ملدفو� �ألجر. 2. حني )نه جر` تقليدي�
�لتقا¦ 2قت �لعمل �ملدفو� �ألجر على Äو �2[ بالغر0 . �مز للعمل 
�ملدفو� �ألجر، فإB ما ُيلتقط قد يكوB مع �لك منطويG على مشاكل. 
فقبل كل شــــيs، ليس هنا� تعريف �2حد لوقت �لعمل �ملدفو� �ألجر 
 t2يقو .(١٩٩٩ ،B2٢٠٠٠؛ 2/��غو 2±خــــر ،B22±خــــر Bهوفمــــا)
تعريــــف �2حد لوقت �لعمل �ملدفو� �ألجــــر =نه يتألف من كل �لوقت 
 Bغــــو 2±خرين (١٩٩٩)، يصفو��/ B( لعمل. بيد� Bملقضــــي . مكا�
كيــــف )B عمل �ملد�ســــني كث�v ما يغز2 بيوִדم 2حياִדــــم �لعائلية، مما 
ُيظهر )�ية �لقد� على �لتقا¦ �لعمل �ملدفو� �ألجر . �لبيت. 2بالنظر 

=Y �لزيا/ . �لعمل من �لبيت، قد يكوB من �ألصعب �لتقا¦ )نشــــطة 
معينــــة مثل �لعمل �ملدفــــو� �ألجر . حالة عد\ تأ/يته . مكاB �لعمل. 
2لننظر، مثًال، . �ســــتخد�\ هاتف خلو' لالتصاt بوسيط جتا�': =�� 
جر` �لقيا\ ֲדذ� �لنشا¦ . �لسيا� )ثناs �النتقاt من �لبيت =Y �ملد�سة 
 Ç فإنه قد ُيغَفل كعمــــل مدفو� �ألجر ما ،tمــــن )جــــل توصيل �ألطفا
ُتتخذ �لترتيبا3 اللتقاطه - على سبيل �ملثاt، كنشا¦ ثانو' مع حتديد 
متلقــــي �ملكاملة )2 طبيعتها. 2تــــر/ . �ملرفق ٣ )مثلة على �موZ �ملوضع 

�ملستخدمة . ªتلف �لد��سا3 �الستقصائية �لقطرية.

مع من (�التصاm �الجتماعي)
 ،Ê لنا~؛ 2من� متثل �لتفاعــــال3 �الجتماعية جز�sً من حيا  - ١٥٨
ُتدo�ِ معظم �لد��سا3 �التصاt �الجتماعي بوصفه مصد�� للمعلوما3 
�لســــياقية. 2قد �تضح )B �التصاt �الجتماعي يؤثر على �لسلو� �ملتعلق 
باالنتقاt (ها�. 2تيلو�، ١٩٩٩). 2. حالة عمل �ألشخا« بالبيت، 
فإB هذ� �التصاt ُيفقد 2من Ê يتولد �النتقاt لتعويضه (ها�. 2تيلو�، 
١٩٩٩). 2مË 2)ين ¿تمع �لنا~ ميثالB بعدين هامني للنشــــا¦ �ليومي 
2كال�ــــا ميكن )B يؤثر على gتو` �لنشــــا¦ B(2 يتأثر به. 2مع �لك، 

.Gالجتماعي )2 عن حتليله ضئيًال نسبي� tإلبال® عن �التصا� Bكا
2طبيعة �التصاt �الجتماعي 2تفسv �ملستجيب له جعل من   - ١٥٩
 B( 2ميكن .vع �ملعلوما3 �ملتعلقة ֲדــــذ� �ملتغi لصعب علــــى �لباحثني�
 يقضــــي �ملرs 2قتG مع �ألصدقاs، )2 )قا�( �ألســــر )2 �لزo2. 2عال2
علــــى �لك، ميكن )B يقضــــي �ملرs )يضG 2قتG مــــع �ألصدقاs، 2)قا�( 
�ألســــر �2لزo2 - مع حدi �2يع هذ] �لتفاعال3 . 2قت �2حد. 
�2ملشاكل �ملتعلقة باستخد�\ ترميز ”مع من“ تشY= v ضر�2 توضيح 
قضايا معينة. 2قد الحظ بالنكي (Blanke, 1993) �حلاجة =Y تقييم 

هذ] �ملسائل:
ما هي )هد�فنا فيما يتعلق باستخد�\ ترميز ”مع من“؟  -

هل يفهم �لنا~ معÕ نصنا بنفس �لطريقة؟  -
ما هو نو� �لبيانا3 �ملتاحة �لV ميكننا �حلصل عليها؟  -

2)شــــا� هــــا�. B( Y= (Harvey, 1993) �إلبال® عن هذ�   - ١٦٠
�ملتغv يتفا32 من شــــخص آلخر. فقــــد ُيعتX مبثابة ”rر/ تو�جد“ )2 
مبثابة ”�لقيا\ بنشــــا¦ معــــG“. 2مع �ألخذ . �العتبــــا� هذين �لفهمني 
�ملختلفــــني لترميز ”مع مــــن“، قد يكوB من �لصعب تفســــv �لبيانا3 

.Bبلد� 2=جر�s مقا�نا3 شاملة لعد
 vتسا� �ملشاكل �ملرتبطة بتفس= Y= (١٩٩٣) 2)شا� بالنكي  - ١٦١
مــــا ُيطلــــب. 2قد ُطلب =Y �ملســــتجيـبني �إلبال® عن كيفية تفســــvهم 
للســــؤ�t، مع من قضيت 2قتك؟ 2قد الحظ �2حد 2عشــــرB2 . �ملائة 
من �لباحثني )B �ملســــتجيـبني فهمو� �لســــؤ�t على )نه rر/ �لتو�جد . 
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 B= خر]. 2قالت نســــبة )خر` بلغت ٥٠ . �ملائة± Y= t2 �ملنـز( ،Õملب�
 vعلى )نه �لتو�جد . نفس �لغرفة. 2تش tملســــتجيـبني فســــر�2 �لســــؤ��
هــــذ] �لنتائج =Y غمو0 �ملتغv. )ما �ملشــــاكل �ألخــــر` �لV لوحظت 
فقد ¥لت �لتمييز بني �لعالقا3، 2ال ســــيما �لعالقا3 بني Zمالs �لعمل 
�2لعالقا3 بني �ألصدقاs. 2ميكن �عتبا� نفس �لشخص Zميًال . �لعمل 
2صديقG، �هنG باحلالة �الجتماعية �لV يكوB هو )2 هي مشــــا�كG فيها 

. تلك �للحظة.
2)2ضح ستينسوB (Stinson, 1997) كيف )B �ملستجيـبني   - ١٦٢
قد يســــتخدموB تفس3�v متعد/ للســــؤ�t ”مع من؟“ . حالة عد\ 
 sبوجه عــــا\ على هؤال B2تقــــدمي توجيهــــا3 )2 تعا�يــــف. 2هم يركز
 B2/2هم يؤ ،tعلى ســــبيل �ملثا) Bألشــــخا«: ( ) ) مبن كانو� يتصلو�
 ()) 2( ،(B2يتفاعلو Bنفس �لنشــــا¦ . نفــــس �لوقت 2هم يتحدثــــو
 . Bمن كا (o) 2( مــــع من كانــــت uم عالقة مقصــــو/ )2 متعمــــد
نفــــس �ملــــكاB �ملا/' (على ســــبيل �ملثاt، . نفــــس �ملنطقة )2 . نفس 
�ملنـزt). 2بعض �ألســــبا( �ملعطا بشأB ما يدعو =B( Y يكوB شخص 
 Bــــم كانو� ال يعرفوS( :مــــا ”متو�جــــد�“ 2لكن ليس ”معهم“ كانت
�لشــــخص؛ )2 كاB كل شــــخص مشــــغوًال بنشــــاطه؛ )B( 2 �لشخص 
غــــا/� متوجهــــY= G مكاB مــــا 2حد] 2تصا/[ فحســــب )B �آلخرين 
 vمقاصدهم. 2هذ� يش Y= )للذها tســــتخدمو� نفس 2ســــيلة �النتقا�
=B( Y �لســــؤ�t ”من كاB معك؟“ يتألف من سؤ�لني منفصلني: ”من 
كاB متو�جــــد�، 2لكن Ç يكن مشــــا�كG؟“ 2“من كاB مشــــا�كG؟“ 
2هكذ�، من �أل�ية توضيح معÕ �لســــؤ�t �ملوجه. 2ال تتو�فر . �لوقت 
�حلاضر �موZ موحد ملتغv �لسيا! ”مع من“. 2تر/ . �ملرفق ٤ )مثلة 

من �لد��سا3 �الستقصائية �لقطرية.
ملــن

هنــــا� صعوبة عامــــة تو�َجه . تصنيف �ألنشــــطة 2تتمثل .   - ١٦٣
2ضع )2صا[ �ألنشطة �لV تقابل �حلد2/ �ملعقولة عند �ملحللني - 2على 
ســــبيل �ملثاt، ”حد �إلنتاo �لعا\“ �لذ' يفصل �لعمل غv �لسوقي عن 
�ألنشــــطة �ألخر` غv �لسوقية )2 ”حد �إلنتاo �لد�خل . نطا! نظا\ 
�حلسابا3 �لقومية“ �لذ' يفصل �لعمل �لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 
�لقوميــــة عن �لعمل غــــv �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية١٢. 
 vشكًال للتحويل غ ‘Iعاية �لغ	لنشــــا¦ ’� Xقد يعت ،t2على ســــبيل �ملثا
�لنقد'. 2لد��سة مدلوt هذ] �لتحويال3، ميثل فصل ”	عاية �لغI“ عن 
	عاية �لنفس، 2متييز �لتحويال3 /�خل �ألســــر �ملعيشية عن �لتحويال3 
بني �ألســــر �ملعيشــــية خطوتني )2ّليني هامتني. 2قد تبني )B متغv �لسيا! 
”ملــــن“ مفيد . توفv �ملعلوما3 �لالZمــــة لتوضيح هذ] �ملو�قف. 2عند 

=/خاt هذ� �ملتغ١٣v ألt2 مر . /��ســــة �ســــتقصائية 2طنية الستخد�\ 
�لوقت، �ســــتخد\ �ملســــتجيبوB متغ�v من )�بع طو�ئف لبياB ملن جر3 
تأ/ية نشــــاطهم �أل�2ّ. 2تضمنت هذ] �لطو�ئف: ()) ألسرִדم �ملعيشية 
�خلاصة، 2(() ألســــر معيشية )خر`، 2(o) ألسرִדم �ملعيشية �خلاصة 
2ألســــر معيشية )خر` . نفس �لوقت 2(/) كعمل طوعي. 2)ظهر3 
�لد��ســــة )B هــــذ� �لنو� من �ملتغ3�v )ســــهم . حتديد )نشــــطة �لعمل 
�لطوعي. 2. حني Ç ¿د �ملســــتجيبوB بوجــــه عا\ صعوبا3 . حتديد 
�ألنشطة ”لألسر �ملعيشــــية �خلاصة“، كانت هنا� صعوبا3 . ترميز 
”ملن“ عندما تضمنت �ألنشــــطة /عمG معنويG 2مشا�كة . �ملعلوما3. 
2تضمن �لك )فعاًال من قبيل تقدمي �لتعزية، �2الســــتعد�/ للمشــــا�كة . 

مناقشة 2تقدمي �القتر�حا3 2=سد�s �لنصح.
 vبوصفه )هم متغ “2قد برZ �ملتغv ”ملن“ )2 ”تقدمي �ملساعد  - ١٦٤
لتحديد هد[ (/�فع) �لنشا¦ ألغر�0 �ملحاسبة �القتصا/ية. 2)' /��سة 
 vســــتقصائية الستخد�\ �لوقت تتضمن )هد�فها �لرئيسية قيا~ �لعمل غ�
�ملدفو� �ألجر ستســــتفيد من =/��o �ملعلوما3 �ملتعلقة بـ ”ملن“. 2هذ� 
 يوضح ما =�� كاB �لعمل يؤ/` لشــــخص ما /�خل )2 خا�o �ألســــر
�ملعيشية �خلاصة للمستجيب 2يساعد . ترميز �لبيانا3. كما )نه يساعد 
. �لتفرقة بني �ألنشــــطة �ملتعلقة بالعمل �2ألنشــــطة غv �ملتعلقة بالعمل 

سيما 2)نه يتز�يد �الضطال� بالعمل . )ماكن غv تقليدية.
 vطبقت منذ �لك �حلني متغ V�2لد��سا3 �الســــتقصائية �ل  - ١٦٥
”ملن“ �ستخدمت طو�ئف تر�2حت ما بني ٤ 2 ١٩ قيمة (�نظر �ملرفق 
٥). 2تشــــv �خل3�X �لقطرية �ملحد2/ �ملتاحة =Y )نه ال ميكن تسجيل 
نشــــا¦ تقدمي �ملســــاعد بدقة =ال عــــن طريق متغ3�v ســــياقية Àد/ها 
�ملوقف مثل تقدمي �ملساعد )2 ”ملن“، . عمو/ يومية ينطبق على iيع 

�ألنشطة١٤.

	ألبعا� غb 	ملوضوعية  (d)
ُتعطي �لنهج �ملوضوعية لتقييم �لسيا! قو حتليلية )كX 2لكنها   - ١٦٦
ال توفر =ال قد�� ضئيًال )2 معد2مG من �لفهم لكيفية �Ãية �ملســــتجيـبني 
 Y= ملوضوعية� v2=ضافة �ألبعا/ غ .(Michelson, 1993) لسلوكهم

¿ر' تناt2 حد2/ �إلنتاo مبزيد من �ملناقشة . �جلزs �خلامس.  ١٢

يشv هذ� =Y �لد��سة �ألملانية الستخد�\ �لوقت . عا\ ١٩٩١ (�ملكتب �إلحصائي   ١٣

�لفيد��� ألملانيا، ١٩٩٥).
�عتمــــد �ملكتب �ألســــتر�� لإلحصا3�s �لعمو/ �إلضا. للد��ســــة �الســــتقصائية   ١٤

الستخد�\ �لوقت لعا\ ١٩٩٧. 2هذ� �لعمو/ �إلضا. حد/ مبزيد من �لدقة �لوقت �ملقضي 
. مســــاند �لكبا� . )ســــر معيشــــية )خر`. 2تشــــv جتربة �ملكتب �إلحصائي للجماعا3 
�أل2�2بية =B( Y �ســــتما� �الســــتبياB �جليد �لتصميم )قد� على تســــجيل �لتحويال3 بني 
�ألسر �ملعيشــــية. 2فيما يتعلق بالد��سة �الســــتقصائية للفتر ١٩٩٨-١٩٩٩، �ستخدمت 
نيوZيلند� منو�جG طلب فيه �لباحثوB �حلصوt على تفاصيل بشأB ”ملن“ . مقابلة شخصية 

عندما �كتملت �ليومية.



٣٣

�شمولها 
لوقت   �

ستخد بيانا�  مجا�   - ثالثًا 

�ألبعا� �ملوضوعية �لعا�ية لكل ��قعة نشا� قد يساعد على �ستكشا� 
�جلانب �لعاطفي ��لنفســــي للسلو(. �) كث% من �ألحيا! تكو! تلك 
�ألبعا� ضر�9ية بد9جة ;قل ألهد�� �لد�9ســــة �الستقصائية فيما يتعلق 
Gمــــع بياناB �ســــتخد�? �لوقت �لوطنية B�C �لغــــر@ �لعا? �لكنها قد 
تكــــو! هامة ) تطبيقاB معينة، �ال ســــيما قضايا نوعية �حلياH. �على 
ســــبيل �ملثاR، هنا( جانبا! كث%Q ما Pضعا! للد�9ســــة �يشمال! كم 
يبلــــغ توتر �ألشــــخاV عند قيامهم بنشــــا� ما (�لتوتــــر) �كيف يتمتع 
�ألشــــخاV مبا يفعلو! (�لتمتع). �لوضع بيانــــاB بغر@ ]جر�Z حتليل 
�ظيفي، تدعو �حلاجة ]_ 9بط �ألنشطة باملشاعر �ملتعلقة ֲדا. �قد �ضع 
غلو9ييه �]لكاe��9 (١٩٩٩) تصنيفb قائمb على �ألمنا� لســــبعة معا! 
 hكطريقة لتقييم �ألنشطة. �هذ �; Zميكن �عتبا9ها ]ما كد�فع لفعل شي

�لتصنيفاB �لسبعة تتألف من �لوقت �ملقضي: 
إلشباm �حلاجاB �لفسيولوجية.  -

لإل9ضاZ �لشخصي.  -
كالتز�?.  -

كوسيلة لتحقيق غاية.  -
كمسألة uرِّكة للعو�طف ;� من باs �لتضامن.  -

أل��Z ��جب �لفر�.  -
لقتل �لوقت.  -

�مــــن �ملقترx عــــد? ]�w�9 �ألبعا� غ% �ملوضوعية لألنشــــطة   - ١٦٧
) عمليــــاB }ع بياناB �ســــتخد�? �لوقــــت ]ال ]�C �حتاجت �ألهد�� 
�لتحليلية تلك �ملعلوماB صر�حة، حيث تتســــم صياغة �ألسئلة بالتعقيد 
 Bستبيا! �ملعلوما� Rطو Hألبعا� غ% �ملوضوعية ]_ �يا�� w�9�[ يؤ���
�ألساســــية. �يو�9 �لشكل ٢ مثاًال توضيحيb لألسئلة �ل� تشمل �ملعا� 

.hلسبعة لألنشطة �ملبينة ;عال�

�ألسئلة �ملتعلقة باألنو�� �ملختلفة للخ��
 غ� �ملوضوعية �لشكل ٢ - 
" �لقائمة �لو�(31 12نا0 نوجه بعض �ألسئلة �ملتعلقة بكيفية مما(ستك لألنشطة �ل& %صفتها " يوميتك.

يرجى بياF ما ;�6 كنت تتذكر 2يM من �لوقائع �ل& نسأG عنها. %;�6 كاF �ألمر كذلك، يرجى 2يضا �إلشا(3 <ر> " �ليومية ;: �ألنشطة �ل& ينطبق عليها 6لك.

هل ;بلغت عن ;ية ;نشطة ما كنت لتقو? ֲדا لو � تكن ملزما ;� مرغما ;لف
على �لقيا? ֲדا؟

;شر باحلر� ;لف ) �ليومية ]_ �ألنشطة �ل� ينطبق عليها Cلكنعم �
ال �

Zهل ;بلغت عن ;ية ;نشطة ما كنت تو� ;! تقو? ֲדا لو � تكن ضر�9ية بــا
أل��Z مها? يومية؟

;شر باحلر� باZ ) �ليومية ]_ �ألنشطة �ل� ينطبق عليها Cلكنعم �
ال �

هــــل ;بلغــــت عن ;ية ;نشــــطة � تســــتطع ]غفا�ا بد�! ]حســــاe بوخز جيم
�لضم%

;شر باحلر� جيم ) �ليومية ]_ �ألنشطة �ل� ينطبق عليها Cلكنعم �
ال �

R�� Zهل ;بلغت عن ;ية ;نشــــطة قمت ֲדا فحســــب بسبب عد? �جو� شي
�خر تفعله؟

;شر باحلر� ��R ) �ليومية ]_ �ألنشطة �ل� ينطبق عليها Cلكنعم �
ال �

Zجتماعية ها� Bهل يؤ�� ;� من �ألنشطة �ل� ;بلغت عنها ]_ ]قامة �تصاال
جديدH ;� ]_ �تصاالB ;فضل بأشخاV تعرفهم بالفعل؟

;شر باحلر� هاZ ) �ليومية ]_ �ألنشطة �ل� ينطبق عليها Cلكنعم �
ال �

هــــل يــــؤ�� ;� من �ألنشــــطة �ل� ;بلغت عنها ]_ حتســــني صحتك ;� ���
]حساسك بالرفاh؟

;شر باحلر� ��� ) �ليومية ]_ �ألنشطة �ل� ينطبق عليها Cلكنعم �
ال �

��� xهــــل ;� من �ألنشــــطة �ل� ;بلغت عنهــــا تر( فيك ]حساســــا بالنجا
�لشخصي؟

;شر باحلر� ��� ) �ليومية ]_ �ألنشطة �ل� ينطبق عليها Cلكنعم �
ال �

.Haraldsen (2000) 
ملصد�: 



٣٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

	لسياu 	لذ~ �د�^ 	لنشا�  (+)

هنا� فر! ها\ ±خر بني متغ3�v �لسيا! �لذ' �د�^ �ملوقف   - ١٦٨
 Y22كما �كر )عال]، تتسم �أل .a3 �لسيا! �لذ' �د�^ �لنشا�v2متغ
- على ســــبيل �ملثاt، �ملكاB �2التصاt �الجتماعي - بأSا 2ثيقة �لصلة 
 ،tعلى �لنشــــا¦ ��ته، 2على سبيل �ملثا vبكل نشــــا¦. 2تتوقف �ألخ
 vلتكنولوجيا �ملســــتخدمة �2ألنشطة �ملدفوعة �ألجر مقابل �ألنشطة غ�

�ملدفوعة �ألجر.

�ألنشطة �ملدفوعة �ألجر مقابل �ألنشطة غI �ملدفوعة �ألجر

كاB هنا� �هتما\ متز�يد بتحديد مد` ما Áصصه �ألشخا«   - ١٦٩
من 2قت ألنشــــطة �لعمــــل �ملدفو� �ألجر �2لعمل غــــv �ملدفو� �ألجر 
 vبد�فع من �الهتما\ باستخد�\ بيانا3 �ستخد�\ �لوقت لتقييم �لعمل غ
 Bتقليدية، كا �ملدفو� �ألجر 2=/ماجه . �حلســــابا3 �لقومية. 2بصو�
�لعمــــل �ملدفو� �ألجر مرتبطG باألنشــــطة �لV تــــؤ/` . مكاB �لعمل. 
2قد ُطلب ببساطة =Y �ملستجيـبني �إلبال® عن بد�ية S2اية 2قت �لعمل 
�ملدفو� �ألجر. بيد )B هنا� )/لة متز�يد على )B بعض )نشــــطة �لعمل 
 Harvey,) ُيطلب �ملزيد من �لتفاصيل Ç ما Gملدفو� �ألجر ُيغَفل تقريب�
2000). 2على ســــبيل �ملثاt، من شــــأB طلب قيا\ �ملشتركني باإلبال® 
عــــن �لعمــــل �ملدفو� �ألجر )B يســــاعد . حتديد iيع )نشــــطة �لعمل 
�ملدفو� �ألجر �لV يقو\ ֲדا �ملشــــتغلوB حلساֲדم �خلا«، �2لعمل �لذ' 
يقو\ به �ألشــــخا« خا�o مكاB �لعمل 2قد يشبه �ألنشطة �لشخصية 
 v�2ســــتخد�\ �حلاســــو() 2)' )نشطة غ ،sلقر�� ،tعلى ســــبيل �ملثا)
نظاميــــة يدفع )جــــر مقابلهــــا (Stinson, 1997). �2إلبال® عن iيع 
)نشــــطة �لعمــــل �ملدفو� �ألجر ميكــــن )B يوفر �Ã` )عمــــق . �لعالقة 
بــــني �لعمل �2حليــــا �لعائلية. 2باإلضافة =Y �لك، قد يســــاعد �إلبال® 
عن �ألنشــــطة ��3 �لصلة بالعمل . متييز �ألنشــــطة غv �ملدفوعة �ألجر 
�لV تؤ/` ألغر�0 �لعمل - على ســــبيل �ملثاt، قد يقو\ �ألشــــخا« 
�ملشــــتغلوB حلساֲדم �خلا« بأنشطة ªتلفة ��3 )�ية لعملهم �لتجا�' 
 2لكن ال ُيدفع مقابلها )جر من �لناحية �لشكلية، مثل �ملشا�كة . �حليا

�الجتماعية.

 Harvey and Spinney) 62قــــد 2جــــد هــــا�. �2ســــبي  - ١٧٠
(2000a))، باســــتخد�\ �لــــر/2/ على �جلزs ”ملن“، )B طائفة �2ســــعة 
من �ألنشطة �لV حتمل �لرمز ’. مكاB ±خر‘ كانت ��3 صلة بالفعل 
 tلقيا\ بالتد�يب، �2النتقا� ،tبعمل مدفو� �ألجر - 2على ســــبيل �ملثا
بالسيا� كســــائق �2الشتر�� . �الجتماعا3. 2هذ� يشY= v )نه بدًال 
من �لسؤ�t مباشر عما =�� كاB �لنشا¦ مدفو� �ألجر )\ غv مدفو� 
�ألجر (كما كاB ¿ر' بصو� تقليدية)، ميكن �ستخد�\ صيغة مناسبة 

لطو�ئف ”ملن“ لتسجيل هذ] �ملعلوما3.

�لتكنولوجيا �ملستخدمة
هنا� متغv ±خر Àظى باهتما\ متز�يد 2يتمثل . �ســــتخد�\   - ١٧١
�لتكنولوجيا . )/�ª sتلف �ألنشطة. 2ميكن �ستخد�\ �لبيانا3 . تقييم 
�آلثا� �لV ترتبها �لتكنولوجيا3 �حلديثة على حيا �لنا~ - كما يتضح، 
على ســــبيل �ملثاt، . )نشطة �لعمل �لV تنفذ من خالt �لعمل عن بعد 
)2 عندمــــا يكوB �ملرs بعيد� عن مكاB �لعمل؛ 2. �ســــتخد�\ �uو�تف 
�خللوية �2لXيد �إللكتر2? 2شــــبكة �إلنترنت. 2خالفG ملتغ3�v �لسيا! 
�لذ' Àد/] �ملوقف �2لV نوقشــــت )عال]، ميثل �ســــتخد�\ �لتكنولوجيا 
متغv ســــيا! Àد/] �لنشــــا¦، بالنظر =Y تفا2ته حســــب نو� �لنشا¦. 
2كما هو معهو/، فإB �ملجاال3 �لV جر` فيها ³ث )نو�� �لتكنولوجيا 
. �لد��سا3 �الستقصائية �لوطنية �قتصر3 على 2سيلة �النتقاt (على 
ســــبيل �ملثاt، �لســــيا� �2حلافلة �2لقطا�، =¸)، 2بعض )نشطة 2سائط 

.١٥t�2التصا (Bإل��عة �2لتليفزيو� ،tعلى سبيل �ملثا) \إلعال�

قضايا iع �لبيانا3 فيما يتعلق  - ٣
مبتغ3�v �لسيا!

تتضمــــن �لقضايا �لرئيســــية ملحتــــو` iع �لبيانــــا3 �ختيا�   - ١٧٢
 .vيتعني =/��جها 2مســــتو` �لتفصيل لكل متغ V3 �لســــياقية �ل�vملتغ�
2كمــــا لوحظ . �لفر� �لســــابق، فإB �لقر�� �ألt2 �� �لصلة بالســــيا! 
�2لــــذ' ¿ب �Oا�] يتعلق مباهية �لبيانا3 �لســــياقية �لــــV ُتجمع (على 
ســــبيل �ملثاt، �ألبعا/ �ملوضوعية 2/)2 غv �ملوضوعيــــة). �2لنُّهج �ملثلى 
للجمــــع فيما يتعلق باملتغ3�v �لســــياقية ³اجة =B( Y تأخذ . �العتبا� 
طريقة iع �لبيانا3 2½ا3 )/3�2 �لد��ســــة �الستقصائية. 2ألغر�0 
�لتصنيف، ُيقتر» �ســــتخد�\ �ملتغ3�v �لرئيســــية للســــيا! �لذ' �د�^ 
�ملوقف 2متغ3�v �لسيا� �ملوضوعية. 2هذ] �ملتغ3�v تشمل، كما �كر 
 v2”مع من“، 2”ملن“. 2جلمع �لبيانا3 �لســــياقية غ ،Bعال]، �ملــــكا(
�ملوضوعية، ينبغي ألصحا( �ملصاÍ )B يعلنو� بوضو» عن �حتياجاִדم. 
2قــــد ال تكوB �لــــوكاال3 �إلحصائية مهتمة بالســــعي للحصوt على 
تلــــك �ملعلومــــا3 2لكن قد يكــــوB )صحا( �ملصــــاÍ �آلخرB2 (على 
سبيل �ملثاt، �لباحثوB . ميد�B �ستخد�\ �لوقت، 2صانعو �لسياسا3، 

�2ملنظما3 �خلاصة) مهتمني بذلك.
2باملثــــل، ينبغــــي )À Bد/ �ملســــتعملوB مســــتويا3 �لتفصيل   - ١٧٣
�ملرغــــو( فيها. 2من �ملرجح )B تؤثر طبيعة �ألســــئلة �لV توجه 2كمية 
�ملعلومــــا3 �ملطلوبة . /�جة تعاB2 �ملســــتجيب، 2تكاليفها، 2قابليتها 
 t2قابليتها لالستعما (¸= ،ا 2ترميزهاu2سهولة معاجلتها 2تنا) للتجهيز

�لتقطت �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . )ستر�ليا لعا\ ١٩٩٧ معلوما3   ١٥

بشأB �لتكنولوجيا3 �ملستخدمة . �ألنشطة �ملتعلقة باالتصاt �2ستخد�\ �حلاسو(.



٣٥

�شمولها �لوقت   Pستخد�� بيانا'   mمجا  - ثالثًا 

(صلتهــــا بأهــــد�[ �لد��ســــة �الســــتقصائية) 2مر2نتها (�لقــــد� على 
�ســــتخد�\ �لبيانا3 . طائفة �2سعة من �ألغر�r . 2( 0موعة متنوعة 

من �لسياقا3).

 2كميــــة �لبيانا3 �لســــياقية �لV ميكن iعهــــا gد2/ بقد�  - ١٧٤
 Robinson,) لنو�� �ملســــتجيـبني �2غبتهم . توفv معلوما3 جيــــد
1999). 2قــــد يــــؤ/' توجيه )كثر من ســــؤ�لني )2 ثالثة لكل نشــــا¦ 
=Y ثقــــل مهــــا\ �إلبال®، 2يؤثــــر . نوعية =بال® �ملســــتجيب. 2مطالبة 
�ملســــتجيـبني باإلبال® عــــن تفاصيل كل �2قعة متثــــل مهمة مرهقة 2قد 
يرتب �إلبال® عن �ملعلوما3 �لسياقية ±ثا�� سيئة على مستو` �لتفاصيل 
�ملبّلــــغ عنها (Lingsom, 1979). 2مع �لــــك، ال توجد حاليG =جابة 

قاطعة على �لسؤ�t ”ما هو �لقد� �لذ' يزيد عن �حلد“.

2باملثــــل، قد تكوB هنــــا� صعوبا3 خاصــــة مرتبطة بطبيعة   - ١٧٥
�ألسئلة �ملوجهة. 2مطالبة �ملشتركني باإلبال® عن 2قت 2مكاB �ألنشطة 
قــــد ُيحد� �/2/ فعل معينة، مثل �خلو[، �2لقلق على �خلصوصيا3، 
 B�2ِلِحمل �لز�ئد للنشــــا¦، =¸. 2قد يكو ،�2ملشــــاكل �ملتعلقة بالذ�كر
�ملستجيبوB )قل �غبة . �لتعاB2 2من �ملرجح )B يتضر� من جر�s �لك 

.(Stinson, 1997) الستجابة� tمعد

2قد يؤ/' )يضG تز�يد 2قت �ملقابلة 2تعقد �ملها\ =O Yفيض   - ١٧٦
معدt �الســــتجابة للد��سة �الســــتقصائية. 2=ضافة )سئلة =Y كل �2قعة 
 Bملســــتجيبو� Bقــــد ¿عل �إلبال® مهمــــة صعبة 2مملة. 2هكذ�، قد يكو
)قل �غبة . �الشــــتر�� . �ملقابلة. بيد )نــــه =�� كاB من �ملعقوt �عتبا� 
 بالنشــــا¦، قد يؤ/' هذ� �لقر�� . Xمن �خل �sًملعلوما3 �ملطلوبة جز�

�لو�قع، مع �لك، =Y تسهيل �الستجابة.

2كميــــة �ملعلوما3 �لســــياقية �لV ُتجمع ســــتؤثر قطعG على   - ١٧٧
 تكاليف �لد��سة . كثv من �لنو�حي. 2ميكن )B تكوB �لبيانا3 �جليد
�لنوعية باهظة �لتكلفة. بيد )B �لد��سا3 �لتفصيلية توفر معلوما3 على 
جانــــب كبv من �لقيمة =Y �حلد �لذ' يــــ�X تكاليفها. 2ميكن )B تزيد 
تكاليف �لد��ســــة بســــبب: �لتد�يب �إلضا. للباحــــث؛ Z2يا/ 2قت 
�لقابلة؛ Z2يــــا/ 2قت �لترميز 2تعقد]؛ Z2يا/ �لوقت �ملقضي . حتليل 

�لبيانا3.

بيد )نه =�� جر` حتديد 2تســــجيل �لنشا¦ �2لرموZ �لسياقية   - ١٧٨
بصو� �2ضحة، يكوB هنا�، . �لو�قع، �حتماt كبv إلمكاO Bفيض 
تكاليــــف �لترميــــز �2لتحليل بزيــــا/ �العتما/ علــــى �لترميز �آل�. 2من 
�ملمكــــن Oفيض عد/ قر���3 �لترميز �لبشــــر' مع Zيا/ مر2نة �لترميز 
�2لتحليل. 2على ســــبيل �ملثاt، ال Àتاo �لقائــــم بالترميز =Y تقرير )ين 
جر` تناt2 �لطعا\ 2=عطاs �مز مناســــب، حيث ميكن حتديد �لك من 

 .Bملكا�

2معظــــم �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �لوطنية جتمــــع �لبيانا3   - ١٧٩
�لســــياقية باستخد�\ خيا��3 ســــابقة �لترميز . يوميا3 �لـ ٢٤ ساعة. 
�2لبنو/ �ملفتوحة تسمح مبزيد من �ملر2نة 2لكنها قد جتعل �إلبال® )كثر 
ثقًال للمستجيب، 2تثv مشاكل فيما يتعلق بالترميز، 2بالتا� تؤثر على 
نوعية �لبيانا3. 2ملا كانت �لبيانا3 �لســــياقية ُتجمع لكل نشــــا¦ ُيبَلغ 
عنه، فإB مســــألة ما =�� كاB يتعني �ســــتخد�\ فتر�Z 3منية مفتوحة )2 
فتر�Z 3منية gد/ 2ثيقة �لصلة )يضG مبتغ3�v �لسيا!. 2تر/ . �لفصل 

�لر�بع مناقشة )كثر تفصيًال للقضايا ��3 �لصلة ¹مع �لبيانا3. 

قضايا �لترميز  - ٤
يؤثــــر عد/ طو�ئــــف �لترميز �ملســــتخدمة . قابليــــة �لبيانا3   - ١٨٠
�ملجموعة لالســــتعماt 2. مر2نتها. 2على ســــبيل �ملثــــاt، ُيعتX جتميع 
�لبيانــــا3 . طو�ئف عامة )ســــهل مــــن gا2لة عمل �لعكــــس. 2لننظر 
. �ملثــــاt �لتا�: )بلغت �ملســــتجيبة )لف )2Z Bجهــــا 2طفليها �22لدها 
 t2تنا sملعيشــــية) كانو� حاضريــــن )ثنا� (�لذ' يعيش حاليG . �ألســــر
�لعشاs، . حني )بلغت �ملستجيبة باB( s )�بعة من )فر�/ �ألسر �ملعيشية 
 Bباإلمكا B2ألغر�0 �لتحليل، ســــيكو .sكانو� حاضرين 2قت �لعشــــا
حتديــــد كــــم من �لوقت قضت �ملســــتجيبة )لف مع 2Zجهــــا )2 طفليها 
)2 )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية �آلخرين. 2هذ� �لتفصيــــل مفقو/ فيما يتعلق 

.sباملستجيبة با
2¿ر' تبســــيط �ملقا�نا3 �لشاملة لعد بلد�B عند �ستخد�\   - ١٨١
�لبيانا' �ملقسمة ألنه ميكن جتميع �لبيانا3 . كثv من �ألنشطة �ملضاهية 
بصو� )سهل =�� 2جد بالفعل )قل قد� ممكن من �لتجميع على �لصعيد 

�لوط6. 
 Bجتمع بشأ Vلبيانا3 �ل� Gتقسم نسبي B( «2لذلك من �ملقتر  - ١٨٢

متغ3�v �لسيا!.

مع� 	لترميز  ( P )
=B حتديد عد/ كبv من فئا3 �لترميز ليس كافيG؛ 2فضًال عن   - ١٨٣
�لك، ¿ب )B يكوB مع� كل فئة gد/� بصو� /قيقة. 2¿ر' ترميز 
متغ3�v �لســــيا! بطر! ªتلفة، 2يتر�2» عد/ �لطو�ئف بني ٢ ١٩2. 
2بناsً عليه، قــــد Áتلف )يضG �ملعÕ �ملرتبط ببعض مصطلحا3 �لترميز. 
2على سبيل �ملثاt، فإB ترتيب �ألفر�/ . طائفة ”±خرB2“ فيما يتعلق 
بترميــــز ”مع من“ ســــيختلف 2فقG لطبيعة �خليــــا��3 �ملتاحة �ألخر`. 
2ميكــــن )B تع6 ”±خرB2“ غv )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية فحســــب )2، 
 2( ،Gملعيشية، )2 قريب� بصو� )2سع، )' شخص ليس فر/� . �ألسر

صديقG، )2 جا��، )Z 2ميًال.
2ترميــــز �لطو�ئــــف ال ÀتاY= o حتديد] بوضو» فحســــب،   - ١٨٤
بــــل =B �حلاجة تدعو =B( Y تكوB �إل�شــــا/�3 �ملوجهــــة =Y �لباحثني 



٣٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 tملقصو/. 2)حسن مثا� Õ�2ملستجيـبني �2ضحة بقد� كا[ لتحقيق �ملع
على �لك هو �حلاجة =Y توضيح معÕ ”مع من“ =ما من ناحية �لتو�جد 

)2 من ناحية �ملشا�كة، كما نوقش )عال].

(	bملتغ	ملتعد�� 	+ �	خلو	  (d)
 3�vتفس Y= G3 سيا! قد يؤ/' )حيان�vمتغ =B =ضافة عد  - ١٨٥
 . 3�vملتغ� مبهمــــة. 2من �ملرجح )B يز/�/ �نتشــــا� �خلــــو��o �ملتعد/
�لبيانا3 ()2 �لعالقا3 �لشــــا� )2 غv �ملحتملة بني متغ3�v �لد��ســــة) 
بزيــــا/ عد/ متغ3�v �لســــيا!. 2=�� )خذ3 تلــــك �ملتغ3�v كل على 
حد، تصبح �خليا��3 ممكنة (على ســــبيل �ملثاt، �لتو�جد . �لكنيســــة 
 tالحتما� �2لسباحة) 2لكنها =�� )خذ3 معG، فإSا تصبح توليفا3 بعيد
جــــد� /�خل �ملجتمع �إلحصائــــي �لعا/'. بيد )نه ¿ــــب توخي �حلذ� 
عند تقييم هذ] �خلو��o. 2على ســــبيل �ملثاt، قد ُيعتX �لنو\ ملد ســــبع 
ساعا3 . مكاB �لعمل مبثابة خطأ قبل �B يتضح )نه عمل حتت �لطلب 
على =حد` �لســــفن. 2. حني ينبغي تدقيق �لبيانا3 لتحقيق �التســــا! 
فيما يتعلق بتلك �حلاال3، ¿ب توخي �حلذ� عند ”تنظيف“ �لبيانا3. 
2كث�v ما تكوB �خلو��o على هذ� �لنحو فحسب. 2ميكن معاجلة هذ] 
�لقضايا على )فضل Äو من خالt تد�يب �لباحث �2لقائم بالترميز على 

Äو مالئم.

معلوما) (	ملتغb 	القتر	6) 	ألساسية  - 2	�

تدعو �حلاجة =B( Y ينظر مصممو �لد��ســــا3 �الستقصائية   - ١٨٦
بعناية . ما هي �ملتغ3�v �القتر�نية - )'، �ملعلوما3 �لتكميلية �ملتعلقة 
باملســــتجيـبني 2ســــلوكهم - �لV يتعني iعها 2كيفية iعها . /��سة 

�ستقصائية الستخد�\ �لوقت. 

�إلطا� �لتحليلي لألسئلة �ملتعلقة   - ١
باملعلوما3 �ألساسية ١٦

من 2جهة نظر حتليلية، متثل )فعاt �لنا~ مفتر! �لطر! حيث   - ١٨٧
تتالقى �أل2ضا� �لبيئية �2ملشاعر �لشخصية. 2تكشف )فعالنا عن كيفية 
تكيفنا مع )2ضا� معيشتنا. 2. �لوقت ��ته، هي مظهر لقيمنا 2مو�قفنا 
2مشــــاعرنا �لشــــخصية. 2من ناحية )خر`، فإB مــــا نتعلمه من )فعالنا 
يؤثر )يضG على ما ُنقيِّمه، 2نؤمن به 2ُنحبه. 2باملثل، فإB ما نفعله يؤثر 
على )2ضاعنا �ملعيشــــية 2بيئتنا. 2هذ] �لعالقة �لرباعية بني )فعالنا 2بيئتنا 

2شــــخصيتنا موضحة . �لشكل ٣. 2قد يكوB باإلمكاB تسجيل تلك 
�ملعلوما3 . �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت.

	لبيئة 	الجتماعية 
	جلغر	فية  ( P )
=B مــــا ميكــــن )B يفعله �لنــــا~ يتأثــــر مبو��/هم �بالســــيا�   - ١٨٨
 BتاجوÀ 'طا�]. فالوقت �لذ= . Bلذ' يتصرفو� uالجتماعي ��جلغر��
 tقر( متجر بقالة 22سيلة �النتقا( Y= يتأثر باملســــافة sلغذ�� sليه لشــــر�=
�ملتاحة. 2=�� كانت لديهم ســــيا�ִדم �خلاصة 22فر من �ملاt ³يث )Sم 
ال ÀتاجوY= B �لبحث عن )�خص �لعر02، من �ملحتمل )B يؤثر هذ� 

)يضG على )نشطتهم �لتسوقية.
 Bيعيشــــو V2لفهم كيف يســــتغل �لنا~ مو��/هم . �لبيئة �ل  - ١٨٩
فيهــــا، من �لو�ضح )ننا ÄتاY= o معلوما3 )ساســــية عن �ملو��/ �ملتاحة 
 Bستبيا� . uم �2لبيئة �لV يتصرفوB فيها. 2هذ] �ملعلوما3 ُتجمع عا/

للمعلوما3 �ألساسية.
2. كثــــv من �ألحيــــاB ميكن �إلجابة على �ألســــئلة �ملتعلقة   - ١٩٠
بالبيئة �الجتماعية �2جلغر�فية للمســــتجيـبني بدB2 ســــؤ�t �ملســــتجيـبني 
)نفســــهم، بل ¹مع �ملعلوما3 من �خلر�ئط �2لسلطا3 �ملحلية. 2عندما 
جتر' مقابلة عد مســــتجيـبني من نفس �ملنطقة، على ســــبيل �ملثاt، قد 
 Y= تلفةª ليةg من �ألفضل للباحث قيا~ �ملســــافة من مر�فــــق Bيكــــو
بيو3 مستجيـبني ªتلفني ªتا�ين، بدًال من )B يطلب =Y كل مستجيب 
)B يقيس �ملســــافة مــــن بيته �لبعيد =Y �ملر�فق �ملحلية. 2هكذ� ســــيخف 
 3�sيصبح �لقيا~ )/! بســــبب �إلجر� B( لــــر/ 2من �ملحتمــــل� sعــــب

 .�ملوحد .Haraldsen (2000) Y= t2تستند هذ] �ملناقشة . �ملقا\ �أل  ١٦

�� �ملو��/ �لشخصية �2ملا/ية �2الجتماعية
��

 .Haraldsen (2000) �ملصد	: 

�ألنشطة
�

�لقيم �2ملو�قف �2ملشاعر �لشخصية

Qلنا	لشخصية ألنشطة 	
	ملعا6 	الجتماعية  	لشكل ٣ - 
�لبيئة �الجتماعية �2جلغر�فية



٣٧

�شمولها �لوقت   Pستخد�� بيانا'   mمجا  - ثالثًا 

	ملو	�� 	لشخصية 
	ملا�ية 
	الجتماعية  (d)

يشــــv مصطلح ”�ملو��/ �لشخصية“ =Y �ملها��3 �2لصفا3   - ١٩١
غv �ملا/ية مثل �لتعليم �2لصحة. 2تشــــمل �ملو��/ �ملا/ية �ألصوt �لعينية 
 مثل �لنقو/، �2لســــيا��3، �2ملناtZ 2مر�فق �ألســــر �ملعيشــــية. 2)ســــر
�لفــــر/ 2)صدقاZ2 [ÃمالÃ] . �لعمل يشــــكلوi BيعG جز�sً من �ملو��/ 

.(Allardt, 1975) /الجتماعية للفر�
2ليس من �لسهل /�ئمG =ظها� �لعالقا3 بني �ملو��/ �لشخصية   - ١٩٢
 ��= Ë3 �لبيئية من ناحية 2)منا¦ �لنشا¦ من ناحية )خر`. 2ح�v�2ملتغ
 Bجر` 2ضع مو��/ 2بيئة �ملســــتجيب بالتفصيل 2قياســــهما . �ســــتبيا
�ملعلوما3 �ألساســــية، فإننا ³اجة =Y معرفة ما هى �ملو��/ �ملتاحة 2ما 
هو نو� �لبيئة �لV يوجد فيها �ملســــتجيبوB. 2هذ� يســــاعدنا على فهم 
 �vمنهجية، كث خيا��3 �لنشــــا¦ �لV لديهم . حاال3 معينة. 2بعبا�
 Vل� Zملوضع )2 �لرمو� Zلوســــيطة. فرمــــو� '�Iبعض �ملتغ Y= oتاÄ ما
 3�vا حتد/ تلك �ملتغS( 2ســــائل �لنقل �ملختلفة ينبغي �عتبا� Y= vتشــــ
�لوســــيطة. 2على ســــبيل �ملثاt، ال يستطيع �لشــــخص �ستخد�\ مر�فق 
�ألسر �ملعيشية �ملوجو/ باملنـزt =ال عندما يكوB هو بالبيت. 2هكذ�، 
 ال ميكــــن )B تؤثر هذ] �ملر�فق على �لوقت �ملقضي . )نشــــطة �ألســــر
�ملعيشــــية =ال . �لبيت. 2=�� عر[ )B �ملســــتجيب �نتقل =Y منـزt )حد 
�ألصدقــــاs باحلافلة 2ســــيتوجه من هنا� =Y مــــكاB ±خر، ال ميكن بأية 
حاB( t يكوB �ملســــتجيب قد �ســــتخد\ ســــيا� حــــË =�� كاB ميتلك 
 �خليــــا��3 من �ليومية sال ميكن قر� vألخــــ� t2. هــــذ� �ملثا .�2حــــد
مباشــــر، 2لكنها تســــتنتج من تعاقب �النتقاt. 2من �ملحتمل )نه ينبغي 
حتســــني �موZ �ملوضع �2النتقاt �ملستخدمة . �لد��سا3 �الستقصائية 
 3�vمن �ألسهل �ستخد�مها كمتغ Ëو ¿عل حÄ الستخد�\ �لوقت على
2ســــيطة (2هذ� )يضG يوضح )�ية �ملعلوما3 �لسياقية . توضيح طبيعة 

�ألنشطة �ملبّلغ عنها).
�2لصحة �2لتعليــــم مو�/�B جوهرياB للمســــتجيب 2بالتا�   - ١٩٣
يؤثر�B بالضر�2 على )نشــــطته. )ما �ملــــو��/ �ملا/ية، من ناحية )خر`، 
 B( sال ميكن للمر ،tفقــــد ترتــــب ±ثا�� )كثر تعقيد�. 2على ســــبيل �ملثا
يســــتدt بالضر�2 على مبلغ �لنقو/ �ملتا» للمســــتجيب على )سا~ ما 
يكتســــبه. 2فيما يتعلــــق ֲדذ� �ملو�/ 2بعض �ملــــو��/ �ملا/ية �ألخر`، قد 
يكوB �لســــؤ�t عن كم كاB متاحG . �أليا\ �ملشــــمولة بتقا�ير �لنشا¦ 

 .فكر جيد
2كمــــا نوقش فيما يتعلــــق ¹مع �ملعلوما3 �لســــياقية، ميكن   - ١٩٤
قيا~ 2جو/ �ملو��/ �الجتماعية . �لعمو/ �ملســــتقل للسيا! �الجتماعي 
 tعد/ )فر�/ �لعائلة، 22جو/ �لبعض منهم خال Bفإ ،Ê مع من“. 2من”
�ليو\ �2ألنشــــطة �الجتماعية �ملسجلة تشــــكل iيعG �حليا �الجتماعية 
للمســــتجيب. 2=�� نظرنــــا =Y عمو/ �لســــيا! �الجتماعــــي من منظو� 

 sملــــو��/ يتضح مد` )�يتة لتســــجيل 2جو/ )فــــر�/ �لعائلة، �2ألصدقا�
Z2مالs �لعمل . �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت.

2هنا� مشــــكلة )خــــر` )صعب بكثÆ vصــــو« �لعالقا3   - ١٩٥
بني �ملو��/، �2لســــيا! �2ألنشــــطة تتمثل . =ظها� كيفية تأثv �ألنشطة 

�ملختلفة على �ملو��/ �لفر/ية 2بيئة �ملستجيب.

	لقيم 
	ملو	قف 
	ملشاعر 	لشخصية  (+)

تتصل �لقيم ��ملو�قف ��ملشاعر �لشخصية �تصاًال 2ثيقG بفهم   - ١٩٦
)ســــبا( �شتغاt �لنا~ بأنشــــطة معينة. 2هنا� طريقتاB �ئيسيتاB ميكن 
ֲדما تصو� �لك. ففي �لنهج �ألt2، �ملعر2[ بالنمو�o �لســــبـبـي، من 
�ملعتقــــد )B �لقيــــم �2ملو�قف تؤثر على �لطريقــــة �لV يتصر[ ֲדا �لنا~. 
ففــــي حالة �لعمل . �ألســــر �ملعيشــــية، على ســــبيل �ملثــــاt، قد ترتب 
�ملو�قف جتا] )/��2 �جلنســــني ±ثا�� على �لتقسيم �لفعلي لألنشطة /�خل 

�ألسر �ملعيشية.
)ما �لنهج �لثا?، �لذ' يشــــا� =ليه بالنمــــو�o �لوظيفي، فإنه   - ١٩٧
 Bتكو ،v2. �لنهج �ألخ .Gلشعو� �لشخصي قد يتدخل )يض� B( يؤكد
 Xعلى متعة من )نشطة معينة )ك BصلوÀ ~لنا� Bمنا¦ �لنشا¦ ثابتة أل(
منها من �ألنشــــطة �ألخر`١٧. 2جر` توضيح هذ� �لنهج . �ملناقشــــة 

�لسابقة لألبعا/ غv �ملوضوعية للمعلوما3 �لسياقية.
2هنا� مشكلة هامة . ُعر[ �ستخد�\ �لوقت ميكن معاجلتها   - ١٩٨
مبســــاعد هذ� �لنو� من �ألســــئلة غv �ملوضوعية 2تتمثل . �لفر! بني 
�ألنشــــطة �2ألحــــد��. فبيانــــا3 �ألنشــــطة �ملبّلغ عنها . �لد��ســــا3 
 sما يفعله �ملر B( Gتع6 ضمن B( Y= الستقصائية الستخد�\ �لوقت متيل�
هــــو �ملهم، 2من Ê، فإB عمل �لقليل يع6 حيا تعا? من �لفقر. بيد )نه 
، فإSم vحالة عد\ قيا\ �ملســــتجيـبني باإلبال® عن )نشــــطة كث . Ëح
 Bبالغ �أل�ية. 2قد يكو Õقد يكونو� مشــــا�كني . )حد�� ��3 معــــ
)يضG لنفس �لنشــــا¦ متامG معــــاª Bتلفة كلية �هنG بأين Àد� 2. )' 
 G2طعم Gســــيا! �جتماعي. 2هكذ�، تضيف �ألسئلة �ملتعلقة باملعا? لون

=Y �لتقا�ير �حليا/ية لألنشطة.

)نو�� )سئلة �ملعلوما3 �ألساسية  - ٢
(�ملتغv �القتر�?)

م عا/ )ســــئلة �ملعلوما3 �ألساسية (�ملتغv �القتر�?) .:  ُتنظَّ  - ١٩٩
( ) ) �ســــتبياB شــــخصي )2 فر/'، 2 (() �ستبياB لألسر �ملعيشية١٨. 

يوضح هذ� �لنو� من �الســــتدالt ما )طلق عليه �2بر3 مvتوB �لتغذية �ال�جتاعية   ١٧

.(Merton, 1967) لسببية�
تــــر/ . �لفصل �لر�بع مناقشــــة 2توضيحا3 )كثر تفصيالًً الســــتبيانا3 �ملعلوما3   ١٨

�ألساسية.
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2توفر �خلصائص �لشخصية �ألساسية �ألسا~ لتحليل �لفر2! . )منا¦ 
 ،tألنشطة حســــب �جلنس، �2لســــن، �2حلالة �لز�2جية، 22جو/ )طفا�
�2لتعليم، �2لوضع . �لقو �لعاملة. 2يشــــكل تكوين �ألســــر �ملعيشية 
 2حجمها 2/خلها �ملعلوما3 �ألساســــية �ملســــجلة . �ســــتبياB �ألسر

�ملعيشية.

2ينبغي �السترشــــا/ باحتياجا3 �ملســــتعملني فيما ُيجمع من   - ٢٠٠
متغ3�v �قتر�نية =ضافية. 2على ســــبيل �ملثاt، =�� كاB �لد�فع �لرئيســــي 
 vغ oجلمــــع �ملعلومــــا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت هو /��ســــة �إلنتا
 �لســــوقي، عندئذ يكــــوB من �ملفيد جد� معرفة شــــيs ما عن �أل�صد
�لر)½اليــــة لألســــر �ملعيشــــية (�ألجهــــز �ملنـزلية، =¸) 2عن �ســــتهال� 
خدما3 �لســــو! �لV حتل gل عمل )فر�/ �ألسر �ملعيشية (�خلا/ما3، 
 v�2عاية �ملســــنني، =¸). 2عند /��ســــة توف ،t2مر�كــــز �عايــــة �ألطفا
�لرعايــــة غv �لنظامية، من �أل�ية iع �ملعلوما3 عن �لظر2[ �ملحيطة 
ֲדذ] �لرعاية. 2قد تنتج معلوما3 مفيد، على ســــبيل �ملثاt، من حتديد 
مقدمــــي �لرعاية غv �لنظاميني للضعفاs �2ملســــنني �2ملعوقني، 2حاال3 
 sيطلبها هؤال Vل� �إلعاقة �لV يعا? منها متلقو �لرعاية، 2نو� �ملساعد
�ملرضى �2ألشــــخا« �لذيــــن يقدموB تلك �ملســــاعد. 2لفهم قر���3 
�ألســــر �ملعيشــــية فيمــــا يتعلق باالشــــتر�� . �ليد �لعاملــــة، من �أل�ية 
 tملكتســــبة من �ألعما� Xألجو�، �2خل� Bعلى بيانا3 بشــــأ tحلصــــو�

�لسابقة، 2/خل )فر�/ �ألسر �ملعيشية.

 2مــــن غv �ملرجح )B تصبح )' /��ســــة �ســــتقصائية 2حيد  - ٢٠١
قــــا/� على iع iيع �ملتغ3�v �القتر�نية �لV ســــvيدها )À 2تاo =ليها 
�لباحثــــوB. 2لذلك، قد تدعو �حلاجة =Y �بط �لد��ســــة �الســــتقصائية 
الســــتخد�\ �لوقت مبجموعا3 بيانا3 )خر` تتضمن طائفة )2سع من 
�ملتغــــ3�v �القتر�نيــــة. 2قد يتمثل حل ±خر . =ضافة 2حد�3 مســــتقلة 
بذ�ִדا =Y /��ســــة �ستقصائية موجو/ مســــبقi 2( Gع �لبيانا3 �ملتعلقة 

باستخد�\ �لوقت كجزs من /��سة �ستقصائية متعد/ �ألغر�0.

�تمع 	لد�	سة 	الستقصائية ها( - 

. �لد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت يتألف rتمع   - ٢٠٢
�لد��ســــة �الســــتقصائية من ُبعديــــن - �ألشــــخا« )2 ’�ֱדتمع موضع 
�الهتمــــاP‘ ��لبعد �ملتعلق بالوقت. �2ملجموعة �ملؤلفة من هذين �لُبعدين 
ميكن تصو�ها كشــــبكة من �لنقا¦ متثل �ملجتمع �الســــتدال� للد��سة 
�الستقصائية الستخد�\ �لوقت. �2خلطو �ألY2 . تصميم )' عينة هي 
�لعنايــــة بتحديد 2حد�3 �لتحليل �2ملجتمع �ملســــتهد[ uذ] �لوحد�3 

�لV يلز\ 2ضع تقدير�u 3ا.

Pֱדتمع موضع �الهتما�
يتطلــــب تعريف �ملجتمــــع موضع �الهتمــــا\ �لتحديد �لدقيق   - ٢٠٣
لألشــــخا« �لذين يتعني متثيلهم . �لد��سة �الســــتقصائية. 2. معظم 
�لنو�حــــي، تكوB �لقضايا �ملتعلقة بالتعريف هي نفســــها . �لد��ســــا3 
�الســــتقصائية �ألخر` لألســــر �ملعيشــــية �لقائمة على �لسكاB. 2تدعو 
 o��/= Bا� قر���3 بشــــأO� Y=2 ،حتديــــد �ملنطقة �جلغر�فية Y= حلاجــــة�
)2 عد\ =/��o �لــــز��2 �ملؤقتني �2ألجانب �ملاكثني لفتر�3 طويلة، =¸. 
2من �لناحية �ملثالية، ُيفترB( 0 يشــــمل �ֱדتمع �ملســــتهد� �ألشخا« 
�لذين يعيشــــوB . مؤسســــا3 (�لســــجوB، �2ملستشــــفيا3، �2لقو�عد 
ل، 2لكن هؤالs �ألشــــخا«  �لعســــكرية، =¸)، 2عدميــــي �ملأ2` �2لرُّحَّ
 . ¥وuم . �لد��سا3 vبوجه عا\ بسبب �لصعوبة �لكب B2ُيســــتبعد
�الســــتقصائية. 2هكذ�، فإB �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، 
مثلها . �لك مثل معظم �لد��ســــا3 �الســــتقصائية للســــكاB، تقتصر 
بوجه عا\ على �ألشــــخا« �لذين يعيشــــوB . عنا2يــــن gلية. بيد )نه 
. �لبلد�B �لV ترتفع فيها نســــبة �لســــكاB �لذين ال يعيشوB . عنا2ين 
ل،   من �لســــكاB �لرُّحَّvتعيش فيها )عد�/ كب Vل� Bليــــة، مثــــل �لبلد�g
 . Bلد��سة �الستقصائية )بعد ممن يعيشو� tمد نطا! ¥و ينبغي مر�عا

عنا2ين gلية.
 G2تســــتخد\ �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت شرط  - ٢٠٤
يضع حد� )/É للسن. 2هذ� �حلد �أل/É تقر�] . �ملقا\ �ألt2 �ألهد�[ 
�لتحليلية للد��ســــة �الستقصائية. 2تظهر �ملما�ســــا3 �لقطرية )B �حلد 
�أل/É للســــن يتر�2» ما بني ٦ ١٥2 عامG. 2بوجه عا\، كلما �Ôفض 
حــــد �لســــن �لذ' ميكــــن �ســــتخد�مه، �Z/ �كتماt �لصــــو� �لV ميكن 
�حلصوt عليها بشــــأB �ســــتخد�\ �لســــكاB للوقت. 2من منظو� عا\، 
ميثــــل تقرير حدَّ ســــنِّ )كثر �ÔفاضG قضية تترتــــب عليها بعض �لنتائج. 
ففــــي كثv من )�جاs �لعاÇ، ُيســــهم �ألطفاt بصــــو� بالغة �أل�ية . 
 tمن �ملناطق، ميثل �جلنو/ �ألطفا vلرفا] �القتصا/' ألســــرִדم. 2. كث�
مو�/� عسكريG هامG. 2حË . )غÕ مناطق �لعاÇ، هنا� �هتما\ شديد 
 ،tفا0 �لدخوÔ�2 ،فــــا0 �لتحصيل �لتعليمــــيÔ�) بالنتائــــج �ملحتملة
��2تفا� معدال3 �لفقر، ��2تفا� معدال3 �جلرمية) للكبا� �لذين كانو� 
gر2مــــني . طفولتهــــم. بيد )B �حلاجة تدعــــو =Y مر�عا =مكانية iع 
�لبيانا3 2نوعية بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت �لV ُتجمع من صغا� �لســــن 

عند تقرير �حلد �أل/É للسن.

�لبعد �ملتعلق بالوقت
ميكــــن تصنيف �لبعــــد �ملتعلق بالوقت بطــــر! ªتلفة، 2على   - ٢٠٥
ســــبيل �ملثاt . شكل ســــاعا3 )2 )يا\ )2 )ســــابيع. �2ليو\ �لبــالغ ٢٤ 



٣٩

�شمولها �لوقت   Pستخد�� بيانا'   mمجا  - ثالثًا 

ســــاعة يســــتخد\ على نطا! �2ســــع بوصفه 2حد �لقيا~ �ألساســــية 
للد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت. 2هو يوفر /�2 طبيعية 
لألنشطة 2يفهمه �ملستجيبوB بوضو». 2باإلضافة =Y �لك، يتمتع، . 
�لد��سا3 �الستقصائية �السترجاعية، باجلا�بية �لتالية: قد� �ملستجيـبني 
ر )نشطتهم خالt �ليو\ �لسابق بد�جة معقولة من �ملوثوقية. على تذكُّ

2تعريف �ليو\ ألغر�0 �لد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\   - ٢٠٦
�لوقت قد يتمثل . �ليو\ �لعا/' من منتصف �لليل =Y منتصف �لليل. 
ل فتر بديلة مدִדا ٢٤ ســــاعة ألنه ميكن للمســــتجيـبني  بيد )نه قد ُتفضَّ
)À Bد/�2 بصو� )/! )نشــــطتهم . �لنقا¦ �لفاصلة بني هذ] �لفتر�3. 
2هكذ�، على سبيل �ملثاt، قد ُيعرَّ[ �ليو\ بأنه �لـ ٢٤ ساعة من �لساعة 
٣ صباحــــY= G �لســــاعة ٣ صباحG �لتالية، =�� جــــر` �فتر�B( 0 معظم 

.Gلساعة ٣ صباح� . Gم كانو� نيامS( بسهولة B2لنا~ سيتذكر�
2تعريف �ملجتمع �الســــتدال� يتطلب حتديــــد �لفتر �لزمنية   - ٢٠٧
�لV ســــتمثلها �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2مع �ألخــــذ . �العتبا� �لنمط 

�لد�2' �ملحتمل لألنشطة على مد` �لسنة، فإB �لفتر �لزمنية للد��سة 
�الستقصائية الستخد�\ �لوقت تعتX من �لناحية �ملثالية ١٢ شهر�. 2قد 
تكوB فتر �لـ ١٢ شهر� سنة تقوميية، )2 قد تكوB )' فتر ١٢ شهر� 
)خر` (على سبيل �ملثاt، من ١ حزير�B/يونيه . سنة ما =Y ٣١ )يا�/

مايو . �لسنة �لV تليها). 2. حني قد تشمل �ملجموعة �ألصلية لأليا\ 
�ملستهدفة ألغر�0 �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت iيع �أليا\ 
 . �لسنة، قد ُتستبعد بعض �أليا\ من �ملجموعة �ألصلية لأليا\ �ملختا�
كعينة ألغر�0 �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2قد تتقر� هذ] �الســــتبعا/�3 
بسبب �لصعوبا3 �لعملية . �حلصوt على بيانا3 �ستخد�\ �لوقت من 
 Bملســــتجيـبني �ملشمولني بالد��سة �الستقصائية عن تلك �أليا\ 2/)2 أل�
 . ،tعا/ية للغاية. 2على ســــبيل �ملثا vألنشــــطة �ملتعلقة ֲדذ] �أليا\ غ�
بعض �لبلد�B، قد يستبعد يو\ عيد �مليال/ 2يو\ �)~ �لسنة �جلديد من 
�ملجتمع �إلحصائي للد��سة �الستقصائية. 2. �لد��سا3 �الستقصائية 

 الستخد�\ �لوقت، ينبغي جتنب تلك �الستبعا/�B= 3 )مكن.vلكب�



تتألف �لبيانا3 �ألساســــية الســــتخد�\ �لوقت من معلوما3   - ٢٠٨
بشــــأB �ألنشــــطة ��لوقت u �ليوP �لذ� حتد� فيــــه (�مدִדا) ��ألبعا� 
�لســــياقية لألنشــــطة ��3 �لصلــــة باألهد�[ �لتحليلية. 2هــــذ] �لبيانا3 
�ألساســــية ُتجمــــع 2ُتســــجل عا/ عن طريــــق يومية Zمنيــــة )2 مثيل ما 
مبسط. �2ملتغ3�v �القتر�نية، مثل خصائص �ألسر �ملعيشية �2خلصائص 
�لشخصية، �لالZمة )يضG . كثv من �ألحياB لتحليل �ستخد�\ �لوقت، 

ُتجمع 2ُتسجل عن طريق �ستبيانا3 �ألسر �ملعيشية �2ألفر�/.
2متثل �ليومية �لزمنية �أل/� �لرئيســــية للد��ســــة �الستقصائية   - ٢٠٩
ألغــــر�i 0ع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقــــت. Y=2 جانــــب تقرير gتو` 
�ليومية، يتعني �Oا� قر�� بشأB نو� �ليومية �لV ستستخد\، )'، يومية 
٢٤ ساعة ُتسجل �لوقت �لذ' Àد� فيه �لنشا¦ على مد` يو\ مدته 
٢٤ ســــاعة )2 نص6 مبســــط6 ال يسجل عا/ =ال مد �لنشا¦ على مد` 

فتر Zمنية معينة، ليست بالضر�2 يومG مدته ٢٤ ساعة.
2هذ] �لقــــر���3 تتعلق )يضــــG بطريقة �ــــع �لبيانا' (على   - ٢١٠
ســــبيل �ملثاt، �ملقابلة �الســــترجاعية )2 �ليومية �لV ُتتر� للمســــتجيب) 
 G١ ملخص t2ستســــتخد\ . �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2يو�/ �جلد Vل�
 . تصميما3 ١٩ /��ســــة �ستقصائية 2طنية ُ)جريت Zللســــما3 �لبا�
مــــن عــــا\ ١٩٩٥ =Y عــــا\ ٢٠٠١ 2يوضح كيف جــــر` �جلمع بني 
)/3�2 �لد��ســــة �الســــتقصائية 2طــــر! iع �لبيانا3 (�لــــV تناقش . 

�لفصل �خلامس).


	) 	لد�	سة 	الستقصائية 	لقائمة�P Pلف - 
على يومية 	لـ ٢٤ ساعة

توفر يومية �لـ ٢٤ ســــاعة �لوســــيلة �لالZمة للقيا\ بتســــجيل   - ٢١١
مرتب ZمنيG 2شامل جلميع �ألنشطة �لV يقو\ ֲדا �ملستجيب على مد` 
يو\ مدته ٢٤ ســــاعة. 2قد متثل فتر �لـ ٢٤ ســــاعة �ليو\ �لقياســــي من 
�لســــاعة ١٢ . منتصف �لليل =Y �لســــاعة ١٢ . منتصف �لليل )2 قد 
تبــــد) 2تنتهي . 2قــــت يعتX قريبG من 2قت �الســــتيقاÙ �لعا/'، على 
ســــبيل �ملثاt، �لســــاعة ٤ صباحG. 2تســــمح �ليومية بتسجيل )2صا[ 
�ألنشــــطة (مبا . �لك �ألنشطة �ملتز�منة =�� كانت جز�sً من �لتصميم)، 
2)2قا3 بد�يتها S2ايتها، �2ألبعا/ �لسياقية �ملصاحبة �ملتعلقة باألنشطة. 
2يتــــم �حلصوt علــــى rمو� �لوقت �ملقضي . نشــــا¦ ما خالt �ليو\ 

¹مع مد كل حد� للنشا¦ طو�t فتر �لـ ٢٤ ساعة.

2تتمثــــل �لقضايا �لرئيســــية . تصميم �ليوميــــة �لزمنية لـ ٢٤   - ٢١٢
ساعة فيما يلي:

 . Gل حرفي �صف �ألنشــــطة: ما =�� كانت �ألنشــــطة ُتسجَّ  ( ( )
�ليومية (�ليومية �لزمنيــــة ”�لكاملة“) )2 باالختيا� من قائمة 
)نشطة ســــابقة �لترميز 2مطبوعة مســــبقG . �ليومية (�ليومية 

�لزمنية ”�لبسيطة“).
تسجيل �لوقت: ما =�� كاB �لوقت �لذ' Àد� فيه �لنشا¦   ())
ح بتســــجيل )2قــــا3 �لبد�يــــة �2لنهاية �لفعليــــة (طريقة  ُيوضَّ
�لتســــجيل �ملفتو» )2 طريقة �لفتر�3 �ملفتوحة) )2 باستخد�\ 
فتر�Z 3منية gد/ مطبوعة مسبقG . �ليومية. 2عند �ستخد�\ 
 tا� قر�� ±خر يتعلق بطوO� يتعني ،طريقــــة �لفتر�3 �ملحد/

 .�لفتر
تسجيل �ملعلوما' �لســــياقية: ما =�� كانت متغ3�v �لسيا!   (o)

ُتسجل كجزs من 2صف �لنشا¦ )2 بصو� مستقلة.

2صف �ألنشطة: �ليوميا3 ”�لكاملة“   - ١
مقابل ”�لبسيطة“

�ستخدمت �لد��سا3 �الستقصائية �لوطنية �ملتعلقة باستخد�\   - ٢١٣
�لوقت نوعني من يوميا3 �لـ ٢٤ ساعة - يومية كاملة 2يومية بسيطة. 
2يتمثــــل �الختال[ �ألساســــي بني �الثنتني . �لطريقة �لV ُتســــجل ֲדا 
)2صا[ �ألنشــــطة. فاليومية �لكاملة مصممة لتد2ين �أل2صا[ �حلرفية 
لألنشــــطة �لــــV ُترمَّز فيمــــا بعــــد ()2 ”�لالحقة �لترميــــز“) . تصنيف 
لألنشــــطة. 2من ناحية )خر`، ُتقِصر �ليومية �لبسيطة )2صا[ �ألنشطة 
على تصنيف شــــامل، B=2 كاg Bد2/� بالضر�2، لألنشطة ”�لسابقة 

�لترميز“. 

�ليومية �لزمنية ”�لكاملة“ لـ ٢٤ ساعة
يتألف �لشــــكل �ألساســــي لليوميــــة �لزمنية �لكاملــــة لـ ٢٤   - ٢١٤
ســــاعة من عمو/ لتســــجيل 2قت بد�ية S2اية �لنشا¦ 2عمو/ لوصف 
�لنشا¦ �لرئيســــي. �2هنــــG بالقــــر���3 �ملتعلقــــة مبضمــــوB �لد��ســــة 
�الســــتقصائية، تشــــمل �ليومية )عمد =ضافية لتسجيل �ألنشطة �لثانوية 
)2 �ملتز�منة 2متغ3�v �لسيا!. 2يوضح �جلدt2 ٢ هذ] �لعناصر �ملتعلقة 

باليومية.
2عنــــد =جــــر�s مقابلــــة �ســــتذكا�ية (يشــــا� =ليهــــا باليومية   - ٢١٥
”�السترجاعية“)، يبد) �لباحث بتوجيه �ألسئلة ”ما�� كنت تفعل بعد 


	) 	لد�	سة 	الستقصائية جلمع بيانا) 	ستخد	! 	لوقت�P  - tبع	�

٤٠



٤١

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة   '���:  - 	�بعًا 

عناصر تصميم 	لد�	سا) 	الستقصائية 	لوطنية 	حلديثة الستخد	! 	لوقت v بلد	� iتا��  - ١ 2
	جلد
طريقة �ع �لبيانا':��L �لد	�سة �الستقصائيةنوK �لد	�سة �الستقصائية�لد	�سة �الستقصائية�لبلد

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت )ستر�ليا
لعا\ ١٩٩٧

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ٥ /قائق

�لتر� للمستجيب؛ يومية ليومني

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت بنن
لعا\ ١٩٩٨

2حد مستقلة للد��سة �الستقصائية 
فيما يتعلق مبؤشر�3 �لعمل �2لدخل 

�2ملؤشر�3 �الجتماعية �2لتعليم

يومية مبسطة؛ ٦٢ نشاطG؛ فتر�3 
مد كل منها ١٥ /قيقة

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه؛ 
يومية ليو\ �2حد

�لد��سة �الستقصائية �لوطنية الستخد�\ �جلمهو�ية �لد2مينيكية
�لوقت لعا\ ١٩٩٥

 يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ١٥ /قائق

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه 
�2ملشاهد؛ يومية ليو\ �2حد

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت iهو�ية كو�يا
لعا\ ١٩٩٩ . iهو�ية كو�يا

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ١٠ /قائق

�لتر� للمستجيب، �2ملقابلة 
�الستذكا�ية؛ يومية ليومني

iهو�ية ال2 �لدميقر�طية 
�لشعبية

�لد��سة �الستقصائية للمصر2فا3 
 �2الستهال� لعا\ ١٩٩٨؛ 2حد

�ستخد�\ �لوقت

2حد �لد��سة �الستقصائية 
للمصر2فا3 �2الستهال�

يومية مبسطة؛ ٢١ نشاطG؛ فتر�3 
مد كل منها ٣٠ /قيقة

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه؛ 
يومية ليو\ �2حد

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ جنو( )فريقيا
�لوقت، ٢٠٠٠

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ٣٠ /قيقة

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه؛ 
يومية ليو\ �2حد 

�لد��سة �الستقصائية �لسويدية �لسويد
الستخد�\ �لوقت، ٢٠٠٠

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ١٠ /قائق

�لتر� للمستجيب؛ يومية ليومني

Bلرصد �لشامل للد��سة �الستقصائية عما�
للمؤشر�3 �لوطنية �لسنوية، لعا\ 

١٩٩٩

2حد �لد��سة �الستقصائية 
ملصر2فا3 2/خل �ألسر �ملعيشية

يومية مبسطة؛ ٢٣ نشاطG؛ فتر�3 
مد كل منها ١٥ /قيقة

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه 
�2إلبال® �لذ�؛ يومية ليو\ �2حد

�لد��سة �الستقصائية �لوطنية لأل2ضا� غو�تيماال
�ملعيشية . غو�تيماال لعا\ ٢٠٠٠

2حد �لد��سة �الستقصائية �ملتعلقة 
باأل2ضا� �ملعيشية

Gلوجه؛ يومية مبسطة؛ ٢٢ نشاط Gملقابلة �الستذكا�ية 2جه�
يومية ليو\ �2حد 

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ فلسطني
�لوقت، ١٩٩٩-٢٠٠٠

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ٣٠ /قيقة

�لتر� للمستجيب؛ يومية ليو\ �2حد 

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ فنلند�
�لوقت، ٢٠٠٠/١٩٩٩

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ١٠ /قائق

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه 
مبساعد �حلاسو(؛ يومية ليومني

�لد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة كند�
لعا\ ١٩٩٨ �لد�2 ١٢ للد��سة 

�الستقصائية الستخد�\ �لوقت

�ملقابلة �الستذكا�ية �uاتفية مبساعد يومية كاملة؛ فتر مفتوحةمستقلة
�حلاسو(؛ يومية ليو\ �2حد 

�لد��سة �الستقصائية �لوطنية �ملتعلقة �ملغر(
١٩٩٨/١٩٩٧ ،مبو�Zنة �لوقت للمر)

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه؛ يومية كاملة؛ فتر مفتوحةمستقلة
يومية ليو\ �2حد 

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت �ملكسيك
لعا\ ١٩٩٨

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه؛ يومية كاملة؛ فتر مفتوحةمستقلة
يومية ليو\ �2حد 

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ منغوليا
�لوقت، ٢٠٠٠

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ١٠ /قائق

�لتر� للمستجيب �2ملقابلة 
�الستذكا�ية 2جهG لوجه؛ يومية 

لـ ٢-٣ )يا\ 
tلد��سة �الستقصائية لليد �لعاملة نيبا�

١٩٩٩/١٩٩٨
2حد �لد��سة �الستقصائية لليد 

�لعاملة
 )سئلة مبسطة عن )نشطة ªتا�

ضمن �ستبياB �ليد �لعاملة
�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه؛ 
rمو� �لساعا3 �لV قضيت . 
vنشطة معينة . �لـ ٧ )يا\ �ألخ(

�ملسح �ملتعلق بد��سا3 قيا~ مستويا3 نيكا��غو�
�ملعيشة لعا\ ١٩٩٨

2حد �ملسح �ملتعلق بد��سا3 
قيا~ مستويا3 �ملعيشة

Gلوجه؛ يومية مبسطة؛ ٢٢ نشاط Gملقابلة �الستذكا�ية 2جه�
يومية ليو\ �2حد 

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ نيوZيلند�
�لوقت، ١٩٩٩/١٩٩٨

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ٥ /قائق

�لتر� للمستجيب؛ يومية ليومني

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت �uند
لعا\ ١٩٩٨

يومية كاملة؛ فتر�3 مد كل مستقلة
منها ٦٠ /قيقة

�ملقابلة �الستذكا�ية 2جهG لوجه؛ 
يومية لـ ٣ )يا\ 



٤٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

يومية Xمنية U	) فتر	) Xمنية مفتوحة  - ٢ 2
	جلد

�قت �لنهاية�قت �لبد�ية

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)

ما�� كا� نشاطك 
�لرئيسي؟

(يرجى تسجيل 
�يع �ألنشطة، ح� 

لو � تستمر Uال 
ملن فعلت هذ�؟لبضع �قائق)

ما�� كنت تفعل 
 u خال� �لك

:ين كنت؟نفس �لوقت؟

من كا� معك 
بالبيت :� معك 
بعيد5 عن �لبيت؟

منتصــــف �لليــــل بدقيقة �2حــــد ()2 )يG كانت نقطة بد�يــــة �ليومية) . 
 B2نتهى �لك؟“ 2عندئذ يد� Ëبد) �لك؟ 2م Ë(يو\ يومية معني)؟ 2م
�لباحث �لر/ حرفيG 2)2قا3 �لبد�ية �2لنهاية �ملبّلغ عنها . �ليومية. 2عند 
�لقيا\ )يضG بتسجيل )نشطة متز�منة، ُيجر' �لك بتوجيه �ألسئلة ”هل 
 Ëبد) �لك؟ 2م Ëلك �لوقت؟ 2م� tخر خال± sكنت تفعل )' شــــي
�نتهى �لك؟“ 2يدB2 �لر/ . �ألعمد �ملقابلة. 2للتمييز بني �ألنشــــطة 
�ملتعاقبة ��ألنشــــطة �ملتز�منة، ميكن توجيه سؤ�t =ضا. ±خر، مثل ”هل 
)2قفت (�لنشا¦ �لرئيســــي/�أل�2 �ملبّلغ عنه) للقيا\ (بالنشا¦ �لثانو'/ 
�إلضا. �ملبّلغ عنه)؟“ 2ُتســــتخلص �ملعلوما3 �لسياقية �ملتعلقة بالنشا¦ 
�لرئيســــي بتوجيه �ألســــئلة ”)ين كنت؟“ 2 ”من كاB معك؟“، =¸. 
 t2تستكمل بقية �ليومية بسلسلة متعاقبة من �ألسئلة �ملماثلة تبد) بالسؤ�

”ما�� فعلت بعد �لك؟“
2. حالة �ســــتخد�\ �ليوميــــة كيومية ُتتر� للمســــتجيب )2   - ٢١٦
 sكيومية ”�لغد“، ُتعطى للمستجيـبني توجيها3 لتد2ين )نشطتهم 2مل

�ألعمد . �ليومية 2هم يباشرB2 )عماuم �ليومية.
٢١٧ - 2. �لشــــكل �ملبني . �جلدt2 ٢، ¿ر' تد2ين )2قا3 �لبد�ية 
 �2لنهايــــة. 2هنــــا� خيا� ±خر يتمثل . �ســــتخد�\ فتــــر�Z 3منية gد/
تقسم �لـ ٢٤ ساعة =Y )جز�Z sمنية . �لشكل �لذ' تأخذ] �ليومية كما 

هو موضح . �جلدt2 ٣ (¿ر' )/نا] تناt2 يوميا' �لفتر�' �ملفتوحة 
 Y= مبزيد من �ملناقشة). 2. هذ] �حلالة، تقسم �ليومية Lلفتر�' �حملد���
صفــــو[ - حيث يقابل كل صف فتر Zمنية 2ُيدBَّ2 2صف �لنشــــا¦ 
 =Y يسا� �لرقم �لذ' يقتر( من 2قت �لبد�ية. 2=�� �ستمر �لنشا¦ مد
)طــــوt من فتــــر Zمنية �2حد، ُيتخذ =جر�s لإلشــــا� =Y �لك - مثل 

�سم سهم متجه =Y 2قت �لنهاية �لتقريـ�.
�ليومية �لزمنية �لبسيطة لـ ٢٤ ساعة

يقد\ �لشــــكل ٤ مثاًال توضيحيG ليومية Zمنية بسيطة تتضمن   - ٢١٨
٢٢ طائفــــة نشــــا¦ ســــابقة �لترميز تشــــكل �لبنو/ �لفرعيــــة (مفر/�3 
�لصفــــو[) 2فتــــر�Z 3منية مــــد كل منها ١٥ /قيقة تشــــكل عنا2ين 
�ألعمــــد. 2. هذ� �ملثاt بالذ�3، يبد) يو\ �لـ ٢٤ ســــاعة . �لســــاعة 
٤ صباحG. 2يتم تســــجيل �ألنشطة بالتأشv على �لفتر�3 �لزمنية (على 
ســــبيل �ملثاt، برســــم خط )فقي) �ملقابلة لصف طائفة �ألنشــــطة ��3 
�لصلة. 2. هذ� �لشــــكل، توضح �ألنشــــطة �ملؤشر عليها )B �ملستجيب 
 ،Gلســــاعة ٥,٤٥ صباح� Y= G��2قد� من �لســــاعة ٤ صباح Gنائم Bكا
2قا\ بأنشــــطة �عاية شــــخصية من �لســــاعة ٥,٤٥ =Y �لساعة ٦,١٥ 

2تناt2 �إلفطا� من �لساعة ٦,١٥ =Y �لساعة ٦,٣٠.



٤٣

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة   '���:  - 	�بعًا 

2نقطــــة �لقــــر�� �لرئيســــية . تصميم �ليومية �لبســــيطة تتعلق   - ٢١٩
 Y= )لتجا�� vلقائمة. 2تش� . oتد� Vباأل2صا[ 2عد/ �لطو�ئف �ل
 Y= 2باإلضافة .Gعملي Gقد تشكل مستو` علوي Gحو�� ٣٠ نشــــاط B(
جعل �ليومية )قل سالســــة 2ُمضيعِّة للوقت، ”فإB �ألنشــــطة �لV تفو! 
�حلد قد تؤثر ســــلبيG على نظر �ملســــتجيب =Y �لبد�ئل، 2من Ê، تقلل 
 Ï2ا �ألS( 0يع �ألنشــــطة بنفس �أل�جحية، بافتر�i من فر« �ختيا�

.(Rydenstam, 2000) “0بالغر

�ليومية �لزمنية �لكاملة مقابل �لبسيطة
يتوقــــف �الختيا� بني �ليومية �لكاملة �2ليومية �لبســــيطة على   - ٢٢٠
�ألهد�[ �لتحليلية للد��ســــة �الســــتقصائية، �2ملو��/ �ملتاحة، �2ملسائل 

 �2لكتابة �2لقابلية للمقا�نة �لد2لية.sملتعلقة باإلملا\ بالقر��

�ألهد��
توفر �لر/2/ �لناجتة من �إلبال® عن �ألنشــــطة حرفيG �لبيانا3   - ٢٢١
�لV ميكن �ستخد�مها لطائفة �2سعة من �لتحليالr . 3اال3 مو�ضيع 

ªتلفة. 2هكذ�، ميكن حتقيق طائفة �2ســــعة نســــبيG من )هد�[ �لد��سة 
 Gمســــبق �الســــتقصائية. �2ليوميــــا3 �لزمنية �لV تتضمن )نشــــطة gد/
ال ميكن )B تفي بنفس �لطائفة �لو�ســــعة من �ألهد�[. 2هنا� ســــبب 
�2ضح يتمثل . )نه . هذ] �حلالة ُتد�~ rموعة )نشــــطة gد2/ بقد� 
كبv. 2فضًال عن �لك، =�� تطلبت �ألهد�[ �لتحليلية iع بيانا3 عن 
�ألنشطة �ملتز�منة �2ألبعا/ �لسياقية لألنشطة، تكوB �ليومية �لكاملة هي 
�خليــــا� �لضر�2' �ملفضل على �ليومية �لبســــيطة. 2ليس باإلمكاi Bع 

هذ] �لبيانا3 بسبب تصميم �ليومية �لزمنية �لبسيطة.
2=�� كاu� Bــــد[ هــــو �لتركيــــز علــــى طو�ئف gــــد/ من   - ٢٢٢
�ألنشطة، قد تكوB يومية �ألنشطة �ملحد/ مسبقG )فضل. 2على سبيل 
�ملثاt، جر` �ستخد�\ هذ� �لنو� من �ليوميا3 . /��سا3 �ستقصائية 
 ،t2على سبيل �ملثا ،Bكز3 على )نشطة معينة لفئا3 فرعية من �لسكا�
 )نشــــطة عمل �ملد�ســــني (Harvey and Spinney, 2000b، 2/�ئر
 Gيض( �إلحصا3�s �لسويدية، ١٩٧١). 2فائد �ليومية �لبسيطة متوخا
. =طا� برنامج مستمر للد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت يتألف 

مثا2 توضيح لشكل يومية U	) فتر	) yد�� مع معلوما) سياقية  - ٣ 2
	جلد

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)

ما�� كا� نشاطك 
�لرئيسي؟

(يرجى تسجيل �يع 
�ألنشطة، ح� لو � 
ملن فعلت هذ�؟تستمر Uال لبضع �قائق)

ما�� كنت تفعل خال� 
:ين كنت؟�لك u نفس �لوقت؟

من كا� معك بالبيت 
:� معك بعيد5 عن 

�لبيت؟
٠,٠٠
٠,٠٥
٠,١٠
٠,١٥
٠,٢٠
٠,٢٥
٠,٣٠
٠,٣٥
٠,٤٠
٠,٤٥
٠,٥٠
٠,٥٥
١,٠٠



٤٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

مثا2 توضيح ليومية بسيطة 	لشكل ٤ - 
a٩,٠٠-٨,٠٠١٠,٠٠-٧,٠٠٩,٠٠-٦,٠٠٨,٠٠-٥,٠٠٧,٠٠-٤,٠٠٦,٠٠-٥,٠٠طو�ئف �لنشا

�١لنو\ �2خللو/ للر�حة
�٢ألكل

�٣لرعاية �لشخصية
(Vلو�جب �لبي� G�٤ملد�سة ()يض

�٥لعمل كمستخد\
�٦لعمل . نشا¦ جتا�' خا«

�٧لعمل بالز��عة
٨تربية �حليو�نا3

٩صيد �أل½ا�
�١٠لتسو!/�حلصوt على �خلدما3

�١١لنسج، �2حلياكة، �2لعناية �ألخر'  باملنسوجا3 
�١٢لطهي

�١٣لعمل �ملنـز� (�لغسل، �2لتنظيف)
�١٤عاية �ألطفاt/�لكبا�/�ملسنني

G2=ياب Gهاب� t�١٥النتقا
�١٦النتقاال3

Bلتلفزيو� ١٧مشاهد
s�١٨لقر�

�١٩جللو~ مع �لعائلة
�٢٠لتمرين �لرياضي

�٢١لزيا��3 �الجتماعية
٢٢مما�سة �uو�يا3

٢٣)نشطة )خر`، حتد/

من /��سا3 �ستقصائية غv متكر� 2لكنها شاملة 2جتر`، مثًال، كل 
٥ )2 ١٠ سنو�3، 2/��سا3 �ستقصائية بينية )كثر تكر��� 2لكن )قل 
تكلفة 2)قل تفصيًال. 2. حني تستخد\ �لد��سا3 �الستقصائية �ألكثر 
 Vلد��سا3 �الستقصائية �ألكثر تكر���، �ل� Bوًال �ليومية �لكاملة، فإ¥
ُتصمــــم للتخفيف =É/( Y حد من �لعبs �لو�قع على �ملســــتجيب، قد 

تستخد\ عندئذ �ليومية �لبسيطة.

�لتكاليف
باملقا�نــــة بنهج �ليوميــــة �ملفتوحة، يوفر Sج يومية �ألنشــــطة   - ٢٢٣
�ملحد/ مسبقG طريقة )قل تكلفة بكثv جلمع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت. 
 Bتكو B( ليومية بسيطة 2. ظل بعض �لظر2[، ميكن� Bتكو B( 2ميكن
��تية �إل�شــــا/ بد�جا3 متفا2تة. 2ال يقتضي �ألمر ترميز �ألنشطة بعد 

iع �ليومية.

�ملسائل �ملتعلقة باإلملاP بالقر�LR ��لكتابة
 2عــــال2 على �لك، قد ال تتطلب يومية �ألنشــــطة �ملحد/  - ٢٢٤
 t�2لكتابة . �ملجتمع �ملشمو sنفس ��تفا� /�جة �إلملا\ بالقر� Gمسبق
بالد��ســــة �الستقصائية، ألSا ال تتطلب من �ملستجيب تد2ين )نشطته. 
  �2لكتابة مبساعدsحد ما �لتغلب على مشكلة �إلملا\ بالقر� Y= 2ميكن
مــــن �لعد�/ين/�لباحثني. ففي يومية �ألنشــــطة �ملحد/ مســــبقG، يكفي 
�لتأشــــÆ vطو¦ . شبكة لتســــجيل �ألنشطة، )' )B يكوB �ملستجيب 
 G١٩، 2لكن ليس مطلوبt2كانت �ليومية ��تية �لتنا ��= sقا/�� على �لقر�

منه بالضر�2 )B يكتب.

=�� كاB باالســــتطاعة حتديد �ألنشطة عن طريق �لصو� بدًال من �لعبا��3 �للفظية،   ١٩

.�v�2لكتابة �ملطلوبة تقل كث sجة �إلملا\ بالقر��/ Bفإ



٤٥

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة   '���:  - 	�بعًا 

�لقابلية للمقا	نة �لد�لية ٢٠
كمــــا �كــــر ±نفــــG، فإنــــه . Sج �ليوميــــة �ملفتوحــــة، يصف   - ٢٢٥
�ملســــتجيبوB )نشــــطتهم بعبا��ִדم هم. 2يقو\ موظفوB مد�بوB بترميز 
هذ] �لعبا��3 �2جلمل 2فقG لنظا\ ترميز لألنشــــطة. �2ملبا/¬ �لتوجيهية 
�ملعد بعناية تدعم هذ] �لعملية. S .2ج يومية �ألنشطة �لسابقة �لترميز، 
 vمن �لباحثني) بالتأش يقو\ �ملستجيبوB (. مقابلة �ستذكا�ية، مبساعد
على �لنشا¦ �ملحد/ سابقG مبا فيه �لكفاية. 2نتيجة لذلك، ¿ب )B يقو\ 
�ملستجيبوB بترميز 2تصنيف �ألنشطة بأنفسهم. 2ليس للباحث �)' . 
 هذ] �لعملية. 2فضًال عن �لك، كلما قلت طو�ئف �ألنشــــطة �ملوجو/
. �ليوميــــة، )صبحت )كثر جتــــر/�، ª 3/�/Z�2اطر قيا\ مســــتجيـبني 
ªتلفني بتصنيف نفس �لنشا¦ متامG ضمن طو�ئف ªتلفة٢١. �2لتعر0 
خلطــــر حد�2 هذ� �لنو� مــــن �لتصنيف �خلاطئ ُيفترB( 0 يكوB )قل 
عندمــــا يضطلع بالترميز موظفوB مد�بــــوB 2متعا2نوB، يطبقوB نفس 
نظا\ 2تعليما3 ترميز �ألنشــــطة. 2فيما يتعلق بتحقيق �لقابلية للمقا�نة 
�لد2لية، تتســــم عملية �لترميز بأ�ية بالغــــة. 2ما Ç يكن هنا� تصنيف 
موحد لألنشــــطة فضًال عن �لتعا�يف �2ملفاهيم �2لقو�عد �ملوحد، من 
غــــv �ملرجح تصنيف نفس �لنشــــا¦ 2ترميز] علــــى نفس �لنمط بد�جة 
معقولــــة مــــن �ملوثوقية. 2ســــيكوB من �لصعب على �لنــــا~ . ثقافا3 
ªتلفة، 2بلغاª 3تلفة، )B يكوB لديهم فهم موحد بقد� كا[ لقائمة 
موحــــد من �ألنشــــطة �ملحد/ مســــبقG بدB2 2جو/ شــــر» �2ضح ملا 
 .عة �ملختصر هي �ألنشــــطة �ملعينة �لV تشــــكل طائفة . �لقائمة �ملجمَّ

2ستكوB هذ] �ملشكلة )كX لبعض �ألنشطة من �ألخر`.

تسجيل �لوقت  - ٢

�لفتر�' �حملد�L مقابل �ملفتوحة
لتســــجيل �لفتــــر �لزمنية . �ليو\ �لذ' يؤ/` خالله نشــــا¦   - ٢٢٦
ما، يتعني على مصممي �لد��ســــة �الســــتقصائية �ألخذ بأحد خيا�ين. 
�2خليا� هو بني �ستخد�\: ( ) ) �لفتر�' �لزمنية �حملد�L �لV تكوB فيها 
)جز�Z sمنية غv متد�خلة 3��2 طوt موحد٢٢، تغطي �لـ ٢٤ ساعة . 
�ليو\ 2مطبوعة مسبقG . �ليومية )2 (() �لتسجيل �ملفتو� ()2 �لفتر�' 

�ملفتوحة) حيث يقو\ �ملستجيبوB باإلبال® عن )2قا3 بد�ية S2اية كل 
نشــــا¦. 2=�� جر` �ختيا� �ســــتخد�\ �لفتر�3 �لزمنية �ملحد/، عندئذ 
ســــيتعني �Oا� قر�� بشــــأB طوt �لفتر �لزمنية �لذ' ســــُيعتمد. 2يقد\ 
  ٣ t2ليومية فتر�3 مفتوحة. 2ير/ . �جلد G٢ مثــــاًال توضيحي t2جلد�
صو� للفتر�3 �ملحد/ . تلك �ليومية تســــتخد\ فتر�3 مد كل منها 

ºس /قائق.
 2قد )ظهر3 �الختبا��3 �لV تقا�B يوميا3 �لفتر�3 �ملحد/  - ٢٢٧
 . vكب Gلطريقة �ملفتوحة تعطي فر2ق� B( بيوميا3 �لفتــــر�3 �ملفتوحة
جــــو/ �لبيانا3 �لV ُيحصل عليها B(2 مر�جعة �لبيانا3 2جتهيزها )كثر 
تعقيــــد� . �لطريقة �ملفتوحة. 2من ناحية )خر`، تقيس �لفتر�3 �لزمنية 
�ملحد/ �لوقت بدقة )قل منها . �لطريقة �ملفتوحة كما )Sا غv مالئمة 
 جد� (على سبيل �ملثاt، قطع vقص لقيا~ �ألنشطة �لV تستغر! فتر
�لعمل . مهمة ما لتجا�( )طر�[ �حلديث لبضع /قائق؛ 22قائع تقدمي 
 �ملد =�� �ستمر3 )قل من vللطفل). 2هذ] �ألنشــــطة �لقص �ملســــاعد
 Y= قد ينتهي �ألمر ،�لفتــــر �لزمنية �ملحد/ . يومية �لفتــــر�3 �ملحد/
عــــد\ �إلبــــال® عنها، كما يتضح من �لنتائج �لV تشــــB( Y= v يوميا3 
�لفتر�3 �ملحد/ تســــجل عد/� )قل من �ألنشــــطة من يوميا3 �لفتر�3 

�ملفتوحة٢٣.
 tلزمنية �ملســــتخدمة على طو� 2قد يكــــوB تأثv نو� �لفتر  - ٢٢٨
مد �ملقابلة عامًال هامG )يضG. 2على سبيل �ملثاt، قد يكوB من �ملتوقع 
)B يتيح تســــجيل �لفتــــر�3 �ملحد/ طريقة )كثــــر منهجية لإلبال® عن 
�ألنشــــطة تعاقبيG 2من Ê ينقص مــــد �ملقابلة. بيد )B �ملعلوما3 �ملتاحة 
تشــــY= v )نــــه ال يوجد فــــر! ها\ . هذ� �لصد/ بني طريقV تســــجيل 

�لفتر�3 �ملحد/ �2لفتر�3 �ملفتوحة٢٤.
�2ختيــــا� يومية فتر�3 مفتوحة )g 2ــــد/ يرتب )يضG ±ثا��   - ٢٢٩
على 2حد �لتحليل �ألساسية �لV تقدمها �ليومية (�ملعهد �لد�2 للبحث 
�2لتد�يب من )جل �لنهو0 باملر)، ١٩٩٥). 2. حالة �ستخد�\ شكل 
�ليومية �ملفتوحة، فإB �2قعة �لنشا¦ متثل 2حد �لتحليل. بيد )نه . حالة 
 .�ســــتخد�\ �لفتر�3 �ملحد/، فإB 2حد �لتحليل تصبح �لفتر �ملحد/
2ميكــــن حتويل كل منهما =Y �آلخر، 2لو )نه من �ألســــهل �النتقاt من 
 '( . t2كما هي �حلا .حتليل �2قعة �لنشــــا¦ =Y حتليل �لفتر �ملحد/
جانب من �ملنهجية، فإB �ختيا� �لفتر �لزمنية ستقر�] )هد�[ �لد��سة 

�الستقصائية، 2بوجه خا«، �لطر! �لV سُتستخد\ ֲדا �لبيانا3.
.Rydenstam (2000) Y= تستند هذ] �ملناقشة  ٢٠

ميكن �ستخد�\ ما يلي كمثاt. بفر0 )نه توجد . يومية �ألنشطة �لسابق حتديدها   ٢١

فئتاB لألنشــــطة �ا �لعمل �مل¢¡ 2 �`و�يا'. 2يعتX )حد �ملستجيـبني قيامه بالطهي . Sاية 
 Xيصنف �لطهي كهو�ية. 2يعت Ê ألســــبو� هو�ية ممتعة: هي 2قت فر�® بالنســــبة له، 2من�
مســــتجيب ±خر �لطهي مبثابة عمل م�Ú، 2يصنفه على هذ� �لنحو. 2هكذ�، يصنَّف نفس 
�لنشــــا¦ علــــى Äو ªتلف. 2. �ليوميــــة �ملفتوحة، من �ملحتمل )B يصف �ملســــتجيباB هذ� 

�لنشا¦ بأنه طهي، 2يقو\ موظفو �لترميز بإعطائه �لرمز ֲדذ] �لصفة.
�لفتر�3 �لزمنية تعتX منو�جيG موحد على مد�� فتر �لـ ٢٤ ساعة، مع )نه جر`   ٢٢

تصميم بعض �ليوميا3 بفتر�3 )طوt لألنشطة �لليلية.

هــــذ] هي نتائــــج �الختبا��3 �الســــتطالعية ملنهجيا3 �لد��ســــا3 �الســــتقصائية   ٢٣

 Fleming . 3/�2 الســــتخد�\ �لوقــــت �لفنلندية �2لنر2¿يــــة �2لكندية �2ألمريكية كمــــا
 and Spellerberg (1999)، �2ملعهــــد �لد�2 للبحــــث �2لتد�يب من )جل �لنهو0 باملر)

.(١٩٩٥)
نتائج /��سة �ستطالعية فيما يتعلق باملقابالu� 3اتفية . /��سة �ستقصائية كندية   ٢٤

الستخد�\ �لوقت )جريت . عا\ ١٩٨٦.
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�2مبــــا ألB طريقة �لفتــــر�3 �ملحد/ تبســــط �ملر�جعة (على   - ٢٣٠
ســــبيل �ملثاt، باإلقالÉ/( Y= t حد من �ألخطاs ��3 �لصلة بتســــجيل 
)2قــــا3 �لبدs �2لتوقف) �2لتجهيز (نظــــر� ألB 2حد�3 �لبيانا3، على 
ســــبيل �ملثاt، تســــتند =Y فتر�Z 3منية gد/) 2تضمن عد\ جتاZ2 قيد 
�لـ ٢٤ ساعة . �ليو\، نفذ3 معظم �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ 
�لوقت �لV تســــتخد\ �ليوميا3 �لزمنية طريقــــة �لفتر�3 �ملحد/ (�نظر 
�جلدt2 ٣، على ســــبيل �ملثاt). 2يصد! هذ� بصر[ �لنظر عن طريقة 
iع �لبيانا3، مع )B بعض �لد��ســــا3 تشــــB( Y= v طريقة �لتســــجيل 
�ملفتو» )نســــب للمقابال3 �الســــترجاعية، . حني قــــد تكوB طريقة 
�لفتر�3 �ملحد/ )نســــب لليوميا3 �لV تتر� للمســــتجيـبني٢٥. بيد )نه 
فيما يتعلق باملقابلة �uاتفية، كاB من �ملفضل �ســــتخد�\ طريقة �لفتر�3 

�ملفتوحة٢٦.

Lلزمنية �حملد�� Lلفتر� mطو
 mيصبح طو ،=�� تقــــر� �ســــتخد�\ �لفتر�3 �لزمنية �ملحــــد/  - ٢٣١
�لفترL بالغ �أل�ية. �2ملما�ســــا3 �لقطرية . هذ� �لصد/ تشمل فتر�3 
مد كل منها ٥-، ١٠2-، ١٥2-، ٣٠2- ٦٠2 /قيقة مع �ستخد�\ 

فتر�3 )قصر بدًال من فتر�3 )طوt . معظم �ليوميا3 �لزمنية.
 تتمثل . )Sا تؤ/' v2=حــــد` مز�يا �لفتر�3 �لزمنيــــة �لقص  - ٢٣٢
 �ألمد بد�جة )كX مما حتققه �لفتر�3 vإلبال® عن �ألنشــــطة �لقص� Y=
�ألطــــوt. 2بالنظر =B( Y �لفتر�3 �ملحد/ ال ميكنها =ال )B تكوB قريبة 
من )2قا3 بد�ية S2اية �ألنشــــطة (2من Ê مدִדا)، فإB �لفتر�3 �ألقصر 
توفر قيما تقريـبية )فضل. 2. حالة �ســــتخد�\ �لفتر�3 �ملحد/، بوجه 
 tعا\، ميكن �إلبال® عن حد�2 نشــــا¦ �ئيســــي �2حد )2 )كثر خال
 .Xعد/ �ألنشــــطة �لرئيسية )ك Bكا ،tطو( �لفتر؛ 2كلما كانت �لفتر
2عندمــــا Àد� �لــــك، تصبح مر�جعة 2جتهيز �ليوميــــا3 )كثر تعقيد�. 
2تنشــــأ =حد` �ملشــــاكل من �حلاجة =Y �لتفرقة بني �ألنشــــطة �ملتعاقبة 
�2ألنشــــطة �ملتز�منة. 2تنشــــأ مشــــكلة )خر` من �حلاجــــة =O Yصيص 
 )2قا3 بد�ية S2اية غv متد�خلة ألنشطة متعد/ حدثت بالفعل بصو�

متعاقبة 2ليست متز�منة.
�ملعلوما3 �لسياقية  - ٣

باإلضافة =Y تســــجيل كل نشــــا¦ ُمضطلع به 2طوt �لوقت   - ٢٣٣
�لذ' ُقضي فيه، كث�v ما تســــجل �ليوميا3 �لزمنية �ملعلوما3 �لسياقية 
)يضا. 2كما نوقش . فصوt سابقة، ميكن )B تشمل معلوما3 �لسيا! 
�ملكاB �لذ' جر` فيه �الضطال� بالنشــــا¦، 2َمن كاB مع �ملستجيب 

 ،tالنتقا� Gمتضمن Bملســــتجيب =�� كا� tلك �لوقت، 2كيفية �نتقا� .
�2لشخص (�ألشخا«) )2 �ملؤسسا3 �لذين جر` �الضطال� بنشا¦ 
معني من )جلهم، 2ما =�� كاB ُيدفع للمســــتجيب )جر مقابل �لنشــــا¦ 
�ملعــــني. 2تد�o مفــــر/�3 �ملعلوما3 هــــذ] . �ليوميــــا3 �لزمنية ليس 
 فقط الســــتخد�مها . �ألغر�0 �لتحليلية بل )يضG الســــتخد�مها كأ/�
 B( ]2من �ملعر ،tعلى ســــبيل �ملثــــا) معا2نة على �ســــترجا� �لذ�كر
�ألســــئلة �ملتعلقة مبكاB �لنشــــا¦ �2ألشــــخا« �ملوجو/ين )ثناs حد�2 
�لنشــــا¦ ُتعني �ملستجيـبني على تذكر �ألنشــــطة �لV جر` �الضطال� 
ֲדا) 2تســــاعد . مهمة ترميز �ألنشــــطة (¿ر' تناu2ا مبزيد من �ملناقشة 

. �جلزs �خلامس).
2قد نوقشــــت . �لفصل �لثالث �لقضايا ��3 �لصلة باختيا�   - ٢٣٤
متغ3�v �لسيا! �لV تد�o . �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت. 
2حاملا يتم �ختيا� �ملتغ3�v، يتعني �Oا� قر���3 بشــــأB كيفية تسجيل 
�ملعلومــــا3. 2هنــــا� طريقتاB )ساســــيتاB يتحقق ֲדما �لــــك. 2تتمثل 
�لطريقة �ألo��/= . Y2 :عمدL للمتغ�I' �لسياقية جنبY= G جنب مع 
�ألعمد �ملتعلقة بأ2صا[ �ألنشــــطة . �ليومية �لزمنية. 2تتمثل �لطريقة 
�لثانية . �حلصوt على �ملعلوما3 بطريقة مباشــــر بد�جة )قل - على 
ســــبيل �ملثاt، كجزs من �صف �ألنشطة. 2هذ] �لبد�ئل موضحة )/نا] 
فيما يتعلق بأ/3�2 �لد��سة �الستقصائية �ملالئمة لطريقi Vع �لبيانا3 

عن طريق �ملقابلة 2تر� �ليومية للمستجيب.
 .t2ليومية باســــتخد�\ �لنهج �أل G٣ تصميم t22يــــو�/ �جلد  - ٢٣٥
 (٥2 ٤2 ٢ 2. هذ� �لشــــكل، توجه )سئلة �ملتغ3�v �لسياقية (�ألعمد
 2تسجل لكل نشا¦ �ئيسي. 2تدعو �حلاجة =B( Y تكوB �لر/g /2د/
قد� �إلمكاB لتسهيل �لترميز �لدقيق خا�o عملية �ملقابلة. 2هذ� �لشكل 

ط �لتسجيل �2لترميز. مباشر 2ُيبسِّ
�2لشــــكل �ألt2 مناســــب جلمع �ملعلوما3 �لســــياقية �ملتعلقة   - ٢٣٦
¹ميع �ألنشــــطة �لرئيســــية - /B2 �ســــتثنا3�s. 2من ناحية )خر`، قد 
ال تكوB بعض )نو�� �ملعلوما3 مطلوبة =ال ألنو�� معينة من �ألنشــــطة 
- علــــى ســــبيل �ملثــــاt، ال تتعلق �مــــوZ �لتكنولوجيــــا )2 �التصاt =ال 
باألنشــــطة �لV تنطو' على �ســــتخد�\ �التصاt )2 �حلاســــو(؛ )2 قد 
ال تكوB �ملعلوما3 �ملتعلقة بـ ”ملن“ مطلوبة =ال لألنشــــطة �لطوعية )2 
��3 �لصلــــة بالرعاية. 2. هذ] �حلالــــة، ميكن �حلصوt على �ملعلوما3 
كجزs من 2صف �ألنشطة٢٧. 2فيما يتعلق ֲדذ] �لطريقة، تدعو �حلاجة 
 o��/= =Y =عطاs توجيها3 �2ضحة =Y �ملســــتجيـبني تشY= v ضر�2

كما Harvey and Taylor (2000) . /�2، �لصفحة ٢٦٥.  ٢٥

يصد! هذ� فيما يتعلق بالد��ســــا3 �الســــتقصائية �لكندية �2لد��سة �الستقصائية   ٢٦

�ألمريكية �ملخططة لعا\ ٢٠٠٢ على �لصعيد �لوط6.

حصلــــت بعض �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �لقطرية على �ملعلومــــا3 �ملتعلقة ¹ميع   ٢٧

�ملعلوما3 �لســــياقية مبا فيها �ملوضع 2”مع من“ )يضG كجزs من 2صف �ألنشــــطة. 2هذ� 
�لنهج يســــمح باحلصوt على iيع تلك �ملعلوما3 لألنشــــطة �لرئيســــية �2ملتز�منة على حد 

.٣ t2فيما يتعلق باليومية �ملبينة . �جلد tهذ] ليست �حلا B( 2لو ،sسو�



٤٧

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة   '���:  - 	�بعًا 

تلك �ملعلوما3 . تقريرهم عن �ألنشطة. 2. �ملقابال3 �السترجاعية، 
سيحتاo �لعد�/Y= B2 سؤ�t �ملستجيـبني الستخال« �لتفاصيل �ملطلوبة. 
2باملقا�نــــة بالطريقة �ألY2، قد تؤ/' هــــذ] �لطريقة =Y �حلصوt على 
�/2/ ناقصــــة )2 غامضة Y=2 مزيد من �لصعوبا3 . ترميز �ملعلوما3 
�لســــياقية. 2=حد` �لطر! �لV ميكــــن ֲדا �إلقالÉ/( Y= t حد من هذ] 
�ملشــــكلة هي بتنظيم )ســــئلة �لتقصي منهجيG بإ/��جها . �ليومية. 2ير/ 
)حد هذ] �ألشكاt . �ملرفق ٦ حيث توجه rموعة من �ألسئلة �ملتعلقة 
بأنشــــطة منح �لرعاية �2ألنشــــطة غv �ملدفوعة �ألجر بعد تد2ين يومية 

متر2كة للمستجيب.

	) 	لد�	سة 	الستقصائية 	لقائمة على Pسئلة �ر���P با( - 

 tتستخد\ على نطا! �2سع للحصو Lما برحت �ألسئلة �ֱדر�  - ٢٣٧
على �لبيانا3 �ملتعلقة بالوقت �ملخصص ألنشطة معينة. 2تتطلب �ألسئلة 
)B يتذكر �ملستجيبوB كمية �لوقت �لذ' Áصصونه، )2 قد خصصو]، 
ألنشــــطة معينة . فتر معينة مثل يو\، )2 )ســــبو� )2 سنة. 2ير/ )/نا] 

:توضيح لألشكاt �ملختلفة لألسئلة �ملجر/
باألمس، كم قضيت من �لوقت . =عد�/ �لوجبا3؟  -
كم تقضي من �لوقت كل يو\ . =عد�/ �لوجبا3؟  -

. خالt �ألسبو� �ملاضي، كم قضيت من �لوقت . =عد�/   -
�لوجبا3؟

 tألســــبو� �ملاضــــي، هــــل قضيت )' 2قــــت . �ألعما� .  -
�ملنـزلية مبا فيها �لطهي، �2لتنظيف، 2شــــر�s �لبقالة، 2غســــل 
�ملالبس ألســــرتك �ملعيشــــية؟ 2=�� كاB �ألمــــر كذلك، لكم 

ساعة؟
2هنــــا� SجاB جلمــــع �لبيانــــا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت   - ٢٣٨
باستخد�\ �ألسئلة �ملجر/. �2لنهج �ألt2 يستخد\ عا/ . �لد��سا3 
�الســــتقصائية �لV تســــتهد� :نشــــطة معينة 2ال ُتعÕ بالتغطية �لشاملة 
 Bفإ ،tلزمنية �ملعينة. 2على سبيل �ملثا� �2حلصرية لألنشطة طو�t �لفتر
�لد��ســــة �الســــتقصائية �ملتعد/ �ملو�ضيع �2لV تشــــمل مو�ضيع ªتلفة 
مثل �لعمل �ملدفو� �ألجر، �2لصحة، �2لتعليم قد تتضمن ســــؤ�ًال rر/� 
عن �ســــتخد�\ �لوقت يغطي �ألنشــــطة ��3 �لصلة بــــكل موضو� من 
هذ] �ملو�ضيع٢٨. 2هكذ�، لتحسني ¥وt �ألنشطة غv �ملدفوعة �ألجر، 

قد تتضمن �لد��ســــة �الســــتقصائية لليد �لعاملة )سئلة rر/ عن �لوقت 
 t2ال يتنا ،Gملخصص لقائمة من هذ] �ألنشــــطة٢٩. 2كما �كر ســــابق�
هذ� �لدليل تصميم /��ســــا3 �ســــتقصائية من هذ� �لقبيل. بيد )B مز�يا 
2عيو( �لبيانا3 �لV ُتجمع باســــتخد�\ �ألسئلة �ملجر/ �2لV ستناقش 

فيما بعد تتعلق )يضG بنتائج هذ] �لد��سا3 �الستقصائية.
2يتمثل �لنهج �لثا? . �ســــتخد�\ مثيل مبسط ليومية nمنية.   - ٢٣٩
2. هذ� �لنهج، يقد\ �ملســــتجيبوB �ملعلوما3 �ملتعلقة باستخد�\ 2قتهم 
 من �لطو�ئف. 2هذ] �لقائمة لطو�ئف vقائمة قص Y= بَنْسب )نشطتهم
�ألنشطة مصممة لتكوB شاملة 2حصرية قد� �إلمكاB (مشاֲדة لقو�ئم 
�ألنشطة �لسابقة �لترميز . �ليوميا3 �لبسيطة). بيد )نه بدًال من )2قا3 
�لبد�ية �2لنهاية، يســــجل rمو� �لوقت �ملقضي . كل طائفة )نشــــطة 
خالt فتر �ملشــــاهد (على ســــبيل �ملثاt، يو\ )2 )ســــبو�). 2. هذ� 
 �لنهــــج، يكــــوr Bمو� �لوقــــت �ملقضي . iيع �ألنشــــطة مقيد� مبد
�لـ ٢٤ ســــاعة . �ليو\، 2 ١٦٨ ساعة . �ألسبو�، =¸. 2يو�/ �ملرفق 
 B٧ عينة لصفحة . يومية مبســــطة. 2كما يتضح من هذ] �لصفحة، فإ
�ملثيل �ملبســــط . �ليومية قا/� على توفv �ملعلوما3 �ملتعلقة باألنشــــطة 
�لرئيســــية 2مدִדا 2لكن بوجه عا\ ليست �ملتعلقة باألنشطة �ملتز�منة، )2 
بالترتيب �لزم6 لألنشــــطة، )2 بعد/ �لوقائع لكل نشا¦، )2 باملعلوما3 

�لسياقية.
	ملثيال) 	ملبسطة مقابل يوميا) 	لـ ٢٤ ساعة٣٠ جيم - 

كمــــا نوقــــش )عــــال]، ميكــــن تصميم يوميــــة �لـ ٢٤ ســــاعة   - ٢٤٠
�2ســــتخد�مها بطر! ªتلفة. 2بصر[ �لنظر عن هذ] �الختالفا3، توفر 
 sأليا\ )2 )جز�� sيــــع يوميا3 �لـ ٢٤ ســــاعة بيانا3 عن كيفية قضــــاi
�أليا\. 2تتألف �لبيانا3 �ألساســــية من rموعا3 )نشطة متعاقبة 2توفر 
)سســــG للحصوt على مقاييس �ملد/ �لV تستغرقها نفس )نو�� �ألنشطة 
ن �ليومية  . 2حد�3 من �لدقائق �2لســــاعا3 تغطــــي يومG؛ 2هكذ� متكِّ
)يضG من /��سة كيفية تعاقب �ألنشطة. 2بإ/��o متغ3�v �لسيا!، تضع 

يومية �لـ ٢٤ ساعة �ألنشطة . سياقاִדا �ملكانية �2لزمنية �2الجتماعية.
2تتمتع �ألســــئلة �ֱדــــر�L مبيز كوSا )�خــــص طريقة لقيا~   - ٢٤١
كيفية �ســــتخد�\ �لنا~ لوقتهم. 2ميكن )يضG �ستخد�مها بفعالية لقيا~ 
 معدt حد�2 )نشــــطة معينة، 2ال ســــيما �ألنشــــطة �لV حتد� بصو�
 2( 3�Zلة )مو�، كم من �لوقــــت ُيقضى . �إلجاi . ،غــــv متكــــر�
. �إلصالحــــا3 �ملنـزليــــة 2كم عــــد/ �أليا\ �لV ُقضيت . �ملستشــــفى  جر` �ستخد\ هذ� �لنهج . مسو» /��سا3 قيا~ مستويا3 �ملعيشة �لV )جر�ها   ٢٨

�لبنك �لد�2. 2قد ُ)جريت مســــو» �أل2ضا� �ملعيشية )2 مسو» /��سا3 قيا~ مستويا3 
�ملعيشــــة . كثv مــــن �لبلد�B باســــتخد�\ �ملنهجية �لV 2ضعها �لبنك �لــــد�2. 2قد ُ)عد3 
 /��ســــا3 قيا~ مستويا3 �ملعيشــــة . عا\ ١٩٨٠ الستكشا[ طر! حتسني نو� 2جو/
 بيانا3 �ألســــر �ملعيشــــية �لــــV جتمعها �ملكاتب �إلحصائيــــة . �لبلد�B �لناميــــة ֲדد[ Zيا/
�ســــتخد�\ بيانا3 �ألسر �ملعيشية كأســــا~ لصنع �لقر���3 �ملتعلقة بالسياسة �لعامة (�لبنك 

�لد�2، ١٩٩٦).

�ستخدمت �لد��سة �الستقصائية لليد �لعاملة . نيباt لعا\ ١٩٩٩ هذ� �لنهج.  ٢٩

  Hofferth (2000) 2 Juster (2000) قدمها Vلبحو� �ل� Y= هذ] �ملناقشة تستند  ٣٠

Robison (2000) 2 . حلقــــة �لعمل �ملتعلقة بقيا~ ³2و� �ســــتخد�\ �لوقت، )يا�/مايو 
٢٠٠٠، �2شنطوB، �لعاصمة، على �لنحو �لذ' نوقش . تقرير حلقة �لعمل.



٤٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

طو�t �لســــنة �لسابقة. 2قد تكوB �ألســــئلة �ملجر/ مفضلة لفتر Zمنية 
 (على ســــبيل �ملثاt، فيما يتعلق مبا =�� كاB �ملستجيب قد vمعينة 2قص
 Vل� )/` نشــــاطG معينG باألمس) على �ألسئلة �ملتعلقة باألنشطة �ملعتا/
 Bفيما يتعلق مبا =�� كا ،tيو\ )2 )ســــبو� (علي سبيل �ملثا tجر3 طو�
�ملستجيب يقو\ عا/ بنشا¦ معني على )سا~ )سبوعي )2 يومي). 2قد 
�ســــتخدمت �ألســــئلة �ملجر/ لتعزيز يوميا3 �لـ ٢٤ ساعة ֲדد[ iع 
معلوما3 عن �ألنشطة �لV قد ال تكوB مسجلة . �ليومية (على سبيل 
�ملثــــاt، �لوقت �لذ' ُقضى للبقاs ”حتت �لطلب“ لرعاية �ألطفاt)؛ )2 
معلوما3 بشــــأB �ألنشطة �لV ال يرغب �ملســــتجيبوB . �إلبال® عنها 
 . �ليومية )على سبيل �ملثاt، �ستعماt �ملخد��(3؛ )2 معلوما3 لفتر
مرجعيــــة )طوt، عندمــــا يكوB من غv �ملرجح حد�2 �ألنشــــطة gل 

�لبحث . يو\ معني.

بيد )B �لد��ســــا3 )ظهــــرB( 3 =جابا3 �ملســــتجيـبني على   - ٢٤٢
�ألسئلة �ملجر/ تتسم با�تفا� /�جة �خلطأ، )' )B �ملستجيـبني ُيبلغو� 
بصــــو	L ناقصــــة :� بصو	L مبالغ فيها عن �لوقت �ملقضي . �ألنشــــطة 
�ملختلفة. 2هنا� عد )ســــبا( لذلك. )2ًال، قد يبالغ �لنا~ . �إلبال® 
عن �ألنشــــطة �لV تعتX ”حســــنة“ )2 مقبولة من �لناحية �الجتماعية. 
2على ســــبيل �ملثاt، بعــــد مقا�نة �ملثيال3 �ملبســــطة باليوميا3 �لزمنية، 
خُلــــص ُهوفــــِر� (٢٠٠٠) =Y )نه عندما 2جهت =Y �لو�لدين )ســــئلة 
 ألطفاuما 2قلَّال sكمية �لوقت �لذ' يقضيا] . �لقر� . Gبالغــــ ،rر/
 مــــن تقدير كمية �لوقت �لذ' يشــــاهد فيــــه )طفاuما vخط بصــــو�

.(“Gسيئ” Gنشاط Bلتليفزيو� �لتليفزيوB (قد تعتX مشاهد

Ð2ــــة ســــبب ±خر لعــــد\ /قة �لبيانــــا3 �لV توفرها �ألســــئلة   - ٢٤٣
�ملجر/ يتمثل . )نه قد يصعب على �ملســــتجيـبني �ســــتذكا� ما فعلو] 
 tلسؤ�� B2ال سيما =�� كا ،tليها �لسؤ�= vيش Vلزمنية �ل� طو�t �لفتر
عن كم من �لوقت قضا] �ملســــتجيب . )/�s نشــــا¦ معني على مد` 
 Bألسبو� �ملاضي ()2 �ليو\ )2 �لشهر )2 �لسنة). 2قد يو�جه �ملستجيبو�
)يضG صعوبة . �ستذكا� 2تصو� ما هو شكل �ألسبو� ”�لنمو�جي“ 
)2 ”�لعا/'“ عند �لر/ على �ألســــئلة �ملتعلقة بنشــــا¦ �ستخد�\ �لوقت 
طو�t �ألســــبو�. 2فيما يتعلق باألنشــــطة �لV حتد� يوميG، 2من قبيل 
�لك �لوقت �ملقضي . �النتقاY= t �لعمل 2منه، قد يكوB �ملســــتجيب 
قــــا/�� على �لتوصل =Y تقدير )فضل بكثv ملتوســــط �لوقت �ملقضي . 
 �لنشا¦ طو�t �ألسبو�. بيد )نه فيما يتعلق باألنشطة �لV حتد� بصو�
 Xاتف، قد يو�جه �ملستجيب صعوبة )كu� . مثل �لتحد� ،�vكثر تغ(

. �ستذكا� rمو� كمية �لوقت �ملقضي . �لنشا¦.

2ثالثــــG، ال تأخــــذ �ملقاييس �ملبســــطة الســــتخد�\ �لوقت .   - ٢٤٤
�العتبــــا� �ألنشــــطة �لV حتــــد� . ±B �2حد. 2نتيجة لذلــــك، قد يتم 

�إلبال® عن هذ] �ألنشطة بصو� ناقصة )2 بصو� مبالغ فيها �هنG مبا 
=�� كاB �ملستجيب يعتقد )B �لنشا¦ �لذ' جر` �لقيا\ به . ±B �2حد 
يستحق �إلبال®. 2قد يكوB هذ� عامًال هامG . قيا~ �ألنشطة �لسلبية 

.Bلتليفزيو� مثل مشاهد
2مــــع )B �لطــــر! �ملجر/ تبالغ عا/ . تقدير �ســــتخد�ما3   - ٢٤٥
 ،tباملالحظة. 2على سبيل �ملثا �لوقت، هنا� بعض �الستثنا3�s �جلدير
فإB �لتقديــــر�3 �ملجر/ للوقت �ملقضــــي . �إلصالحا3 �2لتعديال3 
�ملنـزليــــة ”خــــالt �لـــــ ١٢ شــــهر� �ملاضية“ قــــد ال تبلغ مــــن �لكX =ال 
 ،tنصف �ملجمو� �لتر�كمــــي للوقت �ملقضي . =صال» 2تعديل �ملنـز
�ملســــتخلص من )�بع يومياZ 3منية تغطي نفس �لـ ١٢ شــــهر�. 2يبد2 
 vخط )يضــــB( G فتر�3 �لبقاs . �ملستشــــفي يقل �إلبال® عنها بصو�
بالنســــبة =Y بيانا3 �لسجل �إل/��' لفتر �ستذكا� تبلغ ستة )شهر )2 
)كثــــر. 2هذ] �لبيانا3 �لناقصة �لناجتة من �ألســــئلة �ملجر/ تكا/ ُتعز` 
 ،tملد` �لزم6 السترجا� �ألحد�� (على سبيل �ملثا� tطو Y= بالتأكيد
تتعلــــق تلك �ملقا�نا3 منو�جيG بأســــبو� �2حد على )كثر تقدير 2ليس 
ستة )شهر )2 سنة). 2عال2 على �لك، فإB معظم �ألنشطة �لV جتمع 
 ،بالطر! �ملجر/ هي عا/ )نشطة متاَ�~ بانتظا\. 2ليست )نشطة نا/�
مثل =صالحا3 �لبيت 2فتر�3 �لبقاs . �ملستشفى. 2)يضG، على مد` 

فتر �ستذكا� تصل =Y سنة، لن يتذكر �ملستجيبوB )نشطة معينة.
٢٤٦  - 2يتمثل عيب ±خر لألسئلة �ملجر/ . ضر�2 صياغة �ألسئلة 
³يــــث يفهم �ملســــتجيب )نو�� �ألنشــــطة �لV ُيطلب =ليــــه �إلبال® عن 
�لوقت �لذ' �ســــتخدمه فيها. 2هذ� يع6 )نه . �ألســــئلة �ملجر/ تدعو 
�حلاجــــة =Y حتديد 2تصنيف �ألنشــــطة . حد2/ �لســــؤ�t (على غر�� 
�لشــــر¦ �لو��/ . �ليوميا3 �لبســــيطة �لســــابقة �لترميز)؛ 2هذ� يتطلب 
�Oا� خطو =ضافية، ال تدعو �حلاجة =ليها فيما يتعلق باليوميا3 �لزمنية 

�لالحقة �لترميز. 

	ستبيانا) 	ملعلوما) 	ألساسية  - 2	�

متثل �ليوميا3 �لزمنية )2 مثيالִדا �أل/3�2 �لرئيسية للد��سا3   - ٢٤٧
�الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت. بيد )نه كما نوقش . �لفصل �لثالث، 
كثــــ�v ما تكوB هنا� حاجة =Y مفر/�3 معلوما3 =ضافية تضاهي . 
)�يتها لتفســــv 2حتليل �ســــتخد�\ �لوقت )�يــــة �ملعلوما3 �لV حتتويها 
 �ليوميــــة بالفعل. 2قــــد تتضمن هذ] �ملعلومــــا3 �لتكميلية صفا3 مميز
ســــو�s لألسر �ملعيشية )2 ألفر�/ �ألسر �ملعيشــــية كل على حد، فضًال 
عن معلوما3 (غv �ملعلوما3 �لســــياقية) عن )نو�� معينة من �ألنشطة. 
2لذلك كث�v ما تقتضي عا/ �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت 
 Y= شخصي )2 فر/' باإلضافة Bملعيشية �2ستبيا� =جر�s �ستبياB لألسر

�ليومية �لزمنية.



٤٩

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة   '���:  - 	�بعًا 

�2لقضية �لرئيسية . تصميم هذ] �الستبيانا3 تتمثل . �ختيا�   - ٢٤٨
�ملو�ضيــــع 2مفر/�3 �لبيانا3 �ملحد/ �لV يتعني =/��جها (�نظر �لفصل 
�لثالــــث). 2مË حتد/ مضموB نوعي �الســــتبيانا3، تكــــوB �عتبا��3 
تصميم �الســــتبياB ��3 �لصلة بصياغة �ألســــئلة، �2لتعاقب �2لشــــكل 
مماثلة لالعتبا��3 �ملتعلقة باإلســــتبياB �لعا\ للد��سة �الستقصائية لألسر 
�ملعيشية. 2ينبغي )B تشمل مبا/¬ �لتصميم �ملستخدمة �عتبا��3 متعلقة 
مبا =�� كانت �الستبيانا3 تد�� ��تي6 )2 ُتنجز خالt مقابلة. 2ال جتر' 
مناقشة هذ] �جلو�نب للتصميم . هذ� �لدليل. 2ألغر�0 �لتوضيح، تر/ 
. مرفق �لدليل �ستبيانا3 �ملعلوما3 �ألساسية �ملستخدمة . �لد��سا3 

�إلستقصائية . )ستر�ليا 2نيوZيلند�.
�2لترتيب �لذ' تنجز به �ليومية �لزمنية ��ستبيانا' �ملعلوما'   - ٢٤٩
 Bة شاغل �ئيسي يتمثل . ضماÐ2 .Gهام Gألساسية ميثل عامًال تشغيلي�
عد\ تأثر جو/ بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت بإمكانية شــــعو	 �ملســــتجيب 
 v3 �لباحث �لناشــــئة عن �جلهــــو/ �ملبذ2لة . توف�vباإلجهــــا� )2 تأثــــ
2تسجيل �لر/2/ على �ألسئلة �ملتعلقة باملعلوما3 �ألساسية. 2قد حتد� 
تلك �جلهو/، على سبيل �ملثاt، =�� جر` ملs �ستبيانا3 �ألسر �ملعيشية 
�2ألفر�/ قبل تســــجيل بيانا3 �ليومية. 2بوجه عــــا\، ينبغي �إلبقاs على 
عد/ �ألسئلة �ملوجهة قبل =كماt �ليومية �لزمنية عند �حلد �أل/É. 2يتمثل 
شاغل تشغيلي ±خر �2 صلة . �إلقالÉ/( Y= t حد من عد/ �لزيا��3 

لكل مستجيب �2لالZمة إلكماi tيع )/3�2 �لد��سة �الستقصائية.
2يــــر/ )/نا] Sج ممكن ملعاجلة قضية ترتيب )ســــئلة �ملعلوما3   - ٢٥٠
�ألساسية تعاقبيG �2لترتيب �لذ' ُتستخد\ به )/3�2 �لد��سة �الستقصائية 
. /��سة �ستقصائية قائمة على �ملقابلة تأخذ هاتني �ملسألتني . �العتبا� 

:(Haraldsen, 2000)

ينبغــــي عد\ =ثقاt �ملســــتجيـبني باألســــئلة ��3 �لصلة بالبيئة   -
�الجتماعيــــة �2جلغر�فية لألســــر �ملعيشــــية. 2ينبغي تكليف 

 Y= Y2أل� �/ ¹مع هذ] �ملعلوما3 �خلا�جية قبل �لزيا� �لعــــدَّ
�ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة.

 تدعو �حلاجة =Y تناt2 �ألســــئلة �ملتعلقة بقائمة )فر�/ �ألسر  -
�ملعيشــــية . بد�ية �لزيــــا� �ألY2 2قبل تقدمي �ليومية �لزمنية. 
2هذ] �ملعلوما3 الZمة لتحديد �ألشخا« �ملختا�ين للد��سة 
�الســــتقصائية. 2هي )يضG ضر�2ية لتحديد )عمد �لسياقني 

�ملعنونني ”ملن“ )2 ”مع من“ . �ليومية.
 =كماt �ليومية �لزمنية ينبغي )B يلي مباشــــر �ستبياB �ألسر  -
�ملعيشــــية. 2. �ملقابلــــة �الســــترجاعية، قد يكــــوB من �ملفيد 
�ســــتخد�\ 2ســــائل =عانة �لذ�كــــر مثل تســــجيل �ألحد�� 
�2ألنشطة �لO Vطر على �لذ�كر تلقائيا . قائمة لألنشطة، 
Ê ملs �ليومية على )ســــا~ قائمة �ألنشــــطة �2لتقصي �لقائم 

على �لسيا!.
�ألســــئلة �الســــترجاعية لألحــــد�� فيمــــا يتعلــــق باملشــــاعر   -
�لشــــخصية، �2ملدفوعــــا3 �2خلدما3 غــــv �ملدفوعة �ألجر 
ميكــــن توجيههــــا بعد =كماt �ليومية �لزمنيــــة (�نظر �ملرفق ٨ 
لالطال� على مثاt توضيحي عن كيفية =/��o هذ] �ألنو�� 

من �ألسئلة . �ليومية �لزمنية).
 B( ألفــــر�/ . ±خر �ألمــــر. 2ينبغي� Bســــتبيا� tيتعــــني =كما  -
 vألســــئلة �ملتعلقة بالدخــــل، . حالة =/��جها، �ألخ� Bتكو

. �لتعاقب.
2يفتــــر0 هذ� �لنهج =/��o �ملو�ضيــــع على �لنحو �ملوجز .   - ٢٥١
�جلــــدt2 ٤ 2يعتمد �ملبــــد) �لقائل بأنه، بقد� �إلمكاB، ينبغي �بط مزيد 
من �ألســــئلة باألنشــــطة �ملبّلغ عنهــــا 2توجيه عد/ )قل من �ألســــئلة . 

�الستبيانا3 �ملستقلة �ملتعلقة باملعلوما3 �ألساسية.



٥٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

قائمة 	ملعلوما) 
مصا�� 	ملعلوما) v 	لد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت  - ٤ 2
	جلد

نوK �ملعلوما'

مصد	 �ملعلوما'

�ألسئلة �ملرتبطة بسجال' �ألنشطة�ليومية �لزمنية�ستبيا� �ملعلوما' �ألساسية�ملعلوما' �ֱדمعة خا	جي6

×�لبيئة �الجتماعية
×�لبيئة �جلغر�فية

×�ملو��/ �لشخصية
×�ملو��/ �ملا/ية

×�ملو��/ �الجتماعية
×�ألنشطة �لرئيسية
×�ألنشطة �ملتز�منة

×�لقيم �2ملو�قف �لشخصية
×�ملشاعر �لشخصية

×�ملدفوعا3
×�خلدما3 غv �ملدفوعة �ألجر

××نوعية �حليا



٥١

باإلضافة =Y مضموB �لد��سة �الستقصائية 2)/3�2 �لد��سة   - ٢٥٢
�الستقصائية �ملقابلة، تتمثل �لعناصر �لرئيسية �ألخر` . تصميم �لد��سة 
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت . نو� �لد��ســــة �الستقصائية لألسر 
�ملعيشــــية (على ســــبيل �ملثاt، ”قائمة بذ�ִדا“ )2 متعــــد/ �ألغر�0)، 
2طريقــــة �ــــع �لبيانا' (على ســــبيل �ملثاt، �ملقابلة �الســــترجاعية، )2 
�إلبال® �لذ�، )2 �ملشــــاهد) 2تصميــــم �لعينة. 2لذلك فإB =طا� عمل 
�لد��سة �الســــتقصائية جلمع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت ناتج عن rموعة 
مؤلفة من نو� �لد��ســــة �الســــتقصائية، 2طريقة iــــع �لبيانا3 2نو� 
)/3�2 �لد��سة �الستقصائية. 2على سبيل �ملثاt، ميكن �ستخد�\ يومية 
Zمنية كاملة لـ ٢٤ ساعة جلمع �لبيانا3 عن طريق مقابلة �ستذكا�ية . 
/��ســــة �ستقصائية قائمة بذ�ִדا لألسر �ملعيشية. �2الستعاضة عن �ملقابلة 
�الســــترجاعية بنهج �ليومية �لV تتر� للمســــتجيب متثــــل خيا�� ±خر. 
2=طا� عمل �لد��ســــة �الســــتقصائية �لذ' يســــتخد\ /��سة �ستقصائية 
متعــــد/ �ألغر�0 كث�v ما يشــــمل يومية Zمنية بســــيطة ¿ر' تناu2ا 
عــــن طريــــق مقابلة �ســــتذكا�ية (�نظر �جلدt2 ١ لالطــــال� على )مثلة 

للمما�سا3 �لقطرية). 
�2لقر���3 �ملتعلقة بنو� =طا� عمل �لد��ســــة �الســــتقصائية   - ٢٥٣
�لذ' سيســــتخد\ جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت على �لصعيد 
�لوط6 تتوقف على �عتبا��3 تقنية 2تشغيلية. 2ما =�� كاB هنا� برنامج 
مســــتمر لد��ســــة �ستقصائية لألسر �ملعيشــــية ¿ر' �لعمل به من عدمه 
يؤثــــر )يضG على هــــذ] �لقر���3. 2باإلضافة =Y �لــــك، فإB �لقر���3 
 Gملتعلقة بإطا� عمل �لد��سة �الستقصائية �لذ' سُيعتمد متشابكة )يض�

مع �لقر���3 �ملتعلقة بتصميم �لعينة (تناقش . �لفصل �لسا/~).
2ير/ . هذ� �لفصل شــــر» ألنو�� �لد��ســــا3 �الستقصائية   - ٢٥٤
لألســــر �ملعيشــــية 2طر! iع �لبيانا3 �لV ميكــــن )B تؤخذ . �العتبا� 
عنــــد تصميم عملياi 3ع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت. 2جتر' مناقشــــة 
 B( بعض �إل�شــــا/�3. 2ميكن vخليا��3 �ملختلفة لتوف� )مز�يــــا 2عيو
تعتمــــد �لبلد�B، �هنG باحتياجاִדا 2حاالִדا �ملعينة �خلاصة ֲדا، )طر عمل 
لد��سا3 �ستقصائية ªتلفة للغاية بيد )Sا مناسبة جد�. 2¿ر' �لتركيز 

بوجه خا« طو�t هذ� �لفصل على مز�يا 2عيو( كل Sج.

نو] 	لد�	سة 	الستقصائية لألسر 	ملعيشية Pلف - 
جر` �الضطال� ¹مع �لبيانا3 �لوطنية �ملتعلقة باســــتخد�\   - ٢٥٥
�لوقت . �ملقا\ �ألt2 عن طريق =ما: ( ) ) /��ســــة �ســــتقصائية لألسر 
�ملعيشــــية مستقلة متخصصة )2 قائمة بذ�ִדا؛ )2 (() /��سة �ستقصائية 

لألسر �ملعيشية متعد�L �ألغر�s )2 متعد�L �ملو�ضيع تتضمن )حد عناصر 
�ســــتخد�\ �لوقت. 2. نوعي �لد��سة �الستقصائية، جر` �الضطال� 
 sصص �لغــــر0 )2 (() كجزª ~¹مــــع �لبيانــــا3: ( ) ) على )ســــا
 vمن برنامج مســــتمر للد��ســــة �الســــتقصائية، 2لو )نه . �حلالة �ألخ
قــــد ال تكوB �لد��ســــة �الســــتقصائية قد تكر�3 بالضــــر�2 كما هو 
 Bبسبب �لقيو/ �ملتعلقة باملو��/، �مبا ال تكو ،tمقر� (على ســــبيل �ملثا
�لد��ســــة �الستقصائية قد )جريت )B( 2 تنفيذها قد تأخر). 2من ناحية 
)خر`، فإB �لبلد�B �لV )جر3 /��ســــا3 �ستقصائية الستخد�\ �لوقت 
ألt2 مر عا/ ما تكوB قد )جرִדا على )سا~ ªصص �لغر0 2لكن 
بقصــــد تقييــــم =مكانية =/��o �2حــــد . �لXنامج �لعا/' للد��ســــا3 

�الستقصائية. 

�لد��سا3 �الستقصائية �ملستقلة مقابل   - ١
�ملتعد/ �ألغر�0


 ”	لقائمة P ملستقلة	الستقصائية 	سا) 	لد�	  ( P )
بذ	ִדا“ الستخد	! 	لوقت

�لد��سا3 �الستقصائية �ملستقلة (�لقائمة بذ�ִדا) )2 �ملتخصصة   - ٢٥٦
هــــي تلك �ملعنية مبوضو� �2حد )2 قضية �2حد. 2من �لناحية �لتا�Áية 
)جريت �لد��سا3 �الستقصائية �لقائمة بذ�ִדا الستخد�\ �لوقت ملعاجلة 
 vقضايــــا خاصة من قبيل 2قت �لفر�®، �2لعمل �ملنـز� 2تقييم �لعمل غ

�ملدفو� �ألجر . �حلسابا3 �لقومية. 
2قد �ستخدمت )/3�2 �لد��سة �الستقصائية عا/ �ستبيانا3   - ٢٥٧
�ملعلوما3 �ألساســــية جلمع �خلصائص �ملميز لألســــر �ملعيشية �2ألفر�/ 
 Gمنية جلمع �ملعلوما3 �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت. 2ُ)جريت )يضZ 2يومية
على �لصعيد �لوط6 /��ســــا3 �ســــتقصائية متخصصة جلمع معلوما3 
�ســــتخد�\ �لوقت فيما يتعلق بأنشــــطة معينة (على ســــبيل �ملثاt، �لعمل 
�لطوعــــي، �2ألنشــــطة �لترفيهية، �2عاية �ألطفاt). بيــــد )B هذ� �لنو� 
من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية ال ¿ر' تنا2له مبزيد من �ملناقشة . هذ� 
�لدليــــل =� )B �لقضايا �ملتعلقة بتخطيطها 2تصميمها مماثلة لتلك �ملتعلقة 

بالد��سا3 �الستقصائية �لعامة لألسر �ملعيشية.
�ملز�يا

=B حقيقة )B �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ملتخصصة تســــمح   - ٢٥٨
بالتركيــــز علــــى موضو� �2حد . )ثنــــاi sع �لبيانا3 تتســــم باأل�ية 
 . حالــــة �الحتيــــاY= o قــــد� كبv مــــن �لتفاصيــــل )2 =�� كانت ما/

�طا� عمل 	لد�	سة 	الستقصائية جلمع بيانا) 	ستخد	! 	لوقت  - tخامس

٥١



٥٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لبحــــث معقد للغايــــة )2 تغطي موضوعG جديــــد� 2غv مألو[، مثل 
Oصيــــص �لوقت. �2لقر���3 �ملتعلقة بأ/3�2 �لد��ســــة �الســــتقصائية، 
 �2لعمليــــا3 �مليد�نيــــة �2حتياجا3 جتهيــــز �لبيانا3 تتركــــز على جو/
�لبيانــــا3 �ملعينــــة �2الحتياجا3 �لتحليليــــة لبيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت. 
2يقل �حتماB( t يصبح �ملســــتجيبوB مشوشــــني 2معرضني لـ ”شــــعو� 
�ملستجيب باإل�ها!“ . /��سة �ستقصائية متخصصة مع باحث على 
/�جــــة عالية مــــن �لتد�يب عنه . عملية تتناt2 فيها �ألســــئلة �ملوجهة 
طائفة �2ســــعة من �ملو�ضيع. �2لد��سة �الستقصائية �ملستقلة الستخد�\ 
�لوقت تســــمح )يضG بالوصوt بتصميما3 �لعينة =Y �حلد �ألمثل (�نظر 
�لفصل �لســــا/~) من 2جهة نظر موضو� �2حد، Æال[ �لد��ســــا3 

�الستقصائية �ملتعد/ �ملو�ضيع. 
pلعيو�

كثــــ�v مــــا يقــــاB= t �ال�تفــــا� �لنســــ� لتكاليف �لد��ســــة   - ٢٥٩
�الســــتقصائية �ملســــتقلة الســــتخد�\ �لوقت ميثل عيبها �لرئيســــي. 2. 
، تبني بصو� متز�يد للبلــــد�B �ملتقدمة �لنمو )B من vلســــنو�3 �ألخ�
�لصعب �حلصوt على �ملو��/ �لالZمة إلجر�s /��سة �ستقصائية الستخد�\ 
�لوقت قائمة بذ�ִדا. 2كث�v ما ُتجمع �ملو��/ بإشر�� 3���Z2 حكومية 
ªتلفة 2)صحا( مصاª Íتلفني، مما يؤ/' =Y نشوs طائفة �2سعة من 
�الحتياجــــا3 �لتحليلية. 2نتيجة لذلــــك، متثل )حد �الجتاها3 . �لقيا\ 
¹مع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت كوحد مســــتقلة . /��سة �ستقصائية 
مســــتمر قائمة (متغv )ساسي . /��سة �ستقصائية متعد/ �ألغر�0) 
مما يؤ/' =Y توسيع قاعد �لبيانا3 ألغر�0 �لتحليل 2توZيع �لتكاليف 

على rموعV �لبيانا3.

	لد�	سة 	الستقصائية 	ملتعد�� 	ألغر	E 	ل}   (d)
تتضمن عنصر� الستخد	! 	لوقت

ميكــــن iــــع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقــــت كجزs من /��ســــة   - ٢٦٠
 Bملو�ضيع. 2هنــــا� طريقتا� L2 متعد�( sألغــــر�� Lســــتقصائية متعــــد��
 Gميكن ֲדما �لقيا\ بذلك. 2يســــتخد\ �لشكل �ألكثر شيوع Bساســــيتا(
Sــــج �لوحــــد �ملســــتقلة، )'، )B يكــــوB لكل rاt ملوضــــو� �لبحث 
)/3�2 �لد��ســــة �الســــتقصائية �2إلجــــر�3�s �ملعينة �خلاصــــة به 2لكن 
�لعمليا3 تكوB موحد 2تشــــتر� �لد��سا3 �الستقصائية �ملختلفة . 
عينة )ساســــية. 2هنا� نو� ثاB للشــــكل - �لنهج �ملتكامل - 2يتضمن 

�ستخد�\ �ستبياB متكامل جلميع rاال3 موضو� �لبحث.
2. �لد��سا3 �الستقصائية �لV طبقت Sج �لوحد �ملستقلة،   - ٢٦١
 Gألكثر شيوع� B( يع �ألنو�� �لثالثة لليوميا3؛ بيدi \جر` �ســــتخد�
كانــــت �ليومية �لزمنية �لبســــيطة. 2تر�2» عد/ �لوحد�3 �ملســــتقلة ما 
بني 2حدتني 2)�بع 2حد�3 - 2عا/، تقترB 2حد �ســــتخد�\ �لوقت 

=ما بد��ســــة �ســــتقصائية لليد �لعاملة )2 بد��ســــة �ستقصائية لإلير�/�3 
  �لوحدv�2ملصر2فــــا3 حيــــث متثــــل �لد��ســــة �الســــتقصائية �ألخــــ
�ألساســــية )2 �لرئيسية 2يشــــكل �ســــتخد�\ �لوقت 2حد ”ملحقة“. 
2. هذ] �حلالة، يقو\ �لتصميم �لعا\ للد��ســــة �الستقصائية على )سا~ 
�حتياجا3 �لوحد �ألساسية. 2توحيد �لعمليا3 يتضمن عا/ �ستخد�\ 
 نفس rموعة �لباحثني 2=�ســــاt �الســــتبيانا3 �ملختلفــــة ملنطقة ªتا�
كعينة على مد` نفس �لفتر (�نظر �لفصل �لسابع لالطال� على مزيد 
من �ملناقشــــة). 2)نشطة �لترميز �2لتجهيز منســــقة )يضG بصو� 2ثيقة. 
2قد تشــــتر� iيع �لد��سا3 �الســــتقصائية . نفس �لعينة 2لكن هنا� 
خيــــا��3 )خر` متعلقة بتصميــــم �لعينة، على �لنحو �لذ' ¿ر' تنا2له 

مبزيد من �ملناقشة . �لفصل �لسا/~.
2معظم عملياi 3يع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت �لV )جريت   - ٢٦٢
 باستخد�\ �لنهج �ملتكامل ُنفذ3 كجزs من ”/��سة vآل2نة �ألخ� .
�ســــتقصائية لأل2ضا� �ملعيشــــية“ تشــــمل طائفة �2ســــعة من �ملو�ضيع 
 ،Gالجتماعية �2القتصا/ية �2لدميوغر�فية (�نظر �حلاشــــية ٢٨). 2عموم�
فإB �ألســــئلة �لفر/يــــة �ملجر/ فيما يتعلق بالوقت �ملقضي . �ألنشــــطة 
��3 �لصلــــة مبو�ضيع ªتلفة (على ســــبيل �ملثــــاt، �لتعليم، �2ليد �لعاملة 
�2لصحة) ُتدمج . �لقســــم �ملقابل . �الســــتبياB. 2يتألف شكل )بسط 
للنهج �ملتكامل . /��ســــة �ســــتقصائية ملوضو� �2حد، مثل �لد��ســــة 
�الســــتقصائية لليد �لعاملة )2 للصحة، �لV توجه فيها )ســــئلة rر/ عن 

�لوقت �ملقضي . �ألنشطة ��3 �لصلة.
�ملز�يا

=B توحيد iع �لبيانا3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت . /��سة   - ٢٦٣
�ســــتقصائية متعد/ �ألغر�0 ميكن )À Bقق كفاi . 3�sع �لبيانا3 
. 2هذ� يصد! بصفة خاصة عند �لنظر vكب Á2فض �لتكاليف بصو�
. هــــذ� �لنهــــج باملقا�نة بإجر�r sموعة من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية 
�ملســــتقلة �لV تغطي نفــــس طائفة �ملو�ضيع. كما )B �ســــتخد�\ عينا3 
�لد��ســــة �الســــتقصائية �2ملوظفــــني �مليد�نيني 2موظفــــي �لتجهيز يز/�/ 

. 2ينخفض بقد� )كX 2قت 2تكاليف �النتقاال3.sكفا
2)يضG، يوفر توحيد )2 /مج �ملو�ضيع �لوسيلة لتحليل بيانا3   - ٢٦٤
�ســــتخد�\ �لوقت مع �لبيانا3 �ألخر` بصو� مشــــتركة - من �ملمكن 
على صعيد �لفر/ �2ألسر �ملعيشية )2 على �ألقل على صعيد �ملنطقة )2 
 sلفئا3 /ميوغر�فية )2 �جتماعية - �قتصا/ية مماثلة. 2هذ] �لفرصة إلجر�
تصنيف متقاطع للمتغ3�v �ملختلفة �ملقيسة . �لد��سا3 �الستقصائية 
�ملوحد لنفس �ألســــر �ملعيشــــية �2ألفــــر�/ ميكن حتقيقهــــا بصو� )كفأ 
بالنســــبة =Y تز�يــــد عــــد/ مفر/�3 �لبيانــــا3 . �ســــتبيانا3 �ملعلوما3 
�ألساســــية �ملتعلقة بالد��سة �الســــتقصائية �لقائمة بذ�ִדا. 2هذ� يصد! 
بصو� خاصــــة فيما يتعلق مبتغ3�v �لتحليل مثل =ير�/�3 2مصر2فا3 



٥٣

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة  عمل  Uطا	   - خامسًا 

�لفر/ �2ألســــر �ملعيشية �2خلصائص �ملميز لليد �لعاملة �لV 2ضعت من 
)جلها )/i 3�2ع �لبيانا3.

pلعيو�
 يتمثل )حد �لعيو( �لرئيسية للد��سا3 �الستقصائية �ملتعد/  - ٢٦٥
�ملو�ضيــــع . =مكانية )B تكوB عمليا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية طويلة 
2معقــــد فضــــًال عن =مكانية حــــد�2 تأخ3�v . جتهيــــز �لبيانا3 مما 
 s2هنا� قضية �ئيسية تتمثل . عب .يرتب ±ثا�� . �لتكاليف �2جلو/
 Gتضع ضغوط �الســــتجابة. فكل عملية جلمع �لبيانا3 جتر` على حد
على 2قت 2طاقة )فر�/ �ألسر �ملعيشية �ملختا�ين كعينة 2قد تصبح هذ] 
 )كثر مما ينبغي. 2هنا� ªاطر هامة . )B يؤ/' vتمعة كبr ¦لضغو�
 تز�يــــد �لعبY= s ��تفا� مســــتويا3 عد\ �الســــتجابة Ô�2فا0 جو/
�لبيانا3 من �ملســــتجيـبني. 2تتسم هذ] �لقضية بأ�ية خاصة للد��سا3 
�الستقصائية الستخد�\ �لوقت بالنظر )B هذ] �لد��سا3 �الستقصائية، 
بطبيعتها، تضع مطالب ثقيلة على �ملســــتجيـبني: تتسم بيانا3 �ستخد�\ 
�لوقت �لالZمة للتحليل بأSا �2سعة �لنطا! 2ليست بالبساطة لكي ُيبلغ 
 =�� ُ)�يد vجهو/� كب Bملستجيبو� tيبذ B( عنها. 2ال بد Bملســــتجيبو�
 sمنهــــم �إلبال® عن بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت بدقــــة. 2لذلك ميثل عب
�الســــتجابة عامًال �ئيسيG يتعني معاجلته عند �لنظر . �جلمع بني /��سة 
�ستقصائية الســــتخد�\ �لوقت 2/��سة �ستقصائية )خر`. 2على سبيل 
 tتد�يب �لعد�/ين �2إلشر�[ عليهم لإلقال �ملثاt، من �لضرZ '�2يا/
=É/( Y حــــد مــــن �ألخطاs �خلا�جة عــــن �ملعاينة 2إلجــــر�s �ملقابال3 

.sو متسم بالكفاÄ على Gلطويلة نسبي�
2قد تثو� )يضG قضايا �لتو�فق =� تدعو �حلاجة =Y تقييم تو�فق   - ٢٦٦
�ملجاال3 �ملختلفة ملوضو� �لبحث بعناية؛ 2بقد� ما للمجاال3 �ملختلفة 
 Y= لتوصل� Y= تلفة، تدعو �حلاجةª 3ملوضــــو� �لبحث من �حتياجــــا

حلوt توفيقية. 2هذ] �لقضايا تشمل، من بني )مو� )خر`: 
�جلد�\ �لتشغيلية لإلجر��R' �ملوحدL جلمع �لبيانا' i uج   -
 t2لتتابع �2لتعاقب �للذين ¿ر' ֲדما تنا� B= .ملستقلة� Lلوحد�
 B3 �ملقابلة يؤثر��sجر�= tموضو� �لبحث خال . tاr كل
 Y= لك، تدعو �حلاجة� Y= لبيانا3. 2باإلضافة� علــــى جو/
تز�من �لفتر�3 �ملرجعية �ملتباينة �2أليا\ �ملعينة. 2تدعو �حلاجة 

)يضY= G تنسيق جد�t2 معا2/ �ملقابلة �2إلشر�[.
تســــا�� �ֱדتمعــــا' �إلحصائيــــة �ملشــــمولة بالد	�ســــة. من   -
 �ملمكن )B تكوB للد��ســــة �الســــتقصائية �ألساسية 22حد
�ستخد�\ �لوقت rتمعا3 =حصائية ªتلفة مشمولة بالد��سة 
�الســــتقصائية. 2على ســــبيل �ملثاt، قد ال تشــــمل �لد��ســــة 
�الســــتقصائية لليد �لعاملة =ال �لســــكاB . سن �لعمل (على 
ســــبيل �ملثاt، �لذين تبلغ )عما�هــــم ١٥ عامG )2 )كثر)، . 

حني قد تدعو �حلاجة =B( Y تشــــمل �لد��ســــة �الستقصائية 
الستخد�\ �لوقت �ستخد�\ �ألطفاt للوقت.

مد\ مالRمة تصميم موحد للعينا'. قد تكوB بعض )نو��   -
�لتصميمــــا3 )كثــــر فعالية مــــن �ألخر` فيمــــا يتعلق بأنو�� 
معينة من مو�ضيع �لبحث. 2عند �جلمع بني مو�ضيع ªتلفة، 
 tبعض �حللو Y= لتوصــــل� Y= \ســــتدعو �حلاجــــة بوجه عــــا
�لتوفيقيــــة �لV قد ال تكوB �ألمثل أل' موضو� �2حد (�نظر 

�لفصل �لسا/~ لالطال� على مزيد من �ملناقشة).
2عيو( �لنهج �ملتكامل هي تلك �ملتعلقة باســــتخد�\ �ألسئلة   - ٢٦٧
�ملجر/. 2عندما ال تشــــمل �لد��سة �الســــتقصائية =ال )نو�عG معينة من 
�ألنشــــطة 2ال تفسر �لـ ٢٤ ساعة . �ليو\، من �ملمكن )B يكوB مد` 
�لتحليــــل مقيد� 2لذلك لن يكوB هذ� �لنهج مالئمG للتطبيق على iيع 

)نو�� )هد�[ �لد��سة �الستقصائية.

�لد��سا3 �الستقصائية �ملستمر مقابل   - ٢
�ملخصصة �لغر0

ميكن Oطيط 2/)2 =جر�s �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ملستقلة   - ٢٦٨
�2ملتعــــد/ �ألغر�0 على حد ســــو�s فيما يتعلق باســــتخد�\ �لوقت =ما 
كد��ســــا3 �ســــتقصائية ªصصة �لغر0 )2 كجزs من برنامج مستمر 

للد��سا3 �الستقصائية.
2=�� كاB �ملكتب �إلحصائي ينفذ برناGr مستمر� للد��سا3   - ٢٦٩
�الستقصائية لألسر �ملعيشية، عندئذ ينبغي للقر���3 �ملتعلقة بالتو�تر �لذ' 
ستجمع به بيانا3 �ستخد�\ �لوقت، 22ضع جدZ t2م6 للعد )2 حتديد 
مو�عيد] بل 2تصميم �لعينة �ملتعلقة بالد��ســــة �الستقصائية )B تأخذ . 
�العتبا� ½ا3 �لXنامج �لقائم. 2سيكوB هذ� بالغ �أل�ية بوجه خا« 
=�� كانــــت �ملو��/ �2ملهــــا��3 �ملتاحة للعمل �إلحصائي gد2/. 2على 
ســــبيل �ملثاt، عندما يتطلب برنامج �لد��ســــا3 �الســــتقصائية rموعة 
 مــــن �لبيانا3، قد يكــــوB �لنهج �ملتعــــد/ �ملو�ضيع )كثر vمتنوعــــة كب
جا�بية باملقا�نة بد��ســــة �ستقصائية متخصصة. 2من ناحية )خر`، قد 
يكوS Bج �لد��ســــة �الستقصائية �ملتخصصة �ملخصصة �لغر0 مفضًال 
. حالة موضو� معقد مثل �لد��ســــا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت 
�لV ال ميكن =/ماجها بســــهولة مع �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ألخر` 
عنــــد =جر�s �لد��ســــة �الســــتقصائية للمر �ألY2. 2هذ� �لنهج يبســــط 
�لتخطيــــط �2العتبا��3 �لتشــــغيلية 2يســــهل جتهيز �لنتائــــج 2=عالSا . 

�لوقت �ملناسب.
2. حــــني )B �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ملخصصة �لغر0،   - ٢٧٠
بوجــــه عا\، تــــؤ/' /��2 . تلبية �حتياجا3 =حصائيــــة معينة عاجلة، 
فإB �الســــتخد�ما3 �ملتباينة �2لشــــاملة لبيانا3 �ستخد�\ �لوقت تتطلب 



٥٤

�لوقت باستخد��  �لمتعلقة  �إلحصا���  �نتا�  �ليل 

"نشــــا� قاعد� بيانا� مســــتمر� �سالســــل �منية عــــن 
ملوضو�. �من 

ل%نامج 
ملســــتمر مع 
ل%نامج 
لشامل  

لناحية 
ملثالية، ينبغي "*ما( هذ

سا� 
الستقصائية لألسر 
ملعيشية > 
لنظا: 
إلحصائي 
لوط٣١5. Aللد

ســــة Aلد
�هكذ
، على Gقل تقدير، ينبغي DG تكوD لتصميم "طاA عمل 
 Aلبيانا� بــــدًال من منظو

الســــتقصائية Kــــا� برنامج مســــتمر جلمع 
Tصــــص 
لغرW. �هنــــاV طرT Uتلفة ميكن حتقيق Oلــــك ֲדا؛ �يتمثل 

لوقت باســــتخد
: Yموعة  :
Gحد 
القتر
حا� > \ع بيانا� 
ســــتخد

ســــا� 
الستقصائية 
لشاملة 
ملو�عة على Aلد
مؤلفة من عد* قليل من 
 (�
فتر
� �منية طويلة (على ســــبيل 
ملثاb، فتر
� تبلغ ٥ �G ١٠ سنو
 dل
 �

لفتر eبني هــــذ gتر

ســــا� 
الســــتقصائية 
ألكثر توAلد
�بعض 

ألنشطة  bوl bإلكما mتضا dل
تشــــمل عد*o gد�*g من 
ألنشطة 

.(Haraldsen, 2000) لسنني
 pعلى مد
 :

ســــا� 
الســــتقصائية الســــتخدAملســــتمر للد

ل%نامــــج �  - ٢٧١

ســــة ملجموعة من A* �G ســــة طولية
A* شــــكل vيضG لوقــــت قد يأخذ


ســــا� A* يتطلب DG 

ألشــــخاz > موضو� معني. �من شــــأD هذ

لوقت. �عال�� على توف}  bطــــو �

ســــتقصائية متعاقبة لنفس 
لوحد
مقاييــــس للتغ} ال تتو
فر من بيانا� 
ملقطع 
لعرضي، هناV بعض 
أل*لة 

لوقت 
لطولية Gعلى جو*� من بيانا� 
ملقطع  :
على DG بيانا� 
ستخد

ملستجيـبني  D" ،bملثا

لعرضي. �يقوb جســــتر (١٩٨٥)، على ســــبيل 

سة 
الستقصائية 
لطولية Aأل�� للد

ملوجة  bبيانا� خال Dلذين يقدمو

لنفــــس 
لعينة 
ملمثلة �يتوقفو
 عن Oلك > 
ملوجة 
لتالية تكوA D*�*هم 

لعينة 
ملمثلة  DG يبد� ،vيضG� .لباقني
 *�*A قل جو*� على ما يبد� منG
تتعلــــم مبعــــ� DG موجا� 
ملقابال� 
لالحقة تتســــم على ما يبد� �و*� 
 bقد يصبح معد ،�Gعلى منها > 
ملوجا� 
لســــابقة. �> 
جلانب 
لسل
 vملمثلة مرتفع

ســــة 
الســــتقصائية 
لطولية لنفــــس 
لعينة Aلد

لتناقص > 

لذين  Dملســــتجيبو
بقــــدA كاm للتأث} على 
لصفة 
لتمثيلية للعينة؛ Gما 
 Dلك على مضض �ال يقدموO Dفإ�م قد يفعلو �ــــر� "قناعهم بالبقا�

"ال تقاAير Gقل *قة.

طريقة 	ع �لبيانا� با� - 

لوقت من 
ملســــتجيـبني  :
"D \ع 
لبيانا� 
ملتعلقة باســــتخد  - ٢٧٢
 Uبثال� طر vالستقصائية، ما بر� يتحقق تقليدي

سة Aملشــــمولني بالد

 ())� �

ملقابلــــة 
الســــترجاعية، �(�) 
إلبــــال� 
لــــذ ) G ئيســــية: (A


ملشاهد� 
ملباشر�.

�> �ج 
إلبال� 
لذ
�، يقو: 
ملســــتجيب شخصيv بتسجيل   - ٢٧٣

ســــة 
الستقصائية Aلد
 �
�*G < لوقت
 :

ملعلوما� 
ملتعلقة باســــتخد
> حني Gنه > �ج 
ملقابلة 
الســــترجاعية ��ج 
ملشــــاهد� 
ملباشر� على 
حد ســــو
�، يقو: بالتسجيل شــــخص �خر غ} 
ملستجيب. �> 
ملقابلة 

لوقت >  :

الســــترجاعية، ُيطلب "� 
ملســــتجيب 
إلبال� عن 
ستخد

ألسبو�  �G ملاضيني

ليومني  �G ،ملاضي

ملاضي 
لقريب - عا*� > 
ليو: 

لوقت  :

ملاضي. Gما > �ج 
ملشــــاهد� 
ملباشر�، فإD معلوما� 
ستخد

جلاAية. �Aهنv بالفتر� 
ملرجعية 
ملعينة  �G حلالية
تتعلق بفتر� 
ملشــــاهد� 
 �

ســــة 
الســــتقصائية، ميكن DG يوفر �ــــج 
إلبال� 
لذAلد
> تصميم 

معلوما� سو
� عن فتر� �منية ماضية �G فتر� �منية جاAية.


ملقابلة 
السترجاعية  - ١
 �

لوقت - سو :
تتمثل "حدp طرU معاجلة يوميا� 
ستخد  - ٢٧٤
كانــــت يوميا� كاملة لـ ٢٤ ســــاعة، �G يوميا� بســــيطة �G يوميا� 
 bقتهم خال� :
مبســــطة - > مقابلة 
ملستجيـبني �ســــؤ
�م عن 
ستخد
 Dملستجيبو

أليا: 
لسبعة 
ملاضية، "�). �قد يلتقي  �G ألمس
فتر� سابقة (


ملقابلة على 
�اتف. pقد جتر �G لوجه vجه� Dلباحثو
�
�تتمثــــل 
لقضية 
لرئيســــية للبيانا� 
الســــترجاعية > Gخطا�   - ٢٧٥

ســــترجا� 
لذ
كــــر� - �بعباG �Aخرp، قد ال يتمكن 
ملســــتجيبوD من 
 Uسا� للصد
A* تش} ثال�� .eم� فعلو� eبدقة ما فعلو 
DG يتذكر�
(Robinson, 1985) "� �جو* تشــــابه شــــديد بني ما يبّلغ عنه 
لنا� 
"\اًال > 
ملقابلة 
السترجاعية باستخد
: يومية 
لـ ٢٤ ساعة (
ليوميا� 

لطرU بقدG Aك%  :

السترجاعية) �
لتو�يع 
لو
ضح لسلوكهم باستخد

سا� Aلد
 eعلى. �تش} هذG لكن بتكاليف تنفيذ� Wملفتر
 Uلصد
من 

ليوميا� 
الســــترجاعية قد تبخس تقدير 
ملحا*ثا� 
�اتفية �قد  DG �"
 pألخر

لبقالة �
الحتياجا�  Uملقضي > تســــو
تبالغ > تقدير 
لوقت 

لوقت 
ملقضــــي > 
لتحد� مع 
ألصدقا�. �تشــــ} � �
علــــى حد ســــو

إلبال�  ،�G) حتيز منهجية A*نه، بوجه عا:، ال توجد مصاG �" كذلك

ملبخو� عن Gحد 
ألنشــــطة) > يوميا� 
لـ ٢٤ ســــاعة  �G ملبالــــغ فيه

 D
Aمصد Vهنا D" لك، قيلO لوقت. �مع
 :

ملستخدمة لقيا� 
ستخد

حلصوb على 
ملزيــــد من 
ملعلوما� -  Dلتحيز يســــتوجبا
 
ممكنــــاD �ذ

ملبالغــــة > 
إلبــــال� عن 
ألنشــــطة �G ¢س 
إلبال� عنها على Gســــا� 
مرغوبيتها 
الجتماعية �¢س 
إلبال� عن 
ألنشــــطة 
لd ال تتضمن "ال 


هتماما� عابر�. �G جيز�� vقات�G
�قد مييل 
ملســــتجيبوD "� "عطا� صوA عن Gنفسهم مرغو�   - ٢٧٦

سة 
الستقصائية (�ملر�جعة Aلد
فيها 
جتماعيv عند 
إلجابة على Gســــئلة 

لوقت، قد يتسبب  :

ســــا� 
الستقصائية الستخدAلد
�ملعيا"ية)؛ �> 

ألنشطة 
ملرغو� فيها  < V

مليل > 
ملبالغة > 
إلبال� عن 
الشتر 
هذ


لوقت > كند
 �Gستر
ليا كيف ميكن  :

ســــا� 
الستقصائية الســــتخدAلد
توضح   ٣١


سا� 
الستقصائية لألسر Aملســــتمر للد

لوقت مع 
ل%نامج  :
توحيد \ع بيانا� 
ســــتخد

ملعيشية.



٥٥

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة  عمل  Uطا	   - خامسًا 

�جتماعيÆ .2 Gس �إلبال® عن �ألنشــــطة �لV تعتX غv مرغو( فيها. 
 جد� vبد�جة صغ Gهذ� �لنو� من �لتحيز �ملمكن يظهر عموم B( بيــــد
2. )نو�� gد2/ من �ألنشطة (على سبيل �ملثاt، �ألنشطة ��3 �لصلة 
بالوظائف �لبيولوجية؛ �2لعالقة غv �لشرعية؛ �2ألنشطة غv �لقانونية )2 
 غv �ملشــــر2عة) . يوميا3 �لـ ٢٤ ساعة، �مبا بسبب �لطريقة �ملحايد
�لV ُيطلب ֲדا =Y �ملســــتجيـبني �إلبال® عن �ألنشــــطة فضًال عن ضبط 
�لتســــا2! �لد�خلي �لذ' يفرضه قيد �لـ ٢٤ ســــاعة على �لوقت �لكلي 

.(Robinson, 1985) ملكر~ جلميع �ألنشطة . �ليومية�
�2ألمثلــــة علــــى �ألنشــــطة �لV قــــد يكوB �إلبــــال® عنها .   - ٢٧٧
�ليوميا3 مبخوســــG تشــــمل تلك �لV حتد� ســــريعG جد� مثل متشيط 
شــــعر �لفر/، 2فتح �ألبو�(، �2لبحث عن شــــيs، �2لــــر/ على مكاملة 
. 2. حني قد ينشــــأ هذ� �لتحيز عند �ســــتخد�\ يوميا3 vهاتفية قص
�لـ ٢٤ ساعة، فإنه يكوB )قل باملقا�نة بالتحيز �ملتعلق بتقدير�3 ”ُمر// 

=شا��3 �لتنبيه (beeper)“ 2مفر/�3 يومية �لساعا3 �لعشو�ئية.
 Gها خطأ �الســــتذكا� تتعلق )يضvيث V2مشــــكلة �لقيا~ �لــــ  - ٢٧٨
بوقت �ملعاينة، Æ2اصة، �ســــتخد�\ )يا\ معينة. Ð2ة سؤ�t مثv لالهتما\ 
يتعلق، على سبيل �ملثاt، بطوt فتر �الستذكا� �ملمكنة بدB2 حد�2 
تدهــــو� هــــا\ . �جلــــو/. 2ُتناَقــــش هذ] �لقضيــــة . �لفصل �لســــابع. 
2ير/ )/نا] شــــر» لنهجني للمقابال3 �الســــترجاعية، �ــــا Sج �ملقابلة 
 Lج �ملقابلة �الســــترجاعية �`اتفية مبساعدS2 الســــترجاعية �جه6 لوجه�

�حلاسوp، فضًال عن مز�يا 2عيو( كل Sج. 

	ملقابلة 	السترجاعية 
جهt لوجه  ( P )

. Sج �ملقابلة �السترجاعية، توجه )سئلة =Y �ملستجيـبني عن   - ٢٧٩
)نشطتهم طو�t فتر Zمنية سابقة. 2يتمثل �إلجر�s �لعا/' عند �ستخد�\ 
�ليومية �لزمنية . Zيا� �ألســــر �ملعيشــــية �ملختا� كعينة بعد مر�2 يو\ 
�2حــــد على �ليو\ )2 �أليا\ �ملعينة (�نظر �لفصل �لســــابع لالطال� على 
�ملناقشة �ملتعلقة بإجر�3�s �لعمل �مليد�?) 2=جر�s �ستبيانا3 �ملعلوما3 

�ألساسية فضًال عن �ليومية �لزمنية.

�ملز�يا
=i Bــــع �لبيانــــا3 عــــن طريــــق �ملقابال3 2جهــــG لوجه مع   - ٢٨٠
�ملســــتجيـبني �ملشمولني بالد��سة �الســــتقصائية ال يز�t ميثل �ألسلو( 
 vلد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت 2. كث� . Gألكثر شــــيوع�
مــــن �ألحياB �لنهج �لقابــــل للبقاs )كثر من غv] . �لبلد�B �لV تتســــم 
 �2لكتابة 2. حالة عد\ 2جو/ مر�فق sفا0 معدال3 �إلملا\ بالقر�Ôبا
�التصاt �لV تســــمح بإجر�s مقابال3 هاتفيــــة. 2عا/ ما حتقق �ملقابلة 
�لشــــخصية 2جهG لوجه معدال3 تعاB2 �2ســــتجابة )على. 2. �مليا/ين 
�لشديد �لتعقيد )2 �لV تنطو' على عمليا3 متعد/ �ملو�ضيع، قد ميثل 

هــــذ� �لنهج �لبديل �لعملي )كثر من غv] حË . حالة ��تفا� معدال3 
 �2لكتابة.sإلملا\ بالقر��

2بســــبب �لُفر« �ملتاحة للقيا\ ببحــــث تفصيلي )ثناs عملية   - ٢٨١
�ملقابلة، يوفر Sج �ملقابلة 2جهG لوجه بيانا3 يعوtَّ عليها =Y حد )بعد 
بالنســــبة =Y �إلبال® �لذ� عن طريق �ليوميا3 �لV تتر� للمســــتجيب 
 G3 �لسيا!. 2يتأكد بسهولة )يض�vفيما يتعلق باألنشــــطة �ملتز�منة 2متغ

�لعمل بقيد �لـ ٢٤ ساعة . �ليو\ . �إلبال® عن �ألنشطة.

pلعيو�

بوجه عا\، تتسم �ملقابال3 �لشخصية 2جهG لوجه بأSا )كثر   - ٢٨٢
تكلفة نســــبيG بســــبب �حلاجة =Y �ملزيد من �لقــــو` �لعاملة، �2لتد�يب 
�لو�ســــع �لنطا! �2إلشــــر�[ �لدقيق علــــى iع �لبيانــــا3. �2ملقابال3 
�الســــترجاعية 2جهG لوجــــه معرضة ألخطاs �الســــتدكا�، كما نوقش 

)عال].

dحلاسو	اتفية مبساعد� �	السترجاعية 	ملقابال) 	  (d)

متثل �ملقابالu� 3اتفية مبســــاعد �حلاســــو( �لنهج �لرئيســــي   - ٢٨٣
�لثا? للمقابال3 �الســــترجاعية. 2حË �آلÇ B يستخد\ هذ� �لنهج =ال 
بلــــد�B، �لد�منر� 2كند�٣٢، جلمع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت . /��ســــة 
 Y= حلاسو(، ُيطلب� �ســــتقصائية 2طنية. 2. �ملقابلة �uاتفية مبســــاعد
 Bملستجيـبني �ستذكا� )نشطتهم طو�لـ ٢٤ ساعة ماضية؛ 2يتبع �لباحثو�
�ســــائل �حلــــث �لظاهر على �لشاشــــة لتوجيه �ألســــئلة . يومية Zمنية 
�سترجاعية. �2لXنامج �حلاسوÛ للمقابالu� 3اتفية مبساعد �حلاسو( 
يسمح بإثبا3 عد\ حتيز �إلجابا3 (�ألنشطة �2لرموZ �ملتعلقة باملعلوما3 
 '( o2ملقابلة ³يث ُيخَطر �لباحث . حالة خر� sجر�= sلســــياقية) )ثنا�

قيمة )عطاها �ملستجيب عن �لنطا! �لصحيح لإلجابا3.

�ملز�يا

 �ملكتسبة من �لد��ســــة �الستقصائية �الجتماعية Xخل� vتشــــ  - ٢٨٤
�لكنديــــة �لعامــــة 22حدִדــــا �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقــــت =B= Y �ملقابلة 
 Gحلاســــو( متثل طريقة جلمع �لبيانا3 تتســــم عموم� �uاتفية مبســــاعد
 Y= الســــتجابة بالنسبة� tمبعقولية �لتكاليف لكل مقابلة، ��2تفا� معد
�الســــتبيانا3 �لV ُتمأل ��تيG بعو/ �لXيد 2مناســــبتها حË للد��ســــا3 

�الستقصائية �ملتعد/ �ألغر�0.

)جريــــت �ملقابالu� 3اتفية مبســــاعد �حلاســــو( . �لد�منــــر� . عا\ ١٩٩٧ 2.   ٣٢

 كند� . Xخ Y= t2كند� . عامي ١٩٩٢ 2 ١٩٩٨. 2هذ] �ملناقشــــة تســــتند . �ملقا\ �أل
�ملقابالu� 3اتفية مبساعد �حلاسو(.



٥٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

2متثل �لتكاليــــف )كX ميز 2حيد إلجر�s �ملقابالu� 3اتفية   - ٢٨٥
علــــى �لطر! �ألخر` جلمع �لبيانا3. 2تقــــل تكاليف =جر�s �ملقابال3 
�uاتفيــــة عن =جر�s �ملقابال3 �لشــــخصية حيث ال يتعني قضاs 2قت . 
�النتقــــاال3 2ال /فع نفقا3 لالنتقاt؛ 2ألB �لباحثني يقضوB 2قتG )قل 
إلمتــــا\ �ملقابلة على �uاتف، فإB �ألمر يقتضــــي توفv قو ميد�نية )صغر 
 vمر�قبة �2صد �لباحثني )سهل بكث B( لنفس حجم �لعينة �ملنجز. كما
منهمــــا . �لعمل �مليد�?. 2لذلــــك تكوB تكاليف �جلمع )قل بكثv من 
�لتكاليف �ملتكبد نتيجة قيا\ �لباحثني بزيا� �ملســــاكن. 2يتمثل مصد� 
±خر الÔفا0 �لتكاليف . )ســــلو( �ملعاينة بالتلفنة باأل�قا\ �لعشو�ئية 

�لذ' يؤ/' =O Yفيض تكاليف تصميم �لعينة٣٣.
 V2تؤ/' ±لية �ملعلوما3 �ملرجتعــــة �لفو�ية إلقر�� �لبيانا3 �ل  - ٢٨٦
توفرها برrيا3 �ملقابلة �uاتفية مبســــاعد �حلاســــو( =Y حتسني نوعية 
�لبيانا3. �2لترميز �آل� لألنشــــطة، �لذ' Àــــد� )يضG خالt �ملقابلة، 

يزيد من سرعة /�2 �لتجهيز.

pلعيو�
من �لو�ضح )B �ملقابلة �uاتفية كوسيلة جلمع �لبيانا3 ليست   - ٢٨٧
عمليــــة فيما يتعلــــق باملناطق �لV ال توجد فيهــــا هو�تف لد` كثv من 
�ألســــر �ملعيشــــية. 2حË =�� كانت هذ] �لنســــب �ملئوية منخفضة، من 
 �ملرجح )B تكوB �ألســــر �ملعيشــــية �لV ليســــت لديهــــا هو�تف مركز
. فئا3 ســــكانية معينة (على ســــبيل �ملثاt، �لفئا3 �ملنخفضة �لدخل، 
�2لســــكاB �لريفيني �ملعز2لني، �2ملعوقني) ³يث قد يؤثر �ستبعا/هم من 
�لد��ســــة �الســــتقصائية على �لصفة �لتمثيلية للنتائــــج. �2هنG بأهد�[ 
�لد��ســــة �الســــتقصائية، قد تدعو �حلاجة =Y =¿ا/ 2سائل �تصاt بديلة 

uذ] �لفئا3 من �ألشخا«.
2تسجيل �ألنشــــطة �لثانوية )2 �ملتز�منة . شكل يومية Zمنية   - ٢٨٨
 Bلك، فإ� Y= اتفية. 2باإلضافةu� 3ينفــــذ بنجا» عن طريق �ملقابال Ç
iع �لبيانا3 ألكثر من يو\ �2حد لكل شــــخص )2 ألكثر من شخص 
 �2حد لكل )ســــر معيشــــية حقــــق معدال3 �ســــتجابة منخفضة (/�ئر

�إلحصا3�s �لكندية، ٢٠٠٠(). 
2يــــؤ/' �ســــتخد�\ قو�ئــــم �أل�قــــا\ �uاتفية كأطــــر للمعاينة   - ٢٨٩
�2ســــتخد�\ �لتلفنة باأل�قا\ �لعشــــو�ئية =Y �حلد مــــن )نو�� تصميما3 
�لعينا3 �لV ميكن �ســــتخد�مها. 2على سبيل �ملثاt، =�� كانت )هد�[ 
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت تتطلب معاينة فئا3 =ثنية معينة 

. �ملجتمع �إلحصائي بالزيا/، عندئذ ال ميكن uذ� �ألسلو( )B يوفر 
بسهولة هذ� �لنو� من �الختيا�٣٤.

 2هنا� مشــــكلة ممكنة . �ســــتخد�\ �ملقابلة �uاتفية مبساعد  - ٢٩٠
�حلاســــو( ألغر�0 �ليوميا3 �لزمنية تنشــــأ من )نه قد ُيسمح للباحثني 
 sمن �الجتهــــا/ فيما يتعلق بتصنيف �ألنشــــطة )ثنا vمبما�ســــة قد� كب
 . �لتصنيف vملقابلــــة �ألمر �لذ' قد تنتج عنــــه �ختالفا3 كب� sجــــر�=

�لذ' ¿ريه باحثوª BتلفوB ألنشطة مماثلة.
 Bتكو B( Y= اتفيةu� 32متيل معدال3 �الســــتجابة للمقابال  - ٢٩١
 Bممكنا Bلوجه. 2هنا� ســــببا Gمنهــــا فيمــــا يتعلق باملقابال3 2جه É/(
يتمثالB( . B �ملســــتجيـبني ¿دB2 على ما يبدB( 2 من �ألســــهل �فض 
 �ملشــــا�كة على �uاتف؛ B(2 �لتكنولوجيــــا3 �حلديثة، من قبيل )جهز
�لر/ على �ملكاملا3، �لV متكن �لنا~ من فحص مكاملاִדم �لو��/، تتيح 

uم جتنب �لر/ على �لد��سا3 �الستقصائية.
�2ملقابالu� 3اتفية تعتمد )يضG على تذكر �ملستجيب لألنشطة   - ٢٩٢
2لذلك تشــــوֲדا . هذ� �لصــــد/ نفس عيو( �ملقابال3 �الســــترجاعية 

2جهG لوجه.

قيا\ �ملستجيـبني باإلبال® �لذ�  - ٢
=B �لطريقــــة �لعا/يــــة �لV ُيطلب فيها =Y �ملســــتجيـبني تقدمي   - ٢٩٣
تقا�ير ��تية عن �ســــتخد�\ 2قتهم تتمثل . )B يطلب =ليهم ملs يومية 
”حالية“ )2 يومية ”�لغد“ - )' ملs يومية على مد` �ليو\. �2لشكل 
�آلخــــر لذلك هو عندما ُيطلب =Y �ملســــتجيـبني )B يكملو� بأنفســــهم 
 sنه بدًال من =جر�( Õيوميا' �ســــترجاعية )2 يوميــــا3 ”�ألمس“ ، مبع
مقابلة �ســــترجاعية، تعطى �ليومياY= 3 �ملســــتجيـبني لتد2ينها. 2يتمثل 
. 2مع Xنو� ±خر لإلبــــال® �لذ� . طريقة �ع �لعينا' �خلاصة باخل
)B هذ] �لطريقة Ç ُتســــتخد\ بعد . �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �لوطنية 
الســــتخد�\ �لوقت، فقد )/�جت . هذ] �ملناقشــــة إلبــــر�Z نقا¦ قوִדا 
2=مكانيــــة �ســــتخد�مها . �حلصوt على �ملعلوما3 �ملتعلقة باســــتخد�\ 
�لوقــــت إلجــــر�s بعض )نو�� �لتحليــــل 2كطريقة لتقييــــم نتائج �لطر! 

�ألخر` جلمع �لبيانا3.

	ليوميا) 	حلالية ”	ل} تتر� للمستجيب“  ( P )
. Sــــج �ليوميــــة �ل| تتر§ للمســــتجيب )2 يومية �لغد جلمع   - ٢٩٤
�لبيانا3، ُتعطى �ليومية �لزمنية للمســــتجيب لتد2ينها . يو\ معني ()2 
 /� )يــــا\ معينة) مــــع مر�2 �ليو\ �ملعني لليومية. 2عندئــــذ =ما )B يقو\ عدَّ

 sيا3 =جر�rنفقت بســــبب تطوير بر( Vملو��/ �إلضافية �ل� ،tهنــــا�، بطبيعة �حلا  ٣٣

�ملقابال3 مبســــاعد �حلاســــو( 2لكن . ســــيا! برنامج مستمر للد��ســــا3 �الستقصائية 
لألسر �ملعيشــــية مثل �لد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة لكند� جر` ”�ستر/�/“ هذ] 

�لتكاليف . Sاية �ملطا[.

تطلبت �لد��ســــة �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت . نيوZيلند� . ١٩٩٩/١٩٩٨   ٣٤

)خــــذ عينــــا3 �ملا�2يـني بالزيــــا/ للحصوt على تقدير�3 ســــليمة فيما يتعلق باســــتخد�\ 
�ملا�2يـني للوقت.



٥٧

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة  عمل  Uطا	   - خامسًا 

¹مع �ليوميا3 �2ســــتعر�ضها )2 تعا/ =Y �ملكتــــب �إلحصائي بالXيد. 
2قبل تر� �ليومية للمستجيب، عا/ ما ¿ر' �لعد�/ مقابلة شخصية مع 
�ملستجيب لتقدمي �ستبيانا3 �ملعلوما3 �ألساسية للد��سة �الستقصائية 

2لتوجيه �ملستجيب فيما يتعلق بالد��سة �الستقصائية �2ليومية. 

�ملز�يا

=S Bج �ليومية �لV تُتر� للمســــتجيب مناسب للمجتمعا3   - ٢٩٥
 [X�2لكتابة 2قد يعت sإلحصائية �ملتسمة با�تفا� معدال3 معرفة �لقر��
 B( ما ميكن Gمباشــــر� نوع sقل تطفًال. كما )نه يوفر =جر�( Bملســــتجيبو�

يتبعه �ألشخا« �لذين ينظموB يومهم حسب ساعة �لتوقيت. 
٢٩٦ -  2تتســــم بيانا3 �ليوميــــة �لV تتر� للمســــتجيب بأSا )على 
 vمن �ملقابال3 �السترجاعية، غ جو/ نوعG ما من �لبيانا3 �ملســــتمد
)B �لفــــر! يبلــــغ حو�� ١٠ . �ملائة (عند �لقيا~ بعد/ �ألنشــــطة �ملبّلغ 
عنها). 2هكذ�، تدعو �حلاجة =B( Y يقر� مستخدمو 2مصممو �لد��سة 
�الستقصائية ما =�� كاB هذ� ي�X فرقG . �لتكلفة قد يبلغ حو�� ٣ )2 

.١ ٣٥ Y= ٤

pلعيو�

يتســــم Sــــج �ليومية �لV تتر� للمســــتجيب بأنــــه غv عملي   - ٢٩٧
 �2لكتابة. u2ذ� sللمجتمعــــا3 �إلحصائية ��3 �إلملا\ �ملنخفض بالقر�
�لســــبب، )عد3 بعض �لد��ســــا3 �الســــتقصائية SجG مشتركG يضم 

�ملقابلة �السترجاعية �2ليومية �لV تتر� للمستجيب٣٦.
2قد تصبح تكاليف iع �لبيانا3 )كX بالنسبة =Y �ملقابال3   - ٢٩٨
�السترجاعية ألنه ¿ب عا/ =عطاs �ملستجيب مقابلة توجيهية ألغر�0 
�لد��سة قبل تر� �ليومية 2قد تدعو �حلاجة )يضY= G =جر�s مقابلة على 
 sســــبيل �ملتابعــــة بعد كل يو\ يومية من )جــــل توضيح �إلجابا3 )2 مل
 sجر�= Y= 2. �ملقابلة �السترجاعية، ستدعو �حلاجة .�ملعلوما3 �ملفقو/

مقابلة �2حد لتحقيق �لغرضني. 
2قــــد تتأثر جو/ �لبيانا3 =�� ُطلب =Y �ملســــتجيـبني تد2ين   - ٢٩٩
)كثر من يو\ �2حد . �ليومية: قد يتضاts �لتسا2! . تسجيل �ألنشطة 

 �2vم )صبحو� مد�كني لطبيعة )نشــــطتهم، قد يغSمبــــر�2 �لوقت )2 أل
.(Harvey and Taylor, 2000) 2تينهم �ليومي�

طريقة Dع 	لعينا) 	خلاصة باخل��  (d)
٣٧ ألغر�i 0ع Xــــع �لعينــــا3 �خلاصة باخلــــi طريقــــة .  - ٣٠٠
بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت، يعطى للمســــتجيـبني �ملشــــمولني بالد��ســــة 
�الســــتقصائية جهاZ �ســــتدعاs (pager) ، )2 جهاZ تنبيه باإلشــــا��3 
�لصوتية (beeper) )2 ســــاعة معصم قابلة للrXة =ما )B تكوB مrXة 
 طة عشو�ئيG إلصد�� ”=شا� صوتية“ )2 ”�هتز�Z“ عد مسبقG )2 منشَّ
مــــر�3 . �ليو\. 2عند تنبيه �ملســــتجيـبني باإلشــــا��3 �لصوتية، ُيطلب 
=ليهم ملs تقرير �� بشأB ما كانو� يفعلونه . �لك �لوقت �2جلو�نب 
 Bمن كانو� معــــه؛ 2كيف كا ،tملختلفــــة للنشــــا¦ (على ســــبيل �ملثــــا�
شــــعو�هم )ثناs�/( s �لنشا¦؛ 2. )' شيs كانو� يفكرB2 2قت ½ا� 

�إلشا� �لصوتية). 2تر/ . �ملرفق ٩ عينة لنمو�o �لتقرير �لذ�.
2ميكن تصميم �لد��ســــة ³يث ¿ر' �التصاt باملســــتجيب   - ٣٠١
 .tطو( عــــد مــــر�3 خالt �ليو\ 2قــــد تغطي يومG )2 )ســــبوعG )2 مد
 tلتنبيه باإلشــــا��3 �لصوتيــــة . �ليو\ 2طو� Z2عــــد/ �التصاال3 ¹ها
�لفتــــر �خلاضعــــة للمالحظة حتد/�ا )هــــد�[ �لبحث، �هنــــG بالقيو/ 
�ملتعلقــــة باخلصوصيا3، �2لتدخل . �حليا �ليومية، 2قد� �ملســــتجيب 

على �النتبا].
 Xع �لعينــــا3 �خلاصة باخلi �2لد��ســــا3 �ملتعلقــــة بطريقة  - ٣٠٢
كانت ُتجــــر` عا/ لفهم �جلو�نــــب �لتجريـبيــــة، �2إل/��كية �2لد�فعة 
لألنشطة. 2كاB قد� كبv من �لبحث �ألصلي �� 2جهة نفسية �2نصب 
على حتليل �جلو�نــــب �لنوعية للحيا �ليومية ملجتمعا3 =حصائية متباينة 
 tكما يد (B2�2لكبا� �ملتقاعد ،B�2ملر�هقو ،tلعما� ،tعلى سبيل �ملثا)
عليها، على ســــبيل �ملثاt، 2قت �لفر�®، �2حلريــــة، �2لوحد، �2لقلق، 
=¸. �2الهتما\ �حلا� ֲדذ] �لطريقة ينشأ من �ستخد�مها لد��سة �لسلو� 
 Ùلعمل - مبا . �لك �لعالقا3 بني �لتقد\ �مللحو� Bلتنظيمــــي . مكا�
Äو حتقيق �ألهد�[، �2ملها��3، �2الســــتمتا� باملها\، =¸ - 2لد��سة 
�لعالقا3 بني �ســــتخد�\ �لوقــــت، 2ضغط �لوقــــت، �2إلجها/ �ملزمن، 

�2لصحة �لنفسية �2لبدنية.
2مع )نه جر` )يضG �ستخد�\ هذ] �لد��سا3 لتقدير �لوقت   - ٣٠٣
 Xع �لعينا3 �خلاصة باخلi ج طريقةS Bتلفة، فإª ملقضي . )نشــــطة�
ال يتضمــــن عــــا/ هد[ �لقيا\ بصو	L كاملة بشــــر» �ســــتخد�\ �لفر/ 

للوقت على مد` �لـ ٢٤ ساعة . �ليو\.

2مع �لك، فإB �ألســــاليب �ألفضل إلجر�s �ملقابلة (على ســــبيل �ملثاt، )ســــاليب   ٣٥

”�ملعلوما3 �ملرتد“ للباحث �لV تعطي �ملستجيـبني تعزيز� =¿ابيG عند قيامهم باإلبال® عن 
�ألنشطة باملستو` �ملناسب من �لتفصيل �2لسيا!، 2تعزيز� سلبيG عند �إلبال® عن �ألنشطة 
بدB2 مستو` مناسب من �لتفصيل؛ 2فحص �ملزيد من �ملعلوما3 عن �ألنشطة) قد يعطي 

.(Juster, 1985) تتر� للمستجيـبني Vبيانا3 ��3 نوعية )فضل من �ليوميا3 �ل
. �لد��ســــة �الســــتقصائية �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت . iهو�يــــة كو�يا . عا\   ٣٦

 B( ظهر3 �الختبا��3 �الستطالعية( B( هذ� �لنهج �ملشــــتر� بعد G١٩٩٨، �ســــتخد\ )يض
.(Schon, 1999) ملقابلة �السترجاعية� Bملسنني يفضلو�.Zuzanek (1999) Y= تستند هذ] �ملناقشة  ٣٧



٥٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�ملز�يا
 . )Sا Xــــع �لعينــــا3 �خلاصة باخلــــi طريقة تتمثــــل قــــو  - ٣٠٤
 ،tعن �ألنشــــطة �ليومية (على سبيل �ملثا Gتوفر معلوما3 معينة ســــياقي
�جلو�نب �ملحركة، �2إل/��كية �2لعاطفية للسلو� �لبشر'؛ �2لديناميا3 
�لســــلوكية �2لتجريـبيــــة للعالقــــا3 بني �ألشــــخا«، =¸) �لV ال ميكن 
تســــجيلها على Äو قابــــل للمقا�نة عن طريق �ملقابال3 �الســــترجاعية 
)2 �ليوميا3 �الســــترجاعية �2ليوميا3 �حلالية. 2هكذ� ميكن �ســــتخد�\ 
 الختبا� صحة �لبيانا3 �لناجتة من Xع �لعينا3 �خلاصــــة باخلi طريقــــة

.�ليوميا3 �لزمنية �2ألسئلة �ملجر/
2هنا� ميز منهجية، بالنســــبة =Y �ملقابال3 �الســــترجاعية،   - ٣٠٥
 Zجها ل مباشر بعد =�ساt =شا� تتمثل . )نه نظر� ألB �ألنشطة ُتسجَّ
 Gلر/2/ )يض� Bلقلق. 2قد تكــــو� vخطأ �الســــتذكا� ال يث Bلتنبيــــه، فإ�
)قــــل عرضة للمر�جعة �ملعيا�ية (مبعÕ، �ملبالغة . �إلبال® عن �ألنشــــطة 
�لــــV تعتX مرغوبــــG فيها �جتماعيg 2( Gل �هتمــــا\ �لبحث) ألنه ُيطلب 
 Bيكو Ê يسجلو� على �لفو� ما كانو� يفعلونه 2من B( ملســــتجيـبني� Y=
لديهم 2قت )قل إلعد�/ �/ ”مقبوt“. 2فضًال عن �لك، ألB �لطريقة 
 �vإلشا��3 �لصوتية متثل شــــكًال )كثر حرية 2كث� tلعشــــو�ئية إل�سا�
ما ¿ر' تشــــجيع �ملستجيـبني للتعبv عن شــــعو�هم )ثناs�/( s �لنشا¦، 
قد يشــــعر �ملســــتجيبوB بضغط )قل للقيا\ بتسجيل �لر/2/ �ملسمو» ֲדا 

.Gقد يعطو� �/2/� )كثر صدق Ê فحسب 2من Gمنو�جي

pلعيو�
 بأSا Xع �لعينا3 �خلاصــــة باخلi تتســــم /��ســــا3 طريقة  - ٣٠٦
تطفليــــة 2ُعرضة لتحيز �الختيا� �لذ� بالنظــــر =S( Yا تضع عبئG ثقيًال 
للــــر/ علــــى عاتق �ملســــتجيـبني. 2بســــبب �ملعد�3 �حلاســــوبية �ملطلوبة 
�2ســــتر�تيجية �التصاt ��3 �لصلة، تتســــم طريقة iع �لعينا3 �خلاصة 
 فيما يتعلق ¹مع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت بأSا )غلى تكلفة من Xباخل
�لطــــر! �ألخر` جلمع �لبيانا3 2لذلك، من غv �ملرجح )B تكوB هي 

�لطريقة �لرئيسية لد��سة �ستقصائية 2طنية بشأB �ستخد�\ �لوقت. 

Sج �ملشاهد  - ٣
. �لد��ســــا3 �لقائمة على �ملشــــاهد، يقو\ شــــخص ثالث   - ٣٠٧
 )على ســــبيل �ملثاt، �لباحث 2( عد�/ �لد��سة �الستقصائية)، مبشاهد
2تســــجيل �ألنشــــطة �ليومية للفر/ مباشــــر. 2قد يقو\ �لعد�/ بتسجيل 
�ألنشــــطة . حضو� �ملســــتجيب )2، على Äو )كثر حتفظG، عن طريق 
 Ëلكتر2نيــــة )خر` )2 ح= غر[ للمشــــاهد 2±ال3 تصويــــر 2)جهز
 Ver Ploeg and others, eds., 2000) “عن طريــــق ”تعقبه كظله
�لصفحة ٤٥، �لفقر ٣ ). 2قد �ستخدمت /��سا3 �ملجتمعا3 �لبشرية 
�2لد��ســــا3 �لوصفية لألجنا~ �لبشــــرية هذ� �لنهج منــــذ )مد بعيد . 

/��ســــة �لثقافا3 �ملختلفة، 2ال ســــيما . �لبلد�B �لنامية (�ملعهد �لد�2 
للبحث �2لتد�يب من )جل �لنهو0 باملر)، ١٩٩٥، �لصفحا3 ٧٥-

٧٨). 2جر` )يضG �ستخد�\ هذ� �لنهج اللتقا¦ �ملعلوما3 . )2سا¦ 
مقيد مثل �ملستشفيا3 2حجر�3 �لد��سة )2 فيما يتعلق بسلو� فئا3 
فرعية معينة (مثًال، ســــلو� �ألطفاt �2لطلبة) (�ملرجع نفســــه، �لصفحة 

.(٤ ٧٤، �لفقر
2فتــــر �ملشــــاهد . �لد��ســــا3 �لقائمة على �ملشــــاهد قد   - ٣٠٨
تكوB مســــتمر )2 عشــــو�ئية. S .2ج �ملشــــاهد �ملســــتمر، يالحظ 
�لعــــد�/ �ملســــتجيب لفتر Zمنية gد/ (على ســــبيل �ملثاt، ســــاعة، )2 
صبا»، )2 يو\، )2 )طوt) 2يســــجل كل نشا¦ عند حد2ثه =Y جانب 
)' معلوما3 ســــياقية تقتضيها �لد��ســــة (�ملرجع نفسه، �لصفحة ٧٥، 
�لفقر ٢). 2هنا� بديل للنهج �ملستمر يتمثل . Sج �لفتر�3 �لعشو�ئية 
حيث جتر' مالحظة �ملســــتجيـبني . )2قاª 3تا� عشــــو�ئيG (�ملرجع 

.(٣ نفسه، �لصفحة ٧٧، �لفقر

�ملز�يا
تنشــــأ �مليز �لرئيسية جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة باستخد�\ �ألفر�/   - ٣٠٩
 Bهذ� �لنهج ¿عل باإلمكا B( من للوقت عن طريق �ملشــــاهد �ملباشــــر
 Vعن �ألنشطة �ل vموعا3 من �ملعلوما3 �لسياقية �لوفr »ســــتخال�

جتر' مشاهدִדا. 

pلعيو�
يتمثــــل )حد �لعيو( �لرئيســــية للمشــــاهد �ملباشــــر . )Sا   - ٣١٠
 B2vم قد يغSنه جتر' مر�قبتهم، فإ( Bملستجيـبني يعرفو� Bتطفلية، 2أل

.سلوكهم من )جل مساعد �لقائم باملشاهد
2على �ملســــتو` �لتشــــغيلي، تتسم �لد��ســــا3 �لقائمة على   - ٣١١
�ملشــــاهد با�تفا� تكلفتها، 2كX مطالبها مــــن حيث �لوقت �2ملو��/ 
�ملالية على حد سو�s. 2هكذ�، قد ُتجمع بيانا3 عن عد/ )قل من �ألسر 
�ملعيشية )2 عن قد� )قل من 2قتهم �إلiا� عند �ستخد�\ هذ] �لطريقة 
باملقا�نة باملقابلة �لشــــخصية. ففي Sج �ملقابلة �لشــــخصية، على سبيل 
�ملثــــاt، قد يتمكن �لعد�/B2 من iع �ملعلوما3 من )كثر من شــــخص 
�2حد لكل )ســــر معيشية 2عد )سر معيشية . �ليو\. 2لن يكوB هذ� 
ممكنS . Gج �ملشاهد �ملباشر �لذ' يتسم بأنه )كثر �ستهالكG للوقت: 
مــــن �أل�جح )B يكوB بوســــع �لعد�/ متابعة شــــخص �2حد فقط على 
مــــد` �ليو\. 2هنا� قيو/ تشــــغيلية )خر` متعلقة بالد��ســــا3 �لقائمة 
 Bتكو B( عملية، قد يتعني )ألسبا ،t2على سبيل �ملثا .على �ملشاهد
�لفتــــر �لزمنيــــة �لV ميكن iع �لبيانا3 �ملتعلقة ֲדا )قل من ٢٤ ســــاعة؛ 
2من �لناحية �لنمو�جية ال تغطي �لد��ســــا3 �لقائمة على �ملشاهد =ال 
ســــاعا3 �لنها� )2 ساعا3 �ليقظة. 2تتمثل =حد` �لنتائج �لو�ضحة . 



٥٩

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  لجمع  �الستقصائية  �لد	�سة  عمل  Uطا	   - خامسًا 

�ملبالغة . عر0 �ألنشطة �لV تؤ/َّ` خالt فتر �ملشاهد 2نقص عر0 
�ألنشطة �لV تؤ/َّ` خالt ساعا3 �ليو\ �ألخر`.

2بســــبب �لقيو/ �لتشغيلية . �ملقا\ �ألÇ ،t2 ُيستخد\ �لنهج   - ٣١٢
�لقائم على �ملشــــاهد كطريقة �ئيســــية جلمع �لبيانــــا3 �لوطنية �ملتعلقة 
باســــتخد�\ �لوقــــت. 2جر` تطبيق هــــذ� �لنهج كما )نــــه قد يؤخذ . 
�العتبــــا� . �أل2ســــا¦ �2ملجتمعا3 �إلحصائية �لV قــــد ال تعطي فيها 
�ملقابــــال3 �الســــترجاعية )2 طريقة �إلبال® �لذ� نتائــــج ُيعوtَّ عليها، 
2على سبيل �ملثاt، =�� كاB �ملستجيبوB )ميني )Ç 2 يكن لديهم =حسا~ 
بالوقت حسب ساعة �لتوقيت. 2قد �ستخد\ هذ� �لنهج باالشتر�� مع 
 vملقابال3 �الســــترجاعية . عينة 2طنية٣٨ 2كذلك . /��سا3 صغ�
�لنطا! لتعزيز �لبيانا3 �ملســــتمد من �ليوميــــا3. 2باإلضافة =Y �لك، 
قد يكوB هذ� �لنهج مفيد� للد��سا3 �ملتعلقة بصد! بيانا3 �ستخد�\ 

�لوقت �لV ُتجمع بالطر! �ألخر`.

Pطر عمل 	لد�	سا) 	الستقصائية: Pمثلة توضيحية جيم - 
ير/ . �جلــــدt2 ٥ موجز للمجموعــــا3 �ملؤلفة من )/3�2   - ٣١٣
�لد��ســــا3 �الســــتقصائية 2طر! iع �لبيانا3 �لV ثبت حË �آلS( Bا 
 vعملية جلمع عينا3 �لبيانا3 على �لصعيد �لوط6 )2 جلمع عينا3 كب

من �لبيانا3. 
2معظــــم �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �لوطنيــــة �لــــV )جريت   - ٣١٤
بــــني عامي ١٩٩٥ 2 ٢٠٠١ كانت /��ســــا3 �ســــتقصائية مســــتقلة، 
 ،Gألقل تقدم� Bســــتخدمت �ليومية �لكاملة لـ ٢٤ ســــاعة. 2. �لبلــــد��
كانــــت �ملعلوما3 ُتجمع . �ملقا\ �ألt2 عن طريق �ملقابلة �لشــــخصية 
2جهــــG لوجــــه )2 مقابلة rتمعة مع Sج �ليومية �ملتر2كة للمســــتجيب. 
2كاS Bج �ليومية �ملتر2كة للمستجيب ميثل طريقة شائعة جلمع �لبيانا3 
. �لبلد�B �ألكثر تقدمÇ2 .G تستخد\ �ملقابلة �uاتفية =ال . �لد��سا3 

�الستقصائية �لكندية الستخد�\ �لوقت 2. �لد�منر�.
 2قد ُ)جر' عد/ قليل من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ملتعد/  - ٣١٥
 .sملتقدمة �لنمو على حد ســــو�� Bلناميــــة �2لبلد�� Bألغــــر�0 . �لبلد��
 ففي �لبلد�B �لنامية �لV �ســــُتخدمت فيها �لد��سة �الستقصائية �ملتعد/
�ألغر�0، عا/ ما كانت �لوحد �ملستقلة الستخد�\ �لوقت مع يومية 

 بســــيطة تستخد\ مقابلة شــــخصية 2جهG لوجه ميثالB �لطريقة �ملختا�
جلمع �لبيانا3. 2. �لبلد�B �ملتقدمة �لنمو، كانت مكونا3 �ســــتخد�\ 
�لوقت ُتلَحق بد��ســــة �ســــتقصائية عا/ية لألســــر �ملعيشــــية مع �ليومية 

�لكاملة كأ/� للد��سة �الستقصائية.
2كمــــا نوقش )عال]، كانت طائفة �خليا��3 �ملتعلقة ببيانا3   - ٣١٦
�ســــتخد�\ �لوقــــت ترتب ±ثا�� ªتلفــــة من ناحية تكاليــــف �لعمليا3، 
2ســــهولة =/��ִדا، 2جو/ �لبيانا3 2/�جة تفصيل �لبيانا3 �لV ُتجمع. 
2هكــــذ� حتتاo �لبلــــد�B �لO Vطط إلجر�s /��ســــة �ســــتقصائية 2طنية 
الســــتخد�\ �لوقت =Y تقييم �خليا��3 �ملختلفة على ضوs �ملو��/ �ملالية 
�2لبشرية �ملتاحة u�2ياكل �ألساسية �إلحصائية �لقائمة. 2. حني توجد 
 Y= tتكاليف عامة ثابتة مرتبطة بأ' /��ســــة �ســــتقصائية، ميكن �إلقال
 �ملرتبطة بتصميما3 /��سا3 �ستقصائية vحد من �لتكاليف �ملتغ É/(
معينــــة. 2ال ميكن �لقيا\ بذلك بالتخطيط �2الختيا� �لدقيقني للوســــائل 
�2أل/3�2 �ملناســــبة للد��ســــة �الستقصائية فحســــب بل )يضG باعتما/ 
فلســــفة لXنامج مســــتمر )2 موحد للد��ســــا3 �الســــتقصائية لألســــر 
�ملعيشــــية. 2ֲדذ] �لطريقة، ُتصبح مصر2فا3 �لد��ســــة �الستقصائية . 
�ألجل �لقصv �ســــتثما��3 طويلة �ألجل . تد�يــــب �ملوظفني 2تنمية 
 ،Bيا3، �2فع مســــتو` �لثقافة �إلحصائية للســــكاrXقد��ִדم، 2. �ل

u�2ياكل �ألساسية، �2لبناs �ملؤسسي.
2يتأثر مستو` تعقد عمليا3 �لد��سة �الستقصائية مبستو`   - ٣١٧
 Vملوظفني، �2خلصائص �الجتماعية �2لدميوغر�فية �2القتصا/ية �ل� sكفا
يتســــم ֲדا �ملجتمع �إلحصائي �ملشموt بالد��سة �الستقصائية، 2مر�فق 

�لنقل �2التصاال3 �2لعو�مل �جلغر�فية. 
2جــــو/ �لبيانــــا3 تتصــــل جزئيــــG بالتكاليف (على ســــبيل   - ٣١٨
�ملثاt، �ملتعلقة بتحســــني �لتد�يب، �2إلشر�[ �لدقيق، ��2تفا� �ألجو� 
�لناتج عن �ســــتئجا� عد�/ين �2' مؤهال3 )فضــــل، �2حلو�فز �ملقدمة 
للمســــتجيـبني لزيا/ معدال3 �الستجابة). �2أل/3�2 �ملختلفة للد��سة 
�الســــتقصائية �2لطــــر! �ملختلفة جلمع �لبيانا3 توفر مســــتوياª 3تلفة 
جلــــو/ �لبيانــــا3 2تــــؤ/' =Y �حتياo مصمم �لد��ســــة �الســــتقصائية 
=Y حتديد مســــتو` جو/ مقبوt. 2على ســــبيل �ملثاt، يصف جســــتر 
(Juster, 1985) �الختيــــا� بني �ســــتخد�\ �ملقابلة �الســــترجاعية S2ج 
 �ليوميــــة �ملتر2كة للمســــتجيب بأنــــه ينطو' على مبا/لــــة ”بني �جلو/
�ألعلــــى للوحد . �ليوميــــا3 �ملتر2كة للمســــتجيب (�لV قد تتضمن 
 مقابلة شــــخصية 2تتطلــــب /�ئمG مقابلة على ســــبيل �ملتابعة)، �2جلو/
�ألعلى للد��ســــة �الستقصائية لليومية �الســــترجاعية �لناجتة عن �حلجم 

�ألكX للعينة �لذ' ميكن �حلصوt عليه بنفس �لتكلفة �لكلية“.
2فيمــــا يتعلق باختيا� طريقة لقيا~ �ســــتخد�\ �لوقت، ينبغي   - ٣١٩
)B يكوB �لغر0 �لتحليلي للد��سة مبثابة �ملبد) �إل�شا/'. 2هذ� ينطبق 

 . حر` �ســــتخد�\ Sج مؤلف من �ملقابلة �الســــترجاعية S2ج �ملشــــاهد �ملباشر  ٣٨

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . �جلمهو�ية �لد2مينيكية لعا\ ١٩٩٥. 2بلغ عد/ 
�لزيــــا��3 �لV )جريت لألســــر �ملعيشــــية ٤ مر�3 . �ليو\ كحــــد )قصى. 2. خالt كل 
Zيا�، )جر` �لعد�/ مقابلة �سترجاعية لتسجيل �ألنشطة �لV مت �لقيا\ ֲדا )ثناs عد\ 2جو/ 
 Vلألنشطة �جلا�ية �ل �لعد�/ 2)جريت /��سة قائمة على �ملشاهد �ملباشر ملد ساعة �2حد
يقو\ ֲדا �ملســــتجيبوB. 2. /��سة �ستطالعية، تبني )B هذ] �لطريقة فّعالة . �ملناطق �لريفية 
 ،2لكن ليس . �ملناطق �حلضرية (�ملعهد �لد�2 للبحث �2لتد�يب من )جل �لنهو0 باملر)

.(١٩٩٥
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

على �لقضايا �ملتعلقة مبســــتويا3 �خلطــــأ �ملقبولة بنفس قد� �نطباقه على 
�ألهد�[ �ملعينة للد��ســــة �الستقصائية. 2هكذ�، فإB �ختيا� =طا� عمل 
�لد��ســــة �الســــتقصائية يتعلق )يضG مبســــتو` تفصيل 2نو� �ملعلوما3 

�ملقدمة بفضل �ختيا� )/� 2طريقة iع �لبيانا3.
2مز�يــــا 2عيو( مكونا3 )طر �لعمــــل �ملختلفة جلمع بيانا3   - ٣٢٠
�ستخد�\ �لوقت معر2فة . جوهرها. 2قد تكوB هنا� فائد )خر` . 
 tبغية �ستغال معرفة كيفية �ســــتخد�\ خيا��3 متعد/ . /��سة 2حيد
نقا¦ �لقو �لفر/ية 2ִדميش نقا¦ �لضعف من )جل حتسني فهم �ستخد�\ 

 Vل� �لوقت. 2على سبيل �ملثاt، من �ملفيد معرفة ما هي �ألسئلة �ملجر/
ميكن �ســــتخد�مها تر�/فيG مع �ليوميا3 �لزمنية لتوفv تكاليف �لد��ســــة 
�الستقصائية. 2فهم �لركائز �ملنهجية uذ] �لطر! �ملستخدمة تر�/فيG ميثل 
 Gطرق B( ]2من �ملعر Bلك، =�� كا� Y= للبحث. 2باإلضافة Gاًال هامr
معينــــة تســــبب حتيز�3 . �إلبال®، فإنه ميكن =جــــر�s ³ث لقيا~ مد` 
�لتحيز. 2=�� كاB باإلمكاB حتديد �لتحيز، عندئذ ميكن �ســــتخد�\ طر! 
 sقل تكلفة جلمع �لبيانا3 برغم ما يشوֲדا من حتيز�3، ألنه ميكن =جر�(

.Ver Ploeg, and others, eds., (2000) تعديال3 لتصحيحها

Pمثلة توضيحية ألطر عمل 	لد�	سا) 	الستقصائية 	لوطنية الستخد	! 	لوقت  - ٥ 2
	جلد

نوK �لد	�سة �الستقصائية
طريقة �ع �لبيانا'لألسر �ملعيشية

:��L �لد	�سة �الستقصائية
يومية كاملة مدִדا

:سئلة ¨ر�Lيومية مبسطةيومية بسيطة٢٤ ساعة
�ملقابلة �السترجاعيةمستقلة )2 قائمة بذ�ִדا

××××2جهG لوجه
×�ملقابلة �uاتفية

cلذ�� dإلبال�
××�لتر� للمستجيب )2 �لتد2ين �لذ�
Xع �لعينا3 �خلاصة باخلi طريقة

�ملقابلة �السترجاعيةمتعد/ �ألغر�0
××××2جهG لوجه

�ملقابلة �uاتفية
cلذ�� dإلبال�

××�لتر� للمستجيب )2 �لتد2ين �لذ�
Xع �لعينا3 �خلاصة باخلi طريقة
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	العتبا�	) 	ملعيا�ية v تصميم 	لعينة فيما يتعلق Pلف - 
بالد�	سة 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت

 Y= ســــة �ستقصائية، تدعو �حلاجة��/ '( . tكما هي �حلا  - ٣٢١
)B يفي تصميم �لعينة �ملتعلقة بالد��ســــة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت 
بأهــــد�[ �لد��ســــة �الســــتقصائية، B(2 يأخذ . �العتبــــا� طريقة iع 
 من حيث �لتكاليف sيتسم بالكفا B(2 ،?لبيانا3 2قيو/ �لعمل �مليد��
 Gقابًال للتنفيذ عملي Bيكو B(2 ،2بدقة تقدير�3 �لد��ســــة �الستقصائية

بسهولة. 
2تصميمــــا3 �لعينــــة فيما يتعلق بالد��ســــا3 �الســــتقصائية   - ٣٢٢
�لوطنية �ملختلفة لألســــر �ملعيشــــية /�خــــل �لبلد كث�v ما تتســــم ֲדيكل 
مماثــــل بوجه عا\، مع )Sا Oتلف من حيث �لتفاصيل تبعG لالحتياجا3 
�ملحد/ لد��سة �ستقصائية معينة2.٣٩. معظم �لبلد�B، ُيستخد\ تصميم 
لـ ”عينة طبقية متعد�L �ملر�حل“. 2على سبيل �ملثاt، . �لبلد�B �لنامية، 
كث�v ما تكوB �حد�' �ملعاينة �ألّ�لية هي مناطق �لعد �ملســــتخدمة . 
±خــــر تعــــد�/. �2خلالصة، ¿ر' �ختيا� عينة مــــن مناطق �لعد، 2ُتوضع 
قو�ئم لألســــر �ملعيشــــية . مناطق �لعد �ملختا�، 2ُتختا� عينا3 �ألســــر 
 vلتعديال3 �ملناسبة ملناطق �لعد �لصغ� sملعيشــــية من �لقو�ئم (مع =جر��
 B( لد��ســــة هي �لفر/، فإما�  جد�). 2=�� كانت 2حدvجــــد� �2لكب
 ،ُيد�o . �لد��سة �الستقصائية iيع �ألفر�/ . �ألسر �ملعيشية �ملختا�
)O 2تا� عينة من فر/ �2حد )2 )كثر؛ 2=�� كانت 2حد �لد��ســــة هي 
�ألسر �ملعيشــــية، ُتجمع بيانا3 �لد��سة �الســــتقصائية �ملتعلقة باألسر 
�ملعيشــــية �ملختــــا� كعينة. 2تصميم �لعينة �لطبقيــــة �ملتعد/ �ملر�حل من 
�لنو� �ملســــتخد\ ألغر�0 �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ألخر` لألســــر 
�ملعيشية مناسب بوجه عا\ للد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، مع 

.sبعض �لتعديال3 جلمع �لبيانا3 بكفا sنه قد يلز\ =جر�(
�2لقضايــــا �ملتعلقة بتصميم �لعينة بغر0 �ختيا� �ألشــــخا«   - ٣٢٣
�2ألســــر �ملعيشــــية إلجر�s /��ســــة �ســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت هي 

�لقضايــــا �لعا/ية أل' /��ســــة �ســــتقصائية للســــكاB. 2. هذ� �لصد/، 
ال ميكــــن =عطاs 2صفا3 عالجية /قيقة نظر� ألB �ختيا� تصميم �لعينة 
يعتمــــد =Y حد كبv على �أل2ضا� �ملحلية، �2ملــــو��/، �2ألطر �ملتاحة 
جلمع �لعينا3، �2ألهد�[ �ملعينة للد��سة �الستقصائية. 2لذلك، ִדد[ 
�ملناقشــــة . هذ� �لدليل . �ملقا\ �ألY= t2 =ثا� بعض �لقضايا �خلاصة 
�لV تدعو �حلاجة =Y مر�عاִדا . تصميم �لعينة ألغر�0 =جر�s /��ســــة 

�ستقصائية الستخد�\ �لوقت 2توفv بعض �إل�شا/�3 �لعامة. 
�2لتعقد �لرئيســــي لتصميم �لعينة . �لد��سا3 �الستقصائية   - ٣٢٤
الســــتخد�\ �لوقت يو�َجه عند =/ماo �لُبعد �ملتعلق بالوقت . �لتصميم. 
2معظم �لد��ســــا3 �الســــتقصائية لألسر �ملعيشــــية جتمع بيانا3 تتعلق 
 بنقطــــة )2 فتر Zمنية معينــــة )2 ُيفترS( 0ا تتغv قليًال على مد` �لفتر
�لزمنية جلمع �لبيانا3. بيد )نه . �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الستخد�\ 
�لوقــــت ال تتعلــــق �لتقديــــر�3 موضع �الهتما\ باألنشــــطة �لV يقو\ ֲדا 
 ،tمنية )طوZ �لنا~ خالt يو\ )2 )ســــبو� معني، 2لكنها تتعلــــق بفتر
 تبلغ ســــنة عا/. 2بالنظر =B( Y )نشطة �لنا~ ميكن )B تتفا32 بصو�
 B( Y= ملحوظة حســــب يو\ �ألســــبو� 2فصل �لســــنة، تدعــــو �حلاجة
تضمن �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت )B تصميم �لعينة يوفر 

متثيًال مناسبG للفتر �لزمنية �لV ُتطلب تقدير�3 بشأSا.
 Gطرق Bتكو B( �2لطر! �ملســــتخدمة لتلبية هذ� �ملطلب ¿ب  - ٣٢٥
 . حــــد2/ �لقيو/ vســــة �ســــتقصائية كب��/ . Gميكــــن تنفيذها عملي
�لســــا�ية . �لبلد �ملعني. 2قد تدعو �حلاجة =Y �ســــتخد�\ طر! ªتلفة 
�هنG بطريقة iع �لبيانا3، 2طبيعة �لقو �مليد�نية للباحثني (على سبيل 
�ملثاt، ما =�� كانت تتألف من باحثني مقيمني )2 متنقلني)٤٠ 2ســــهولة 
 '( . tلبلد �ملختلفة). 2كما هي �حلا� sاÄ( . تلفO قد Vل�) tالنتقا�
/��سة �ستقصائية، ينبغي )B يوضع تصميم �لعينة للد��سة �الستقصائية 
الســــتخد�\ �لوقت بوصفه جز�sً ال يتجز) من �لتصميم �لعا\ للد��ســــة 
�الســــتقصائية. 2نتيجــــة لذلك، ســــتكوB �لتصميمــــا3 �ملختلفة للعينة 

مناسبة للظر2[ �ملختلفة.
2ُيســــهب �لفصــــل . شــــر» تعريــــف �ملجتمــــع �إلحصائي   - ٣٢٦
�الستدال� فيما يتعلق بالد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت. 2يشر» 
)يضG 2حد�3 �لتحليل �ملختلفة . �لد��ســــا3 �الستقصائية الستخد�\ 

تصميما) 	لعينة فيما يتعلق بالد�	سة 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت  - tسا�س
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�لقــــر�s �ملهتمــــوB بالكتابــــا3 �لعامــــة �ملتعلقة بوضــــع تصميما3 �لعينة للد��ســــة   ٣٩

�الستقصائية �لوطنية لألسر �ملعيشية يرجى �جوعهم =Kish (1965)  Y. 2هنا� توصيا3 
بشــــأB تصميما3 �لعينة �لوطنية . �لبلد�B �لنامية ل�Xمج معينة للد��ســــا3 �الســــتقصائية 
�لد2لية قدمتها �لد��ســــة �الســــتقصائية �لعاملية للخصوبة (١٩٧٥)؛ Scott (1992) 2 فيما 
يتعلق بالد��ســــا3 �الســــتقصائية �ملوحد للبنك �لد�2 بشأB �ألبعا/ �الجتماعية للتكيف؛ 
2ماكر2 �نترناشــــيوناt، �ملحد2/ (١٩٩٦) فيما يتعلق بXنامج �لد��ســــا3 �الســــتقصائية 
�لدميوغر�فية �2لصحية؛ 2منظمة �ألمم �ملتحد للطفولة (�ليونيســــيف) (٢٠٠٠) فيما يتعلق 

بالد��سا3 �الستقصائية �ملتعد/ �ملؤشر�3 لليونيسيف.

يتعلــــق )حــــد �العتبــــا��3 . تصميم �لعمليــــا3 �مليد�نية مبا =�� كانــــت �ملقابال3   ٤٠

 Y= ملعاينة �أل2ّلية� ســــيجريها فريــــق من �لباحثني �لذيــــن ينتقلوB من =حد` عينا3 2حــــد
)خــــر` )2 ¿ريهــــا باحثــــوB مكلفوB بأخذ عينــــا3 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّليــــة 2من �ملقيمني 

�ملحليـني بوجه عا\. 2يناقش )/نا] �ألسا~ �ملنطقي لكل تصميم.
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 Vلوقت (2هي شخص/)يا\، 2)شخا«، 2)سر معيشية) �2ملتطلبا3 �ل�
¿ب )B يفي ֲדا تصميم �لعينة إلمكاB =جر�s حتليالu 3ذ] �لوحد�3. 
2يناقــــش �لفصــــل كيفية �ختيا� عينة �أليا\ 2كم عــــد/ �أليا\ �لV ينبغي 
�ختيا�ها لكل شــــخص ªتا� كعينة لتمثيل iيع �أليا\ . �لفتر �لزمنية 
على �لنحو �ملناســــب. 2فيما يتعلق باختيا� عينة �ألسر �ملعيشية �2ألفر�/ 
/�خل �ألسر �ملعيشــــية، تقتصر �ملناقشة )ساسG على �العتبا��3 �خلاصة 
�لV تنطبق فيما يتعلق بالد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت �لقائمة 
بذ�ִדا )2 �ملستقلة. 2تتضمن �ملناقشة قضايا حجم �لعينة O2صيص عينة 
متعد/ �ملر�حل لد��ســــة �ستقصائية الستخد�\ �لوقت . iيع مر�حل 
 �الختيا�. 2بالنظر =B( Y بيانا3 �ستخد�\ �لوقت ُتجمع )حيانG بصو�
مشتركة مع بيانا3 متعلقة مبو�ضيع )خر`، ¿ر' �لنظر )يضG . قضايا 
�ملعاينة ��3 �لصلة بإ/ماo بيانا3 �ستخد�\ �لوقت . /��سة �ستقصائية 

متعد/ �ألغر�0.

قضايا تصميم 	لعينة U	) 	لصلة باملجتمع 	الستدال�  با( - 
للد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت

تتمثــــل �خلطــــو �ألY2 . )' تصميــــم للعينــــة . �لقيــــا\،   - ٣٢٧
بعنايــــة، بتحديــــد 2حد�3 �لتحليــــل �2ملجتمع �إلحصائي �ملســــتهد[ 
uــــذ] �لوحد�3 �لV يلز\ توفv تقدير�u 3ــــا. 2كما نوقش . �لفصل 
�لثالث، ُيعرَّ[ �ملجتمع �الســــتدال� فيما يتعلق بالد��ســــة �الستقصائية 
الســــتخد�\ �لوقت من ناحية: ( ) ) rتمع �ألفر�/ �22 �لصلة بأهد�[ 
�لد��سة �الستقصائية؛ 2(() �لفتر �لزمنية �لV يتعني )B متثلها �لد��سة 

�الستقصائية.
2مــــع �ألخذ . �العتبــــا� �لنمط �لفصلي �ملحتمل لألنشــــطة   - ٣٢٨
على مد�� �لســــنة، فإB �لفتر �لزمنية للد��ســــة �الستقصائية الستخد�\ 
 �لوقت تبلغ، من �لناحية �ملثالية، ســــنة - ســــو�s سنة تقوميية )2 )' فتر
)خر` مدִדا ١٢ شهر� (على سبيل �ملثاt، ١ حزير�B/يونيه من سنة ما 
=Y ٣١ )يا�/مايو من �لســــنة �لV تليها). 2=�� ُ)خذ يو\ مدته ٢٤ ساعة 
بوصفه 2حد �لقيا~ �ألساســــية، ينبغي بالتا� )B يهد[ تصميم �لعينة 
 Gيع )يا\ �لسنة �لبالغ عد/ها ٣٦٥ يومi ختيا� عينة من �أليا\ متثل� Y=

(مع بعض �الستثنا3�s �ملمكنة، كما نوقش . �لفصل �لثالث).
�2ملجتمع �الستدال� لد��سة �ســــتقصائية الستخد�\ �لوقت   - ٣٢٩
تغطي سنة كاملة ميكن �عتبا�] مبثابة شبكة ��3 �جتاهني، حيث ُيرتَّب 
�ألشــــخا« على طــــوt )حد �ملحا�2 2)يا\ �لســــنة علــــى طوt �ملحو� 
�آلخــــر، كمــــا هــــو موضح . �لشــــكل ٥. 2متثــــل �خلاليا . �لشــــبكة 
�ملجموعــــا3 �ملؤلفة من �لشــــخص - �ليو\؛ 2على ســــبيل �ملثاt، حتد/ 
�خللية �لعليا �ليســــر` �لشــــخص �قم ١ . �ليو\ �ألt2 لســــنة �لد��سة 
 vليو\ �ألخ� . Bلشخص نو� Õالستقصائية 2حتد/ �خللية �لسفلى �ليم�
من �لســــنة. r2موعة �ملزيج �ملؤلف من �لشخص - �ليو\ )2 �خلاليا قد 

تعتS( Xا تشكل �ملجتمع �الستدال� للد��سة �الستقصائية. 2مع 2جو/ 
 Gمن �ألفر�/، ميكن نظري B2تمع =حصائي متعــــاr2 مــــو��/ غg vد2/
iع �لبيانا3 �ملتعلقة ¹ميع خاليا �لشــــبكة �ملناسبة. بيد )نه من �لناحية 
�لعمليــــة ال Oتا� =ال عينة من خاليا �لشــــخص - �ليو\ لتمثيل �ملجتمع 

�إلحصائي �لكامل لأليا\/�لشخص.
	ملجتمع 	الستدال� للد�	سة 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت 	لشكل ٥ - 

�لشخص
Pليو�
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r2تمــــع �ألشــــخا« �لذيــــن يتعني )B تشــــملهم �لد��ســــة   - ٣٣٠
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت يتغY= v حد ما طــــو�t �لفتر �لزمنية 
للد��ســــة �الستقصائية بســــبب �لد�خلني �جلد/ . �ملجتمع �2خلا�جني 
 ،Õد� عن طريق ”�مليال/“ (مبعÀ B( ملجتمع ميكن� . tمنه. �2لدخو
بلو® �حلد �أل/É �ملحد/ للســــن ألغر�0 �لد��ســــة �الســــتقصائية)، )2 
عن طريق �uجر �لو�فد، )2 عن طريق /خوt �ملجتمع غv �ملؤسســــي 
 Vبســــبب تر� =حد` �ملؤسسا3 (فيما يتعلق بالد��سة �الستقصائية �ل
تقتصــــر علــــى �ملجتمع غv �ملؤسســــي). 2قد يتر� �لشــــخص �ملجتمع 

بالوفا، )2 باuجر، )2 بدخوt =حد` �ملؤسسا3.
2تلك �لتغي3�v . �ملجتمع �الســــتدال� مبينة . �لشــــكل ٥   - ٣٣١
 V2هذ] �خلاليا متثــــل �حلاال3 �ل .X اليا �لشــــبكة �ملؤشــــر عليها بـــــÆ
ال يكوB فيها �لشــــخص - �ليو\ . �ملجتمع �ملســــتهد[. 2على سبيل 
�ملثاt، فإB خاليا �أليا\ ١ ٢2 ٣2 للشخص ٢ مؤشر عليها بـ X؛ 2هذ� 
يعB( 6 �لشخص ٢ Ç يكن . �ملجتمع �ملستهد[ قبل �ليو\ ٤ 2لكنه 
/خــــل �ملجتمع . �ليو\ ٤. 2باملثل، فــــإB خاليا �ليومني ٣٦٤ ٣٦٥2 
 . Bلشــــخص ٣ كا� B( 6؛ 2هذ� يعX للشــــخص ٣ مؤشــــر عليها بـ
�ملجتمع �ملســــتهد[ قبل �ليو\ ٣٦٤ 2لكنه تركه . �ليو\ ٣٦٤ 2ظل 
خا�o �ملجتمع. 2من �ملمكن )يضB( G تظهر عالما3 �لـ X . منتصف 
�لسنة، 2على سبيل �ملثاt، عندما يسافر �لشخص =Y �خلا�o )2 يدخل 
=حد` �ملؤسسا3 لفتر من �لزمن Ê يعو/ =Y �ملجتمع . 2قت الحق 

. سنة �لد��سة �الستقصائية.
2فيما يتعلق ببعض تصميما3 �لعينة 2)شــــكاt �لتحليل، قد   - ٣٣٢
 tتكوين �ملجتمع �ملســــتهد[ طو� . vــــر' بســــهولة تصحيح �لتغــــ¿



٦٣

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سة  يتعلق  فيما  �لعينة  تصميما'   - سا�سًا 

�لوقت بسبب ”�ملو�ليد“ 2”�لوفيا3“. بيد )B هذ� �لتغv يثv مشاكل 
لتصميمــــا3 �لعينــــة �لV تتضمن مقابال3 متكر� مع )شــــخا« �لعينة 
جلمع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت لعد )يا\ (Æ2اصة عندما تكوB �ملقابال3 
متباعد جد� على مد` �لســــنة) 2للتحليال3 على مستو` �لشخص، 
 حيــــث ¿ر' جتميع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت �ملتعلقة بالشــــخص لعد

)يا\.

	العتبا�	) 	لتحليلية 
	لتشغيلية P vخذ 	لعينا)  جيم - 
ألغر	E 	لد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت

بافتــــر�0 2جو/ rتمع من �ألشــــخا« - �أليا\ gد/ بدقة،   - ٣٣٣
كيــــف ميكــــن �ختيا� عينة من هــــذ� �ملجتمع؟ فالعو�مــــل �لV تؤثر على 
�لقــــر���3 �ملتعلقــــة بتصميــــم �لعينة تشــــمل: ( ) ) �ألهــــد�[ �لتحليلية 
 Y= للد��ســــة �الســــتقصائية؛ 2(() �العتبا��3 �لتشــــغيلية. 2باإلضافة

�لك، ميثل حجم �لعينة قضية هامة.

مستويا3 )خذ �لعينا3 �2لتحليل  - ١
قد تتضمن �ألهد�[ �ملختلفة 2حد�3 حتليل ªتلفة 2تتطلب   - ٣٣٤
rموعا3 مؤتلفة من عيناª 3تلفة من �أليا\ �2ألشــــخا«. 2قد يتعني 
�لنظر . ثالثة مستويا3 حتليل فيما يتعلق باألهد�[ �لتحليلية �ملختلفة 
�لو��/ . �لفصل �ألt2: ( ) ) مســــتو` 2حد �لشــــخص - �لوقت؛ 

2(() مستو` �لشخص؛ 2(o) مستو` �ألسر �ملعيشية.


حد� 	لشخص - 	لوقت xحتليل مستو  ( P )
فيما يتعلق باألهــــد�[ �لتحليلية �لV ال تتطلب =ال تقدير�3   - ٣٣٥
�ملستويا3 �ملتوسطة الســــتخد�\ �لوقت . طو�ئف ªتلفة من �ألنشطة 
 Bفإ ،(تلفــــة من �ملجتمع �إلحصائيª 2فيمــــا يتعلق مبجموعا3 فرعية)
كل ما تدعو �حلاجة =ليه هو عينة �حتمالية لشبكة �لشخص - �لوقت، 
مع حتديد 2حد �لوقت �ألساسية بأية طريقة (على سبيل �ملثاt، ساعة 
)2 يــــو\ )2 )ســــبو�) 2تكوB 2حــــد �لتحليل هي 2حد �لشــــخص - 
�لوقت (على سبيل �ملثاt، شخص - يو\). 2بوجه خا«، تكوB تلك 
 oفيما يتعلق بوضع تقدير�3 للحسابا3 �لتابعة �ملتعلقة بإنتا tهي �حلا
�ألســــر �ملعيشية٤١. 2على سبيل �ملثاt، فإB نســــبة �لوقت �لذ' تقضيه 
rموعــــة فرعية من �ملجتمع . عمل مدفو� �ألجر ميكن تقديرها ֲדذ] 

�لطريقة بصر[ �لنظر عن كيفية حتديد 2حد �لوقت �ألساسية.
2بوجــــه عــــا\، ميثــــل �ليــــو\ 2حد قيــــا~ مالئمــــة، 2ميكن   - ٣٣٦
�ســــتخد�مه uذ� �لنو� من �لتحليل. 2مــــن �أل�ية مالحظة )B حتليال3 

�ملســــتويا3 �ملتوسطة الستخد�\ �لوقت ال تتطلب بيانا3 عن �ستخد�\ 
�لوقــــت ألكثــــر من يو\ �2حد لكل مســــتجيب. بيد )نــــه . حالة iع 
�لبيانا3 ألكثر من يو\ �2حد، فإنه ميكن بســــهولة =/ماo هذ] �لبيانا3 
. �لتحليل بإنشــــاs ملف لبيانا3 �لشخص - �ليو\، Àتو' على سجل 
�2حد BZ22 مرتبط به لكل عينة شخص - يو\. 2ميكن =جر�s حتليال3 

�ملستويا3 �ملتوسطة بطريقة موحد من هذ� �مللف٤٢.

	لتحليل على مستوx 	لشخص   (d)
فيمــــا يتعلــــق ببعــــض �ألهــــد�[ �لتحليلية �ألخــــر`، تتمثل   - ٣٣٧
2حــــد �لتحليل �ملناســــبة . �لشــــخص 2ليس . �ملجموعــــة �ملؤلفة من 
�لشــــخص - �ليو\. 2على ســــبيل �ملثاt، قد يهد[ حتليل ما =Y قيا~ 
مــــد` تأثv كمية �لوقت �لــــV تقضيها �ملر) �لV لديها )طفاt . �عاية 
 B( ا. 2هنا ينصب �لتركيز على كيفuا على �لنمو �لعقلي ألطفاuطفا(
 �Zفيما يتعلق بالوقت �ملستخد\ . نشا¦ ما مو sالختال[ بني �لنسا�
بالتناســــب على مــــد` فتر Zمنية يؤثر علــــى �لنتيجة 2ليس �الختال[ 
. �ملســــتو` �ملتوسط الستخد�\ �لوقت بني �لنساr . sموعا3 فرعية 
ªتلفة من �ملجتمع. 2ال تعتX �لعينة من يو\ �2حد لكل شــــخص كافية 
إلجر�s /��ســــة ִדد[ =Y قيا~ تأثv �ســــتخد�\ �لوقت . نشا¦ معني 
على �لنتائج �ملختلفة بسبب �لتغv �لكبv �لذ' يطر) /�خل �لشخص )2 
. قر�� �لشــــخص . �ستخد�\ �لوقت من يو\ آلخر 2يتعلق بكثv من 
�ألنشــــطة. 2هكذ�، هنا� حاجة =Y تعد/ )يا\ بيانا3 �ستخد�\ �لوقت 

لكل شخص ªتا� كعينة uذ� �لنو� من �لتحليل.
2مــــن �لناحية �ملثالية، يتضمن �لتصميم �ملتعلق بد��ســــة ±ثا�   - ٣٣٨
�الختال[ بني �ألشــــخا« . �ســــتخد�\ �لوقت iع بيانا3 �ستخد�\ 
�لوقت لعد/ كبv من �أليا\ لكل شــــخص ªتا� كعينة بطريقة تشــــمل 
�ألمنا¦ �لزمنية �لرئيســــية الستخد�\ �لوقت. 2عال2 على �لك، تشمل 
عينــــة �أليــــا\ يومني على �ألقل من كل نو� لكل شــــخص ªتا� كعينة 
إلمكاB تقدير �لقابلية للتغv . قر�� �لشــــخص فيما يتعلق باســــتخد�\ 
�لوقــــت لكل نو� من �أليا\؛ 2عندئذ ميكن �ســــتخد�\ هذ] �لتقدير�3 
للقابلية للتغv . قر�� �لشــــخص حلسا( جو�نب �ملوثوقية . مقاييس 

�ستخد�\ �لوقت على مستو` �لشخص.
2على سبيل �ملثاt، فإB �لتصميم �لذ' يأخذ . �العتبا� كل   - ٣٣٩
يو\ من �أليا\ �لســــبعة . �ألســــبو� �2لفصوt �أل�بعة . �لســــنة ستنتج 
عنــــه ٢٨ (٧ )يــــا\ × ٤ فصوt) طبقة من rموعــــا3 مؤلفة من �ليو\ 
. �ألســــبو�/�لفصل. 2بغية تقدير �ملوثوقية، يلز\ �ختيا� ما ال يقل عن 
يومني عشو�ئيG . كل طبقة؛ 2ستبلغ �لعينة �لناجتة ٥٦ يومG على �ألقل 

 Y= �/ألسر �ملعيشية �ستنا� oحتليل =نتا Bبشــــأ ميكن �الطال� على مناقشــــة موجز  ٤١

بيانا3 �ستخد�\ �لوقت، �2لك . �لفصل �لثالث عشر.
تر/ . �لفصل �لثا? عشــــر )2صا[ )شــــكاt ملفا3 �لبيانا3 فيما يتعلق ببيانا3   ٤٢

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت.



٦٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

لكل شــــخص ªتا� كعينة. 2عبs �الستجابة �لناشئ عن هذ� �لتصميم 
مفر¦ بوضو» 2تدعو �حلاجة =Y توفv بعض �لتخفيف. 

2ســــيتطلب )حد )شــــكاt �لتخفيف �الســــتغناs عن تقســــيم   - ٣٤٠
�لفصــــوY= t طبقا3 2تقســــيم )يا\ �ألســــبو� =Y طبقتني مؤلفتني من 
)يا\ �لعمل 2)يا\ Sاية �ألسبو�. 2عندئذ لن تكوB هنا� سو' طبقتني 
 tلعا\؛ 2)يا\ �لســــبت �2ألحد طو�� tيا\ �جلمعة طو�( Y= يــــا\ �الثنني()
�لعا\) ³يث )نه باستخد�\ يومني على �ألقل ªتا�ين كعينة لكل طبقة، 
لن تدعو �حلاجة =ال =Y )�بعة )يا\ الختيا�ها كعينة لكل شخص ªتا� 
 Xك( tكعينــــة قد ال يز� كعينــــة. 2حË �لــــك �لعد/ من �أليا\ �ملختا�
مــــن �ملرغو( فيه مبعــــÕ )نه ميكن )B يؤ/' =Z Yيا/ عد\ �الســــتجابة 
2يعطــــي بيانا3 )قل جو/. �2لتخلي عن �شــــتر�طا3 قيــــا~ �ملوثوقية 
ميكــــن )B يؤ/' =O Yفيــــض �لعد/ =Y �لنصف 2ميكن، بدًال من �لك، 
=جر�s /��سة مستقلة للموثوقية. O2صيص بعض �ملو��/ إلجر�s /��سة 
للموثوقيــــة لــــه ما يY= [�X حــــد بعيد، بالنظــــر =B( Y �لبيانا3 �ملتعلقة 
باملوثوقية ال توفر فحســــب مؤشر� للتغv . قر�� �لشخص فيما يتعلق 
باســــتخد�\ �لوقــــت، بل =نه ميكن )يضG �ســــتخد�\ تقديــــر�3 �ملوثوقية 
�ملســــتخلصة من �لد��سة إلجر�s تعديال3 فيما يتعلق بعد\ �ملوثوقية . 

بعض )شكاt �لتحليل٤٣.
Ð2ة �عتبا� ±خر يتمثل . )نه فيما يتعلق ببعض �لتحليال3 قد   - ٣٤١
تتمثل 2حد �لتحليل �ملفضلة . شخص/)سبو� بدًال من شخص/يو\. 
2=�� كانت هنا� حاجة =Y بيانا3 �لشخص/�ألســــبو�، عندئذ تتمثل 
�ملما�ســــة �لعا/ية . �ختيا� عينة )يا\ �لعمل 2)يا\ Sاية �ألســــبو� على 
حد ســــو�s لكل شخص ªتا� كعينة 2=نشــــاs )سبو� ”تركيـ�“ على 
)سا~ �أليا\ �ملختا� كعينة. 2على سبيل �ملثاt، ميكن iع �لبيانا3 من 
كل شخص ªتا� كعينة فيما يتعلق بيومني من )يا\ �لعمل، 2يو\ سبت 
2يــــو\ )حد. 2بعد �لك ميكن جتميع �لبيانا3 إلنشــــاs )ســــبو� تركيـ� 
 sلكل مســــتجيب، 2ترجيــــح )يا\ �لعمــــل بعامل يبلغ ٢/٥ عند =نشــــا
 عند =نشــــاs �ألســــابيع vخط �ملجمــــو�. 2لتال. ضيا� �لدقة بصو�
، 2هو ما Àث، . vتظل عو�مل �لترجيــــح صغ B( لتركيـبيــــة، ينبغــــي�
هــــذ] �حلالة، على )خذ يومني عينة بدًال مــــن يو\ �2حد من )يا\ �لعمل 

لكل مستجيب.

	لتحليل على مستوx 	ألسر� 	ملعيشية  (+)
هنا� نو� ±خر لتحليل بيانا3 �ستخد�\ �لوقت ُيجر` على   - ٣٤٢
مســــتو\ �ألســــرL �ملعيشــــية. 2هذ� �لنو� من �لتحليل يبحث �ستخد�\ 
 �ألســــر �ملعيشــــية ككل للوقت �2ملبــــا/ال3 بني ªتلف )فر�/ �ألســــر

 �ملعيشــــية. 2)حد �ألمثلــــة على �لك هي �لطر! �لV توZيع ֲדا �ألســــر
�ملعيشــــية �لعمل �ملنـز� �2عاية �ألطفاt بني )فر�/ها �لكبا�. 2ألغر�0 
تلك �لتحليال3، فإB بيانا3 �ستخد�\ �لوقت مطلوبة فيما يتعلق ¹ميع 

)فر�/ �ألسر �ملعيشية �ملؤهلني 2لنفس �أليا\.
 Bُتجر` �لد��ســــا3 �الستقصائية للسكا ،B2. معظم �لبلد�  - ٣٤٣
عن طريق عينة من �ألســــر �ملعيشــــية، =ما )B تشــــمل iيع �ألشــــخا« 
�ملؤهلني )2 عينة من �2حد )2 )كثر من �ألشــــخا« �ملؤهلني �ملختا�ين 
لكل )سر معيشية ªتا� كعينة. �2ختيا� iيع �ألشخا« �ملؤهلني لكل 
)سر معيشــــية ªتا� كعينة كث�v ما يكوB فعَّاًال من حيث �لتكاليف، 
2ُيستخد\ على نطا! �2سع =ال =�� سبَّب عبs �ستجابة ثقيل على Äو 
ميكن )B يؤ/' =Ô� Yفا0 معدال3 �الستجابة. 2مع �ألخذ . �العتبا� 
 Bملعيشية، فإ� �مليز �إلضافية إلمكانيا3 �لتحليل على مســــتو` �ألسر
�ختيا� iيع �ألشــــخا« �ملؤهلني لكل )ســــر معيشــــية موصى به على 
نطا! �2ســــع للد��سا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت. بيد )نه فيما 
يتعلق باألســــر �ملعيشــــية �لV تضم كث�v من �ألشــــخا« �ملؤهلني، قد 
يكوB عبs �الستجابة مفرطG. 2. هذ] �حلالة، ميكن تعيني حد )قصى 
لعد/ �ألشــــخا« الختيا� �لعينة . �ألســــر �ملعيشية �لV يزيد فيها عد/ 

�ألشخا« �ملؤهلني عن �حلد �ألقصى (�نظر )/نا]).

)خذ �لعينا3 �2العتبا��3 �لتشغيلية  - ٢
كمــــا )شــــv =ليه )عــــال]، فإB �ختيــــا� �ملجموعــــة �ملؤلفة من   - ٣٤٤
�ألشــــخا«، �2ألسر �ملعيشــــية �2أليا\ �ملختا�ين كعينة الستخد�مها . 
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت يتوقف على �ألهد�[ �لتحليلية 
للد��ســــة �الســــتقصائية. كما )نه يتوقــــف على �العتبا��3 �لتشــــغيلية 

�ملتعلقة ¹مع �لبيانا3.
2)بســــط تصميم فيما يتعلق بالتنفيذ هو �لذ' ¿مع �لبيانا3   - ٣٤٥
عن يو\ �2حد لكل شــــخص ªتا� كعينة. �2لقيا\ ¹مع �لبيانا3 بسيط 
2من �لسهل حتليل تلك �لبيانا3. 2تتوقف =مكانية iع بيانا3 �ستخد�\ 
�لوقت أليا\ متعد/ على �uيكل �لتنظيمي �ملتا» جلمع بيانا3 �لد��سة 
�الســــتقصائية. 2=�� كانت هنا�، على ســــبيل �ملثاt، عينة �ئيســــية من 
2حــــد�3 �ملعاينــــة �أل2ّلية لد` �لباحثني �ملقيمــــني . كل 2حد معاينة 
 . �لقيا\ vهنا� صعوبة كب Bكعينة، عندئذ قد ال تكــــو )2ّليــــة ªتا�
بزيا��3 متكر� لألشــــخا« �ملختا�ين كعينــــة من )جل iع �لبيانا3 

.�ملتعلقة بأيا\ متعد/
i2ع �لبيانا3 �ملتعلقة بأيا\ متعد/ لكل مســــتجيب يتســــم   - ٣٤٦
بأنــــه )كثر صعوبة . �لبلــــد�B �لV تقو\ فيها )فرقة من �لباحثني �ملتنقلني 
 Bمن �لبلد� vكث . t¹مع بيانا3 �لد��سة �الستقصائية، كما هي �حلا

�نظر، على ســــبيل �ملثاKalton (1985) 2 Fuller (1991, 1995 ) ،t . 2يتضمن   ٤٣

�لفصل �حلا/' عشر مناقشة موجز فيما يتعلق بد��سا3 �ملوثوقية. 



٦٥

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سة  يتعلق  فيما  �لعينة  تصميما'   - سا�سًا 

�لنامية. 2. هذ] �حلالة، =ما )B حتتاo �ألفرقة =Y �لبقاs . 2حد�3 معاينة 
)2ّليــــة ªتا� لفتر طويلة تكفي جلمع �لبيانــــا3 �ملتعلقة بعد )يا\ لكل 
مستجيب، )2 قد حتتاo تلك �ألفرقة =Y معا2/ Zيا� 2حد�3 �ملعاينة 
 Vتلفة. 2. هاتني �حلالتني، قد تؤ/' �لتعقيد�3 �لª 3أل2ّليــــة . )2قا�
ينطو' عليها �ستخد�\ تصميم قائم على )يا\ متعد/ =Y �ختيا� تصميم 

قائم على يو\ �2حد (�نظر )/نا]).
�2لقضيــــة �ملتعلقة بعد/ �ألشــــخا« �لذين يتعــــني �ختيا�هم   - ٣٤٧
كعينة . كل )سر معيشية ªتا� تتوقف بد�جة )قل على �العتبا��3 
�لتشــــغيلية. 2عا/ ما يتســــم iــــع �لبيانا3 �ملتعلقة ¹ميع �ألشــــخا« 
�ملؤهلني من ناحية �لســــن . �ألســــر �ملعيشــــية �ملختا� كعينة بالبساطة 
�2لفعالية من حيث �لتكاليف نســــبيG. 2هكذ�، بوجه عا\، من �ملناسب 
�ختيا� iيع )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية. بيد )B �حلاجة تدعو =Y �لنظر . 

عبs �ستجابة �ألسر �ملعيشية.
�العتبا��3 �ملتعلقة ³جم �لعينة  - ٣

مــــن حيث �ملبــــد)، يتقر� حجــــم �لعينة بتحديــــد �لتقدير�3   - ٣٤٨
�لرئيســــية �لV يتعني �حلصوt عليها من �لد��سة �الستقصائية 2حسا( 
حجم �لعينة �لالZ\ إلعد�/ هذ] �لتقدير�3 مبســــتويا3 /قة معينة. 2عند 
تقديــــر �لدقــــة، تدعو �حلاجة =Y تقدير خطــــأ �ملعاينة على Äو يأخذ . 
�العتبــــا� �لتصميم �ملزمع للعينة �ملركبــــة. 2تدعو �حلاجة )يضY= G )خذ 

عد\ �إلستجابة . �العتبا�.
 \Zحجم �لعينة �لال B( 2. حاال3 ليســــت بالقليلة، يتضــــح  - ٣٤٩
للوفاs مبســــتويا3 �لدقة جلميع �لتقدير�3 �لرئيسية )كX مما ميكن حتقيقه 
باملــــو��/ �ملتاحــــة. 2. هذ] �حلالة، كث�v مــــا ُتخفَّض �ملطالب بالتخلي 
عن بعض مكونا3 �ملجموعة �أل2ّلية للتقدير�3 �لرئيسية O 2(/2فيض 

مستويا3 �لدقة �ملعينة.
حجم 	لعينة 
	العتبا�	) 	لتحليلية  ( P )

ميكن تطبيق �لنهج �ملعيا�' لتقرير حجم �لعينة على �لد��سا3   - ٣٥٠
�الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت بالطريقة �لعا/ية. بيد )B هنا� =مكانية 
تعقد )كثر من 2حد حتليل �2حد: فيما يتعلق بتحليل �لشخص/�ليو\، 
يتمثــــل حجم �لعينة . عد/ �ألشــــخا«/�أليا\، 2فيمــــا يتعلق بالتحليل 
على مســــتو` �لشخص، يتمثل حجم �لعينة . عد/ �ألشخا«، 2فيما 
يتعلق بالتحليل على مســــتو` �ألسر �ملعيشــــية، يتمثل حجم �لعينة . 
عد/ �ألسر �ملعيشية. 2كثv من �لد��سا3 �الستقصائية لألسر �ملعيشية 
 يســــتخد\ �ألشخا« �2ألسر �ملعيشــــية كوحد�3 حتليل، 2لكن 2حد
�لشــــخص/�ليو\ نا/�. 2هنا� ½ة مميز لوحد �لشــــخص/�ليو\ تتمثل 
. )B حجــــم �لعينة هو حاصل ضر( عد/ �ألشــــخا« . عد/ �أليا\ 
لكل شــــخص. 2هكذ�، فإB حجم �لعينة �لبالغ ٠٠٠ ١٠ شخص/)يا\ 
ميكــــن حتقيقه، مثًال، مبعاينة ٠٠٠ ١٠ شــــخص ليو\ �2حد من بيانا3 

�ســــتخد�\ �لوقت لكل منهم، )2 ٠٠٠ ٥ شــــخص ليومني لكل منهم، 
)2 ٥٠٠ ٢ شــــخص لـــــ ٤ )يا\ لــــكل منهم. 2بطبيعة �حلــــاt، لن توفر 
هــــذ] �لبد�ئل تقدير�3 بنفس �لدقة. 2عندما يوفر شــــخص ªتا� كعينة 
بيانا3 عن �ســــتخد�\ �لوقت ألكثر من يو\ �2حد، فإB هذ� �لشــــخص 
يُــــد�o . مرحلة =ضافية للعنقدL. 2تأثv هذ] �لعنقد على �لدقة يتباين 
حسب �لنشا¦، 2جتانس �لوقت �لذ' قضا] �ألشخا« . هذ� �لنشا¦ 
. iيع �أليا\. 2تتوقف �لدقة )يضG على تصميم �لعينة . حالة �ختيا� 
)يا\ متعد/. 2بوجه خا«، =�� جر`، على ســــبيل �ملثاt، �ختيا� )حد 
)يــــا\ �لعمــــل 2)حد )يا\ Sاية �ألســــبو� كعينة لكل مســــتجيب، تدعو 
�حلاجة =Y مر�عا ±ثا� �لتقسيم =Y طبقتني حسب يو\ �لعمل/يو\ Sاية 

�ألسبو�، مع كسو� �ملعاينة �لتفاضلية للطبقتني٤٤.
2هنا� gد/ ها\ ±خــــر للحجم �لكلي للعينة كث�v ما يتمثل   - ٣٥١
 Bتكو Bمن �ألحيا vتلفة. 2. كثª 3تقدير�3 ملجاال Y= حلاجــــة� .
هنــــا� حاجــــة =Y تقدير�3 الســــتخد�\ �لوقت ملختلــــف مناطق �لبلد، 
2للمناطق �حلضرية �2لريفية، 2ملجموعة متنوعة من �ملجموعا3 �لفرعية 
للمجتمع، 2أليا\ من )نو�� ªتلفة (على ســــبيل �ملثاt، )يا\ �لعمل 2)يا\ 
Sاية �ألسبو�، �2أليا\ . �لفصوt �ملختلفة)، كل على حد. 2عا/ ما 
ُتعر[ �ملجموعا3 �لفرعية من �ملجتمع حســــب �لسن �2جلنس، 2لكن 
قــــد تكوB بعض �ملجموعــــا3 �لفرعية �ألخر` موضــــع �هتما\ خا« 
. حاال3 معينة. 2على ســــبيل �ملثاt، ميكن تصميم /��سة �ستقصائية 
إلعــــد�/ تقدير�3 بشــــأB �لعائلني �لوحيدين، �2لز2جني حســــب عد/ 
�ألطفاt، �2ألمها3 �لعامال3، )2 إلعد�/ تقدير�3 بشــــأB �ألشخا« 
�لذيــــن تتر�2» )عما�هم بني ٦٠ ٦٩2 عامG، �2ألشــــخا« . �ألســــر 
�ملعيشــــية �لV حتتو' على )طفاt تتر�2» )عما�هم بني ســــنة 2ســــنتني، 
 tعلى �ســــتحقاقا3 �إلعاقة 2لديهم )طفا BصلوÀ �2ألشــــخا« �لذين

/B2 سن ١٨ عامG يعيشوB . �لبيت.
2=نتــــاo تقدير�3 �ملجــــاt بد�جة معينة مــــن �لدقة كث�v ما   - ٣٥٢
يتضمــــن معاينــــة rاال3 )صغر . كســــو� معاينة )علــــى. 2فيما يتعلق 
باملجــــاال3 �جلغر�فية، ميكن 2ضع كســــو� �ملعاينة علــــى حد إلعد�/ 
تقدير�3 �ملجــــاال3. 2. معظم �حلاال3، ال ميكن حتديد �ملجموعا3 
�لفرعية للمجتمع مسبقG ألغر�0 �ملعاينة عند معدال3 )على. 2هكذ�، 
قــــد يلز\ 2ضع تصميم لعينة من مرحلتــــني، 2. �ملرحلة �ألY2، ُتختا� 
 لتحديد �ألعضاs . �ملجموعة �لفرعية، 2. �ملرحلة vعينــــة �نتقائية كب
�لثانية، ُيحتفظ بالعينا3 . �ملجموعا3 �لفرعية �ألصغر . حني ُتختا� 
عينــــا3 فرعية من �ملجموعا3 �لفرعيــــة �ألكX إلعد�/ )حجا\ �لعينا3 

�ملرغو( فيها لكل rموعة فرعية.

لالطال� على مناقشة ��3 صلة مبكاسب �لدقة �لV تتحقق من �أليا\ �ملتعد/ لكل   ٤٤

.Gershuny (1995) 2 Gershuny and others (1986) :مستجيب، �نظر



٦٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

حجم 	لعينا) 	لفرعية v 	لتصميما)  (d)
	ملتعد�� 	ملر	حل

. معظم �لبلد�B، تتطلب �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �لوطنية   - ٣٥٣
لألسر �ملعيشــــية �لV ُتجر` عن طريق �ملقابال3 2جهG لوجه �ستخد�\ 
تصميم متعد/ �ملر�حل، �2لك ألغر�0 �ملعاينة 2ألغر�0 �ملقابال3 . 
�ألماكن �ملختا� كعينة على حد سو�s. �2لقر�� �uا\ �لذ' يتعني �Oا�] 
فيمــــا يتعلق بالتصميم �ملتعد/ �ملر�حل هو كيف تو�Z �لعينة على iيع 
 �ملر�حل. 2على ســــبيل �ملثاt، ميكن )B تنتج �لعينة n = ٠٠٠ ٥ )ســــر
 ٥٠ = b معاينة )2ّلية مبتوســــط معيشــــية بأخذ �لعينة a = ١٠٠ 2حد
)ســــر معيشــــية . كل منها؛ )2 �لعينة a = ٢٠٠ 2حــــد معاينة )2ّلية 
مبتوسط b = ٢٥ )سر معيشية . كل منها. 2. هذ� �ملثاt، متثل �ألسر 
�ملعيشــــية 2حد�3 �ملعاينة �لثانوية. 2بوجه عــــا\، فإنه فيما يتعلق ³جم 
 b كانت قيمة Ê 2مــــن ،Xك( a عينــــة كلي معني، كلمــــا كانت قيمة
 )صغر، تصبح /قة تقدير�3 �لد��ســــة �الســــتقصائية )كX. بيد )Z Bيا/
عــــد/ 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية �ملختــــا� كعينة يؤ/' =Z Yيا/ تكاليف 
�لد��ســــة �الســــتقصائية، =� )Sا تعZ 6يا/ عد/ قو�ئم �ألســــر �ملعيشية 
�لV يتعــــني =عد�/ها، Z2يا/ تكاليف �النتقــــاt، �2لزيا/�3 �ملمكنة . 
�لتكاليف �ألخر` )يضG، مثل تد�يب �لباحثني. 2هكذ�، تدعو �حلاجة 

=Y حتقيق تو�BZ مناسب.
2ميكن �حلصوt على =�شــــا/ مفيد بشأB توZيع �لعينة بشكل   - ٣٥٤
مناســــب على iيع �ملر�حل �2لك باســــتخد�\ منو�o تكاليف بســــيط 

ملجمو� تكاليف �لد��سة �الستقصائية C على �لنحو �لتا�:

حيــــث Ca متثل تكلفــــة =/خاt 2حد معاينة )2ّليــــة . �لعينة c 2 متثل 
�لتكلفــــة لــــكل 2حــــد ªتا�كعينة. 2باســــتخد�\ تصميم بســــيط �' 
مرحلتني على ســــبيل �لتقريب، 2مع �ألخذ . �العتبا�تقدير �ملتوســــط 
�لكلي للمجتمع �ملتســــم ببعض �خلصائص (على ســــبيل �ملثاt، متوسط 
 Bيقضيها �لشــــخص/�ليو\ . �لعمــــل �ملنـز�)، تكو Vعــــد/ �لدقائق �ل

�لقيمة �ألمثل لـ b هي :

 حيــــث متثل P مقياســــG تركيـبيG للتجانس /�خــــل �لطبقة للصفة �ملميز
 ،t3 �لصلة /�خل 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية - �نظر، على ســــبيل �ملثا��
 ،c 2 ،Ca 2يتطلــــب تطبيق هــــذ] �لصيغة تقدير�3 لـ .Kish (1965)
 vتأث B( ال على تقدير�3 تقريـبية. بيد= tال ميكن �حلصو p 2، 2عــــا/
 عن �لقيمة �ملثلى ضئيل نسبيG، ³يث )B �لتقدير�3 vر�فا3 �لصغÄال�

�لتقريـبية قد تكفي لبياB �ختيا� مناسب لـ b. غv )نه يوجد عيب )هم 
uذ] �لصيغة فيما يتعلق بالد��ســــا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . 
�لبلد�B �لV ُيســــتخد\ فيهــــا باحثوB متنقلوB. 2. هــــذ] �حلالة، تدعو 
�حلاجــــة =Y 2جو/ �لباحثني . كل 2حــــد معاينة )2ّلية لفتر طويلة مبا 
 vيكفــــي جلمــــع �لبيانا3 �ملتعلقة بأيا\ معينة، 2مــــن �ملرغو( فيه . كث
مــــن �ألحياB تغطية ما ال يقل عن )ســــبو� كامل . كل 2حد معاينة 
)2ّلية، مبا . �لك Sاية )ســــبو� ()2 فتر )طوt . حالة �ســــتخد�\ يو\ 
 Bليو\ �ملختا� كعينة). 2. �لبلد�� . Gيكن �ملستجيب متاح Ç ��= بديل
�لV تدعو �حلاجة فيها =Y �نتقاt �لباحثني معG . )فرقة، فإB �الستخد�\ 
�لفعَّاt لوقتهم يســــتدعي =بقاsهم مشــــغولني ملد )سبو� على �ألقل . 
كل 2حــــد معاينة )2ّلية. 2هكــــذ�، فإB �ختيا� b قد حتد/] على )فضل 

Äو . �لو�قع تلك �العتبا��3 �لَسوقية.
�2لتصميــــم �ملتعــــد/ �ملر�حل �لفعَّاt للد��ســــة �الســــتقصائية   - ٣٥٥
الســــتخد�\ �لوقت . بلد ُيستخد\ فيه �لباحثوB �ملتنقلوB ¿ب صياغته 
على Äو يأخذ . �العتبا� �ملنظمة �لV ُتجر' �ملقابال3 �2لقيو/ �ملتعلقة 
باالنتقاt. �2ختيا� عد/ 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية 2توZيع 2حد�3 �ملعاينة 
�أل2ّلية �ملختا� كعينة على �لفتر �لزمنية للد��ســــة �الســــتقصائية ينبغي 
)B يأخــــذ� هــــذ] �لعو�مــــل . �العتبا�. 2يتعني )يضــــB( G ¿ر' �لتوZيع 
طيلــــة �لوقــــت على Äو يكفل متثيل �ملناطــــق �جلغر�فية �ملختلفة . iيع 
�أل2قا3. 2حتقيق �لتمثيل �لزم6 حســــب �ملنطقة قد يتطلب معاينة عد/ 

كبv من 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية.

E	خلاصة باملعاينة ألغر	لتقنية 	) 	العتبا�	  - 2	�
	لد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت

=B �لقــــر���3 �ألساســــية �خلاصــــة بتصميم �لعينــــة ألغر�0   - ٣٥٦
�لد��ســــة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت �2لV تدعو �حلاجة =O� Yا�ها 
تشــــمل مــــا يلي: ( ) ) متثيــــل �لبعد �لزمــــ6؛ 2(() عد/ )يــــا\ بيانا3 
�ستخد�\ �لوقت �لV يتعني iعها لكل شخص ªتا� كعينة؛ 2(o) عد/ 

�ألشخا« �لذين يتعني �ختيا�هم كعينة . �ألسر �ملعيشية.

متثيل �لبعد �لزم6  - ١

. �لتصميم �ملثا� للد��ســــة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت،   - ٣٥٧
ُتجمــــع �لبيانــــا3 على مد` فتر مدִדا ١٢ شــــهر� لتمثيل �لبعد �لزم6 
طو�t تلك �لفتر. 2. كثv من �لبلد�B، ميكن 2ضع خطة عمل ميد�? 
للوفــــاs ֲדذ� �ملطلب، 2على ســــبيل �ملثاt، بتوZيع �ملقابال3 بالتســــا2' 
 .sلوط6 على حد سو�� B2/2 6على �لـ ١٢ شهر� على �لصعيدين �لوط
بيد )B هذ� �لتصميم ليس ممكنG /�ئمÇ ��=2 .G يكن �ألمر كذلك، ينبغي 

.Bد[ . �القتر�( من �لتصميم �ملثا� قد� �إلمكاu� يتمثل B(

(١)

(٢)



٦٧

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سة  يتعلق  فيما  �لعينة  تصميما'   - سا�سًا 

Ç ��=2 يكن باإلمكاB =جر�s /��سة �ستقصائية سنوية، يتعني   - ٣٥٨
)B يأخذ �لبديل عينة من �لفتر�3 �لزمنية، مثل �ألســــابيع )2 �لشــــهو�، 
ــــز iــــع �لبيانــــا3 . تلك �لفتــــر�3. 2. هــــذ] �حلالة، كلما  B(2 يركِّ
�Z/ عــــد/ �لفتر�3 �لــــV ميكن ¥وuا، تعيَّن بذt جهــــو/ )فضل 2)قو` 
الختيا� rموعة �لفتر�3 �ملمثلة . �ملتوســــط لألشــــهر �لـ ١٢ بالكامل. 
2من �لناحية �لعملية، يكوB عد/ �لفتر�3 �لزمنية �ملختا� صغ�v بوجه 
عــــا\، مثًال، من �ثنــــني =Y )�بعة، 2. هذ] �حلالة قد يكوB من �ألفضل 
�ختيا�هــــا بانتقاs ها/[. 2هكذ�، على ســــبيل �ملثــــاt، قد يقتصر iع 
�لبيانا3 على شهرين منفصلني، �مبا شهر . �لربيع 2شهر . �خلريف، 
ªتا�ين بعناية ليكونا ”ممثلني“. 2. �لشــــهرين �ملختا�ين، ميكن عندئذ 
توZيع �لعينة على �ألســــابيع 2)يا\ �ألســــبو� 2فقG ملو�صفا3 �لد��ســــة 

�الستقصائية.

2. بعض �لظر2[، قد تؤ/' قيو/ �ملو��/ =Y قصر �لد��سة   - ٣٥٩
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت على فتر 2حيد مدִדا، مثًال، شــــهر 
 B2بوجه خا«، قد حتد� هذ] �لقيو/ عندما يكو .B�2حد )2 شــــهر�
 iــــع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت جز�sً من /��ســــة �ســــتقصائية متعد/
�ألغر�0. 2. هذ] �حلالة، ال تتعلق �لتقدير�3 �إلحصائية �ملســــتخلصة 
 من �لد��ســــة �الســــتقصائية =ال بفتر Zمنية معينة. 2ينبغي �ختيا� �لفتر
�لزمنية بعناية لتكوB منو�جية قد� �إلمكاB فيما يتعلق بأمنا¦ �ســــتخد�\ 
�لوقت =�� كاB يتعني تفسv نتائج �لد��سة �الستقصائية على )Sا تتعلق 

بفتر )طوt، مثل سنة.

2ليســــت هنا� )�ية ملــــا =�� كانت �لعينة موZعة على ســــنة   - ٣٦٠
كاملة )2 مركز . فتر�3 معينة، بل �ملهم هو �ختيا� )يا\ جلمع بيانا3 
�ستخد�\ �لوقت بطر! �الحتماال3 من )جل تفا/' حتيز�3 �الختيا�. 
2=�� ُتر� �ختيا� �ليو\ للباحثني )2 �ملستجيـبني، فسيختا�B2 �أليا\ �ملرÀة 
uم - على سبيل �ملثاt، �أليا\ �لV يكوB فيها �ملستجيب بالبيت - 2قد 
تؤ/' تلك �خليا��3 بســــهولة =Y حتريف �لتقدير�3 �ملتعلقة باستخد�\ 
�لوقــــت. 2. حني )B معاينة �أليا\ باالحتمــــاال3 تضمن، من �لناحية 
�لنظرية، خلو تقدير�3 �ستخد�\ �لوقت من حتيز �الختيا�، فإSا ال حتقق 
�لك =ال =�� iعت �لبيانا3 فيما يتعلق بعينة �أليا\ �ملعينة. 2لذلك ينبغي 
بذt كل جهد جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة باأليا\ �ملعينة. بيد )نه، من �لناحية 
�لعملية، لن يكوB �لك ممكنG /�ئمG. فاإلخفا! . iع �لبيانا3 �ملتعلقة 
بيو\ معني ميكن �عتبا�] مبثابة عد\ �ســــتجابة، مع ما ينتج عن �لك من 

خطر �لتعر0 لتحيز عد\ �الستجابة.

2ينبغي �ستخد�\ )حد )شكاt تعويض عد\ �الستجابة للحد   - ٣٦١
من خطر �لتعر0 لتحيز عد\ �الستجابة �ملرتبط بأشخا« �لعينة �لذين 
ال يقدموB بيانا3 عن �ستخد�\ �لوقت فيما يتعلق باأليا\ �ملحد/ uم. 
)ما )شــــخا« �لعينة غv �ملســــتجيـبني بالكامل، فيمكن تطبيق �لطريقة 

�ملعيا�يــــة للتعويــــض بتعديال3 �لترجيــــح فيما يتعلق بعد\ �الســــتجابة 
(�نظر �لفصل �لتاســــع). بيد )B هنا� شــــكًال ªتلفG للتعويض مناســــب 
ألشخا« �لعينة �لذين يتعا2نوB مع �لد��سة �الستقصائية 2لكن يتعذ� 
iع بياناִדم عن �ستخد�\ �لوقت . �ليو\ �ملحد/ uم. 2. هذ] �حلالة، 
ميكن �الســــتعاضة عن �لبيانا3 �ملجهولــــة �ملتعلقة باليو\ �ملحد/ ببيانا3 
�ستخد�\ �لوقت �ملتعلقة بيو\ ”مماثل“. 2مع مر�عا �ختال[ �ستخد�\ 
�لوقت حسب يو\ �ألسبو�، كث�v ما يعرَّ[ �ليو\ �لبديل بأنه نفس يو\ 
�ألســــبو� بعد )ســــبو� �2حد. 2=�� تعذ� iع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت 
لذلــــك �ليو\ �لبديل، عندئذ ميكن قبوt يو\ بديل ±خر بعد )ســــبوعني. 
2تدعــــو �حلاجة =Y حتديد 2تطبيق �لقو�عد �ملتعلقة باختيا� �أليا\ �لبديلة 
بعنايــــة لإلقالt من خطر �لتعر0 للتحيز =É/( Y حد. غB( v �لتركيز 
�لرئيسي ينبغي )B ينصب على 2ضع �إلجر�3�s 2تد�يب �لباحثني فيما 

يتعلق بطر! �ستبعا/ �حلاجة =Y �لبد�ئل كلما )مكن.
2هنا� مشــــكلة معينة فيما يتعلق باالســــتعاضة حتد� عندما   - ٣٦٢
 .2 .يؤخذ كعينة iيع �ألشخا« �ملؤهلني . �ألسر �ملعيشية �ملختا�
هذ� �لوضع، ســــتكوB هنا� حاال3 ميكن فيها iع بيانا3 �ســــتخد�\ 
�لوقت �ملتعلقة باليو\ �ملحد/ لبعض )فر�/ �ألسر �ملعيشية 2ليس كلهم. 
2عندئذ ســــيتمثل )حد =جر�3�s �الســــتعاضة �ملمكنــــة . iع بيانا3 
�ستخد�\ �لوقت �ملتعلقة باليو\ �ملحد/ جلميع )فر�/ �ألسر �ملعيشية �لذين 
ميكن �لقيا\ بذلك uم �2ســــتخد�\ طريقة �الســــتعاضة �ملبينة )عال] لبقية 
�ألفــــر�/. 2يتمثل =جر�s ممكن ±خر . تطبيق =جر�s �الســــتعاضة �لو��/ 
)عال] على مســــتو` �ألســــر �ملعيشــــية، i2ع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت 
جلميع )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية . نفس �ليو\ �لبديــــل. ¹2مع �لبيانا3 
 sملعيشــــية عن نفس �ليــــو\، يتمتع �إلجر�� �ملتعلقة ¹ميع )فر�/ �ألســــر
�ألخv ¹ا�بية توفv بيانا3 متســــا2قة لتحليل مبا/لة �ألنشطة بني )فر�/ 
�ألسر �ملعيشية. 2على هذ� �لنحو، قد يكوB هذ� �إلجر�s مفضًال بوجه 
عا\ للتحليل على مستو` �ألسر �ملعيشية. بيد )B هذ� �إلجر�s ينطو' 
على �ســــتعاضا3 )كثر من �لبديــــل �ألt2. 2لذلك يكوi Bع �لبيانا3 
عن �ليو\ �ملحد/ ألكX عد/ ممكن من )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية مفضًال 

لتحليال3 �أليا\/�لشخص.

عـــد/ �أليا\ �لـــV يتعني iـــع بيانا3   - ٢
�ســـتخد�\ �لوقـــت فيها لكل شـــخص 

ªتا� كعينة
¿مع )بســــط تصميم بيانا3 �ستخد�\ �لوقت عن يو\ �2حد   - ٣٦٣
لكل شــــخص ªتا� كعينــــة. 2هذ� �لتصميم يتالÏ مشــــاكل تتبع )فر�/ 
 Y= على كاهل �ملستجيـبني. 2=�� ُطلب sلعينة �ملتنقلني 2يضع )قل عب�
)فــــر�/ �لعينــــة تقدمي بيانا3 عن )كثر من يــــو\ �2حد، فإB �حلاجة تدعو 
=Y �لنظر . �لعبs �لو�قع عليهم. 2لذلك ¿ر' بوجه عا\ �إلبقاs على 



٦٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

عد/ �أليا\ �ملختا� كعينة لكل شخص صغ�v، 2. �لغالب بني يومني 
ن من �ختيا� يومني  2)�بعــــة )يا\. �2ختيا� )�بعة )يا\ لكل شــــخص ميكِّ
من )يا\ �لعمل، 2يو\ سبت 2يو\ )حد. 2من هذ] �أليا\ �أل�بعة، ميكن 

صياغة تقدير ألسبو� تركيـ�.
2. بعض �لظر2[، قد يكوi Bع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت   - ٣٦٤
 ،Gفا0 تكلفته. 2)حيانÔ� بسبب Gألكثر من يو\ �2حد للشخص جذ�ب
قــــد تكوB تكلفة iــــع �لبيانا3 عن �ليو\ �لثا? �2أليــــا\ �لV تليه )كثر 
�ÔفاضG منها عن �ليو\ �ألt2. 2هكذ�، على ســــبيل �ملثاt، ¿ر' تكبد 
تكاليف معاينة عند �ختيا� )شــــخا« لإلبال® عن �ليو\ �ألt2، 2لكن 
 tنفس �ألشخا« للحصو Y= ال تنشأ تكاليف معاينة )خر` عند �لعو/
 Bقد تكو ،Gعلى بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت �ملتعلقة باأليا\ �لتالية. 2)يض
تكلفة iع �لبيانا3 . �أليا\ �لتالية )قل بكثv، 2على سبيل �ملثاt، عند 
iــــع �لبيانا3 �ملتعلقة باليو\ �ألt2 عن طريق �ملقابلة �لشــــخصية i2ع 
�لبيانــــا3 �ملتعلقة باملقابال3 �لتالية عن طريق �uاتف. 2عند �ســــتخد�\ 
 Bجلمع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت، قد تكو Gتي�� B2تــــد Vليوميــــا3 �ل�

.Gلتكلفة �إلضافية لليو\ �لثا? �2أليا\ �لتالية )قل ما ميكن )يض�
2فيمــــا يتعلــــق بتحليل �لشــــخص/�ليو\، فإB �لقــــر�� �ملتعلق   - ٣٦٥
بعــــد/ �أليا\ �لــــV تتخذ كعينة لكل شــــخص يســــتوجب حتديد �لعد/ 
�لــــذ' ُيعطــــي تقديــــر�3 على )كX قد� مــــن �لدقة مليز�نيــــة معينة ()2، 
بصو� مسا2ية، �لعد/ �لذ' يعطي تقدير�3 ملستو` �لدقة �ملعني ألقل 
ميز�نية). 2ال ميكن �Oا� �لقر�� ببســــاطة على )سا~ �لعد/ �لذ' يعطي 
 )كX حجم عينة للشــــخص/�أليا\ للميز�نية �ملعينة بســــبب تأثv �لعنقد
/�خل �لشــــخص �لV تنشأ عند iع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت ألكثر من 
يو\ �2حد لكل شخص ªتا� كعينة. 2تز/�/ �حلالة تعقيد� بسبب تباين 
تأثv �لعنقد /�خل �لشــــخص حسب نو� �لنشا¦ �لذ' ¿ر' حتليله. 
2عال2 على �لك، تدعو �حلاجة =Y =يالs �العتبا� =Y =مكانية حد�2 
حتســــن )2 تدهو� . جو/ �الستجابة . iيع �أليا\ �2حتماt حد�2 

Zيا/ . عد\ �الستجابة . �أليا\ �لالحقة.
2ما =�� كاB ينبغي )B جتمع �لد��سة �الستقصائية الستخد�\   - ٣٦٦
�لوقت بيانا3 أليا\ متعد/ لكل شــــخص يتوقف )ساســــيG بالتا� على 
عاملــــني، )' علــــى )�ية �لتحليل على مســــتو` �لشــــخص . �خلطط 
�ملتعلقة بتحليل �لد��ســــة �الســــتقصائية؛ 2على جــــدi `2ع �لبيانا3 
�ملتعلقة بأيا\ متعد/ 2فعالية �لقيا\ بذلك من حيث �لتكاليف. 2بالرغم 
من فو�ئد �أليا\ �ملتعد/ فيما يتعلق بالتحليل، قد يكوB �إلجر�s �لبسيط 
�ملتمثل . يو\ 2حيد لكل شــــخص )فضــــل �ختيا� للبلد�B �لV يصعب 

.فيها تنفيذ iع �لبيانا3 �ملتعلقة بأيا\ متعد/
2حــــË عند �Oا� �لقر�� �لعا\ ¹مع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت   - ٣٦٧
ليو\ 2حيد لكل شــــخص، ينبغي =يالs �العتبــــا� جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة 

بيومني )2 )كثر لعينة فرعية من �ملســــتجيـبني. 2ميكن �ســــتخد�\ بيانا3 
�ليومني لقيا~ مســــتو` �لتغv . قر�� �لشــــخص . �ســــتخد�\ �لوقت 
. iيــــع �أليــــا\، 2هو ما ميكن عندئذ �ســــتخد�مه إلجر�s تصحيحا3 
. �لتحليل على مســــتو` �لشخص. 2=�� )مكن، ينبغي )B تكوB �لعينة 
�لفرعيــــة ممثلة علــــى �لصعيد �لوط6 2لكــــن، =�� Ç يكن �ألمر كذلك، 
يظل باإلمكاB �حلصوt على مفاهيم مفيد من عينة فرعية تقتصر على 

rاال3 ميكن فيها iع �لبيانا3 �ملتعلقة بيومني.
2ســــو�s تقــــر� �ختيا� عينة من يــــو\ �2حد فقــــط )2 �ختيا�   - ٣٦٨
عينــــة مــــن عد )يا\ لكل شــــخص ªتــــا� كعينة، فإB �لقضايــــا �ملتعلقة 
بتقرير كيفية �ختيا� عينة �ليو\ )2 �أليا\ متشــــاֲדة بوجه عا\. 2. عينة 
�ألشخا« بكاملها، ينبغي )B متثل عينة �أليا\ �ملجتمع �إلحصائي لأليا\ 
 .(Gمن �لناحية �ملثالية ١٢ شــــهر� متتالي) ملشــــمولة بالد��ســــة� . �لفتر
�2العتبــــا��3 �لعمليــــة . iع �لبيانا3 تؤثر بشــــد على كيفية �ختيا� 
�أليا\ �ملأخو� كعينة لعينة معينة من �ألشخا«. 2يتمثل �عتبا� ±خر . 
)نه =�� كاB يتعني =جر�s حتليل على مستو` �ألسر �ملعيشية، ينبغي من 
�لناحية �ملثالية Oصيص نفس �أليا\ �ملختا� كعينة جلميع �ألشخا« . 

�ألسر �ملعيشية.

طر! معاينة �أليا\  - ٣
عنــــد مناقشــــة طر! معاينــــة �أليا\، مــــن �ملفيــــد �لتمييز بني   - ٣٦٩
�لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقــــت �لV تســــتخد\ باحثني 
موجو/يــــن . 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية �ملختــــا� كعينة طو�t فتر iع 
�لبيانا3، �2لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ألخر`. 2جتر' مناقشــــة هاتني 

�حلالتني تباعG )/نا].

	لد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت 	ل}   ( P )
تستخد! باحثني مقيمني

لننظــــر )2ًال . )بســــط حالــــة حيــــث يتعني =جر�s �لد��ســــة   - ٣٧٠
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت . عينة �ئيســــية من 2حد�3 �ملعاينة 
 tر' �ملقابال3 طو�¿ B( يوجد فيها باحث مقيم يســــتطيع Vأل2ّلية �ل�
 فتر �لـ ١٢ شــــهر�. 2بفر0 �ختيا� ٥٦ )سر معيشية كعينة . 2حد
معاينــــة )2ّلية، 2)نه يتعني على iيع )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية �إلبال® عن 
 Bيكو B(2 ،ســــتخد�مهم للوقت فيما يتعلق بنفس �ليو\ �ملختا� كعينة�
لكل يــــو\ �حتماt �ختيا� متســــا2 (بعبا� )خــــر`، ال يتطلب تصميم 
�لعينة، مثًال، عينة من )يا\ �لسبت 2)يا\ �ألحد )كX من �لعينة �ملتناسبة). 
2لتحقيق تو�BZ جيد لعينة �أليا\، ميكن تقسيم �أليا\ =Y طبقا3 حسب 
 Gيو\ �ألســــبو� �2بع �لســــنة. 2هكذ�، . كل �بع سنة، ¿ر' عشو�ئي
�ختيا� عينة من يومي �ثنني، 2يومي ثالثاs، =¸، 2توZيعها عشو�ئيG بعد 

�لك على �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة لوحد �ملعاينة �أل2ّلية.



٦٩

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سة  يتعلق  فيما  �لعينة  تصميما'   - سا�سًا 

2ميكن =جر�s تنقيحا3 =ضافية uذ� �لتقســــيم �لطبقي. 2على   - ٣٧١
سبيل �ملثاt، ميكن )B ُيختا� عشو�ئيG )سبو� �2حد من �ألسابيع �لـ ١٣ 
. كل �بع ســــنة جلعله مز/2جG، 2بالتا� =نشــــاs ١٤ )ســــبوعG. 2بعد 
�لك ميكن تقسيم �لـ ١٤ )سبوعY= G نصفي �بعي سنة مد كل منهما 
 Gصيص كل من )يا\ �ألســــبو� �لسبعة عندئذ عشو�ئيO ٧ )ســــابيع، مع
ألسبو� �2حد من �ألسابيع �لسبعة . نصف �بع �لسنة. 2هكذ�، ¿ر' 
متثيل كل )سبو� . �لسنة مر �2حد، مع متثيل )سبو� �2حد لكل �بع 
ســــنة مرتني، 2متثيل كل يو\ من )يا\ �ألسبو� . كل نصف �بع سنة. 
2بوجــــه عا\، ميكن صياغة ªططا3 من هذ� �لنو� لتوفv عينة من )يا\ 
�ألســــبو� موZعة بالتسا2' على iيع )ســــابيع �لسنة. 2ֲדذ] �لطريقة، 
يتحقــــق متثيل �لبعد �لزم6 على Äو )فضل مما ميكن )À Bد� باالختيا� 

�لعشو�ئي غv �ملحكو\ لأليا\ �ملختا� كعينة.
�2ملثاt �ملذكو� )عال] يتضمن �ختيا� عينة من يو\ 2حيد لكل   - ٣٧٢
 شــــخص ªتا� كعينة. 2ميكن متديد هذ� �لنهــــج �ملوجز =Y )يا\ متعد/
لكل شخص ªنا� كعينة بطريقة طبيعية. بيد )B هنا� �عتبا��3 =ضافية 
تتعلق بكيفية توZيع �أليا\ على شخص ªتا� كعينة . �لفتر �لبالغة ١٢ 
شهر�. 2لتوضيح �لتمديد =Y )يا\ متعد/، نفترB( 0 �حلالة هي نفسها 
كما 2صفت ســــابقG، عد� )نه يتعني �آلB( B يقد\ كل شــــخص بيانا3 
عن )�بعة )يا\ ªتا� كعينة، تتألف من يومي عمل، 2يو\ ســــبت 2يو\ 
)حد. 2فيما يتعلق باألســــر �ملعيشــــية �ملختا� كعينة �2لبالغ عد/ها ٥٦ 
)سر، يتم �ختيا� عينة من كل يو\ من )يا\ Sاية �ألسبو� طو�t �لسنة، 
�2ختيا� )�بعة )يا\ ســــبت 2)�بعة )يا\ )حد كعينة مرتني (يو\ �2حد من 
كل منهما . كل �بع ســــنة). 2فيما يتعلق بأيا\ �لعمل �ملختا� كعينة 
�2لبالــــغ عد/ها ١١٢يومG، يتم �ختيا� كل يو\ عمل (من �الثنني لغاية 
�جلمعة) كعينة ٢٢ )2 ٢٣ مر. 2ميكن �ختيا� )يا\ �لعمل �لV تشــــملها 
�لعينــــة، على ســــبيل �ملثاt، باســــتخد�\ عينة جزئية منتظمــــة بفتر تبلغ 

.(Kish, 1965) \لعا� t٢٢/٥٢ = ٢,٣٦ ()2 ٢٣/٥٢) طو�
2خطــــة �ختيا� �لعينا3 أليــــا\ متعد/ من قبيــــل تلك �ملبينة   - ٣٧٣
)عال] ميكن تطبيقها بصو� مســــتقلة لكل نو� من �أليا\ لكل شخص 
ªتــــا� كعينة، 2. تلك �حلالة لن تكوB هنا� ســــيطر على توZيع )يا\ 
�لعينة �ملتعلقة بكل شــــخص على �لفتر �لبالغة ١٢ شــــهر�. 2ألســــبا( 
 سوقية، سيكوB من �ألفضل . كثv من �ألحياB تركيز �أليا\ �ملختا�
كعينة لشــــخص معني ضمن فتر )قصر، مثًال، شهر )2 �بع سنة. 2من 
بني مز�يا هذ� �لتركيز قلة �حلاجة =Y تتبع �ألشــــخا« �ملتنقلني (بالنظر 
=Y حتر� عد/ )قل من �ألشــــخا«)، 2نقص �خلســــائر �لناجتة عن تر� 
 2( �ألشــــخا« ملجتمع �لد��سة �الستقصائية (بسبب �لوفا، )u� 2جر
/خــــوt =حد` �ملؤسســــا3) . �لفتر �ألقصر. 2)حــــد �لنهج لتحقيق 
تركيز �أليا\ �ملختا� كعينة لكل شــــخص ªتا� كعينة يتمثل . �ختيا� 
�أليــــا\ على �لنحو �ملبني )عال]، 2. حالة �أليا\ �أل�بعة لكل شــــخص، 

يتمثل هذ� �لنهج . جتميع �أليا\ �ملختا� كعينة . rموعا3 من )�بعة 
تشــــمل توليفة �أليا\ �ملعينة �ملطلوبة (يوماB من )يا\ �لعمل، 2يو\ سبت 
2يــــو\ )حــــد) على )ســــا~ �لقر( . �لوقت، O Êصيــــص rموعة من 
)�بعة )يا\ لكل شخص ªتا� كعينة ()2 )سر معيشية). غv )نه يالحظ 
)نــــه . هذ� �لنو� من �ملخططا3 تتعلق بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت لكل 
 vعليه، سيعكس بعض �لتغ sًتا� كعينة بفصل سنة معني. 2بناª شخص
. iيع �ألشــــخا« �لتغv �ملو½ي �لذ' ستدعو �حلاجة =Y مر�عاته . 

�لتحليال3 على مستو` �لشخص.

2عنــــد iع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت فيما يتعلــــق بعد )يا\   - ٣٧٤
عــــن طريق �ليوميا3 �لV ُتدBَّ2 ��تيG، مــــن �ملفيد �قتصا/يG . كثv من 
�ألحيــــاB( B يقو\ �ملســــتجيبوB بتد2ين �ليوميا3 أليــــا\ متتالية. 2على 
ســــبيل �ملثاt، . �لتصميم �لذ' ُتختا� فيه ٢٠ )ســــر معيشية كعينة . 
 Y= كعينة كل عينة EA، ميكن تقســــيم �لـ ٢٠ )ســــر معيشية �ملختا�
ºس rموعا3 من )�بع )ســــر معيشية . كل rموعة. 2عندئذ ميكن 
)B ُيطلب =Y )فر�/ �ألســــر �ملعيشية . �ملجموعة A تد2ين يوميتني عن 
يومــــي �جلمعة �2لســــبت؛ 2ُيطلب =Y �ألفــــر�/ . �ملجموعة B تد2ين 
 C ألفر�/ . �ملجموعة� Y= يوميتني عن يومي �ألحد �2الثنني؛ 2ُيطلب
تد2يــــن يوميتني عن يومــــي �لثالثاs �2أل�بعاs؛ 2يطلــــب =Y �ألفر�/ . 
 Y= تد2ين يوميتني عن يومي �خلميس �2جلمعة؛ 2ُيطلب D ملجموعــــة�
�ألفر�/ . �ملجموعة E تد2ين يوميتني عن يومي �لسبت �2ألحد. 2ֲדذ] 
�لطريقــــة، يتــــم �ختيا� )يا\ �جلمعة، 2)يا\ �لســــبت، 2)يا\ �ألحد ضعف 

مر�3 �ختيا� �أليا\ �ألخر`.

	لد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت 	ل}   (d)
تستخد! باحثني متنقلني

2ننتقل �آلY= B حالة )صعب حيث تضطلع )فرقة من �لباحثني   - ٣٧٥
�ملتنقلني بإجر�s �لد��ســــة �الستقصائية. 2ُيستخد\ تنظيم �لعمل �مليد�? 
مــــن هذ� �لنو� . كثv من �لبلــــد�B �لنامية. 2. هذ] �حلالة، يقو\ كل 
فريق بزيا� 2حد معاينة )2ّلية ªتا�، 2=عد�/ قائمة باألســــر �ملعيشــــية 
. 2حد �ملعاينة �أل2ّلية �2ختيا� عينة من �لقائمة، 2=جر�s مقابال3 . 
�ألســــر �ملعيشــــية �ملختا�، �2النتقاY= t 2حد �ملعاينة �أل2ّلية �لتالية . 
�ملجموعة �ملخصصة له. 2. هذ] �لظر2[، ال ميكن توZيع عينة �أليا\ 
 tلســــنة. بيد )نه ميكن �حلصو� tمعاينة )2ّلية على طو �لو��/ . 2حد
على توZيع ســــنو' ¹مع �لبيانــــا3 �ملتعلقة بفتر�ª 3تلفة من 2حد�3 
معاينــــة )2ّلية ªتلفة. 2ميكــــن 2ضع ªططاª 3تلفة uذ� �لغر0، ³يث 
يكوB �الختيا� �لفعلي مناسبG للقيو/ �لتشغيلية للعمل �مليد�? �لV تنطبق 
. حالــــة بعينها. 2بعض �لُنهج �لعامة �لV قد تســــتخد\ موضحة )/نا]، 

2لكن ينبغي �العتر�[ بأSا ³اجة لتكييفها لتالئم �لظر2[ �ملعينة.
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

2لننظر، )2ًال، . �لد��ســــة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت   - ٣٧٦
�ملصممة جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة بيو\ 2حيد لكل شــــخص ªتا� كعينة. 
2ألغر�0 �لبســــاطة، نفرB( 0 فريقــــG من �لباحثني ¿مع بيانا3 تتعلق 
بسبعة )يا\ متتالية . كل 2حد معينة )2ّلية لعينة من ٥٦ )سر معيشية 
ªتا� لكل 2حد معاينة )2ّلية. 2بتوZيع متســــا2 لعينة )يا\ �ألســــبو�، 
ُتجمع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت لكل يو\ من )يا\ �ألسبو� من �ألشخا« 
�ملؤهلني . Ðا? )ســــر معيشــــية ªتــــا� كعينة، مع Oصيص عشــــو�ئي 
أليا\ لألســــر �ملعيشــــية. 2بعد �لك ميكن حتقيق �لتوZيع �لسنو' للعينة 
 oتاÀ /تلفة. 2هذ� �إلسناª تلفة ألسابيعª بإسنا/ 2حد�3 معاينة )2ّلية
 =B( Y يكــــوB متو�ZنG بعناية . iيع 2حــــد�3 �ملعاينة �أل2ّلية �ملختا�
كعينــــة لتال.، مثًال، عد\ متثيل 2حد�3 معاينــــة )2ّلية من )نو�� معينة 
(على ســــبيل �ملثاt، 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية . مناطق معينة، 22حد�3 
 tملعاينة �أل2ّلية . �ملناطق �لريفية) =ال . فتر�3 معينة . �لسنة. 2كمثا�
 توضيحي، ميكن تقســــيم �لفتر �لزمنية �لبالغة ٥٢ )سبوعY= G ١٣ فتر
 مــــن )�بع )ســــابيع مع �لقيا\ بتوZيــــع 2حد�3 �ملعاينــــة �أل2ّلية �ملختا�
كعينــــة بصــــو� منتظمة على هــــذ] �لفتر�3، �2لقيــــا\ بتوZيع 2حد�3 
�ملعاينة �أل2ّلية �ملتعلقة بفتر معينة مدִדا ٤ )ســــابيع بصو� منتظمة على 
�ألســــابيع. �2لتوZيع �ملنتظم مــــن �لقو�ئم �ملرتبة �ملتعلقة بوحد�3 �ملعاينة 
�أل2ّليــــة �ملختا� كعينة يوفر تو�ZنG للخصائص �ملســــتخدمة . �لترتيب 
حســــب �لشــــهر �2ألســــبو�. 2ميكن )يضG تطبيق هذ� �لنهــــج �لعا\ =�� 

كانت �لد��سة �الستقصائية تقتصر على فتر Zمنية )قصر.
i2ــــع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت �ملتعلقة بأيــــا\ متعد/ لكل   - ٣٧٧
شخص ªتا� كعينة يتسم بالصعوبة من �لناحية �لتشغيلية بوجه عا\ . 
حالة �ستخد�\ )فرقة من �لباحثني �ملتنقلني. 2نتيجة لذلك، سيكوB من 
�ألفضل غالبB( G يقتصر عد/ �أليا\ �ملختا� كعينة على يو\ )2 يومني. 
2=�� �قتضــــى �ألمر، ميكن تعديل �لتصميما3 �لو��/ )عال] لتناt2 )يا\ 
 Bتا��ª Bيوما ،tتا� كعينة، 2على ســــبيل �ملثاª لكل شــــخص متعد/
عشــــو�ئيG، )2 يو\ �2حد من )يا\ �لعمل 2يو\ �2حد من Sاية �ألسبو�، 

لكل شخص ªتا� كعينة.
2حË لو �ستخدمت �لد��سة �الستقصائية بوجه عا\ باحثني   - ٣٧٨
غــــv مقيمني، ســــتكوB هنا� . كثv من �ألحياB )جــــز�s من �لبلد قد 
ُيســــتخد\ فيها باحثوB مقيموB. 2على ســــبيل �ملثــــاt، كث�v ما يوجد 
 �ألخر`. 2. هذ] �حلالة، vلكب� Bلعاصمة �2ملد� . Bمقيمو Bباحثــــو
ميكن )B تستغل �لد��ســــة �الستقصائية �لباحثني �ملقيمني بتطبيق ªطط 
يو�Z عينة �أليا\ على مد` فتر �لـ ١٢ شــــهر� . �لطبقا3 �لV يوجد 
فيهــــا باحثوB مقيموB، مع �ســــتخد�\ نو� �لتصميــــم �ملبني )عال] لبقية 
�لبلد. 2من شــــأB �لتصميم �ملختلط مــــن هذ� �لنو� )B يعطي تقدير�3 
 tلألشــــخا«/�أليا\. 2بوجه خا«، ســــيعطي تقديــــر�3 للمجا !/(

)فضل بكثv فيما يتعلق بالطبقا3 �لV يوجد فيها باحثوB مقيموB نظر� 
ألB �لفتر �لزمنية تكوB ممثلة . هذ] �لطبقا3 على Äو جيد.

2هنا� شــــكل ±خر لتصميم ªتلط يســــتلز\ �ســــتخـد�\ عينة   - ٣٧٩
��3 طو�ين. 2. هذ] �حلالة، ُيستخد\ �لتصميم �ُألحا/' لعينة �ئيسية 
2ُيستخد\ تصميم �أليا\ �ملتعد/ لعينة فرعية من 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية 

�ملختا� كعينة.
2هنــــا� �متد�/ ±خــــر لتصميم ªتلط يتضمن iــــع �لبيانا3   - ٣٨٠
ملزيد من �أليا\ لكل شــــخص ªتا� كعينة . �لطبقا3 �لV يوجد فيها 
باحثــــوB مقيموB. 2على ســــبيل �ملثاt، قد ُيختا� يومــــاB )2 )�بعة )يا\ 
لكل شــــخص ªتا� كعينة . تلك �لطبقا3، . حني ال ُيختا� =ال يو\ 
�2حد لكل شخص ªتا� كعينة . �ألماكن �ألخر`. 2بشر¦ �ملحافظة 
 على ��تفا� معدال3 �الستجابة فيما يتعلق باأليا\ �ملتعد/ 2بقاs جو/
�الســــتجابة كمــــا هي فيما يتعلــــق ¹ميع �أليا\ �ملختــــا� كعينة، ميكن 
بسهولة جتميع بيانا3 �لشخص/�ليو\ من �ألشخا« �لذين تتوفر لديهم 
�لبيانا3 ألعد�/ متباينة من �أليا\ (باســــتخد�\ )B�Z2 ترجيحية مناسبة، 
كمــــا نوقــــش . �لفصل �لتاســــع). �2لتصميم �ملختلط مــــن هذ� �لنو� 
يسمح )يضG بإجر�s �ألنو�� �إلضافية للتحليال3 �ملبينة سابقG للطبقا3 

.�لV يقد\ فيها �ألشخا« �ملختا�B2 كعينة بيانا3 عن )يا\ متعد/

عد/ �ألشـــخا« �ملختا�يـــن كعينة .   - ٤
�ألسر �ملعيشية

إلمكاB =جر�s حتليل ملســــتو` �لشــــخص - �ليو\ 2ملستو`   - ٣٨١
 sكل ما هو مطلو( لعينة �ألشــــخا« هو �ختيا� هؤال Bلشــــخص، فإ�
�ألشــــخا« باســــتخد�\ تصميــــم لعينة �حتماليــــة باحتمــــاال3 �ختيا� 
معر2فة. 2ميكن �لقيا\ ֲדذ] �ألشــــكاt من �لتحليال3 بصر[ �لنظر عن 
 B( كعينة. بيد عد/ �ألشــــخا« �ملختا�ين . �ألســــر �ملعيشــــية �ملختا�
�لتحليال3 على مســــتو` �ألسر �ملعيشية تقتضي iع بيانا3 �ستخد�\ 
�لوقــــت جلميع )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية، )2 على �ألقــــل ملجموعة )فر�/ 
�ألســــر �ملعيشــــية �لذين يتعني حتليل )مناطهم �ملتر�بطة الستخد�\ �لوقت 
(على ســــبيل �ملثاi ،tيــــع �لكبا�، )2 �لو�لد�B). 2عــــال2 على �لك، 
هنا� سبب �2حد يدعو الختيا� )شخا« متعد/ين لكل )سر معيشية 
ªتا� كعينة يتمثل . توفv �لبيانا3 �لالZمة للتحليال3 على مســــتو` 

�ألسر �ملعيشية.
 2يتمثل ســــبب ±خر الختيا� )شــــخا« متعد/ين لكل )سر  - ٣٨٢
 من حيث �لتكاليف. 2معظم �لد��سا3 �الستقصائية sمعيشية . �لكفا
للســــكاB تقو\ على عينا3 من �ألســــر �ملعيشــــية. 2بوجه عا\، يتســــم 
iع بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية من عينة من �ألشخا« �ملجمَّعني 
. عناقيد . عد/ )صغر من �ألســــر �ملعيشــــية بأنه )قل تكلفة من توZيع 
 من حيث sمن �ألسر �ملعيشية. 2من منظو� �لكفا Xلعينة على عد/ )ك�
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 sحد من )خطا É/( Y= لتصميم �ألكفأ هو �لذ' يقلل� Bلتكاليف، فإ�
�ملعاينة لتقدير�3 �لد��سة �الستقصائية فيما يتعلق مبيز�نية معينة. 2لذلك 
  يتطلب تقييم �آلثا� �لV ترتبها عنقدsحتديد تصميم متسم بالكفا Bفإ
عينة من �ألشــــخا« /�خل �ألسر �ملعيشية على خطأ �ملعاينة. 2يتضمن 
هذ� �لتقييم )ثر �لترجيح فيما يتعلق باحتماال3 �الختيا� غv �ملتســــا2ية 

.s2)ثر جتانس �لعناقيد على حد سو�

2لننظر . �حلالة �لV ُتختا� فيها �ألســــر �ملعيشية باحتماال3   - ٣٨٣
متســــا2ية. فإ�� جر` عندئذ �ختيا� iيع �ألشخا« . �ألسر �ملعيشية 
�ملختا� كعينة، فإB �ألشــــخا« ُيختا�B2 )يضG باحتماال3 متسا2ية. 
 بيد )نه =�� جر` �ختيا� شــــخص �2حد من كل )ســــر معيشــــية ªتا�
كعينــــة، يكــــوB لألشــــخا« �ملختا�يــــن �حتمــــاال3 �ختيا� متناســــبة 
عكســــيG مع )عد�/ �ألشــــخا« �ملؤهلني . )ســــرهم �ملعيشــــية. 2بوجه 
عــــا\، تســــبب �حتماال3 �الختيا� غv �ملتســــا2ية هــــذ] Zيا/ . خطأ 
�ملعاينة . تقدير�3 �لد��سة �الستقصائية. 2سيتباين )ثر جتانس �لعناقيد 
حســــب نو� �لنشــــا¦. 2=�� كاB ألفر�/ �ألسر �ملعيشية )منا¦ متشاֲדة 
. �ســــتخد�\ �لوقت فيما يتعلق بنشــــا¦ معني، فإB تصميم �لعينة �لذ' 
 sبأخطا Gمشوب Bمعيشية ســــيكو Áتا� )شــــخاصG متعد/ين لكل )ســــر
 Gتا� =ال شخصO مما يشو( تصميم عينة من نفس �حلجم ال Xمعاينة )ك
�2حد� لكل )سر معيشية (مع �ختيا� iيع �ألشخا« �ملختا�ين كعينة 

باحتماt متسا2). 

2هنا� عامل ±خر يتعني مر�عاته عند حتديد )عد�/ �ألشخا«   - ٣٨٤
�لذين ُيختا�B2 من �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة 2يتعلق بعبs �ستجابة 
 �ألســــر �ملعيشية. فإ�� ُجمعت بيانا3 �ستخد�\ �لوقت فيما يتعلق بعد
 )شــــخا« . )سر معيشــــية ªتا�، قد يعتX �لعبs �لو�قع على �ألسر
�ملعيشــــية مفرطG، حË لو كاB موZعG بني �ألشخا« �ملختا�ين كعينة. 
2هذ� �لفهم قد يؤ/' عندئذ =Y مســــتويا3 عد\ �ستجابة غv مقبولة. 
2يكوB عبs �الســــتجابة �لو�قع على �ألســــر �ملعيشــــية شديد� بوجه 
 2. حالة �ختيا� iيع �ألشــــخا« vخا« . �ألســــر �ملعيشــــية �لكب
لكل )سر معيشية. 2بوجه عا\، عندما Àد/ تصميم �لعينة �ختيا� iيع 
�ألشــــخا« . �ألسر �ملعيشــــية �ملختا�، قد يكوB من �ملستصو( مع 
 من )جل vلك )خذ عينا3 جزئية لألشخا« . �ألسر �ملعيشية �لكب�

.sفيف �لعبO

2=�� كاB )حد )هد�[ �لد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\   - ٣٨٥
 �لوقت يتمثل . =نتاo �لبيانا3 �لالZمة للتحليال3 على مستو` �ألسر
�ملعيشــــية، . هذ] �حلالة يلز\ =ما �ختيا� iيع �ألشــــخا« �ملؤهلني )2 
)شخا« �ئيسيني معينني كعينة . كل )سر معيشية. بيد )نه =�� Ç يكن 
للد��سة �الستقصائية هذ� �uد[، يكوB هنا� قد� كبv من �ملر2نة . 
 �لطر! �لV ميكن ֲדا �ختيا� �ألشــــخا« /�خل �ألســــر �ملعيشية �ملختا�

كعينة. 2كأحد �ألمثلة على �لك، ميكن )B تنص قو�عد �الختيا� على 
)نه يتعني �ختيا� شخص �2حد عشو�ئيG . �ألسر �ملعيشية �لV تضم ما 
بني شخص �2حد 2ثالثة )شخا« مؤهلني، 2)نه يتعني �ختيا� شخصني 
. �ألســــر �ملعيشية �لV تضم ما بني )�بعة 2ستة )شخا« مؤهلني، 2)نه 
 يتعني �ختيا� ٣ )شخا« . �ألسر �ملعيشية �ألكX. 2تتمتع هذ] �لقاعد
مبيــــز حصر نطا! �حتمــــاال3 �الختيا�. 2كمثاt ±خر، ميكن )B تنص 
�لقاعد على )نه يتعني �ختيا� �( �ألســــر �ملعيشية، 2=�� �نطبق �لك، 
�ختيا� 2Zجة �( �ألســــر �ملعيشية بدB2 شك ، =Y جانب فر/ �2حد 
±خر من )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية �ملؤهلني ُيختا� عشو�ئيG. 2ميكن 2ضع 
قو�عد ªتلفة من هذ� �لنو� إلعد�/ )حجا\ عينا3 تفي بأهد�[ حتليلية 
معينة، تكوB فعَّالة من حيث �لتكاليف، 2تعاÑ قضايا عبs �الستجابة. 
2. معظم �حلاال3، سيكوB من �ملفضل �ختيا� )كثر من شخص �2حد 

لكل )سر معيشية.

v لوقت	! 	ستخد	ملعاينة جلمع بيانا) 	 ها( - 
E	ألغر	ملتعد�� 	الستقصائية 	سا) 	لد�	

. بعــــض �ألحيــــاB قد ُتجمــــع �لبيانا3 �ملتعلقة باســــتخد�\   - ٣٨٦
 s�2حد مــــع بيانا3 متعلقة مبو�ضيع )خر` - )'، كجز B± . لوقــــت�
من /��سة �ستقصائية متعد/ �ألغر�0. 2كما نوقش . �لفصل �لر�بع، 
كلما كانت هنا� =مكانية للجمع بني /��ســــتني �ســــتقصائيتني، كانت 
 Bمن �لقضايا - تتمثل =حد�ها فيما =�� كا vهنــــا� حاجة للنظر . كث
 يكوB فيه sمــــن �ملمكن 2ضع تصميم ثنائي �لغر0 2متســــم بالكفــــا
�لبعد �لزم6 ممثًال على �لنحو �لصحيح. 2كما لوحظ من قبل، فإنه من 
�لناحية �ملثالثة ينبغي )B متثل �لد��ســــة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت 
فتــــر كاملة مدִדا ١٢ شــــهر�. 2. غيا( �لك، قد يســــتخد\ �ختيا� 
هــــا/[ ملجموعــــة ”ممثلة“ من، مثًال، �ثنني، )2 ثالثة، )2 )�بعة )شــــهر 
معينــــة )2، =�� �قتضت �لك قيو/ �ملو��/، ميكن )B يقتصر iع �لبيانا3 
علــــى فتر Zمنية ”منو�جية“ �2حــــد. 2)يG كانت �لفتر �ملختا�، فإنه 
. غضــــوB تلك �لفتر، ينبغي )B يكوB �ليــــو\ )2 �أليا\ �لV يقو\ كل 
مســــتجيب باإلبال® عن �ستخد�\ �لوقت فيها gد/ين مسبقª2 Gتا�ين 

بإجر�s �ختيا� عشو�ئي.
2هنــــا� عد/ قليــــل من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ألخر`   - ٣٨٧
لألسر �ملعيشية تدعو �حلاجة =Y توZيع عملياi 3ع بياناִדا على مد` 
 .BZو متو�Ä على - فتــــر مدִדا ١٢ شــــهر� - )2 على مد` )' فتــــر
2ُتجر` معظم �لد��ســــا3 �الستقصائية . )قصر 2قت الZ\ إلمتا\ iع 
�لبيانا3، حيث حتد/ �العتبا��3 �لسوقية توZيع iع �لبيانا3 . حد2/ 
�لك �لوقت. 2على ســــبيل �ملثاt، . حالة �ســــتخد�\ باحثني متنقلني، 
 tحد من تكاليف �النتقا É/( Y= tع �لبيانا3 لإلقــــالi ميكــــن تنظيم
�ملتكبــــد نتيجة �نتقاt �لباحثني بني 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية �ملســــؤ2لني 
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عنها. 2فضًال عن �لد��سا3 �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت، يقتضي 
عد/ قليل جد� من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية iع �لبيانا3 فيما يتعلق 
بأيــــا\ معينة. 2هكــــذ�، بصفة عامة، فإB �حلاجــــة =Y متثيل �لبعد �لزم6 
على �لنحو �ملناســــب . تصميم ¿مع بني /��سة �ستقصائية الستخد�\ 
 3�sتعديل . =جر� sلوقت 2/��ســــة �ســــتقصائية )خر` تقتضي =جر��
iع �لبيانا3 �لV ستستخدمها �لد��سة �الستقصائية �ألخر` =�� كانت 
 B( Gنه من �ملؤكد تقريب( Y= ســــة �ســــتقصائية قائمة بذ�ִדا. 2بالنظر��/
يفر0 �لتعديل قيو/� على توقيت �ملقابال3، فإنه قد يؤ/' =Ô� Yفا0 
معدt �الســــتجابة للد��سة �الستقصائية �ملشــــتركة عما كاB سيتحقق 
لو كانت �لد��ســــة �الســــتقصائية �ألخر` قد )جريت 2حدها. 2تدعو 
�حلاجة )يضY= G )خذ هذ� �لعامل . �العتبا� عند �لنظر . =جر�s /��سة 

�ستقصائية مشتركة.
2سيكوB من �لســــهل =Y )بعد حد تالÃ\ /��سة �ستقصائية   - ٣٨٨
الســــتخد�\ �لوقت مع /��ســــة �ســــتقصائية )خر` تتضمن )يضG توZيع 
iــــع �لبيانا3 على مد` �لوقت. 2قد تتطلب �لد��ســــة �الســــتقصائية 
�ألخر` ��ִדا متثيًال مشــــاֲדG للبعد �لزم6، 2على سبيل �ملثاt، كما هي 
�حلاt . كثv من �ألحياB . /��ســــة �ســــتقصائية متعلقــــة بالتغذية )2 
مبيز�نية �ألســــر. �2لشاغل �لرئيسي هنا هو عبs �الستجابة. فكث�v ما 
يكوB عبs �الســــتجابة . تلك �لد��ســــا3 �الستقصائية كب�v ³يث 
)نه، عندما ¿تمع مع �لعبs �لشــــديد �لناجم عن /��ســــة �ســــتقصائية 

.Gلكلي مفرط� sالستخد�\ �لوقت، قد يصبح �لعب

Ð2ة نــــو� ±خر من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية يتضمن iع   - ٣٨٩
�لبيانا3 طو�t �لوقت 2يتمثل . /��سة �ستقصائية مستمر تتكر� على 
فتر�3 منتظمة لرســــم خريطة للتغ3�v . �خلصائص �ملميز للمجتمع 
طو�t �لوقت. 2)2ضح مثاt على �لك هو �لد��ســــة �الستقصائية لليد 
 ،vعلى فتر�3 قص �لعاملة. 2=�� )جريت /��ســــة �ســــتقصائية مستمر
مثًال، شهريG، فإSا قد تعطي متثيًال جيد� للفتر �لزمنية. بل =B �لد��سة 
�الســــتقصائية �بــــع �لســــنوية قد تعطي متثيــــًال ZمنيG كافيــــG. 2. حالة 
�ســــتخد�\ /��سة �ســــتقصائية مســــتمر، فإB �حلاجة تدعو =Y معاجلة 
مسألة �ختيا� )يا\ جلمع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت . كل جولة للد��سة 

�الستقصائية.

2=�� تعني �جلمع بني /��ســــة �ســــتقصائية الستخد�\ �لوقت   - ٣٩٠
2/��سة �ســــتقصائية مقطعية 2حيد، فإB توقيت �لد��سة �الستقصائية 
�ملشــــتركة ميثــــل عامًال هامG. فهــــل ميكن �لقيا\ ¹مــــع �لبيانا3 �ملتعلقة 
بالد��ســــة �الستقصائية �ملشــــتركة خالt فتر ُيعتقد )Sا ”ممثلة“ لسنة 
بقــــد� معقــــوt؟ 2=�� كاB �لــــك ممكنG، عندئذ تدعــــو �حلاجة =Y حل 
�ملشاكل �ملتعلقة بترتيب iع �لبيانا3 ³يث تعطي متثيًال صحيحG لأليا\ 
�2مبا �ألســــابيع �ملتعلقة ببيانا3 �ســــتخد�\ �لوقــــت . كل �لعينة. 2مع 
�ألخــــذ . �العتبا� ��تفا� عبs �الســــتجابة �لــــذ' ينطو' عليه iع 
بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت، مع بقاs �ألشــــياs �ألخــــر` على حاuا، من 

�ألفضل �جلمع مع /��سة �ستقصائية )خر` ��3 عبs منخفض.



	جلز( 	لثالث

Dع بيانا) 	ستخد	! 	لوقت 
جتهيزها
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 3�sالعتبــــا��3 �ألساســــية . تصميــــم 2تنفيــــذ �إلجر�� B=  - ٣٩١
�مليد�نية �ملتعلقة بالد��ســــا3 �الســــتقصائية �لتقليدية لألســــر �ملعيشــــية 
تنطبق )يضG على �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت. 2هذ] 
�العتبا��3 تشــــمل: �الختبا��3 �ملسبقة �2الستطالعية؛ �2إلعالB عن 
�لد��ســــة �الســــتقصائية؛ �2لتنظيم �مليد�? 2تعيـني �لعد�/ين �2ملشرفني؛ 
2تد�يــــب �ملوظفني �مليد�نيـني �2إلشــــر�[ عليهم؛ 2حتديد عبs �لعمل 
 �2ألجر؛ 22ضع �جلــــدt2 �لزم6 للمقابال3 2=جر��sִדا؛ 2مر�قبة جو/
�لعمل �مليد�?؛ 2مر�قبة عد\ �الستجابة؛ �2العتبا��3 �ملتعلقة باستخد�\ 

�حلو�فز للمستجيـبني.
2هــــذ� �لفصل يتناt2 مبزيد من �ملناقشــــة بعض هذ] �جلو�نب   - ٣٩٢
نظر� ألSا تتعلق بالد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت بالتحديد٤٥. 
�2لصعوبا3 �ملعر2فة . حث �ملســــتجيـبني على 2صف )نشطتهم بدقة 
2. حث �لباحثني على تســــجيل هذ] �أل2صا[ �لشــــفهية . �لشــــكل 
 للقلــــق بوجه خا«. 2ألB �لد��ســــا3 vلــــذ' تأخــــذ] �ليوميــــة، مث�
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت تتضمن عا/ �ستبيانG لألسر �ملعيشية 
�2ستبيانG شــــخصيG باإلضافة =Y يومية، فإB =مكانية 2قو� عبs على 
�ملســــتجيـبني 2حد�2 حاال3 �فض 2تأثv �لــــك على جو/ بيانا3 

.Gلقلق )يض� vليومية تث�

	العتبا�	) 	لرئيسية v تصميم 	إلجر	(	) Pلف - 
	مليد	نية 
تنفيذها

تتحد/ �إلجــــر�3�s �مليد�نية بنو� �لد��ســــة �الســــتقصائية،   - ٣٩٣
2طريقة iع �لبيانا3، 2)/3�2 �لد��ســــة �الستقصائية 2تصميم �لعينة. 
�2العتبا��3 �لرئيســــية . =جر�s �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الستخد�\ 

�لوقت تشمل:
نوK �لد	�ســــة �الســــتقصائية: . تطبيق Sج �لوحد �ملستقلة   -
جلمع بيانا3 �ستخد�\ �لوقت، يتمثل عامل �ئيسي . تنسيق 
 �جلــــد�t2 �لزمنية للمقابال3 2=عــــا/ �التصاال3 )2 معا2/
�ملقابال3 مع �لوحد�3 �ألخر` . �لد��ســــة �الستقصائية. 
 ،2عند تناt2 مو�ضيع 2)شكاt /��سا3 �ستقصائية متعد/

يصبح تد�يب �لباحثني �2إلشر�[ عليهم )كثر تعقيد�.

 Gجتر` 2جه Vيع �ملقابال3 �لi B( طريقة �ع �لبيانا': ثبت  -
لوجــــه، �2ملقابالu� 3اتفية مبســــاعد �حلاســــو( �2ليوميا3 
�ملد2نة ��تيG )2 �ملتر2كة للمستجيـبني متثل طرقG عملية جلمع 
�لبيانا3 �لوطنية �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت. 2. �لبلد�B �ألقل 
منو�، ال تز�t �ملقابال3 �لV جتر` 2جهG لوجه )2 �ملجموعة 
 Vلوجه مع �ليوميا3 �ل Gجتر` 2جه Vملؤلفة من �ملقابال3 �ل�
تتر� للمستجيـبني متثل �لطريقة �ألنسب من بني هذ] �لطر!. 
�2ملناقشــــة . هذ� �لفصل ال تشمل �إلجر�3�s �ملتعلقة بتنفيذ 
 �ملقابالu� 3اتفية مبســــاعد �حلاســــو( فضًال عن �ملشــــاهد

 .Xع �لعينا3 �خلاصة باخلi ٤٦ 2طريقة�ملباشر
نوK :���' �لد	�ســــة �الســــتقصائية: يتطلــــب iع �لبيانا3   -
 3�sا� =جر�O� 3ملتعلقة باستخد�\ �لوقت عن طريق �ليوميا�
لقيــــا~ �لوقت =�� Ç يكن �ملســــتجيبوB معتا/ين على �لعمل 
حسب ساعة �لتوقيت، �2لتقنيا3 �لالZمة لكفالة �إلبال® عن 
�ألنشــــطة بصو� /قيقة 2بالقــــد� �لالZ\ من �لتفصيل للترميز 

�لصحيح.
 Vصيص )يا\ �ليومية �لO تصميم �لعينة: متثــــل �ملحافظة على  -
 3�sتصميم �إلجر� . Gتقتضيهــــا �لعينــــة �لزمنية عامًال هامــــ

�مليد�نية. 
2. حــــني قد تتباين بعض �إلجر�3�s �لتفصيلية �هنG بتوليفة   - ٣٩٤
هذ] �ملكونا3 �ملتعلقة بتصميم �لد��ســــة �الســــتقصائية، يتمثل �uد[ 
�ملشــــتر� . كفالة حتقيق )على مســــتو` جو/ ممكن . iع �لبيانا3. 
2علــــى 2جه �لتحديد، ينبغي )B تكفل �إلجــــر�3�s تنفيذ �ختيا� �لعينة 
علــــى �لنحــــو �ملطلــــو( . �لتصميــــم �2إلقالY= t )/É حــــد من عد\ 
�الستجابة 2)خطاs �الستجابة. 2ينظر هذ� �لفصل . �ألسبا( �ملحتملة 
لألخطــــاs 2يناقش مــــا ميكن عمله ملعاجلتها . مرحلــــة �لعّد فيما يتعلق 

بالد��سة �الستقصائية.
�2الختبا� �ملسبق لالستبيانا3 2)شكاt �ليوميا3، 2تصنيفا3   - ٣٩٥
�ألنشــــطة �2إلجر�3�s �مليد�نية يتســــم iيعها باأل�ية. 2تدعو �حلاجة 
=Y =جر�s �ختبا� �ســــتطالعي٤٧ بعد =جر�s �ختبا� مســــبق شــــامل uذ] 

�جر	(	) 	لعّد فيما يتعلق بالد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت  - tسابع

٧٥

لالطال� على مناقشة تفصيلية إلجر�3�s �لعّد فيما يتعلق بالد��سا3 �الستقصائية   ٤٥

.(١٩٨٤) لألسر �ملعيشية بوجه عا\، �نظر �ألمم �ملتحد

�ستخدمت �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . �جلمهو�ية �لد2مينيكية عا\   ٤٦

١٩٩٥ توليفة من �ملقابلة �السترجاعية �2ملشاهد �ملباشر. 2هذ] هي �لد��سة �الستقصائية 
.�لوحيد على �لصعيد �لوط6 حË �آلB �لV �ستخدمت Sج �ملشاهد �ملباشر

 vاكي �ختبا� �ستطالعي �لتصميم �لنهائي للد��سة �الستقصائية على نطا! صغÀ  ٤٧

من �لبد�ية =Y �لنهاية، مبا . �لك جتهيز �لبيانا3 2حتليلها.
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 Gֲדا مع vتســــ Vجلو�نــــب �ملســــتقلة للعمل �مليــــد�? ملالحظة �لكيفية �ل�
من �لناحية �لعملية iيع عمليا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية، مبا . �لك 
معاجلة �الســــتبيانا3 �2ليومياÀ2 .3اكي �ختبا� �ســــتطالعي �لتصميم 
�لنهائي للد��ســــة �الستقصائية على نطا! صغv من �لبد�ية =Y �لنهاية، 
مبــــا . �لك جتهيــــز �لبيانا3 2حتليلهــــا. 2يتيح �الختبا� �الســــتطالعي 
فرصة لضبط �الســــتبيانا3 �2ليومية 2=جر�3�s �لعّد قبل �ستخد�مها . 
�لعمليا3 �لفعلية للد��ســــة �الســــتقصائية. كما )نه يوفر )سسG =ضافية 
إلثبــــا3 صحة �الفتر�ضــــا3 �ملتعلقة بتحديد عــــبs �لعمل �لو�قع على 
�ملوظفــــني �مليد�نيـني 2فيمــــا يتعلق بعد/ )يا\ �لعــــّد �لالZمة إلجناZ جولة 

�لد��سة �الستقصائية.

�إلجر�3�s �مليد�نية  - ١
تشمل )نشطة �لعمل �مليد�? �لرئيسية فيما يتعلق ¹مع بيانا3   - ٣٩٦
�ســــتخد�\ �لوقــــت عن طريق �ليوميــــا3 �لV تدعــــو �حلاجة =Y عر0 

=جر��sִדا، ما يلي.
UعالP �جلمهو	 بالد	�سة �الستقصائية

٣٩٧- الستثا� �لتعاB2 �2الهتما\ بالد��سة �الستقصائية، من �أل�ية 
=عال\ �جلمهو� عن )هد�فها �2ســــتخد�ماִדا، �2لتو��يخ �لV ســــتحد� 
فيها Zيا��3 �لباحثني، 2ما هو متوقع من �ملستجيـبني �ملختا�ين كعينة. 
2ميكــــن �لقيــــا\ بذلك كجزs من �حلملــــة �لدعائية �لعامة عن �لد��ســــة 
 Gلك، يوم� Y= ضافــــة= ،Bالســــتقصائية. 2قد خصصت بعــــض �لبلد��
�2حــــد� من فتــــر �لعّد لزيا� ســــابقة على مقابال3 �ألســــر �ملعيشــــية 
�ملختــــا� كعينــــة. 2ُيقصد ֲדذ] �لزيــــا� تقدمي معلوما3 )ساســــية عن 
 �لد��ســــة �الستقصائية �2ســــتثا� �لتعاB2 من �ملستجيـبني. 2خالt فتر
�لعّد، ســــيحتاo �لباحثوB )يضY= G =قنا� �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة 
لالشتر�� . �ملقابال3 )2 . تد2ين �ليوميا3. 2تدعو �حلاجة =Y =عد�/ 

مطبوعا3 2مو�/ 2سائط =عال\ متعد/ مناسبة uذ� �لغر0.
حتديد �ملستجيـبني ��ضع �جلد��m �لزمنية للمقابال'

فيمــــا يتعلق ֲדذ� �لنشــــا¦، Àتاo �لباحثــــوB )2ًال =Y حتديد   - ٣٩٨
مكاB �ألســــر �ملعيشية �ملختا� كعينة. 2بعد �لك يتعني على �لباحث، 
=�� تطلبــــت �لك خطة �ختيا� �لعينة، )Á Bتا� )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية 
 Bتكو B( كعينة �لذين سُيطلب =ليهم تد2ين �ليوميا3. 2ينبغي �ملختا�
�لتعليما3 �ملتعلقة باختيا� �لعينة �2ضحة. 2. مرحلة �لتصميم، ستدعو 
 �حلاجة =O� Yا� قر�� بشــــأB �لسما» باستبد�t �ألسر �ملعيشية �ملختا�
 كعينة 2/)2 �ملستجيـبني، من عدمه 2ينبغي )B تكوB �لتعليما3 �لصا/�

=Y �لباحثني �2ضحة . هذ� �لصد/.
 B2فيمــــا يتعلق بنهج �ليومية �ملتر2كة للمســــتجيب، ســــيكو  - ٣٩٩
 Ëلوقت �لذ' يشــــر» فيه �لباحث كيفية تد2ين �ليومية 2م� Gهذ� )يض

 Gلوجه، ستدعو �حلاجة )يض Gســــُتجمع. 2فيما يتعلق بنهج �ملقابلة 2جه
=Y حتديد مو�عيد =جر�s �ملقابال3 �ملتعلقة باليومية. �2العتبا� �لرئيســــي 
هنــــا هو ضماB �لعمل 2فقG للعينة �لزمنيــــة - 2بعبا� )خر`، )B تقد\ 
�ألســــر �ملعيشــــية �ملختا� كعينة 2)فر�/ �ألسر �ملعيشية �ملختا�B2 كعينة 
 Bليومياִדم. 2قد يكو بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت �ملتعلقة باأليا\ �ملحد/
من �ملفيد �ســــتخد�\ بطاقا3 �ملو�عيــــد )2 �لبطاقا3 �لتذكvية �لV ُتتر� 

مع �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة.
Uعا�L �التصاm باألسر �ملعيشية �ملختا	L كعينة

�:فر�� �ألسر �ملعيشية �ملختا	ين كعينة
 ينبغي بذt كل جهد لالتصاt ¹ميع �ألسر �ملعيشية �ملختا�  - ٤٠٠
كعينة. 2هكذ�، تقتضي =جر�3�s �لد��ســــة �الستقصائية قيا\ �لباحثني 
 tالتصا� بإعا/ �التصاt باألسر �ملعيشية �لÇ V تكن متاحة )ثناZ sيا�
�ألY2. بيــــد )نه ينبغي 2ضع حد )قصى لعــــد/ معا2/ �لزيا��3، لكي 
ال يتأخر �جلدt2 �لزم6 للعد. 2باإلضافة =Y �لك، فإB معا2/ �لزيا��3 
)كثر مما ينبغي من شأنه Zيا/ تكاليف �لد��سة �الستقصائية. 2. حالة 
عد\ �التصاt باألســــر �ملعيشــــية على �لنحو �ملقر� )صًال، ســــيكوB من 
 3�sصيــــص )يا\ �ليومية. 2من �أل�يــــة 2ضع =جر�O �لضــــر�2' =عا/
إلعا/ جد2لة �أليا\ �ملحد/ لليومية. 2¿ر' تناt2 هذ� �ملوضو� مبزيد 

من �ملناقشة )/نا].
مقابلة �ملستجيـبني �ملختا	ين كعينة

 Gلثا?، فإنه فيما يتعلق باملقابال3 2جه� sكما نوقش . �جلز  - ٤٠١
لوجه، تدعو �حلاجة =Y �لنظر . �لتسلسل �لذ' ُتنجز به ªتلف )/3�2 
 oملعيشــــية، سيحتا� �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2إلجناZ �ســــتبياB �ألسر
�لباحث =Y حتديد ”��شــــد مســــؤt2“. 2معايـv �ختيا� �ملستجيب . 
�ألســــر �ملعيشية ينبغي )B تكوg Bد/ 2مشر2حة بوضو» للباحثني - 
2عا/ ما تكوB نفس �ملعايـv �ملتعلقة بالد��ســــا3 �الستقصائية �لعا/ية 
لألســــر �ملعيشــــية �لV ¿ريها �ملكتــــب �إلحصائي. غv )نــــه فيما يتعلق 
 sلوضع �ملثــــا� هو =جر�� Bباالســــتبيانا3 �لشــــخصية �2ليوميا3، فــــإ
 3�sإلجر�� Bتكــــو B( ملقابــــال3 مــــع �ملســــتجيـبني )نفســــهم. 2ينبغي�
�2ضحة فيما يتعلق بإمكانية قيا\ شــــخص ±خر غv �ملســــتجيب بتد2ين 
 dالســــتبيانا3 �لشــــخصية �2ليوميا3 من عدمه ()'، هل ميكن �إلبال�
 sة ترتيب معتــــا/ ينبغي عد\ تشــــجيعه 2يتمثل . =جر�Ð2 .(بالوكالــــة
�ملقابال3 مع �لو�لدين )2 �لكبا� �ملختا�ين كعينة بدًال من )طفاuم. 2. 
حالة �ليوميا3 �لV تتر� للمستجيـبني، قد ُيسمح باإلبال® بالوكالة . 
حاال3 خاصة؛ 2على سبيل �ملثاt، ¿وB( Z يدBِّ2 ماÄو �لرعاية يومية 
�لشــــخص �لذ' يقدموB له �لرعاية )2 ¿وZ لألشــــخا« ضعا[ �لبصر 
)2 �ألشــــخا« �2' )نو�� �إلعاقة �ألخر` )B يطلبو� =Y شخص ±خر 

تد2ين �ليومية.

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 
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�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سا'  يتعلق  فيما  �لعّد   '�Rجر�U  - سابعًا 

2تناقــــش الحقــــG . هــــذ� �لفصل بعض �لصعوبــــا3 �لV قد   - ٤٠٢
يو�جههــــا �لباحثوB عند طلب �حلصوt على تقا�ير �2ضحة 2/قيقة من 

�ملستجيـبني عن )نشطتهم �ليومية. 
�ستعر�s �الستبيانا' ��ليوميا'، �مر�جعتها �ترميزها

 B( ليوميــــا3، ¿ب� tملقابــــال3 2/)2 =كمــــا� Zبعــــد =جنــــا  - ٤٠٣
يســــتعر0 �لباحثوB �ليوميا3 قبل تر� �ملستجيب. �2ملر�جعة �ألساسية 
 tإلبال® عن �ألنشطة طو�� Bليوميا3 �لـ ٢٤ ســــاعة تســــتوجب ضما
 ،Bملر�جعة �2لترميــــز . �مليد�� sلـ ٢٤ ســــاعة كاملة. 2=�� تعــــني =جر��
ســــتدعو �حلاجة =Y تصميم 2تنفيذ �إلجر�3�s �ملناسبة (لالطال� على 

مزيد من �ملناقشة uذ� �ملوضو�، �نظر �لفصل �لثامن). 
٤٨ªلعمل �مليد�� Lمر�قبة جو�

=B تد�يب �لباحثني �2إلشــــر�[ عليهم على �لنحو �لصحيح   - ٤٠٤
ضــــر�2' لضمــــاB جو/ �لبيانــــا3. 2باإلضافة =Y �لــــك، من �أل�ية 
2ضــــع نظــــا\ ملر�قبة �جلو/ من )جل �كتشــــا[ �ألخطــــاs �خلا�جة عن 
�ملعاينــــة �2إلقالt منها =É/( Y حد٤٩. �2الســــتعر�0 �مليد�? 2مر�جعة 
 �الســــتبيانا3 �2ليوميا3، 2مالحظة �لباحثني، 2قيا\ �ملشــــرفني مبعا2/
 .�ملقابــــال3 متثــــل iيعG بعــــض �لنهــــج �لV تســــتخد\ ملر�قبــــة �جلو/
�2الســــتعر�0 �مليــــد�? �2ملر�جعــــة 2مالحظة �لباحثني ينبغــــي �لقيا\ ֲדا 
. 2قــــت مبكر مبــــا فيه �لكفاية خالt فتر �لعّد الكتشــــا[ 2تصحيح 
)خطائهــــم على �لفو�. 2ميكن )يضB( G يقو\ �ملشــــرفوB مبعا2/ مقابلة 
عينة من �ألســــر �ملعيشــــية �لV �تصل ֲדا �لباحثوB . مرحلة مبكر من 
�لعــــّد لتز2يدهم مبعلوما3 مرتــــد فو�ية كجزs من �لXنامج �لشــــامل 

لتقيـيم �لبيانا3.
�إلبالd عن حالة �الستجابة

ألغــــر�0 �صد 2تقيـيم جو/ �لبيانــــا3، من �أل�ية 2جو/   - ٤٠٥
=جر�3�s �2ســــتما��3 متعلقة ³اال3 �فــــض �إلبال®، 2حاال3 عد\ 
�التصاt �لنهائية، 2خسا� �لعينة (على سبيل �ملثاt، �لوحد�3 �خلا�جة 
عن �لنطا!، �2ملســــاكن �خلالية) 2طو�ئف �الستجابة �ألخر`. 2ينبغي 
=/��o عد/ 2)ســــبا( حاال3 �لرفض )2 عد\ �التصاt كجزs من هذ] 
�لسجال3. 2ينبغي )يضG �إلبال® عن حالة =جناZ �الستبيانا3 �لشخصية 
 tيتم �حلصو Ç 2( 2 ناقصــــة( كاملة ،tعلى ســــبيل �ملثــــا) �2ليوميــــا3
 Zملتعلقة بتصنيف حالة �جنا� vحتديد �ملعايـــــ Y= عليهــــا). 2تدعو �حلاجة
�ســــتما��3 �لد��سة �الســــتقصائية. 2هنا� rموعة مفيد من طو�ئف 

�الستجابة فيما يتعلق باألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة تتضمن �لك على 
.٦ t2لنحو �لو��/ . �جلد�

�إلجر�3�s �مليـد�نية: بعض  - ٢
�ألمثلة �لتوضيحية

 Bع �لبيانا3 ميثالi صيص )يا\ �ليومية 2طريقةO2 /عــــد B=  - ٤٠٦
عاملني �ئيســــيـني يؤخذ�B . �العتبا� عند تصميم �إلجر�3�s �مليد�نية 
 . Bلعامال� Bللد��ســــا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت. 2يؤثر هذ�
طــــوt فتر �لعّد، 2عد/ �لزيا��3 �لV ســــيتعني على �لباحثني �لقيا\ ֲדا 
فيمــــا عد� معــــا��L �التصاm، �2حلد �ألقصى لعــــد/ معا2/ �التصاال3 
�ملعقولة قبل �إلعالB عن عد\ =مكانية �التصاt بإحد` �ألســــر �ملعيشية 

)2 بأحد �ملستجيـبني.
 B( عد/ )يا\ �ليومية . 2بوجه عا\، من شــــأB حدZ �2يا/  - ٤٠٧
 tلعد/ للزيا��3 �ملطلوبة 2يؤثر بالتا� . طو É/حلد �أل� يؤ/' =Z Yيا/
فتــــر �لعّد. 2يتأثر )يضــــG طوt فتر �لعّد بعد/ معا2/ �التصاt �ملطلوبة 

لالتصاt بأسر معيشية ªتا� كعينة )2 بشخص ªتا� كعينة.
2يقد\ �جلدt2 ٧ مثاًال توضيحيG للكيفية �لV سيكوB عليها   - ٤٠٨
شكل �جلدt2 �لزم6 للباحث فيما يتعلق بتصميم لد��سة �الستقصائية 
جتمــــع معلومــــا3 �ليومية ليو\ �2حد - 2هو نفس �ليو\ �ملقر� لكل فر/ 
من )فر�/ �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة - عن طريق مقابلة �سترجاعية. 

2. هذ] �حلالة، سيكوB �حلد �أل/É لعد/ �لزيا��3 �ثنني.
2يصو� �جلدt2 ٨ جد2ًال ZمنيG لتصميم لد��سة �ستقصائية   - ٤٠٩
تســــتخد\ Sج �ليومية �ملتر2كة للمســــتجيب حيث يقو\ كل مستجيب 
ªتــــا� كعينــــة بتد2ين يومــــني . �ليومية يكوناB نفــــس �ليومني جلميع 
)فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية. 2. هذ] �حلالــــة، يصبح �حلــــد �ألقصى لعد/ 

�لزيا��3 )�بعة.

�ســـتخد�\ �ملوظفــني �مليد�نيـــني،  - ٣
2تنظيمهم 2تد�يبهم

=B �لتأكيــــد على /�2 �لباحثني �2ملشــــرفني . ضماB ��تفا�   - ٤١٠
 B( Y= فيــــه. فاحلاجة تدعو Gمبالغ Bيكو B( لبيانا3 ال ميكــــن� جــــو/
يكــــوB لــــد` �ملوظفني �مليد�نيـني مــــن �ملها� �2لد�فع مــــا يكفي للقيا\ 
بانتخا( �لعينة على �لنحو �ملقر�، �2ســــتثا� �لتعاB2 من �ملســــتجيـبني، 
2تســــجيل )2صــــا[ �ألنشــــطة . �ليوميا3، 2=عا/ �التصاt باألســــر 
 sا، 2=جر�u 6مZ t22ضع جد �ملعيشية غv �ملستجيبة . �لبد�ية 2=عا/
 عمليــــا3 �ملر�جعة �2لترميز . �مليد�B، 2تنفيــــذ =جر�3�s مر�قبة �جلو/
لعمليا3 �لد��سة �الســــتقصائية. 2هكذ�، تدعو �حلاجة =Y =يالs �نتبا] 

خا« الختيا�هم، 2)جو�هم 2تد�يبهم.

لالطال� على مناقشــــة )كثر تفصيًال بشــــأB تقيـيم جو/ �لبيانــــا3، �نظر �لفصل   ٤٨

�حلا/' عشر.
�ألخطاs �خلا�جة عن �ملعاينة تشــــمل )خطاs عد\ �الســــتجابة 2)خطاs �الستجابة.   ٤٩

2جتر' مناقشة هذ� �ملوضو� بالتفصيل . �لفصل �حلا/' عشر.



٧٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

منوU+ معايـb تصنيف حالة �كما2 	ستما�	) 	لد�	سا) 	الستقصائية )  - ٦ 2
	جلد
iيع �الستبيانا3 �لشخصية �2ليوميا3 كانت كاملة متامG جلميع )فر�/ �ألسر �ملعيشية �ملؤهلني �ملختا�ين كعينة. 	ستجابة كاملة

�فض iيع )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية �ملختا�ين كعينة �الشــــتر�� . 
�لد��سة �الستقصائية. 	فض كامل

�فض
(مت �التصاt بوحد�3 �لعينة 

2لكنها �فضت �الشتر��)
عد! 	ستجابة

Ç يتم �حلصوt على �الســــتبيانا3 �ملتعلقة بو�حد )2 )كثر من )فر�/ 
�ألســــر �ملعيشية بســــبب �لرفض Ç 2(/2 يتم �حلصوt على �ليومية/
 B2ملعيشــــية بد� �ليوميا3 �ملتعلقة بو�حد )2 )كثر من )فر�/ �ألســــر

=بد�s )سبا(.

	فض جزئي

تعذ� �التصاt باألسر �ملعيشية )ثناs فتر �لعّد. عدP �التصاm بالكامل

جــــر` �التصاt باألســــر �ملعيشــــية 2لكــــن حË مع �لقيــــا\ بالعد/ عد! 	التصا2
�ملطلــــو( من معا2/ �التصاÇ ،t تكتمل �الســــتبيانا3 �2ليوميا3 

متامG فيما يتعلق ببعض )فر�/ �ألسر �ملعيشية.
عدP �التصاm جزئي6

�نظر �لفصل �حلا/' عشر لالطال� على مناقشة )كثر تفصيًال لتقيـيم جو/ �لبيانا3 2طو�ئف �الستجابة.   (

جد
2 عمل بيا6 للباحث حسب �ج 	ملقابلة 	السترجاعية فيما يتعلق بيو! 
	حد yد� لليومية  - ٧ 2
	جلد
.Y2أل� �التصاt باألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة إلبالغها باملوعد �ملحد/ للزيا� �
قبل 	لزيا�� 	أل

 شــــر» )هد�[ �لد��سة �الســــتقصائية 2)�ية بيانا3 �ستخد�\ �لوقت. 2شر» )�ية �الســــتجابة فيما يتعلق بكوSا ªتا�
عشــــو�ئيG 2بالتــــا� ممثلة جلزs من �ملجتمع. 2=جر�s مقابلة ألغر�0 �ســــتبياB �ألســــر �ملعيشــــية. �2ختيــــا� عينة من )فر�/ 
�ألســــر �ملعيشــــية بتطبيق قو�عد �لشموt 2=جر�3�s �ختيا� �لعينة. 2حتديد موعد للمقابلة فيما يتعلق باليو\ �ملحد/ لليومية 

للمستجيـبني �ملختا�ين كعينة.

�
	لزيا�� 	أل

=جر�s مقابلة 2جهG لوجه إلكماt �ليومية. 2=جر�s مقابلة إلكماt �الســــتبياB �لشــــخصي. �2لترتيب لتحديد موعد ملقابلة 
.Gلتأجيل ضر�2ي� Bحتد/ لليومية =�� كا جديد �2ختيا� )يا\ جديد

	لزيا�� 	لثانية
 (يو\ �2حد بعد �ليو\ �ملحد/ لليومية لألسر

�ملعيشية/�ملستجيـبني �ملختا�ين كعينة)
=�� كاB ضر�2يG، يعا/ حتديد مو�عيد للمقابال3. 	لزيا�� 	لثالثة

جد
2 عمل بيا6 للباحث حسب �ج 	ليومية 	ملتر
كة للمستجيب فيما يتعلق بيومني yد�ين لليومية  - ٨ 2
	جلد
(نفس 	ليومني جلميع Pفر	� 	ألسر� 	ملعيشية 	ملختا�ين كعينة)

.Y2أل� �التصاt باألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة إلبالغها باملوعد �ملحد/ للزيا� �
قبل 	لزيا�� 	أل

 شــــر» )هد�[ �لد��سة �الســــتقصائية 2)�ية بيانا3 �ستخد�\ �لوقت. 2شر» )�ية �الســــتجابة فيما يتعلق بكوSا ªتا�
 عشو�ئيG 2بالتا� ممثلة جلزs من �ملجتمع. 2=جر�s مقابلة فيما يتعلق باستبياB �ألسر �ملعيشية. �2ختيا� عينة من )فر�/ �ألسر
�ملعيشــــية بتطبيق قو�عد �لشــــموt 2=جر�3�s �ختيا� �لعينة. 2شــــر» �إلجر�3�s �ملتعلقة مبلs �ليومية، 2=بال® �ملســــتجيـبني 
باأليــــا\ �لV ســــيحتاجوY= B تد2ينها . �ليوميا3 �2أليا\ �لV ســــتجمع فيها �ليوميا3. �2لترتيــــب لتحديد موعد ملقابلة 

.Gلتأجيل ضر�2ي� Bصص لليومية =�� كاO جديد �2ختيا� )يا\ جديد

�
	لزيا�� 	أل
(ليــــس متأخــــر� عن يــــو\ �2حد قبــــل �ليو\ 
 sملحــــد/ لليومية. 2ينبغــــي عد\ =جر�� t2أل�
 Bليو\ �ملحد/ لليومية أل� tمقابال3 خال '(
هذ� ســــيؤثر على �ســــتخد�\ �لوقت . �لك 

�ليو\).
iع �ليومية �ألY2. �2ســــتعر�0 �ليوميا3 مع �ملســــتجيـبني بغر0 توضيح �إلجر�3�s، 2حل �ملشاكل �2ملر�جعة �مليد�نية 

لليومية. 2=جر�s مقابلة بشأB �الستبياB �لشخصي. 2تذكv �ملستجيـبني باليو\ �لثا? �ملحد/ لليومية. يو! 
	حد بعد 	ليو! 	أل
2 	ملحد� لليومية

iع �ليومية �لثانية �2ستعر�0 �ليومية للتحقق من �كتماuا. يو! 
	حد بعد 	ليو! 	لثا6 	ملحد� لليومية 



٧٩

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سا'  يتعلق  فيما  �لعّد   '�Rجر�U  - سابعًا 

	لتز
يد باملوظفني 
	لتنظيم  ( P )
من �ملقتر» �ختيا� موظفي �لد��ســــة �الستقصائية الستخد�\   - ٤١١
 �ملتاحني للمكتب Xموعة �ملوظفني �مليد�نيـــــني �2' �خلr لوقــــت من�
�إلحصائــــي - من �ملوظفــــني �لد�ئمني �2لباحثــــني �ملو½يـني )2 �ملؤقتني 
على حد ســــو�s . �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ألخر` لألسر �ملعيشية، 
2ال ســــيما �لذيــــن �شــــتركو� . /��ســــا3 �ســــتقصائية للمصر2فــــا3 
باســــتخد�\ �ليوميا3. 2. �لبلد�B �لناطقة بعد لغاu 2( 3جاg 3لية، 
يتمثل �العتبا� �لرئيســــي . �ســــتخد�\ �2ختيا� �ملوظفــــني �مليد�نيـني . 

�لقد� على =جر�s �لد��سة �الستقصائية باللغة �لعامية.
u�2يــــكل �لتنظيمــــي �مليــــد�? �لذ' ُيســــتخد\ للد��ســــا3   - ٤١٢
�الســــتقصائية �لعا/ية لألســــر �ملعيشــــية ينبغي تعبئته ألغر�0 �لد��ســــة 
�الســــتقصائية. 2تدعو �حلاجة =Y �لك بوجه خا« . حالة �ستخد�\ 
Sــــج �لوحد �ملســــتقلة حيث ال يأخــــذ iع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت 
=ال شــــكًال �2حــــد� من عد )شــــكاt جلمع �لبيانا3 ُتنفذ . �لد��ســــة 

�الستقصائية �ملعينة.
2حتديد حجم �لعمل �ملناســــب - )2 متوسط عد/ �ملقابال3   - ٤١٣
�ملتوقــــع =جر�Ãها . �ليــــو\ )r 2مو� �ملقابال3 �ملتوقــــع =جر�Ãها على 
مد` فتر �لعّد - يتســــم باأل�ية. 2=جر�s �ختبا��3 مســــبقة �2ختبا� 
�ستطالعي )مر بالغ �أل�ية . 2ضع �فتر�ضا3 �2قعية بشأB مد فتر�3 

�ملقابلة 2نظا\ حتديد مو�عيد �ملقابالi2 3ع �ليوميا3.

تد�يب 	ملوظفني 	مليد	نيـني  (d)
للباحثني �2ملشــــرفني عليهم )�يــــة بالغة لنجا» iع �لبيانا3   - ٤١٤
2مــــن Ê ينبغــــي تد�يبهــــم على �لنحو �ملناســــب 2تز2يدهــــم باأل/3�2 
�لفعَّالــــة إلجناZ مهامهم. 2كميــــة �لتد�يب �لV ُتعطى تتوقف عا/ على 
خلفيتهــــم 2خXִדم 2مد` تعقد �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2¿ب =عد�/ 
مــــو�/ توجيهيــــة 2تد�يـبية مفصلة للمشــــرفني �2لباحثــــني. )ما كتيبا3 
�لتعليمــــا3، 2)/3�2 �لترميــــز 2ال ســــيما �ملتعلقة بأنشــــطة �لترميز٥٠، 
2)/3�2 �لد��ســــة �الســــتقصائية �ملترiة =Y �للهجــــا3 �ملحلية، 2مو�/ 
�لد��ســــة �ملنـزلية 2مو�/ �لتد�يب �جلماعي، فإSا متثل �ألنو�� �ألساسية 

.Bمليد�نيو� Bملوظفو� للمو�/ �لÀ Vتاجها عا/
�2لتوصيــــا3 �ملتعلقة بطــــر! �لتد�يب ألغر�0 �لد��ســــا3   - ٤١٥
�الســــتقصائية لألسر �ملعيشــــية ميكن �الطال� عليها . عد منشو��3 
لألمم �ملتحد٥١ 2لذلك ال جتر' مناقشــــتها بإســــها( . هذ� �لدليل؛ 
2مــــع �لك، تر/ مبا/¬ توجيهيــــة =ضافية. 2على ســــبيل �ملثاt، تتمثل 

طريقة تد�يـبية تنطبق على 2جه �لتحديد على �لد��ســــا3 �الستقصائية 
الســــتخد�\ �لوقت . ضر�2 قيا\ �ملوظفني �مليد�نيـني بتد2ين يومياִדم 
�ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت قبل �لتد�يب. 2قــــد ُيطلب =ليهم )يضG قيا\ 
)فر�/ من �ألسر �ملعيشية بتد2ين يوميا3 ألنشطتهم. 2بعد �لك ميكن 
=حضا� هــــذ] �ليوميا3 �ملد2نــــة =Y �لد3��2 �لتد�يـبية �2ســــتخد�مها 
كأسا~ ملناقشــــة �لصعوبا3 �2ملشاكل �لV ينطو' عليها تد2ين يومية 

�ستخد�\ �لوقت 2للتمرين على �لترميز �2ملر�جعة.
2مــــن �لضر�2' )يضG تد�يب �ملوظفــــني �مليد�نيـني ليتمكنو�   - ٤١٦
 Bيطرحها �ملســــتجيبو Vمن �لر/ على �لنحو �لصحيح على �ألســــئلة �ل
�ملتــــر//B2. 2من بني هذ] �ألســــئلة تلك �ملتعلقة باســــتخد�ما3 بيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقــــت. 2عنــــد مناقشــــة )�يــــة بيانــــا3 �ســــتخد�\ �لوقت 
�2ستخد�ماִדا، قد تدعو �حلاجة =Y =عد�/ �/ª /2تلفة �هنG باخلصائص 
�ملميز للمســــتجيـبني - 2على ســــبيل �ملثاt، ما =�� كانو� )ســــر� لديها 
)طفاt، )2مســــنني )2 شــــبابG، )2 )شــــخاصG من طبقــــا3 �جتماعية - 

�قتصا/ية منخفضة )2 عالية، =¸.
2ينبغــــي )B يفهــــم �لباحثوB جيــــد� كيفية قيا\ �ألشــــخا«   - ٤١٧
باإلبال® عن )نشــــطتهم �ليومية عــــا/، �2لصعوبا3 �لV تكتنف ترiة 
 Vل� sشــــكل �ليومية �2لصعوبــــا3 �2ألخطا Y= هــــذ] �لتقا�يــــر �حلرفية
 B( لدقيق لألنشــــطة. 2ينبغي� vقد تنشــــأ . �لترميز نتيجة �لتســــجيل غ
يشــــمل �لتد�يب /3��2 تد�يـبية مكثفة فيمــــا يتعلق بإجر�s �ملقابال3 
�2لترميــــز على حد ســــو�s. 2هنا� مها\ صعبة )خر` مــــن قبيل معاينة 
 B( Gملستجيـبني، �2لتقيد بالتخصيص �ملطلو( أليا\ �ليومية، ينبغي )يض�
حتظى باالهتما\، مË كاB �لك مالئمG. 2ينبغي )ال تشــــمل �ملقابال3 
�لتد�يـبية مقابال3 صو�ية مصممة لتصوير حاال3 معينة فحســــب بل 

)يضG مقابال3 ميد�نية فعلية.
2تــــر/ . �ملرفــــق ١٠ عينة جلــــدt2 تد�يـ� يـبني �ألنشــــطة   - ٤١٨

�ملختلفة �لV تعاÑ �ملسائل �ملذكو� )عال].

��	�� 	لعمل 	مليد	6: بعض 	لقضايا 	ملعينة با( - 

ترتيب تسلسل �ملقابال3  - ١
تتألف )/3�2 �لد��ســــة �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت من   - ٤١٩
�ســــتبياB لألسر �ملعيشية، �2ستبياB شخصي 2يومية Zمنية. 2. �لد��سة 
 Gألغر�0، توجد )يض� �الستقصائية ��3 �لوحد�3 �ملستقلة )2 �ملتعد/
�ســــتبيانا3 =ضافية مــــن �لوحد�3 �ألخر`. 2. �ملقابال3 �لشــــخصية 
2جهــــG لوجــــه، تدعو �حلاجــــة =B( Y حتد/ =جــــر�3�s تنفيذ �لد��ســــة 
�الستقصائية �لترتيب �لذ' ُتستخد\ به هذ] �أل/3�2. 2. �لعا/، كلما 
 3/�/Z� ،2 �ليومية متأخر� من ناحية �لتسلسل( Bستخد�\ �الستبيا� Bكا
فر« تأثv �لعبs �لو�قع على �ملستجيب على �لر/2/ على )سئلة �ملقابلة. 

لالطال� على مناقشة )كثر تفصيًال أل/3�2 �لترميز، �نظر �لفصل �لثامن.  ٥٠

.(١٩٨٤) �نظر، على سبيل �ملثاt، �ألمم �ملتحد  ٥١
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2. هذ� �لصد/، من �ملقتر» =جر�s �ملقابلة �ملتعلقة باليومية . 2قت مبكر 
قد� �إلمكاB )2 �إلبقاs على عد/ �ألســــئلة �لV توجه قبل =جر�s �ملقابلة 
�ملتعلقة باليومية عند �حلد �أل/É. 2تتمثل =حد` �لطر! لتحقيق �لك . 

=جر�s �ملقابلة �ملتعلقة باالستبياB �لشخصي بعد تد2ين �ليومية.

�لتقيد بتصميم �لعينة فيما يتعلق   - ٢
بأيا\ �ليومية

كمــــا ُنوقش . �جلزs �لثا?، يوصــــى بتخصيص )يا\/تو��يخ   - ٤٢٠
�ليومية لألســــر �ملعيشية/�ألفر�/ بإجر�s عشو�ئي gكو\؛ مبعÕ )نه، على 
ضوs خطة Oصيص مفر/�3 �لعينة أليا\ �ليومية، ُتخصص مبدئيG تو��يخ 
=بال® معينة٥٢ )2 ”)يا\ gد/“ لكل مستجيب ªتا� كعينة. 2هذ] هي 
�لتو��يخ �لV سيطلب =Y �ملستجيـبني �إلبال® عن )نشطتهم فيها. 2من 
�لناحيــــة �ملثالية، ينبغي عــــد\ تغيـv هذ] �لتو��يخ �ملحد/ لإلبال®. 2=�� 
 Bألســــر �ملعيشية حســــبما تسنح ظر2فهم، ستكو� قا\ �لباحثوB بزيا�
�لبيانــــا3 �لناجتــــة متحيز. 2على ســــبيل �ملثاt، =�� تعــــني على �لباحث 
، عندئذ ســــتكوB )يــــا\ �إلبال® �ملتأثر بذلك Zعلى يو\ =جا tحلصو�
 Bناقصــــة �لتمثيل . �لبيانــــا3. 2من ناحية )خــــر`، =�� �ختا� �لباحثو
منهجيG =جر�s �ملقابالS . 3اية �ألســــبو� . �ملناطق �لV تشمل قد�� 
كب�v من 2ظائف �لقطا� �لنظامي، ستكوB �لفئا3 �لV ُتجمع بياناִדا 

.عن تلك �أليا\ ممثلة بالزيا/
بيــــد )B �خل3�X �لقطريــــة )ظهر3 )نه قد يكوB من �لصعب   - ٤٢١
�التصاt ببعض �ملستجيـبني . �أليا\ �ملحد/ uم. 2هكذ�، عند تصميم 
=جر�3�s �لعّد �مليد�?، يتعني �Oا� قر�� بشــــأB �لسما» بتأجيل تو��يخ 
�إلبال® من عدمه. فإ�� تقر� �لســــما» بالتأجيل، ¿ب بذt كل جهد 
 Y= علــــى �لك، تدعو �حلاجة لإلقــــالt من هذ� =É/( Y حد. 2عال2
2ضــــع rموعة قو�عد لتحديد �لظــــر2[ �لV يلز\ فيها �لتأجيل 2كيفية 
 V3 �لعّد �ل�sمن =جر� s�2لك كجز ،�ختيا� تو��يخ �إلبــــال® �جلديد

يتعني على �ملوظفني �مليد�نيـني �تباعها.
2يتمثــــل )حد �خليــــا��3 . �إلبقاs على �ليــــو\ �ملحد/ )صًال   - ٤٢٢
 . ،t�2لقيــــا\ ¹مع �لبيانا3 . تا�يخ الحق. 2لننظر، على ســــبيل �ملثا
/��سة �ســــتقصائية مبقابلة �ســــترجاعية حيث يتقر� مقابلة �ملستجيـبني 
. �ليــــو\ �لتا� مباشــــر لليو\ �ملحد/ uم. 2بفــــر0 )نه كاB من �ملقر� 
)B يقو\ شــــخص باإلبال® عن )نشطته �ملتعلقة بيو\ �الثنني 2لكن تعذ� 
 tهذ] �حلالة ¿ر' �التصا . .sبه . تا�يخ �ملقابلة، يو\ �لثالثا tالتصا�
بذلك �لشــــخص يو\ �أل�بعاs لإلبال® عن )نشــــطته يو\ �الثنني. 2فيما 
 B2هكذ�، سيكو .tستذكا� )طو� يتعلق ֲדذ� �خليا�، تكوB �لنتيجة فتر

من �ألفضل تعيـني موعد للمقابلة �جلديد يكوB )قر( ما ميكن لتا�يخ 
�إلبال®، =� )B من شــــأB متديد فتر �الســــتذكا� ألكثر من يو\ �2حد 
 .(Horrigan and others, 1999) لبيانا3 للخطر� )B يعر0ِّ جو/
2يوجد، مع �لك، حتيز gتمل =�� حاt2 �لباحث �التصاt باملستجيب 
. )يا\ متعاقبة. À2د� �لتحيز ألB �لد��ســــة �الســــتقصائية ســــتجمع 
�لبيانا3 . عد/ غv متناســــب من �أليــــا\ �حلافلة بالعمل (بافتر�0 )نه 
يقــــل �حتمــــاt �تصاt �لباحثني باملســــتجيـبني . �أليــــا\ �حلافلة بالعمل  

.(United States Bureau of Labor Statistics, 2000a)

2هنــــا� خيا� ثاB يتمثل . =عــــا/ Oصيص تو��يخ �إلبال®   - ٤٢٣
بصــــو� منهجية. 2=حد` طر! �لقيا\ بذلك هي تأجيل تا�يخ �إلبال® 
=Y )ســــبو� الحق . نفس يو\ �ألســــبو�، مبعÕ، �ســــتبد�t يو\ �ثنني 
 Y= sهذ� �إلجر� oبيو\ �ثنني، 2يو\ ســــبت بيو\ ســــبت، =¸. 2ســــيحتا
 حتديد �حلد �ألقصى لعد/ �ألسابيع �لذ' سيسمح بتأجيلها )2، بصو�
متسا2ية، عد/ حاال3 معا2/ �لزيا� )g 2ا2ال3 معا2/ �التصاt قبل 
�عتبا� �ملســــتجيب حالة عد\ �ستجابة. 2سيؤثر هذ� بطبيعة �حلاt على 
طوt فتر �لعّد. 2توصيــــة �ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية . 
 ،(tالتصا� هذ] �حلالة هي مد )قصاها )ســــبوعاg 2() Bا2لتاB ملعا2/
. حني ½حت فنلند� بفتر )قصاها ثالثة )ســــابيع. 2بصر[ �لنظر عن 
 Bعلى معلوما3 بشــــأ tمــــن �ملفيد �حلصو Bعد/ �ملحا2ال3، ســــيكو
تا�يخ �إلبال® �ألصلي، Æ2اصة عن �لسما3 �لفريد )2 �خلاصة لتا�يخ 
�إلبــــال® �ألصلي (على ســــبيل �ملثاt، �حلة قا\ ֲדا �ملســــتجيب). 2من 
شــــأB هذ� )B يساعد . حتديد ما =�� كانت )نشطة معينة (مثل �لسفر) 

.ßمبخوسة �لتقدير بشكل صا�
 2يتمثــــل خيا� ثالث . =عا/ Oصيص تو��يخ gد/ بصو�  - ٤٢٤
منهجيــــة، كما ُ�كــــر )عال]، 2لكن مــــع عد\ قصر �ليــــو\ �لبديل على 
نفس �ليو\ من �ألســــبو�. 2قد جر` �قتر�» �لك �ستنا/� =Y /��سا3 
)ظهــــرB( 3 )يا\ �لعمل يشــــبه بعضها بعضG فيما يتعلــــق بنو� 2نطا! 
�ألنشــــطة �ملضطلع ֲדا �2لوقت �ملقضى . هذ] �ألنشــــطة. 2على 2جه 
�لتحديد، يتســــم يــــو\ �الثنــــني لغاية يو\ �خلميــــس بالقابليــــة للتبديل؛ 
2باإلضافــــة =Y �لك، ميكن عمليG تبديل يــــو\ �الثنني لغاية يو\ �جلمعة 
ما /�\ �uد[ �لرئيســــي هو حتديد متوســــط �لوقــــت �ملقضي . ªتلف 
�ألنشــــطة 2ليس كيفية توZيع تلك �ألنشطة على )يا\ �ألسبو� �ملختلفة 

.(United States Bureau of Labor Statistics, 2000b)

2قد يتم Oصيص )يا\ gد/ على مستو` �ملستجيب )2 على   - ٤٢٥
مستو` �ألسر �ملعيشية، كما ُنوقش . �جلزs �لثا?. 2. حالة Oصيص 
 Bملعيشية، عندئذ يكو� يو\ معني/)يا\ معينة لليومية على مستو` �ألسر
لكل فر/ . �ألســــر �ملعيشــــية �ملختا� كعينة نفــــس �ليو\ �ملحد//�أليا\ 
�ملحد/. 2=�� تعذ� على فر/ )2 )كثر من )فر�/ �ألسر �ملعيشية �إلبال® 

ميكــــن )يضــــB( G يكوB تا�يخ �2حد فقط، =�� تعني �إلبــــال® عن يو\ يومية �2حد   ٥٢

فقط.
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 o��/= عــــن �ليو\ �ملحد//�أليا\ �ملحد/، ينبغي من �لناحية �ملثالية =عا/
iيع )فر�/ �ألســــر �ملعيشية . جدt2 لنفس �ليو\ �ملحد/ �جلديد/�أليا\ 
�ملحد/ �جلديد. 2هذ� �إلجر�s ُيبقي على توZيع )يا\ �ليومية على iيع 
 Gفــــر�/ �لعينــــة 2يعطي معلوما3 خاصة باليومية ميكن =ســــنا/ها مرجعي(
جلميع )فر�/ �ألسر �ملعيشية؛ 2هذ� يفيد . مر�جعة �لبيانا3 2حتليلها.

بيــــد )نه قد يكــــوB من �لصعب =¿ا/ تا�يخ مشــــتر� جلميع   - ٤٢٦
 )فر�/ �ألســــر �ملعيشية. 2هكذ�، =�� كاB باستطاعة غالبية )فر�/ �ألسر
�ملعيشــــية تقدمي معلوما3 عن �ليو\ �ملحد/ �ألt2، فإB من �ملســــتصو( 
�الســــتمر�� على �لنحو �ملقر�. 2عندئذ، ال Áصص يو\ gد/ جديد =ال 

للمستجيب غv �ملتا».
2ينبغــــي )B تكــــوB =جر�3�s �لعّد �2ضحة بشــــأB مË ميكن   - ٤٢٧
للباحثني تأجيل )2 تغيـv )يا\ gد/ لإلبال®. 2بعض �ألســــبا( �ملمكنة 
هي: )نه يتعذ� �التصاt باألســــر �ملعيشية . �لتا�يخ �ملقر�؛ 2)نه ميكن 
�التصاt باألســــر �ملعيشــــية 2لكن �ملســــتجيب �ملختا� كعينة غv متا» 
للمقابلــــة (فيما يتعلق بنهج �ملقابلة �الســــترجاعية) )2 إلعطاs معلوما3 

بشأB =متا\ �ليومية (فيما يتعلق بنهج �ليومية �ملتر2كة للمستجيب).
2ينبغي تســــجيل 2جتميع )ســــبا( �لتأجيل �2لك كجزs من   - ٤٢٨
 3�sإلجر�� عمليــــة �حلصوt علــــى �ملعلوما3 ألغــــر�0 تقيـيم جــــو/

�مليد�نية �2لبيانا3 �لناجتة.

فهم كيفيـــة قيا\ �لنـــا~ باإلبال® عن   - ٣
)نشطتهم �ليومية

للنــــا~ طر! ªتلفة لتذكر )نشــــطتهم 2مــــن Ê طر! ªتلفة   - ٤٢٩
يبلغوB ֲדا عن )نشطتهم. 2قد يستخد\ �لبعض )نشطة غv عا/ية كنقطة 
�نطال! لتذكر تسلسل �ألحد�� (على سبيل �ملثاt، قد تتذكر =حد�هن 
2قــــت �هاֲדــــا للنــــو\ بالضبط ألنــــه كاB متأخر� جد� عــــن �ملعتا/) . 
حــــني )نه فيما يتعلق بآخرين يوفــــر �لر2تني �ليومي �إلطا� �لزم6 (على 
ســــبيل �ملثاt، قد يعر[ �لشخص �لوقت �ملستغر! بالضبط . �لذها( 
بالســــيا� =Y �لكنيســــة ألنه ”�لوقت �لذ' يستغرقه /�ئمG“). 2يتذكر 
 Bو )ســــهل =�� كاÄ مدִדا على B2بعض �ألشــــخا« �ألنشــــطة 2يقد�
هنا� ��تبا¦ مبوعد )2 2قت gد/. 2من �ألســــهل )يضG تذكر �ألنشطة 
�ألخر` �لV حتد� مباشــــر قبل )2 بعــــد �ملوعد. 2¿د �لبعض صعوبة 
. حتديد )2قا3 بدs �2نتهاs بعض �ألنشــــطة 2يبّلغوB عن مد �لنشا¦ 
بدًال من �لك؛ 2على ســــبيل �ملثاt، �ســــتغر! فحص �لXيد �إللكتر2? 
. �لعمل حو�� ١٥ /قيقة؛ �2ســــتغر! تنــــاt2 �لغد�s حو�� ١٥-٢٠ 

/قيقة؛ �2ستغرقت �ملكاملة �uاتفية ٥ /قائق.
2ينبغــــي )B يكوB �لباحثوB مد�كني للمجموعة �ملتنوعة من   - ٤٣٠
�لطر! �لV قد يبلغ ֲדا �ملســــتجيبوB عن )نشــــطتهم لكــــي يتمكنو� من 

ترiة هذ] �لبياناY= 3 شكل يومية �لد��سة �الستقصائية. 2على سبيل 
�ملثاt، . حالة قيا\ �ملســــتجيـبني باإلبال® عن مد �ألنشــــطة بدًال من 
)2قا3 �لبد�ية 2/)2 �لنهاية، ينبغي )B يساعد �لباحثوB �ملستجيـبني على 
=عطاs )2قا3 �لبد�ية �2لنهاية. 2باإلضافة =Y �لك، قد يكوB من �ملفيد 
معرفة )ســــبا( =خفا! �ملســــتجيـبني . �إلبال® عن �ألنشــــطة. 2تتمثل 

بعض )نو�� �ألنشطة �لV ال ُيبّلغ عنها فيما يلي:
 جد� مثل �ملكاملاu� 3اتفية vقص �ألنشطة �لV تستغر! فتر  -

 )2 �لتقا¦ �ملالبس عن �أل�0.vلقص�
�ألنشــــطة �لV حتد� . ±B �2حد مع )نشطة )خر` مهيمنة   -
بقد� )كX. �2ألمثلة على هذ] �ألنشــــطة تشمل ترصيد /فتر 
�لشــــيكا3 )ثناs �لتحــــد� على �uاتف، )2 حــــل �لكلما3 
 t22 تنــــا( s2 شــــر�( ،Bلتلفزيــــو� �ملتقاطعــــة )ثنــــاs مشــــاهد
�ألكال3 �خلفيفــــة )ثناs �لعمل. 2¿ر' �إلبال® عن �لنشــــا¦ 
 Bلتلفزيو� �ملهيمــــن ()'، �لتحد� على �uاتف )2 مشــــاهد
)2 �لعمــــل)، 2لكن ال ¿ــــر' �إلبال® عن �لنشــــا¦ �لثانو' 
�ملتز�من. 2بعض �ألنشــــطة �لثانوية شــــائع - مبعS( Õا حتد� 
 ،tعلــــى مد` فتر�3 طويلة ”. �خللفية“ (على ســــبيل �ملثا

�لرعاية �لسلبية لألطفاt) 2لذلك ال ُيبّلغ عنها.
�ألنشــــطة �لV تؤ/` على عجل . �لطريــــق =Y =جناZ مهمة   -
)كثر )�ية. 2هذ] �ألنشــــطة تشمل 2ضع كمية من �ملالبس 
�ملعد للغســــل . �لغسالة عند خرo2 �ملستجيب =Y �لعمل، 
)2 �لتوقــــف عنــــد �ملصــــر[ . طريق �لعــــو/ =Y �لبيت من 
 vلتغيـ tلدخو� sيد )ثناXلعمل، )2 �الطال� بســــرعة على �ل�
�ملالبــــس . �لبيت. 2. هــــذ] �حلاال3، كما هي �حلاt فيما 
يتعلق باألنشــــطة �لV حتد� . ±B �2حد مع )نشــــطة )خر` 
)كثــــر هيمنة، ¿ر' �إلبال® عن �لنشــــا¦ �لرئيســــي، 2لكن 

.Xلنشا¦ �ألك� Zلنشا¦ �ألصغر ”يضيع“ عند =جنا�
�ألنشــــطة �لر2تينية لد�جة )Sا تبــــد2 تلقائية تقريبG 2ال تعلق   -
 t22هذ] �ألنشــــطة تشــــمل �فع �لطعــــا\ بعد تنا .بالذ�كــــر
 =حد` sلوجبة، )2 قر�� t2لوجبة، )2 غسل �ألطبا! بعد تنا�

�لصحف.

قيا~ �لوقت بدB2 ساعة توقيت  - ٤
. بعض rتمعا3 )2 مناطق �لبلد، قد ال يربط �لنا~ )نشطتهم   - ٤٣١
بالســــاعا3 كمــــا تظهر على 2جه ســــاعة �لتوقيت بــــل بـ ”عالما3“ 
)خر` مثل تقلبا3 �لطبيعة، �2ألنشــــطة �لدينية خالt �ليو\ (على سبيل 
�ملثاt، �لصلو�3 �ليومية �خلمس . �لدين �إلســــالمي) )2 �ملما�ســــا3 
�لثقافية �لتقليدية �ألخر`، �2ألنشطة �إلنتاجية، 2جد�t2 بر�مج �إل��عة 
�2لتلفزيوB �ليومية، �2ألنشــــطة �لر2تينية �لV تتضمنها جد�u2م �ليومية. 



٨٢

�لوقت باستخد��  �لمتعلقة  �إلحصا���  �نتا�  �ليل 

جلمع بيانا� 	ســــتخد	� 	لوقت � تلك 	ملجتمعا� � 	ألسر 	ملعيشية، 
تدعو 	حلاجة 23 �1 يو/ مصممو 	لد.	سة 	الستقصائية 	هتمام% خاص% 
لترBة 	ملفهو� 	ملحلي للوقت 23 جد= >م; معيا.: مدته ٢٤ ساعة. 
 �� هذK 	حلالة، من 	لضر.: فهم كيف DدC 	ملجتمع ساعا� 	ليو
كيف Dســــب �فر	KC كمية 	لوقت 	ملســــتغرO ألC	N نشــــاM ما. هذ	 
	لفهم للوقت ميكن C3ماجه � 	ليومية 	لزمنية، 	ستخد	مه لوضع .مو> 
 X٩ مثــــاًال توضيحي% إلحد =فرCيــــة لألســــئلة 	ألجوبة. يو.C 	جلد
تلك 	لطرO 	ملســــتخدمة � C.	سة الســــتخد	� 	لوقت � جنوa غانا. 
� هذ	 	ملثا= 	لتوضيحي، يترجم 	لوقت حســــب ســــاعة 	لتوقيت 23 
 Grosh and) ملحليــــة	ملعيشــــية 	ألســــر 	عالما� توقيت تســــتخدمها 

.(Glewwe, eds. 2000

مثا� توضيحي ملصطلحا
 �لوقت 	 ”�لوقت حسب  �جلد	� ٩ - 
ساعة �لتوقيت“ �ملقابل �ا

عالمة �لوقت �ل0 يستخدمها �ملز�)عو' (نقًال عن تر!ة �لوقت �لر�ي
�نكليزية للغة �حمللية)

 	لظال� 	حلالكمنتصف 	لليل
 	لصياj 	أل= للديك٠١/٠٠ صباح%
 	لصيــــاj 	لثالث للديك � عد� 	لقــــد.n على 	لتعرl ٠٤/٣٠ صباح%

على جوK 	ألخرين
 	لصبا٠٦/٠٠j صباح%
 فترn 	لتوجه 23 	ملز.عة � بد	ية 	ليو�٠٦/٣٠ صباح%
 	لسماN صافية٠٩/٠٠ صباح%
 	لشمس على شك 	النتصا١٠/٣٠l صباح%

 	لشمس � 	ملنتصف 	لظهر
Nًلشمس متيل٠١/٠٠ مسا	 
Nًلشمس مالت٠٢/٠٠ مسا	 
Nًلعمل٠٣/٠٠ مسا	من  Nالنتها	قت  
Nًلنخيل٠٤/٠٠ مسا	نبيذ  Nحتسا	 nفتر 
Nً٠٥/٠٠ مساa 	لشمس على شك 	لغر
Nًلشمس٠٦/٠٠ مسا	 a غر
Nً٠٧/٠٠ مسا� 	لعامل 	ملنوِّ
Nً٠٩/٠٠ مسا� 	نتهاN 	ليو
Nً١١/٠٠ مسا� تقد� 	لليل، 	لبلدn � سكو1 تا

.Grosh and Glewwe, eds. (2000) �ملصد): 

كما yكر �عالK، سيكو1 من 	لضر.: �يض% حتديد كيف   - ٤٣٢
|يب 	ملستجيبو1 على 	ألسئلة 	ملتعلقة مبدn نشاM ما مثل، ”كم قضيت 
مــــن 	لوقت إلحضا. 	ملاN؟“، حتديد كيفيــــة حتويل 3جابا� معينة 23 
 “jلصبا	معني ”كل  Mنشا O	ستغر	يع;  	yملثا=، ما	على سبيل قت. 

 	C|ب �1 يكو1 لدX 	لباحثني حتويال� قياســــية، �1 يز .K<إلجنا
مبعلوما� عنها، لإلقال= �C� 23 حد من 	لتفس�	� غ� 	ملوضوعية.

	حلاجــــة 23 3بــــر	> 	ملفاهيم 	ملحلية للوقــــت � Bع بيانا�   - ٤٣٣
	ليوميــــة قــــد ال تكو1 بالضر.n، مع yلك، مشــــكلة كب�n كما يتوقع 
 �	لبعض. على سبيل 	ملثا=، � 	جتما� للخ�	N عقد � �ساكا � عا
	فق Bيع ممثلي ســــبعة بلد	1 �ســــيوية على �1 	ليومية ال متثل  ،١٩٩٤
مشــــكلة بوجه خا� فيمــــا يتعلق بالوعي بالوقــــت. �بديت مالحظة 
 aلوقت � جنو	 �مماثلة فيما يتعلق بالد.	ســــة 	الســــتقصائية الستخد	
هي �نه ح� لو � يكن لدX 	ملســــتجيـبني ســــاعة  ٢٠٠٠ ��فريقيا لعا
توقيت، فإ1 	لذين يعيشــــو1 حياn حافلة بالعمل سيلتقطو1 	لوقت من 
 Xألخر	 .Cملصا	 بر	مــــج 	إلy	عة � 	لتلفزيــــو1، � 	ألحد	� 	لعاCية �

.(Haraldsen, 2000)

تقنيا� 	لتقصي  - ٥
ميكــــن �1 يســــاعد 	لتقصي علــــى 	إلقــــال= �C� 23 حد من   - ٤٣٤
	ملعلوما�  nCملفقو	ألنشطة 	ســــتذكا. 	يســــاعد على C 	ملبهمة، Cلر	
 �	لســــياقية، 3ظها. 	ألنشــــطة 	ملتز	منة 	ل� � ُيبلــــغ عنها. 	لتقصي ها
جوC ثغر	� منطقية � تسلســــل 	ألحد	� 	ملبّلغ  ��يض% لضمــــا1 عد
عنها. على ســــبيل 	ملثا=، قبل �1 يتوجه 	ملســــتجيب لتنا= 	إلفطا.، 
ال بد �نه 	ســــتيقظ �ض من 	لسرير. �، بعد 3عد	C 3حدX 	لوجبا�، 
يكو1 تنا= 	لطعا� نشــــاط% متوقع%. �، عندما يغ� 	ملستجيب مكانه، 
 Kبتقصي هذال بــــد �نه كا1 هنا� نو� ما مــــن 	النتقا= بني 	ملكانني. 
	ألنــــو	� من 	لعالقا� 	ملنطقية. ســــيجر: 	لتقاM 	ألنشــــطة 	ل� كث�� 

ما ُتغفل من بيانا� 	ليومية.
ميكــــن متثيل 	ألحــــد	� 	ملخزنة � 	لذ	كــــرn بعدn .مو>   - ٤٣٥
	ســــترجا� �تلفة، مثل ( � ) 	ملعلوما� عن 	ملكا1، � (a) 	ملعلوما� 
 Xألخر	بط باألنشطة 	عن 	ألشخا� 	آلخرين 	ملوجوCين � ( ) 	لر
نتيجة لذلك، تتسم �عما= 	لتقصي  .nتليه مباشر � Mلنشا	ل� تسبق 	
باأل¢يــــة بوجه خا� الســــترجا� معلوما� 	ســــتخد	� 	لوقت 	لدقيقة 
 ،nكر	y سترجا� � تنشيط سجل	خفق مسا. � 	y3 ،	هكذ	لتفصيلية. 
فإ1 عمليا� 	لتقصي عن 	ملكا1 � عن 	ألشخا� 	آلخرين 	ملوجوCين 
قد تســــاعد 	ملســــتجيب على تذكر 	ملعلوما� 	ل� ســــبق 3غفا£ا. قد 
 يكو1 هذ	 هام% جد� لقيا¤ �نشــــطة 	لعمل غ� 	لســــوقية، 	ل� قد يبد
بعضها .تيني% (	ملها� 	ليومية لألســــرn 	ملعيشــــية) � سالب% (	لسهر على 
سالمة 	ألطفا= � 	ملرضى � 	ملسنني � حالة عد� توف� .عاية فعلية)، 
نتيجــــة لذلك، قد يكو1 من 	لســــهل نســــيا�ا � عــــد� 	إلبال¥ عنها 

.(United Stated Bureau of Labour Statistics, 1997)

كجزN من عملية 	الســــتعر	¦ بعد تديــــن 	ليومية، ينبغي   - ٤٣٦
�D 1ــــا= 	لباحــــث 	لتقاM 	ملزيد مــــن 	لتفاصيل بالتحقــــق من 	لعالقة 



٨٣

�لوقت الستخد��  �الستقصائية  بالد)�سا�  يتعلق  فيما  �لعّد  �جر����   - سابعًا 

سائل  بني 	ألنشطة، 	لســــياO 	الجتماعي (”مع من“) 	ألماكن �
	النتقــــا=. تــــرC � 	إلطــــا. ٥ بعــــض 	ألمثلة على 	ألســــئلة 	ل� ميكن 

.(Haraldsen, 2000) توجيهها

هنا� تقنيا� �خرX للتقصي 	ســــتخدمت إلظها. 	ألنشطة   - ٤٣٧
	لــــ� كث�� ما يكو1 	إلبال¥ عنهــــا ناقص% من قبيل yلك 	لتقصي عن 
.عايــــة 	ألطفا= 	ل� � تذكر عفوي% �ثناN تديــــن 	ليومية. هنا� تقنية 
�خرX تتمثل � C3.	  قائمة باألنشــــطة 	ل� كث�� ما تنســــى. يطلق 
	لتقصي بالقائمة 	ملرجعية  lملســــتهد	لتقصي 	لطريقتني 	علــــى هاتني 
علــــى 	لتــــو	/. � حني قد يكو1 هذ	1 	لنوعا1 مــــن تقنيا� 	لتقصي 
مفيدين � مســــاعدn 	لذ	كرn على 	الستذكا.، فإنه ينبغي 	ستخد	مهما 
©ذ. أل1 	لسؤ	= عن �نشطة معينة � تقدمي قائمة 	نتقائية باألنشطة قد 

.nCألنشطة بالزيا	إلبال¥ عن تلك 	بسبب  n23 نتائج متحيز :Cيؤ
 23 :Cملمكنة للتقصــــي � �نه قد يؤ	 aلعيو	يتمثــــل �حد   - ٤٣٨
قــــت 	ملقابلة 	لعبN 	لو	قع على 	ملســــتجيب � حني �نه ُينتج  nCيــــا<
تفاصيل 3ضافية قد ال تكو1 ضر.ية ألهد	l 	لد.	ســــة 	الستقصائية. 

لذلك ستكو1 هنا� حاجة 23 تقيـيم 23 �: مدX ينبغي توجيه �سئلة 
تقص 3ضافية.

منح حو	فز للمستجيـبني  - ٦
تتطلب 	لد.	سا� 	الستقصائية الستخد	� 	لوقت قد.� كب��   - ٤٣٩
من 	لوقت 	جلهد من 	ملستجيـبني لذلك قد تؤC: 23 حاال� .فض 
كامل � عد� 	ســــتجابة جزئية (على سبيل 	ملثا=، 	ليوميا� 	لناقصة). 
 1كجــــزN من 	الســــتر	تيجية 	لر	مية 23 >ياnC 	لفــــر� لتحقيق 	لتعا
	لكامل، منحت بعض 	لبلد	1 حو	فز للمستجيـبني. قد تكو1 	حلو	فز 
 هدية صغ�n مثل بطاقا� 	£اتف ساعا� 	حلائط.� Cشكل نقو �

ال يوجــــد حــــ� 	آل1 تقيـيم .¬ي معــــرl ألثر 	حلو	فز �   - ٤٤٠
>ياnC 	الستجابة، حتسني جوnC 	لبيانا� >ياnC كفاnN عملية 	ملقابلة � 
 nخل�		لد.	سا� 	الستقصائية الستخد	� 	لوقت، على جه 	لتحديد. 
	ألعــــم متباينة. ففي 	حلاال� 	ل� يكو1 فيهــــا 	لتعا1 ضعيف% عاnC، قد 
تكو1 هنا� بعض 	ملكاســــب. y3	 كا1 	المتثا= جيد� عاnC، قد تكو1 
قد �ظهر� بعض 	لد.	سا� �1 للحو	فز �ثر  .n3ضافية صغ� nهنا� ميز
3|ا® على معدال� 	الســــتجابة، ال سيما بني 	ألسر 	ملنخفضة 	لدخل 
 ،Xبيد �نه � حاال� �خر .(٤ - ١٧٠ nلفقر	١٩٨٤،  ،nملتحد	ألمم 	)
 Statistics) لدخل	يع فئا� B � يةثبت �1 	حلو	فز فعَّالة بصو.n متسا
على ســــبيل 	ملثا=، � C.	سة �جريت لتحديد ما  .(Canada, 2000a
 nC23 >يا :Cال.� يؤC ٢٠ ال.	� C فز مببلغ ١٠	كا1 منــــح حو 	y3
معد= 	الســــتجابة 	حلا/ معد= 	الســــتجابة للمقابال� 	لتالية على حد 
ســــو	N، خلص مكتب 	ملســــح 	لتعد	C: للدخل 	الشــــتر	� � 	ل�	مج 
ال.� له �ثر 3|ا® على C 23 �1 منح حافز مببلغ ٢٠ nملتحد	بالواليا� 
معدال� 	الستجابة على 	ملستوX 	لكلي �يض% فيما يتعلق بطبق� 	لفقر 
	نتهــــى �يض% 23 �1 منح 	حلافزين  .N	ملرتفع على حد ســــو		ملنخفض 
ال.� على حد سو	N فعَّا= � °فيض متابعة C ٢٠ ال.	� C مببلغ ١٠
عد� 	الســــتجابة على 	ملســــتوX 	لكلي على مستوX 	لفقر 	ملرتفع على 
يش� 	ختبا. للحو	فز �جرته C	ئرn 	إلحصاN	� 	لكندية �  .N	حد ســــو
	لد.	سة 	الستقصائية إلنفاO 	ألسر 	ملعيشية لعا� ١٩٩٧ (	ملرجع نفسه) 
�1 للحو	فــــز �ثــــا. تفاضلية على >ياnC معدال� 	الســــتجابة .هن% بنو� 
تلك 	حلو	فز (� هذK 	حلالة، ��C بطاقا� 	£اتف 23 	.تفا� معدال� 

	الستجابة بصو.n طفيفة باملقا.نة باالشتر	كا� � 	ملجال�).

جتــــب 	ملو	>نة بني تكاليف منح 	حلو	فز 	ملكاســــب 	ملتوقع   - ٤٤١
حتقيقهــــا � جوnC 	لبيانــــا�. جدير باملالحظة �يض% �1 مما.ســــة منح 
 Xألخر	الســــتقصائية 	ســــا� 	لد.	فز قد ترتب �ثا.� ســــلبية على 	حلو	
y3 قد يتوقع 	ملســــتجيبو1 �يض% نفس 	حلو	فز ح� y3	 كانت 	لد.	سا� 

	الستقصائية ال تتطلب قتهم جهدهم بنفس 	لقد..

/مثلة على �ألسئلة �ل* ميكن توجيهها للتحقق من  �إلطا1 ٥ - 
�لعالقة بني �ألنشــــطة 	�لســــيا7 �الجتماعي 	�ألماكن /	 

	سائل �النتقا�

خــــال= 	لفترn مــــن ٩ 23 ١٠ �بلغت �نك كنت حد�   -
كنــــت تعد جبــــة تتنا£ا. هل ميكــــن �1 تتذكر �: 

�نشطة �خرX ُقمت ֲדا خال= هذK 	لفترn؟
هــــل صحيح �1 بقية 	لعائلة � حتضر 23 ما بعد 	نتهائك   -

من تنا= 	لوجبة؟
 nل� قمت ֲדا باحلافلة ملد	لرحلة 	لغــــر¦ من 	كا1  	yما  -

نصف ساعة بعد 	لساعة ١٢ مباشرn؟
�نــــت � 	حلافلــــة هل فعلت �: شــــيN �خر 23 جانب   -

قر	nN 	لصحيفة؟
ح� لو كا1 	بنك موجو�C من 	لساعة ٦ 23 	لساعة ٨   -
� 	ملساN فإنك � تبّلغ عن قيامكما بفعل �: شيN مع%. 

هل هذ	 صحيح؟
عند تآنسك مع �صدقائك من 	لساعة ٨ 23 	لساعة ١٠   -
� 	ملســــاN، هل كا1 	لتحد� تنا= 	لطعا� 	لنشــــاطني 

	لوحيدين 	للذين شا.كت فيهما؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ

.(Haraldsen, 2000) �ملصد): 



تتضمن /�2 جتهيز �لبيانا3 كث�v من �ألنشــــطة �لV يعتمد   - ٤٤٢
بعضها على بعض. �2ألنشطة �لرئيسية هي: �لترميز، �2لتقا¦ �لبيانا3، 
2ضمــــاB جو/ִדا، 2مر�جعتها، 2=ثبا3 عد\ حتيزها �2النتهاY= s =عد�/ 
�جلد�t2 �ألساســــية. 2تتمثل �ملدخال3 . /�2 �لتجهيز . �ستما��3 
�لد��ســــة �الســــتقصائية - �ســــتبيانا3 �ألســــر �ملعيشية �2الســــتبيانا3 
�لشخصية 2يوميا3 �ستخد�\ �لوقت. 2تستخد\ �ملخرجا3 �ألساسية - 
ملفا3 �لبيانا3 - كمدخال3 . حتليل �لبيانا3 2)طو�� نشر �لد��سة 

�الستقصائية.
2. حني يشكل iع �لبيانا3 �ملرحلة �حلرجة )كثر من غvها   - ٤٤٣
 tعلى �حلصو من ناحية /قة نتائج �لد��ســــة �الســــتقصائية، فإB �لقد�
علــــى هــــذ] �لنتائج . غضوB فتــــر Zمنية معقولة يعتمــــد =Y حد )بعد 
 ، نظا\ جتهيز �لبيانا3 للد��ســــة �الستقصائية (�ألمم �ملتحدsعلى كفا
١٩٨٤، �لفقــــر ٦-١). 22ضع نظا\ كفs لتجهيز �لبيانا3 ألغر�0 
 /��ســــة �ســــتقصائية جديد 2غــــv عا/ية ميكن )B يكــــوB مهمة معقد
نســــبيG 2حتتاY= o تنســــيق جهو/ خs�X �إلحصاs �ملعنيـني بالد��ســــا3 
�الســــتقصائية، �2ملتخصصني . �ملوضو� 2مســــتعملي �لبيانا3 2نتائج 
�لد��ســــة �الستقصائية، 2موظفي تكنولوجيا �ملعلوما3. بل =B �ألمر قد 
يكوB )كثر تعقيد� فيما يتعلق بالد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت 

بسبب قضايا �لتجهيز �خلاصة �ملرتبطة باستخد�\ �ليوميا3 �لزمنية.
2تدعــــو �حلاجــــة =Y 2ضــــع �الســــتر�تيجيا3 �ملتعلقة مبرحلة   - ٤٤٤
�لتجهيز مبكر� عند Oطيط �لد��ســــة �الســــتقصائية. Ð2ة عامل �ئيسي 
. �لتعجيــــل بتجهيــــز �لبيانا3 يتمثل . =جناZ خطــــط �لتبويب مبكر�. 
 Y= ســــتدعو �حلاجة V3 �ل�v2هــــذ] �ملرحلة بالغة �أل�ية لتحديد �ملتغ
مر�جعتهــــا 2ترميزها، �2ملتغ3�v �لV يتعني �ســــتخالصها من معلوما3 
�لد��ســــة �الســــتقصائية، �2لعالقا3 �ملنطقية بني هذ] �ملتغ3�v. 2هذ] 
�ملعلوما3 ضر�2يــــة للمر�جعة 2مو�صفا3 تقدير �لقيم �ملجهولة 2فيما 
يتعلق بإعد�/ )شــــكاt �جلد�t2. 2فضًال عن �لك، ميثل تقيـيم �لتسا2! 
بني مو�صفا3 �لبيانا3 كما تر/ . )/3�2 �لد��سة �الستقصائية 2تلك 

.Bمن تصميم �الستبيا Gهام �sًتتطلبها �لتبويبا3 �لتحليلية جز Vل�
�2جلو�نــــب �لرئيســــية لوضع �ســــتر�تيجية لتجهيــــز �لبيانا3   - ٤٤٥

ألغر�0 �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت تشمل ما يلي:
حتديــــد �ملنهجية �ألساســــية للتجهيز. 2هذ� يســــتدعي �Oا�   -
قر���3 بشــــأB كيفيــــة تنفيذ خطــــو�3 �لتجهيــــز �ملختلفة. 
 Y= 2فيمــــا يتعلق مبر�جعة �لبيانا3 2ترميزهــــا، تدعو �حلاجة
�Oا� قر���3 بشــــأB ما =�� كانت ُتجر` بو�سطة �لكتبة ()2 

�لتجهيز �ليد2')، )2 باحلو�سيب )2 بتوليفة ما من �لطريقتني. 
 Bا� قر���3 بشــــأO� Y= لك، تدعو �حلاجة� Y= 2باإلضافــــة
كيفية تناt2 �ألخطاs �لV تكتشف . �لتجهيز 2ما =�� كانت 

سُتجر` تقدير�3 للبيانا3 �ملفقو/ 2كيفية �لك.
=عــــد�/ �لتعليما3 �2لكتيبــــا3 �لدليليــــة �2أل/3�2 �ألخر`   -

�لضر�2ية للترميز �2ملر�جعة �2لعمليا3 �لكتابية �ألخر`.
�لقر���3 �ملتعلقة بإجر�3�s �لتقا¦ �لبيانا3 )2 2ســــائل نقل   -
�لبيانا3 من �الستبيانا3 �2ليوميا3 إلنشاs ملفا3 �لبيانا3 

�حلاسوبية.
�لقر���3 �ملتعلقة بالتكنولوجيا، �ملكونا3 �ملا/ية �2لrXيا3   -
على حد ســــو�s، �لV يتعني �ســــتخد�مها ألغر�0 �لتجهيز، 
�2لتقدير �2لتبويب 2ألغر�0 حفظ �لبيانا3 �2ستخد�مها . 

2قت الحق.
�لقــــر���3 �ملتعلقة مبد` مركزية )2 المركزية 2ظائف جتهيز   -

�لبيانا3.
2ميكن �الطال� على �ملناقشــــا3 �لعامــــة �2لتوصيا3 �ملتعلقة   - ٤٤٦
ֲדــــذ] �ملســــائل . �لكتيبا3 �ملختلفة لألمم �ملتحد بشــــأB �لد��ســــا3 
�الستقصائية �2لتعد�/�٥٣3. 2كتوصية عامة، ينبغي )B تر�عي �لقر���3 
�ملتعلقــــة مبنهجيــــة �لتجهيز �2لتكنولوجيا �لV ستســــتخد\ . �لد��ســــة 
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت نظا\ جتهيز �لبيانا3 �لقائم . �ملكتب 
�إلحصائي. 2هذ� يع6 �ســــتخد�\ موظفي �لتجهيــــز �لد�ئمني u�2ياكل 
�ألساســــية على حد ســــو�s - �ملكونــــا3 �ملا/ية �2لrXيــــا3 على حد 
ســــو�s. 2=�� /عت �حلاجة =Y =/خاt بعض جو�نب نظا\ جتهيز بيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقت . �لنظا\ �لقائــــم، ينبغي نقل �لوثائــــق �2لتكنولوجيا 
 Bاًال 2جد3 فيه �لبلد�r ملناسبة. 2جتهيز يوميا3 �ستخد�\ �لوقت ميثل�
 )B من �ملفيد �لنظر . �ستخد�\ بر�rياÆ 3ال[ تلك �ملستخدمة عا/
. �ملكتــــب �إلحصائي لتطوير نظم =/خاt �لبيانــــا3، 2تنفيذ عمليا3 

�ملر�جعة �ملحوسبة 22ضع �لتبويبا٥٤3.

جتهيز بيانا) 	لد�	سة 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت  - tثامن

٨٤

 �نظر على سبيل �ملثاt، �ألمم �ملتحد (١٩٨٤، �لفصل �لسا/~)، �2ألمم �ملتحد  ٥٣

(٢٠٠١(، �لفصل �لر�بع).
على ســــبيل �ملثاt، �ســــتخدمت )ســــتر�ليا نظا\ ”بليز“ . /��ســــتها �الستقصائية   ٥٤

الســــتخد�\ �لوقــــت لعا\ ١٩٩٧؛ 2جر` �ختبا�] . �ملســــو» �الســــتطالعية للد��ســــا3 
�الستقصائية �أل2�2بية الستخد�\ �لوقت 2يوصى به حاليG ألغر�0 �لد��سا3 �الستقصائية 

�ملنسقة الستخد�\ �لوقت.



٨٥

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

2هذ� �لدليل يركز على جتهيز �ســــتبيانا3 2يوميا3 �لد��سة   - ٤٤٧
�الستقصائية الستخد�\ �لوقت. �2لقضايا ��3 �لصلة بتجهيز �ستبيانا3 
�ألســــر �ملعيشية �2الســــتبيانا3 �لشخصية . �لد��ســــا3 �الستقصائية 
الســــتخد�\ �لوقــــت مماثلة بصــــو� جوهرية لتلك �ملتعلقة بالد��ســــا3 
 3�vمن �ملتغ vلكث� Bالســــتقصائية �لعا/ية لألسر �ملعيشــــية. 2لذلك فإ�
�لدميغر�فيــــة �2القتصا/ية متشــــابه. 2يتوقع حل �ملســــائل �لــــV تنفر/ ֲדا 
�لد��ســــا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت حســــب �ملعايـv �حلالية من 
.٥٥Gنف± قبيل تلك �ملنصو« عليها . كتيبا3 �ألمم �ملتحد �ملذكو�

 )قل بكثv . جتهيز يوميا3 �ســــتخد�\ �لوقت. Xخل� B( بيد  - ٤٤٨
2تتضمــــن �ملهمــــة تصنيف �ألنشــــطة �ملُبّلــــغ عنها 2فقG لرمــــوZ تصنيف 
 3�vمتغ Z2تسجيل �ألنشطة �2مو ،sألنشطة، �2لتنقيح حسب �القتضا�
�لسيا! . �ستما��3 �لترميز )2 . �ليومية، �2إلعد�/ اللتقا¦ �لبيانا3.

kطيط 
تنظيم عمليا) 	لترميز 
	ملر	جعة Pلف - 
ميثل جتميع �ملو��/ �ملناســــبة لضماB جتهيز �لبيانا3 . �لوقت   - ٤٤٩
2=/�� هذ] �ملو��/، مها\ �ئيسية  sمتســــمة بالكفا �ملناســــب 2بصو�
. )' /��ســــة �ستقصائية. �2لقر���3 �ملتعلقة باالحتياجا3 من �ملو��/ 
تؤثر على قر���3 �لتجهيز �الستر�تيجية �لV ترتب ±ثا��، . iلة )مو�، 
علــــى عد/ 2مكاB موظفــــي �لتجهيز 2فئا3 �ألجــــو�، 22ضع )/3�2 
�لترميز، =¸. À2تاo �ملديرB2 �لذين ÁططوB 2يشــــرفوB على �ملر�جعة 
�2لترميز =Y �لتعاB2 �لوثيق مع �ملوظفني �لفنيـني �ملشــــتركني . تصميم 
=جــــر�3�s �لتصنيف �2لترميــــز، 2توظيف 2تد�يــــب �لقائمني بالترميز/
�ملر�جعــــني 2=ثبا3 عد\ حتيز �لبيانا3 2حتليلها. 2. هذ� �لصد/، تدعو 
 . rاt جتهيز Xملكاتب �إلحصائيــــة �لقليلة �خل� Bتكو B( Y= حلاجــــة�
بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت من �ليوميا3 مد�كة بشكل قاطع )B �لترميز 
�2ملر�جعــــة ميكــــن )B يصبحا بســــهولة عنق Zجاجة . خطة �لد��ســــة 
�الســــتقصائية. u2ذ� مــــن �أل�ية 2ضع تقدير�3 ملعــــدt �لترميز فضًال 
عن �الســــتفها\ كجــــزs من �لتخطيط عن طريــــق �الختبا��3 �ملصممة 
uذ� �لغر0. 2باملثل، مــــن �أل�ية 2ضع تقدير�3 جيد لعد/ �لقائمني 
بالترميز/�ملر�جعني، 2مشــــر. �خلــــط �ألt2 �لالZمني للرقابة على عملية 
�لترميز/�ملر�جعة، 2عد/ �ملوظفني �ملد�بني بصفة خاصة �لالZمني لإلجابة 

على �الستفسا��3 �ملتعلقة بالترميز.
 2ميثل جنا» �لترميز �2ملر�جعة عامًال �ئيســــيG يؤثر على جو/  - ٤٥٠
بيانا3 �ليومية 2=مكانية �ســــتخد�\ نتائج �لد��سة �الستقصائية. 2تتسم 
�لعالقــــة بــــني �ملر�جعة، 2تقدير �لقيــــم �ملجهولة 2ترميــــز �ليوميا3 بأSا 
تعاقبية 2تكر��ية. 2¿ر' حل بعض مشــــاكل �لترميز بتطبيقا3 مناسبة 

للتنقيح 2تقدير �لقيم �ملجهولة، مع ترميز نتائج بعض عمليا3 �ملر�جعة 
 Bمن �ألحيا vاية �ألمر. 2هكذ�، . كثS . 2تقدير�3 �لقيم �ملجهولة
. �لشــــكل �لعا\ لنمط �لتز2يد باملوظفــــني �لالZمني لتجهيز �ليوميا3، 
تعمل نفس rموعة �ألشخا« كقائمني بالترميز، 2مر�جعني 2موظفني 
إل/خاt �لبيانا3 2تدعــــو �حلاجة =Y تد�يبهم للقيا\ بالترميز �2ملر�جعة 
على حد سو�s. 2بعض �ألنشطة �حلرجة �لV تدعو �حلاجة =Y �لقيا\ ֲדا 

لضماB جنا» �لتجهيز بد�جة عالية تشمل ما يلي:
�ختيــــا� 2تد�يــــب �لقائمــــني بالترميز/�ملر�جعني �2ملشــــرفني   -

.s2تنظيمهم . )فرقة عمل متسمة بالكفا
2ضع )/3�2 �لترميز لالسترشا/ ֲדا . عملية �لترميز.  -

2ضــــع =جــــر�3�s �لتصميــــم �2الختبــــا� �لالZمــــة للرصــــد   -
�2إلشر�[.

معاجلة �ملشاكل �2الستفسا��3 �ملتعلقة بالترميز.  -
.تقيـيم 2مر�قبة �جلو/  -

تد�يب �لقائمني بالترميز/�ملر�جعني  - ١
يتطلب ترميز 2مر�جعة �ألنشطة �ملتعلقة بإحصا3�s �ستخد�\   - ٤٥١
�لوقت فهم 2تفســــv �أل2صا[ �لسياقية �لو��/ . �ليوميا3 من ناحية 
 =طا� تصنيف �ألنشطة �ملوضو� للد��سة �الستقصائية. 2تتحسن جو/
 من تفسv موحد لقائمة �ألنشطة؛ Zلبيانا3 عندما تنتج �لبيانا3 �ملرمو�
2هكــــذ�، ينبغي )B يز2ِّ/ تصميم �لتد�يب �لقائمني بالترميز �2ملشــــرفني 
باملعلوما3 �2أل/3�2 �لالZمة الكتسا( �ملستو` �ملطلو( من �لفهم.

�2لXنامــــج �لتد�يـــــ� للقائمــــني بالترميز/�ملر�جعــــني �لذيــــن   - ٤٥٢
ســــيعملوB . بيئة مركزية للترميز �ملكت�٥٦ ينبغي )B يتضمن مناقشــــة 
عن �ســــتخد�ما3 �لبيانا3 2تنظيم )عماt �لترميز. 2ينبغي )يضG مناقشة 
�ســــتبيانا3 �ملعلوما3 �ألساســــية مع �لتركيز على �لكيفية �لV توفر ֲדا 
�ملعلوما3 �ملســــتخلصة من هذ] �الستبيانا3 معلوما3 قد تكوB الZمة 
ملر�جعة 2ترميز �ألنشطة. 2عند مناقشة ترميز �ليومية، ينبغي توفv شر» 
 Zيكل �ليومية، 2تصنيف �ألنشــــطة، 2فهــــر~ �لترميز �2موu تفصيلــــي
 Gا عمليS3 �لترميز 2بيا�sشر» =جر� Y= 3 �لسيا!. 2تدعو �حلاجة�vمتغ
2ينبغــــي =عطــــاs �ملتد�بني مترينا3 عملية على �ســــتخد�\ )/3�2 �لترميز 
2معاجلة �حلاال3 �ملختلفة. 2لزيا/ فهم �ليومية، ينبغي عليهم ملs يومية 
الســــتخد�\ �لوقت على )سا~ )نشطتهم �خلاصة قبل )B يبد) �لتد�يب. 
2يقــــد\ �ملرفق ١٠ مثاًال توضيحيG لتصميــــم متعلق بالتد�يب جر` فيه 

=/ماo �لتد�يب على �لترميز �2ملر�جعة مع تد�يب �لباحثني.

فيمــــا يتعلق مبر�جعة 2جتهيــــز �خلصائص �لدميغر�فية �2القتصا/ية �ملشــــتركة 2ترميز   ٥٥

.(٢٠٠١) B(٢٠٠١))؛ 2هوفما �ملهنة �2لصناعة، �نظر �ألمم �ملتحد
هنا� خيا��B �ئيسياB لتنفيذ عمليا3 �لترميز �ا �لترميز �مليد�? �2لترميز �ملكت�.   ٥٦

2ير/ 2صف uما )/نا].



٨٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

2ضع �أل/3�2 �لالZمة ألنشطة �لترميز  - ٢
�أل/3�2 �ألساســــية �لالZمة للقائمني بالترميز ألغر�0 ترميز   - ٤٥٣

�ألنشطة (Hoffmann, 1995) تشمل ما يلي:
تعليما' �لترميز. ينبغي )B تشمل �لتعليماi 3يع �لعمليا3   -
�لــــV ُيطلــــب =Y �لقائم بالترميــــز �لقيا\ ֲדا: مر�قبــــة �لوثائق؛ 
2باإلضافة =Y )2صا[ �ألنشــــطة، ما هــــي �لبنو/ �لV يتعني 
مر�جعتهــــا 2ترميزهــــا �2لترتيب �لــــذ' ينبغــــي )B تنفذ به؛ 
�2إلجــــر�3�s �ملتعلقة بتحديــــد �لوقائع؛ �2ســــتخد�\ فهر~ 
�لترميــــز؛ 2مË 2كيف ُتســــتخد\ �لبيانا3 �ملســــتخلصة من 
�ســــتبيانا3 �ألســــر �ملعيشــــية �2ألفــــر�/ ملر�جعــــة �ليوميــــا3 

2ترميزها.
فهــــرV �لترميز �لــــالPn لتصنيــــف �ألنشــــطة٥٧. ميثل فهر~   -
�لترميــــز 2ثيقــــة �لترميز �لرئيســــية �لــــV تترجم عــــن طريقها 
�أل2صا[ �حلرفية لألنشــــطة . �ليومياY= 3 �لرموZ �ملناسبة 
على �لنحو �لذ' Àد/] تصنيف �ألنشــــطة �ملعتمد للد��ســــة 
 o��/الستقصائية. 2فهر~ �لترميز يرشــــد �لقائم بالترميز بإ�
�ملعلوما3 . قائمة، 2على ســــبيل �ملثاt، �لكلما3 �ألساسية 
 �Zتوجد . �لــــر/2/. كما )نه يـبني كيف تو B( ميكن Vلــــ�
�لر/2/ �ملختلفة على rموعا3 �لتصنيف �لتفصيلية )2 �ألكثر 
=iــــاًال، �هنG بطبيعة �ملعلوما3 �لو��/ . �لر/ 2بالتعليما3 
�ملتعلقة بعملية �لترميز. 2هكذ�، ¿ب )B يكوB فهر~ �لترميز 
�ملتعلق بتصنيف �ألنشــــطة �نعكاســــG لنو� �لر/2/ �لV توجد 
مد2نة . �ليومية مبعرفة �ملســــتجيب، )2 مد2نة مبعرفة �لعد�/ 
على )ســــا~ �ملعلومــــا3 �لV حصل عليها من �ملســــتجيب. 
 3�vيعكس فهر~ �لترميز نو� �لكلما3 �2لتعب B( 2ينبغــــي
 sعندما يطلــــب =ليهم =عطا Bسيســــتخدمها �ملســــتجيبو Vل�
�ملعلوما3 عن �ألنشطة �لV يقوموB ֲדا خالt �ليو\. 2ينبغي 
عد\ تشــــجيع �لقائمني بالترميز على تفســــv �لر/2/ �حلرفية 
 B( بل عليهم ،[vمبفهومهــــم هم لغــــر0 �لتصنيف )2 معايـــــ
 Y= يتبعو� بــــكل جهد �لتعليما3 �ملنصــــو« عليها للرجو�
�لفهر~. 2من �لضرB( '�2 يسمح �ستعماt فهر~ �لترميز، 
 �2لتعليمــــا3 �2إلجر�3�s بالتحديث لبياB �لقر���3 �ملتخذ
. �إلجابــــة على �الستفســــا��3 2حل �ملشــــاكل �لV ثا�3 

2عوجلت )ثناs �لترميز.
نظــــاP �الستفســــا	. متثــــل �الستفســــا��3 )كثــــر �ملدخال3   -
فائد للعمل �لفو�' �2ملســــتقبلي على حد ســــو�s لتحديث 

فهــــر~ �لترميــــز �2لتصنيف ��تــــه. 2ينبغــــي )B تكوB هنا� 
تعليما3 �2ضحة عــــن 2قت 2كيفية طر» �لقائمني بالترميز 
لالستفســــا��3 2عــــن كيفية =عد�/ ســــجل لالستفســــا��3 

�2إلجابة عليها.
�ستما	�' �ملر�قبة. ألغر�0 �صد عملية �لترميز، �2إلشر�[   -
 tتصميم �2ســــتعما Y= عليهــــا 2توثيقهــــا، تدعــــو �حلاجــــة
�ستما��ª 3تلفة - على ســــبيل �ملثاt، �ستما��3 لتسجيل 
�الستفســــا��3 �2إلجابة عليها، 2ملر�قبة تدفق �لعمل �2لتقد\ 

.�ملحرZ . �إلبال®، من )جل �صد �جلو/

�لرصد �2إلشر�[  - ٣
ألغر�0 جتهيز يوميا3 �ســــتخد�\ �لوقــــت، تعتمد �ملكاتب   - ٤٥٤
�إلحصائية نفس �لفلسفة �2لنظا\ �ألساسيـني للرصد �2إلشر�[ �ملطبقني 

على �لد��سا3 �الستقصائية لألسر �ملعيشية.
2هنا� شــــاغل خــــا« . ترميز 2مر�جعة بيانا3 �ســــتخد�\   - ٤٥٥
�لوقــــت يتمثل . توثيق مشــــاكل �ملر�جعة �2لترميز �2حللوt �لV جر3 
جتربتهــــا. 2لذلــــك فإB �ملعلوما3 �ملســــتخلصة جوهريــــة لزيا/ تطوير 
 2حتســــني تصنيف �ألنشطة. 2باإلضافة =Y �لك، فإB �لقر���3 �ملتخذ
لإلجابة على �الستفســــا��3 2حل �ملشــــاكل �لV )ثــــ3v )ثناs �لترميز 
ينبغي )B تنعكس . شــــكل �ستكماال3 )2 تعديال3 لفهر~ �لترميز. 
2يوصى بأنه كجزs من =جر�3�s �لرصد، ُيعهد =Y )حد �ملشرفني مبها\ 
.t23 )2ًال بأ�vحتديث فهر~ �لترميز 2=بال® �لقائمني بالترميز بالتغيـ

تناt2 �ملشاكل �2الستفسا��3 �ملتعلقة   - ٤
بالترميز/�ملر�جعة

تدعــــو �حلاجة =B( Y توضــــع مقدمG =جر�3�s مناســــبة فيما   - ٤٥٦
يتعلق باإلبال® عن �الستفســــا��3 2تســــجيلها �2لقر���3 �ملتخذ للر/ 
عليها 2بإ/��o )' تعديال3 ناجتة عن �لك . 2ثائق 2=جر�3�s �لترميز. 
2مهما كانــــت /قة =عد�/ تعليما3 �لترميــــز �2ملر�جعة 2فهر~ �لترميز، 
ُيتوقع طر» �ملشــــاكل �2الستفســــا��3 )ثناs عمليا3 �لترميز �2ملر�جعة. 
2هذ� Àد� لعد )ســــبا(، 2على ســــبيل �ملثاt، عندما تكوB )2صا[ 
�ألنشــــطة �لفعلية )كثر تباينG من �ملتوقع؛ 2. حالة عد\ قيا\ �ملســــتجيب 
بتقدمي معلوما3 . �ليومية تكفي للســــما» بترميز نشا¦ ُمبّلغ عنه، =¸ 
(�نظر �لفر� باs )/نا] لالطال� على مناقشة بشأB �ملشاكل �2لصعوبا3 
��3 �لصلة بأنشطة �لترميز). 2تدعو �حلاجة =Y حتديد )/��2 �ملشرفني . 
جتهيز �الستفسا��3 2=ظها� �لتغيـ3�v . فهر~ �لترميز. 2من �لضر�2' 
=يالs �الهتما\ بوجه خا« =Y تنســــيق �إلبال® عن �الستفسا��3 2نقل 
�الســــتكماال3 . فهر~ �لترميز �2إلجر�3�s �لV ¿ر' فيها �لترميز . 

عد )ماكن )2 . �مليد�B (Hoffmann, 1995، �لصفحة ٣٣ ). لالطال� على مزيد من �ملناقشة فيما يتعلق بفها�~ �لترميز، �نظر �ملرفق ١١.  ٥٧



٨٧

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

مر�قبة �جلو/  - ٥
 �لغر0 من مر�قبة �جلو/ . مرحلة �لتجهيز هو قيا~ جو/  - ٤٥٧
�ستخد�\ �ملدخال3 من )جل حتسني �ملخرجا3. 2هنا� خطو هامة . 
هذ] �لعملية تتمثل . 2ضع =حصا3�s متعلقة مبر�قبة �جلو/ �2ملحافظة 
 “sذ] �ملعلوما3 هو نو� 2عد/ ”�ألخطاu عليها. �2ملصد� �ألساســــي
�لــــV يرتكبها �لقائموB بالترميز. 2ُتنقــــل �ملعلوما3 �ملتعلقة بنو� �خلطأ 
=Y فــــر�/` �لقائمني بالترميز لتحســــني )/�ئهم. 2ُتســــتخد\ �ملعلوما3 
�ملتعلقة بعد/ �ألخطاs لرصد حتسن �لقائم بالترميز مبر�2 �لوقت 2حتديد 
 t2ملطبق على كل قائم بالترميز. 2تر/ . �جلد� مســــتو` مر�قبة �جلو/

.١٠ قائمة بإحصا3�s مر�قبة �جلو/

مثا2 توضيحي إلحصا(	) مر	قبة 	جلو��  - ١٠ 2
	جلد
عد� �لوقائع

Zلعد/ �ملرمو�  - ١
�لعد/ �ملحذ2[ )2 �ملضا[ بطريق �خلطأ  - ٢

�ألخطا� (عد� �حلاال�)
�لتخصيص غv �لصحيح للوقت أل' �2قعة معينة

فيما يتعلق باألنشطة �أل2ّلية  - ١
 vبشكل غ Zصحيح (�لنشــــا¦ مرمو vلرمز غ� . t2لرقم �أل�  -

صحيح)
�لرقــــم �ألt2 . �لرمز صحيح 2لكن �لرقــــم �لثا? غv صحيح   -
(�لنشــــا¦ مرموZ . �ملجموعة �لرئيســــية �لصحيحة 2لكن . 

rموعة فرعية غv صحيحة)
�لرقماB �ألt2 �2لثــــا? . �لرمز صحيحاB 2لكن �لرقم �لثالث   -
غv صحيح (�لنشا¦ مرموZ بشكل غv صحيح على �ملستو` 

�لتفصيلي)
فيما يتعلق باألنشطة �لثانوية  - ٢

 vخطأ . �لترميز ()عطى �لقائم بالترميز �مز� للو�قعة بشكل غ  -
صحيح)

gذ2فة )2 مفقو/  -
فيما يتعلق بكل متغv سيا! ªتا�/متغv معلوما3 )ساسية ªتا�  - ٣

خطأ . �لترميز  -
gذ2[ )2 مفقو/  -

.(o١٩٩٧) 3�sملكتب �ألستر�� لإلحصا� �ملصد	: 
�موZ �ألنشطة . هذ� �ملثاt �موZ من ثالثة )�قا\. ملحوظة: 

2عمليــــة 2ضع �إلحصــــا3�s �ملتعلقــــة مبر�قبة �جلــــو/ ميكن   - ٤٥٨
تصميمها ³يث ميكن �ســــتخد�\ �لبيانا3 لتقدير �ملســــتويا3 �ملتوسطة 
لدقة �لترميز �2التســــا! بني �لقائمني بالترميــــز لعملية �لترميز بكاملها. 

�2لتصميم �ألساســــي يستدعي �حلصوt على عينة عشو�ئية من يوميا3 
 لكل قائم بالترميز (�لقائم بالترميز �ألصلي) 2جعل شخص ±خر Zمرمو
(�لقائــــم بترميز مر�قبة �جلو/) يعيد ترميــــز نفس �ليوميا3. 2بعد �لك 
ميكــــن حتليــــل �لتناقضا3 بني ªرجا3 �لقائم بالترميــــز �ألصلي �2لقائم 

.بترميز مر�قبة �جلو/

ترميز 	ألنشطة با( - 
كمــــا نوقش . �جلزs �لثــــا?، فإB )حد �لقــــر���u� 3امة .   - ٤٥٩
تصميم )/3�2 �لد��ســــة �الســــتقصائية جلمع بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت 
يتعلــــق باالختيا� بني يومية Zمنية ســــابقة �لترميــــز 2يومية Zمنية الحقة 
�لترميــــز. 2قد نوقشــــت مز�يا 2عيو( كل منهما . �جلــــزs �لثا? 2لن 
تتكر� هنا. �2ملناقشة . هذ� �لفر� تفتر0 �ستخد�\ يومية Zمنية الحقة 

�لترميز . iع �لبيانا3.
2تركز �ملناقشــــة )/نا] على جتهيز يوميا3 �ستخد�\ �لوقت،   - ٤٦٠

2على 2جه �لتحديد ترميز )2صا[ �ألنشطة، مبا . �لك:
)هد�[ 2مستو` �لترميز.  ( ( )

مــــع مر�عــــا تصنيف �ألنشــــطة �ملوضــــو� ألغر�0   ())
�لد��ســــة �الســــتقصائية، �Oا� قر�� بشــــأB مســــتو` 

�لتفصيل . ترميز �ألنشطة �ملسجلة . �ليوميا3.
�Oا� قر�� بشــــأB ما =�� كانــــت بيانا3 �ليومية تعطى   (o)

�لرموZ . �مليد�B( 2( B تكوB مركزية . �ملكتب.

)هد�[ 2مستو` �لترميز  - ١
عنــــد ترميــــز �ملعلوما3 �لV ســــجلها �ملســــتجيب . �ليومية   - ٤٦١
�لزمنية بشــــأB �ألنشــــطة �لV قا\ ֲדا، يتمثل �uد[ �لرئيســــي . حتديد 
�ملجموعة �لV ينتمي =ليها �لنشــــا¦ . تصنيف �ألنشــــطة 2تسجيله فيها 
 Y= ملعلوما3 �لســــياقية� tعلــــى �لنحــــو �لصحيح. 2عمليــــة �لترميز حتو
�موZ عد/ية موحد مما يســــهل �لتجهيز �2لتبويب على Äو متســــا2! 
 Zمع �إلطا� �لتحليلي �ملقصو/ لنتائج �لد��سة �الستقصائية. 2يتعني =جنا
 sم6 يتعني �لوفاZ t2جلد Gهــــذ] �ملهمة . =طــــا� خطة جتهيز عامة، 2فق

به، 2على Äو Àقق �إلستفا/ �ملثلى باملو��/.
2مع )B �الستخد�ما3 �لرئيسية لبيانا3 �لد��سة �الستقصائية   - ٤٦٢
يفتــــر0 حتديدهــــا . مرحلــــة �لتخطيــــط، ال ميكــــن توقــــع )خذ iيع 
�الســــتخد�ما3 �ملمكنة . �العتبا�. 2ملا كانت �ملالsمة ألهد�[ حتليل 
معني تتوقف على مستو` �لتفصيل �ملتا» للتحليال3، فإB نتائج �لترميز 
ينبغــــي )B حتتفــــظ بأكX قد� ممكن مــــن �ملعلوما3 �لــــو��/ . �لر/2/ 
�لوصفية �ملقدمة. 2لذلك ينبغي )B تكوB عملية �لترميز مصممة إل¿ا/ 

2تسجيل �لرمز �ألكثر تفصيًال �ملدعو\ بوصف �لنشا¦.



٨٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

مستو` �لتفصيل . �لترميز  - ٢
٤٦٣ -  فيمــــا يتعلــــق بالتصنيفــــا3 �إلحصائيــــة �ألخر` مــــن قبيل 
�لتصنيف �مله6، �ختا�3 بعض �لبلد�B �ستخد�\ مستويا3 )قل تفصيًال 
لترميز �/2/ �لد��ســــة �الســــتقصائية. �2ألســــبا( �ملقدمة uذ� تشمل: 
()) �لر/2/ �لفعلية ال تساعد على �لترميز =Y �ملستويا3 �ألكثر تفصيًال؛ 
2(() ال ميكن نشر �لنتائج �ملتعلقة باملجموعا3 �ألكثر تفصيًال بسبب 
�الفتقا� =Y �ملشاهد�3؛ 2(o) سيكوB �لترميز لعد/ كبv من �لطو�ئف 
باهظ �لتكلفة من ناحية )خطاs �لترميز 2من ناحية ساعا3 �لعمل على 

.(Hoffmann, 1995) sحد سو�
2قد ُتســــا! هذ] �حلجج )يضG لصاÍ �لترميز على �ملستويا3   - ٤٦٤
 B( 33 �لقطرية )ظهر�Xخل� B( ألقل تفصيًال لتصنيفا3 �ألنشطة. بيد�
هذ� قد ال يكوB مفيد� بالضر�2. فالترميز على مستو` تفصيلي ميثل 
�ستر�تيجية جيد لضماB( B تكوB �إلجر�3�s �ملتعلقة سو�s باملقابلة )2 
باإلبال® �لذ� مصممة حلث �ملســــتجيـبني على �إلبال® عن )نشــــطتهم 
على Äو )كثر، 2ليس )قل، تفصيًال. Z2يا/ �ملعلوما3 تؤ/' =Y نقص 
�لفــــر« حلد�2 )خطاs ترميــــز فضًال عن �لوقت �لــــالZ\ إل¿ا/ �لرمز 
 Y= لك، يؤ/' �لترميز �ألكثر تفصيًال� Y= ملناسب للنشا¦. 2باإلضافة�
Zيا/ فائد بيانا3 �ليومية بســــبب ضماB ترميز عد/ )قل من �ألنشطة 
على )Sــــا ”غg vد/ بالكامــــل“. 2كما ُ�كر . �لفصوt �لســــابقة، 
فــــإB �لقر�� �ملتعلق بتجميع �لنتائج . طو�ئف )نشــــطة )قل تفصيًال عند 
�لترميز، بســــبب قلة عد/ �ملشــــاهد�3، ميكن بــــل 2ينبغي من �ألفضل 

�Oا�] . مرحلة �لتبويب 2ليس . مرحلة �لترميز.

�لترميز �مليد�? )\ �ملكت�؟  - ٣
٤٦٥ -  فيما يتعلق مبسألة من ينبغي )B يضطلع بعملية �لترميز، ُينظر 

بوجه عا\ . ثال� �ستر�تيجيا3:
يضطلع �ملستجيب بعملية �لترميز. �خليا� ١ -   -

يضطلع �لباحـث بعملية �لترميز =ما )ثناs �ملقابـــــلة �خليا� ٢ -   -
 �لد��سة �الستقصائية ملزيـــــــد �/( t2 قبل =�سا(  

من �لتجهيز.  
يضطلع �لقائموB بالترميز بعملية �لترمـيز . مركـز �خليا� ٣ -   -

جتهيز مركز'.  
يضطلع �ملستجيب بعملية �لترميز

٤٦٦ -  . حالــــة ترميز �ألنشــــطة عنــــد تســــجيلها . بيانا3 يومية 
�ســــتخد�\ �لوقت، ال يوصى باخليا� �ألt2. 2ســــيكوB �لك غv عملي 
بالتأكيــــد فيما يتعلق بنهج �ملقابلــــة 2جهG لوجه. 2قد يؤخذ هذ� �خليا� 
 Vالعتبــــا� فيما يتعلق بنهج �ليومية ”�ملتر2كة للمســــتجيب“ )2 �ل� .
تُــــدB2 ��تيG 2لكن هذ� سيســــتدعي تز2يد �ملســــتجيـبني بقائمة ترميز. 

غــــv )نه =�� كانــــت قائمة �لترميز تتألف من عــــد/ كبv من �لطو�ئف، 
ســــتكوB تكاليــــف �لطبع مرتفعة، 2ســــيقضي �لباحث بعض �لوقت . 
شر» =جر�3�s �لترميز 2ستسهم �ملهمة �إلضافية . Zيا/ �لعبs �لو�قع 
على �ملستجيب. �2لبديل لذلك هو �ستخد�\ قائمة تضم عد/� gد2/� 
من �لطو�ئف؛ بيد )B �خليا� �ألفضل من �لك هو �ستخد�\ يومية Zمنية 

سابقة �لترميز )2 يومية Zمنية خفيفة بدًال من �لك.

(“ªلترميز �مليد��”) يضطلع �لباحث بعملية �لترميز
 Gيتسم �لترميز �مليد�? بأنه عملي فيما يتعلق باملقابال3 2جه  - ٤٦٧
لوجه شــــريطة �ضطال� �لباحث بالترميز ليــــس )ثناs �ملقابلة بل بعدها. 
2هكذ�، ســــيتضمن عبs عمل �لباحث =جــــر�s �ملقابلة 2=جر�s �لترميز 
علــــى حد ســــو�s. 2فيما يتعلق بترميز �ليوميا3 �ملتر2كة للمســــتجيـبني 
�2لــــV جتمع منهم . �مليد�B، يتمثل �لوضع �ملثا� . �ضطال� �لباحث 

بالترميز كجزs من عملية �ملر�جعة 2هو ال يز�t . منطقة �لعّد.
2لضماB موثوقية �لترميز �مليد�?، سيحتاo �لباحث =Y تلقي   - ٤٦٨
قــــد� كا[ من �لتد�يب �2لتعليما3 �لتفصيليــــة؛ مبعÕ )نه عال2 على 
�لتد�يب علــــى �لعمليا3 �مليد�نية، ســــيحتاo �لباحث )يضY= G تد�يبه 
للعمل بوصفه قائمG بالترميز. 2سيتعني )B تتوفر للباحثني فها�~ ترميز 
2)/3�2 ترميز )خر` تشمل =جر�3�s =حالة �الستفسا��Y= 3 �ملشرفني 

على �لترميز.
2تتمثــــل =حد` مز�يا �لترميز �مليــــد�? . )نه كث�v ما Àتفظ   - ٤٦٩
�لباحــــث . ��كرته بتفاصيل )كثر عن 2صف �ملســــتجيب لألنشــــطة. 
 فيما يتعلق Xخر` تتمثل . )نه مع �كتســــا( �لباحثني للخ( Ð2ة ميز
 مبستو` تفصيل �ملعلوما3 �ملتعلقة Xفضل خ( Bم يصبحوSبالترميز، فإ
 B2/قة. 2هكذ� يكو sو )كثر كفــــاÄ للترميز على \Zباألنشــــطة �2لال
بإمكاSــــم تقيـيم مــــد` كفاية �لوصف �لذ' قدمه �ملســــتجيب �2حلث 
على تقدمي �ملزيد من �لتفاصيل =�� /عت �حلاجة. �2لترميز �مليد�? يسهم 
 من حيــــث �لتكاليف 2يؤ/' sحتقيــــق /قة �لتوقيــــت �2لكفا . Gيضــــ(
=Y تبســــيط =جــــر�3�s �لتجهيز حيث ميكن عندئذ ترميز �الســــتبيانا3 
 . Ûملتوسطة �ملتعلقة بالتجهيز �لكتا� �2ليوميا3 مباشــــر: ُتلغى �خلطو
�ملكاتب. 2هذ� يصد! بوجه خا« =�� كانت �ألنشطة �ملُبّلغ عنها هي 
. 2. حالة �ضطال� vســــتتطلب عمليــــة ترميز كب Vل� �لبنو/ �لوحيد
)حــــد �ملوظفني �مليد�نيـني �لد�ئمــــني بالعّد، فإB تد�يــــب �لباحثني على 
ترميز �ألنشطة Z2يا/ خXִדم . هذ� �ملجاt قد يكوB فعَّاًال من حيث 

�لتكاليف على �ملد` �لبعيد.
2=�� كاB �لباحثــــوB مبعثريــــن جغر�فيــــا 2مد�بني . مر�كز   - ٤٧٠
تد�يب ªتلفة 2خاضعني إلشــــر�[ )شــــخا« مد�بني بصو� ªتلفة، 
فإB �لعيب �لرئيسي �ملحتمل للترميز . �مليد�B يتمثل . �لنقص �ملمكن 
. مصد�قية �لبيانا3 2تســــا2قها بسبب �الختال[ . �لقر���3 �ملتعلقة 



٨٩

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

بالترميــــز. 2باملقا�نة بالترميــــز �ملكت� (¿ر' تنا2له مبزيد من �ملناقشــــة 
)/نــــا])، فــــإB �لترميز �مليد�? يضحــــي باملز�يا �uامة �لV تتســــم ֲדا بيئة 
�لترميز �خلاضعة للرقابة �2إلشــــر�[ (�لترميز �ملكت�) �لV ميكن )B توفر 
 معلوما3 مرتد مباشر =Y �لقائمني بالترميز عن جو/ �لترميز. 2عال2
على �لك، قد ال يكوB �ملشرفوB �مليد�نيوB مؤهلني إلعطاs )2لوية عليا 
 Bيكو B( 2( (و عملية �لعّدÄ 2لويتهم متجهة( Bقد تكو) لترميز� جلو/

بوسعهم �إلجابة على �ستفسا��3 �لترميز عند حد2ثها.

�لترميز �ملكتــ®

تكوB لد` معظم �ملكاتب �إلحصائية �لوطنية 2حد مركزية   - ٤٧١
متخصصة من �لقائمني بالترميز للتعد�/�3 �2لد��ســــا3 �الســــتقصائية 
�لعا/ية. 2قد يكوB موظفو �لترميز متخصصني كلية . ترميز تصنيفا3 
معينة )2 . �لترميز بصفة عامة 2بالتا� قد يستفا/ ֲדم . ترميز /��سا3 
�ستقصائية ªصصة �لغر0 2من قبيل �لك /��سة �ستقصائية )Y2 عن 
�ســــتخد�\ �لوقت. 2هنا� حالة ترميز مركز' ممكنة )خر` حتد� عند 
 معينني 2مد�بني خصيصG ألغر�0 X2جــــو/ موظفي ترميز عدميي �خل
�لترميــــز. 2كما ُنوقش )عــــال]، تتمثل ميز نو� هذ� �لنظا\ على �لترميز 
�مليد�? . )فضليــــة =مكانيا3 �لتد�يب، �2إلشــــر�[ �2إلجابة �لفو�ية 
على �الستفســــا��3. 2يتمثل �لعيب . Zيا/ �ملســــافة من �الســــتجابة 
�ألصليــــة )2 مصد� �لبيانا3 �2العتما/ �لكامل على ما ســــجله �لباحث 

)2 �ملستجيب . �ليومية.

2هنا� خيا��B )ساســــياB ميكن )خذ�ا . �العتبا� ألغر�0   - ٤٧٢
 . Zلقيا\ )2ًال بتد2ين �لرمو� . t2لترميــــز �ملكت�. 2يتمثل �خليــــا� �أل�
�ليوميــــة قبل �لتقا¦ �لبيانــــا3 (�لترميز �ليد2')؛ 2يتمثــــل �خليا� �لثا? 
 Gتلقائي Zلترميز . عملية �لتقا¦ �لبيانــــا3 بتخصيص �لرمو� oمــــا/= .
عن طريق نظا\ ترميز مبســــاعد �حلاســــو( يكوB جــــز�sً ال يتجز) من 
 Gحلاســــو( يتيح )يض� نظا\ �لتقا¦ �لبيانا٥٨3. 2نظا\ �لترميز مبســــاعد
للقائمــــني بالترميــــز =/��o 2صــــف �لنشــــا¦ يد2يG . �لنظــــا\ . حالة 
=خفا! �لبحث �لتلقائي . �ملساعد . �لترميز. 2من شأB �لنظا\ �جليد 
�لتصميم للترميز مبســــاعد �حلاسو( )B يؤ/' =Y تبسيط عملية جتهيز 
 Y= '/يؤ B( فيــــض تكلفتها. 2من �ملحتملO2 لبيانا3 �2إلســــر�� ֲדا�
Zيا/ موثوقية �لبيانا3 �ملتعلقة باألنشــــطة بســــبب �لتســــا2! . �لترميز 
Ô�2فا0 فر« حــــد�2 )خطاs فيما يتعلق بالترميز �2لتقا¦ �لبيانا3. 
 �ملكتســــبة . rاt ترميز �ألنشــــطة باستخد�\ نظا\ �لترميز Xخل� B( بيد
 t3 �ســــتخد�\ �لوقت ال تز��sحلاســــو( فيما يتعلق بإحصا� مبســــاعد

gــــد2/٥٩ لد�جــــة ال ميكن معهــــا توفv حتليل موضوعــــي للعالقة بني 
�لتكلفة �2لعائد.

ل على �لترميز �مليد�? 2يرجع  �2لترميز �ملكت� هو �خليا� �ملفضَّ  - ٤٧٣
�لــــك . �ملقــــا\ �ألZ Y= t2يــــا/ خضو� �لبيئة للمر�قبة مما يســــهم . 
حتقيق �لتســــا2! . �لترميز، 2سرعة �لر/ على �الستفسا��3، 2توحيد 

تطبيقا3 �إلجر�3�s 2تعديالִדا.

	جلو	نب 	ملتعلقة بتخطيط 
تنظيم Pنشطة 	لترميز جيم - 
 Y= 3أل2صا[ �حلرفية لألنشــــطة �ملسجلة . �ليوميا� oحتتا  - ٤٧٤
ترميزها عد/يG 2فقG لفئا3 �ألنشــــطة �ملقابلة uا . �لتصنيف �ملستخد\ 
. �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2=�� تطلب تصميم �لد��ســــة �الستقصائية 
�إلبال® عن )نشــــطة متعد/، من �لضر�2' ترميز �ألنشــــطة �لرئيســــية 
�2ألنشــــطة �لثانويــــة علــــى حد ســــو�s. 2باإلضافة =Y ترميز �ألنشــــطة 
�لرئيســــية �2ألنشــــطة �لثانوية، من �لضرB( '�2 تكوB قائمة �لتسلسل 

�لزم6 لألنشطة �ملُبلغ عنها . �ليومية gد/ . 2قائع.
2. �ملناقشة �لتالية، يفتر0 2ضع تصنيف لألنشطة ألغر�0   - ٤٧٥
�لد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت. 2بدB2 فقــــد�B �لعمومية، 
يفتر0 )يضB( G تصنيف �ألنشطة يأخذ شكًال هرميG من ناحية �uيكل 
2عند �إلشــــا� =Y مســــتو` تفصيل )2صا[ �ألنشــــطة، ميثل �ملستو` 
�ألt2 )قل مستو` تفصيلي )2 )عرr 0موعة )نشطة 2تكوB مستويا3 
�أل�قــــا\ �لثالثــــة 2ما فوقها )كثر تفصيًال بصو� هرمية من �ملســــتويا3 
�لV تســــبقها. 2. حالــــة �لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشــــطة ألغر�0 
 Xملؤلفة من ستة )�قا\ )ك� Zلرمو� X3 �ســــتخد�\ �لوقت٦٠، تعت�sحصا=

مستو` تفصيلي للتصنيف٦١.

قو�عد �لترميز  - ١
توفر قو�عد �لترميز rموعة )ساســــية مــــن �لتعليما3 �ملتعلقة   - ٤٧٦
بكيفيــــة �ســــتخد�\ )/3�2 �لترميــــز �2إلجر�3�s �لV تتخذ =�� نشــــأ3 

حاال3 ال تشملها هذ] �لتعليما3.
�2لقو�عد �ألساسية �لتالية لترميز �ألنشطة باستخد�\ مستو`   - ٤٧٧
�أل�قا\ �أل�بعة )2 مســــتو` �ملجموعة . تصنيف �ألمم �ملتحد �ملقتر» 
�2ملعنــــوB ”�لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة ألغر�0 =حصا3�s �ســــتخد�\ 

ميكن �ســــتخد�\ نظم �لترميز مبســــاعد �حلاســــو( . �لترميز �مليد�?، 2على سبيل   ٥٨

�ملثــــاt، . �ملقابالu� 3اتفية مبســــاعد �حلاســــو( كما حد� . �لد��ســــة �الســــتقصائية 
الستخد�\ �لوقت . كند� لعا\ ١٩٩٧.

�ســــتخدمت )ســــتر�ليا 2كند� 2نيوZيلند� نظا\ ترميز �ألنشــــطة مبساعد �حلاسو(   ٥٩

كجزs من نظامها إل/خاt �لبيانا3 �ملتعلقة باليوميا3.
هذ� مشــــر�2 تصنيف الستخد�مه على ســــبيل �لتجربة. 2سيوضع �لتصنيف على   ٦٠

شبكة �إلنترنت مبوقع �لشعبة �إلحصائية باألمم �ملتحد ملزيد من �ملناقشة.
 3�sيــــكل �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة ألغــــر�0 =حصاu لالطــــال� علــــى 2صف  ٦١

�ستخد�\ �لوقت، �نظر �لفصل �لثالث عشر.



٩٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لوقت“ تو�/ تعليما3 )ساسية للترميز. 2فيما يتعلق باألقسا\ �لV ال تقبل 
Zيا/ �لتقسيم =r Yموعا3 معينة من )�بعة )�قا\، من �لضر�2' حتويل 
�لرمــــوZ �ملؤلفــــة من ثالثة )�قا\ =Y �موZ مؤلفة مــــن )�بعة )�قا\ بإضافة 
صفر =Y �لرمــــز �لثالثي �أل�قا\. 2. هذ] �ملجموعة من �لقو�عد، يتعني 
ترميز �ألنشــــطة =Y )كX مســــتو` تفصيلي. 2يو�/ �جلدt2 ١١ )عال] 

rمًال لبعض )هم �لقو�عد �لV ينبغي �تباعها . �لترميز.
2هنا� قو�عد =ضافية للترميز ينبغي )B تشمل حتديد �ألنشطة   - ٤٧٨
�لرئيســــية، 2ترميز �ألنشطة �لثانوية 2ترميز �حلاال3 �خلاصة. 2تر/ هذ] 

�لقو�عد )/نا].

ترميز 	ألنشطة غb 	ملوصوفة بوضو¤  ( P )

قد يســــتخد\ بعض �ملســــتجيـبني )2صافــــG ال توفر معلوما3   - ٤٧٩
كافية بالقد� �لذ' يسمح بالترميز =Y )كX مستو` تفصيلي للتصنيف. 
“ بوصفها sملستجيب ببساطة كلمة ”قر�� Bِّ2قد يد ،t2على سبيل �ملثا
�لنشا¦ �لذ' قا\ به . حني )B �لتصنيف قد يتطلب معلوما3 عن نو� 
�ملا/ �لV قر)ها - سو�s كانت كتابG )2 /�2ية )2 ما/ معينة )خر` - 
إلمكاB �لترميز =Y )كX مســــتو` تفصيلي. 2يتعلق مثاt ±خر باإلبال® 
عــــن )نشــــطة ”�لعمل“. 2إلمكاB �لترميز على )كX مســــتو` تفصيلي 
للتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت، 
 فإB مفر/�3 �ملعلوما3 �لالZمة تشمل تلك �لV تفر! بني =نتاo �ألسر
�ملعيشــــية �2إلنتاo غv �ملتعلق باألسر �ملعيشية (على سبيل �ملثاt، نو� 
�ملؤسسة)، 2فيما يتعلق بأنشطة =نتاo �ألسر �ملعيشية، تلك �لV تسمح 

بالتصنيف =Y )نشطة عمل حسب نو� �لنشا¦ �القتصا/'٦٢.

2ملعاجلــــة هذ] �حلالة، حتد/3 . �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة   - ٤٨٠
ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت طائفة بعنو�B ”غg vد/ بالكامل“ 
 tعلى مســــتو` �لقسم 2على مســــتو` �ملجموعة. بيد )نه ُيقتر» �إلقال
=É/( Y حــــد من �ســــتخد�\ هذ� �لنو� من طو�ئــــف �لترميز. 2لتحقيق 
�لــــك، ينبغي )B تكفل �لتعليما3 �ملتعلقة بإجر�s �ملقابال3 2تســــجيل 

�ألنشطة توفi vيع �ملعلوما3 �لالZمة للقيا\ بالترميز �لتفصيلي.

ترميز 	ألنشطة 	لرئيسية 	ملتعد��  (d)

Àتاo كل نشــــا¦ مســــجل . �ليوميــــة =Y ترميز] على Äو   - ٤٨١
فريــــد. 2=�� كانت �ليومية مصممة لتســــجيل نشــــا¦ �2حد فقط لكل 
فتر Zمنية 2جر` تســــجيل )كثر من نشــــا¦ �2حد، ينبغي �لنص على 
�لقو�عد �ملتعلقة بتحديد �لنشــــا¦ �لرئيســــي �لذ' يتعني ترميز]. 2ميكن 
)يضG تصميم �ليومية لتسجيل )نشطة متعد/ . فتر Zمنية. 2فيما يتعلق 
ֲדــــذ� �لنو� من �لتصميم، )شــــv . �لفصل �لثالــــث =Y ضر�2 ترتيب 
)2لوية �ألنشــــطة �لV حتد� . ±B �2حد كأنشطة )2ّلية، 2ثانوية، =¸، 
2)نه ينبغي، من �لناحية �ملثالية، تســــجيل �ألنشطة . )عمد مستقلة . 
�ليوميــــة. 2مع �لك قد يبلغ �ملســــتجيبوB )يضG عــــن حد�2 )كثر من 
نشــــا¦ �2حد . نفس �لفتر �لزمنية بدB2 �لتفرقة بني �لنشــــا¦ �أل�2ّ 

�2لنشا¦ �لثانو'.
2. حالة تسجيل )نشطة متعد/ . �ليوميا3، تدعو �حلاجة   - ٤٨٢
=Y �لقيا\ مبهمتني: ( ) ) ترميز �ألنشــــطة على �لنحو �ملناســــب بوصفها 
)نشطة �ئيسية 2ثانوية؛ 2 (() =ضافة �لوقت �ملتعلق بكل نشا¦. 2عند 
حتديد �لنشــــا¦ �لرئيســــي )2 �أل�2ّ، قد تكوB �ملر�جعــــة الZمة ملعاجلة 
�لتناقضــــا3 . �لبيانا3 )2 لتطبيق قو�عد ترتيب �أل2لوية (على ســــبيل 
�ملثاt، �ألنشــــطة �ملقدمة على غvها، �2ألنشطة �ملتعد/ �جلو�نب) كما 
ُنوقشــــت . �جلزs �لثا?. 2سيجر' تناt2 =جر�3�s �ملر�جعة مبزيد من 

	لقو	عد 	إليضاحية 	ل} يتعني 	تباعها v ترميز 	ألنشطة  - ١١ 2
	جلد
�لترميز حË )�بعة )�قا\ 2فقG لفهر~ ترميز �ألنشطة. �
	لقاعد� 	أل

=�� كاB �لنشــــا¦ موصوفG مبا يكفي لترميز] =Y مســــتو` �أل�بعة )�قا\ 2لكن ال يوجد 2صف مقابل للنشــــا¦ على مســــتو` )�بعة )�قا\ . فهر~ 
�لترميز، �ستخد\ �أل�بعة )�قا\ ”غv مصنف . موضع ±خر“. 2=�� كاB هذ� �لنشا¦ �ملعني ¿ر' �إلبال® عنه كث�v نسبيG، فإنه قد يستدعي =ضافة 

�مز جديد . �لفهر~.
	لقاعد� 	لثانية

=�� كانت هنا� معلوما3 كافية للترميز على مستو` ثالثة )�قا\، عندئذ �ستخد\ 
�لرمز �ملؤلف من )�بعة )�قا\ �ملنتهي ³ر[ ”x“ �لذ' يقابل �لطائفة ”غg vد/ 

بالكامل“ على مستو` �لقسم.
P لثالثة	لقاعد� 	

=�� كاB 2صــــف �لنشــــا¦ ال يتضمن 
معلوما3 كافية لد�جة ال ميكن معها 

�ختيا� �مز من )�بعة )�قا\:
=�� Ç تكن هنا� معلوما3 كافية للترميز حË مســــتو` �أل�قا\ �لثالثة )2 مستو` 	لقاعد� 	لثالثة

�لقسم، عندئذ �ستخد\ �لطائفة ”غg vد/ بالكامل“ على مستو` �لقسم. d لثالثة	لقاعد� 	

=�� Ç تكن هنا� معلوما3 كافية للترميز 2لو إلحد` طو�ئف �لتبويب، �ســــتخد\ 
�لرمز ”٩٩٩٩“. 	لقاعد� 	لثالثة +

لالطال� على مناقشــــة )كثر تفصيًال بشــــأB �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة ألغر�0   ٦٢

=حصا3�s �ستخد�\ �لوقت، �نظر �لفصل �لثالث عشر.



٩١

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

 B3 لبيا�sموعة =جر�r [ملناقشــــة )/نا]. 2ألغر�0 �لتوضيح، تــــر/ )/نا�
كيفية حتديد �لنشــــا¦ �لرئيســــي . حالة �إلبال® عن �لقيا\ بنشاطني . 
 2قت �2حد٦٣. 2معيا� �ختيا� �لنشــــا¦ �لرئيسي من بني )نشطة متعد/
يتوقــــف على ما =�� كانت �ألنشــــطة تــــؤ/` . ±B �2حد )2 بالتعاقب 

2على �الفتر�ضا3 �ملتعلقة مبد �ألنشطة.
 Bيكو B( كانت �ألنشــــطة متز�منة بوضو» 2من �ملرجح ��=  -
)حد �ألنشــــطة قد حد� نتيجة نشــــا¦ ±خــــر، عندئذ يتعني 
ترميز �لنشــــا¦ �لناتج بوصفه نشــــاطG ثانويG 2ترميز �لنشا¦ 
 t2َتنا” :tآلخر بوصفه �لنشــــا¦ �لرئيسي. 2على سبيل �ملثا�
 B( 0فتر�� tمن �ملعقو Bسيكو .“�لعشاs 2حتدَّ� مع �ألسر
�ملســــتجيب كاB يتحد� مع �ألسر ألB )فر�/ �ألسر كانو� 
يتنا2لوB �لعشــــاs معــــG ال )Sم كانو� يتنا2لوB �لعشــــاs ألSم 
 “كانو� يتحدثــــوB. 2هكذ�، يكوB ”�لتحد� مع �ألســــر
�لنشا¦ �لثانو' 2يكوB ”تناt2 �لعشاs“ �لنشا¦ �لرئيسي.

 Bيكو B( 2=�� كانت �ألنشــــطة متز�منة، 2ليــــس من �ملرجح  -
)حد �ألنشــــطة قد حد� نتيجة لنشــــا¦ ±خر، عندئذ يتعني 
ترميز �لنشــــا¦ �ملذكو� )2ًال بوصفه �لنشا¦ �لرئيسي 2ترميز 

�لنشا¦ �آلخر بوصفه �لنشا¦ �لثانو'.
2=�� كانــــت �ألنشــــطة تعاقبية، عندئذ يتعني ترميز �لنشــــا¦   -

�لذ' �ستغر! فتر )طوt بوصفه �لنشا¦ �لرئيسي.
2=�� كانــــت �ألنشــــطة تعاقبية 2ليس هنا� فــــر! �2ضح .   -
مد/ها، فإنه يتعني ترميز �لنشا¦ �ملد�o )2ًال بوصفه �لنشا¦ 

�لرئيسي.

ترميز 	ألنشطة 	لثانوية  (+)
يوصــــى باســــتخد�\ نفس rموعــــة �لرموZ لترميز �ألنشــــطة   - ٤٨٣
�لرئيسية �2لثانوية. بيد )B بعض �لد��سا3 قد تستخد\ معايـv �لتصنيف 
�لV تنص على )نه يتعني /�ئمG ترميز )نشطة معينة بوصفها )نشطة ثانوية 
ما Ç تكن ُمبّلغ عنها بوصفها نشاطG 2حيد�. 2على سبيل �ملثاt، ينص 
تصنيف �ألنشــــطة للمكتب �إلحصائي للجماعــــا3 �أل2�2بية على )نه 
ينبغــــي /�ئمG ترميز ”فتر تنــــاt2 �لغد�s، ��3 �لصلة بالعمل“ بوصفها 
 نشــــاطG ثانويG 2)نه ينبغي على �ملستجيـبني �إلبال® عما فعلو] )ثناs فتر
 تنــــاt2 �لغــــد�s. 2. هذ] �حلالة، يعتX �لنشــــا¦ �لذ' يــــؤ/` )ثناs فتر
 2( تناt2 �لغد�s �لنشــــا¦ �لرئيسي. 2هنا� مثاt ±خر هو ”�لقيا\ بزيا�
�ســــتقبا��2Z t“ �لذ' يتعني �عتبا�] مبثابة نشــــا¦ ثانو'؛ 2ينبغي على 
�ملســــتجيـبني �إلبال® عن )نشــــطة معينة تؤ/` )ثناs �لقيا\ بزيا� (على 

 (¸= ،Bلتلفزيو� ســــبيل �ملثاt، �ملســــاعد . =عد�/ �لوجبا3، 2مشاهد
بوصفها �لنشا¦ �أل�2.

2ينبغــــي )B يــــد�o . فهــــر~ �لترميز �مز بعنــــو�Ç” B ¿ر   - ٤٨٤
�الضطــــال� بنشــــا¦ ثانــــو'“. 2ينبغي عــــد\ �ســــتخد�\ �لرمز ”عد\ 
فعــــل شــــيs“ لإلشــــا� =Y عد\ 2جو/ نشــــا¦ ثانــــو'. 2ينبغي عد\ 
�ستخد�\ هذ� �لرمز =ال . حالة �إلبال® عن ”عد\ فعل شيs“ بوصفه 

.Gئيسي� Gنشاط

	لترميز �U	 ¥ �د� 	ملستجيب 	لنشا�  (�)
�
	لرئيسي/	ألّ

. بعض �لبلد�٦٤B، ال ُيتر� للمتسجيب �Oا� �لقر�� �ملتعلق مبا   - ٤٨٥
هو �لنشا¦ �أل�2ّ 2ما هو �لنشا¦ �لثانو' من نشاطني متز�منني. 2على 
�ألصح، يتحد/ ترتيب �لنشــــا¦ بقو�عد gد/ مســــبقG تطبق . مرحلة 
�لترميــــز. 2تــــر/ هنا rموعة �لقو�عد �ملطبقة . �لد��ســــة �الســــتقصائية 
الســــتخد�\ �لوقــــت . نيوZيلند� لعا\ ١٩٩٩ ألغــــر�0 �إليضا». 2. 
هذ] �لد��ســــة �الستقصائية، حد/3 قو�عد �لترتيب )2لوياr 3موعا3 
�ألنشطة �لعريضة للتصنيف 2بعد �لك حد/3 )2لويا3 �ألنشطة /�خل 
�لطو�ئف �لعريضة. 2قد قا\ )على ترتيب لأل2لوية . �ملستو` �ألt2 على 

.١٢ t2على مستو` �لرقمني كما هو مبني . �جلد Zسا~ �مو(

مثا2 توضيحي ملصطلحا) لترتيب طو	ئف 	ألنشطة   - ١٢ 2
	جلد
حسب 	أل
لوية ألغر	E حتديد 	ألنشطة 	ألّ
لية 
	لثانوية

طائفة �لنشا�aملرتبة
Y2لرعاية �لشخصية-�01أل�
نشا¦ �ليد �لعاملة-�02لثانية
�لتعليم �2لتد�يب-�03لثالثة
منح �لرعاية ألفر�/ �ألسر �ملعيشية-�04لر�بعة

عمل �ألسر �ملعيشية-�05خلامسة
شر�s �لسلع �2خلدما3 لألغر�0 �خلاصة باألسر �ملعيشية-�06لسا/سة
�لعمل غv �ملدفو� �ألجر خا�o �لبيت-�07لسابعة
�ملشا�كة �لدينية �2لثقافية �2لوطنية-�08لثامنة

�لترفيه �الجتماعي-�09لتاسعة
�أللعا( �لرياضية u�2و�يا3-�10لعاشر

�ألنشطة �ملتعلقة بوسائط �إلعال\ �جلماهv' 22قت �لفر�®-�11حلا/ية عشر
 �ألنشطة �ملتبقية-�99لثانية عشر

/�ئر �إلحصا3�s �لنيوZيلندية (١٩٩٩). �ملصد	: 

هذ] �ملجموعة من �لقو�عد تتبع �ملبا/¬ �لتوجيهية �ملقترحة للد��سا3 �الستقصائية   ٦٣

�ملنسقة الستخد�\ �لوقت �لV ¿ريها �ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية.
على ســــبيل �ملثاt، . �لد��ســــة �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت . نيوZيلند� لعا\   ٦٤

١٩٩٩ �2لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . جنو( )فريقيا لعا\ ٢٠٠٠.



٩٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

2تدعو �حلاجة )يضY= G تطبيق ترتيب لأل2لويا3 . �ملستو`   - ٤٨٦
�لثــــا? =�� جر` �إلبــــال® عن �لقيا\ بأكثر من نشــــا¦ �2حد من نفس 
rموعة �ألنشــــطة �ملحد/ . �ملستو` �ألt2 . نفس �لشرÀة �لزمنية. 
2. هــــذ] �حلالة، يتحد/ �لنشــــا¦ �أل�2 باســــتخد�\ ترتيــــب لأل2لوية 
برمــــوZ مــــن ثالثة 2)�بعة )�قــــا\. 2يـبني �جلدt2 ١٣ �لترتيب حســــب 

مرتبة �ألنشطة /�خل �ملجموعة 04، عمل �ألسر �ملعيشية.

 v لوية
مثا2 توضيحي لترتيب 	ألنشطة حسب 	أل  - ١٣ 2
	جلد
طائفة Pنشطة ألغر	E حتديد 	ألنشطة 	ألّ
لية 
	لثانوية

طائفة �ألنشطة
=عد�/ 2جبة )2 )كلة سريعة �2لتنظيف بعد �لك0412
حفظ �لطعا\ O2مv �جلعة0411
غسل �ملالبس �2لعناية �ألخر` ֲדا 0422
�لتنظيف . �لبيت0421
 حصد i2ع �ألغذية الستهال� �ألسر �ملعيشية0471
 شؤB2 �ألسر �ملعيشية0451��/=
�عاية �حليو�نا3 �ألليفة (باستثناs �حليو�نا3 �ملدللة)0432
�ألنشطة �ألخر` �ملتعلقة بصيانة �أل�0 �ملحيطة باملنـزt �2عاية 0433

�حليو�نا3 �ملدللة
 �لعناية بالنباتا3 �لصاحلة لألكل0431
=صال» )2 حتسني �لبيت0441
صيانة �لتدفئة �2مليا]0442
صيانة �ملركبا04433
)نشطة صيانة �لبيت �ألخر` غv �ملصنفة . موضع ±خر0449
=نتاo سلع �ألسر �ملعيشية0461
�النتقاال3 �ملرتبطة بعمل �ألسر �ملعيشية0488
)عماt �ألسر �ملعيشية �ألخر` غv �ملصنفة . موضع ±خر0499

/�ئر �إلحصا3�s �لنيوZيلندية (١٩٩٩). �ملصد	: 

	لرموX 	ملتعلقة باحلاال)/	ألنشطة 	خلاصة (هـ) 
قــــد تدعو �حلاجة =O Yصيــــص �موZ ملعاجلة حاال3 خاصة   - ٤٨٧

من قبيل �لنشا¦ ”ملs �ليومية �لزمنية“٦٥.
 “2ينبغــــي )يضــــB( G يتحد/ مســــبقG �مز ”بيانــــا3 مفقو/  - ٤٨٨
 للحاال3 �لÇ V يقم فيها �ملستجيب باإلبال® عن )' نشا¦ طو�t فتر

Zمنية Ç2 جتر )' مر�جعة )2 تقدير لبياr Bهوt لتد2ين �لنشا¦.
 .tلنشا¦ قد يتطلب �النتبا] . �لترميز هو �النتقا t2هنا� مثا  - ٤٨٩
فقد ُيرتِّب تصنيف لألنشطة �النتقاال3 2فقG للغر0 من �لرحلة. 2فيما 

يتعلــــق بتلــــك �لتصنيفا3، فإB �النتقاال3 �لV تتضمن عد )نشــــطة )2 
”�حال3“ قد تشــــكل صعوبا3 . �لترميز. 2هنا� )/� مفيد تتمثل 
. �عتبــــا� �لرحلــــة مبثابة ”حلقة“ ��3 نقطV بد�ية S2اية مشــــتركتني 
2نقطــــة حتوt. 2ترميز �لرحلة يبــــد) بتحديد هذ] �حللفة. 2يتوقف عد/ 
 tعلى كيفية تنقل �ملســــتجيب خال �حللقا3 �ملوجو/ . يومية �2حد
�ليو\ �ملُبّلغ عنه . �ليومية. 2تر/ )/نا] بعض �ألمثلة �ملتعلقة بكيفية ترميز 

�لرحال3.

�لرحلة �ملباشرU L¯ مكا� عمل �لشخص ��لعو�U L¯ �لبيت.   -
ميثل مســــكن )2 منـزt �لشــــخص نقطة �لبد�ية 2نقطة �لنهاية 
 Y= vملشــــتركتني للرحلــــة 2 ”ُتقطع“ �لرحلة (2هو ما يشــــ�
 tلعمل. 2هذ� مثا� Bبالوقت �ملقضي . مكا (tنقطــــة �لتحو
 Y= لعمــــل 2من �لعمل� Y= للرحلة مــــن �لبيت B( فيه Xيعتــــ
 Bيأخذ� Ê لبيــــت نفس �لغر0 - )' متعلق بالعمل - 2من�

نفس �لرمز.

�لرحلــــة U¯ �لعمــــل �منه ”يقطعهــــا“ �لقياP مبهمــــة. نأخذ   -
 Y= ملد�ســــة . �لطريق� Y= لتا�: ¿ر' =حضا� طفل� tملثا�
 Y= �لعمــــل . �لصبا» 2)خذ] بعــــض �لظهر . طريق �لعو/
�لبيــــت من �لعمل. عندئذ يكوB للرحلة غرضاB، يقابل كل 
منهما نشاطG متعلقG برحلة مستقلة. فالرحلة =Y �ملد�سة . 
�لصبــــا» متصلة برعاية �لطفــــل �2لرحلة بعد �لك =Y �لعمل 
متصلة بالعمل؛ 2ميكن )يضG فصل �حلة �لعو/ =Y نشاطني 

متعلقني بالرحلتني.

 Rثنا: (حد �ملتاجر: ¯U حلة	 ،mعلى ســــبيل �ملثا) مبهمة Pلقيا�  -
فتــــرL تنا�m �لغد�u R �لعمل. . هذ] �حلالة، تشــــكل �لرحلة 
=Y �لعمــــل 2منــــه حلقة �2حد 2ترمز علــــى �لنحو �لو��/ . 
�ملثاt �ألt2. )ما �لرحلة =Y �ملتجر فإSا تشكل حلقة مستقلة 
ميثل فيها مكاB �لعمل نقطة �لبد�ية �2لنهاية 2ميثل فيها �ملتجر 
نقطــــة �لتحوt. 2. بعض �حلــــاال3، قد يكوB من �لصعب 
حتديــــد نقطة �لتحوt. 2على ســــبيل �ملثــــاt، =�� جر` �لقيا\ 
بكثv من �ملها\ �ملختلفة )ثناs فتر تناt2 �لغد�s، عندئذ ميكن 
 2() حتديد نقطــــة �لتحوt بأSا �ملهمة �لV تطلبت )طوt مد

قاعد ما )خر`).

مغا�	L �لبيت، ��لقياP بأنشــــطة/مهاP °تلفة u :ماكن °تلفة   -
قبــــل �لعو�U L¯ �لبيت. . هــــذ] �حلالة، توصف �لرحلة بأSا 
حلقــــة 2حيد ميثل فيها �ملنـزt نقطة �لبد�ية �2لنهاية 2تتحد/ 
 Vملهمة �ل� ،tما (على ســــبيل �ملثــــا نقطــــة �لتحــــوt بقاعد
 Y= 2يتعني ترميز �لرحلة بالنســــبة .(�ســــتغرقت )طوt مــــد تفضل بعض �لبلد�B تصنيف هذ� �لنشا¦ على )نه ”)/�s �2جب 2ط6“.  ٦٥



٩٣

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

�لنو� �ملحد/ للنشــــا¦/�ملهمة، 2على سبيل �ملثاt، �لتسو!، 
2مساعد )فر�/ �ألسر �ملعيشية �آلخرين، =¸.

مغــــا�	L �لبيت للذهاU p¯ جهة :خر\ للقياP بعدL :نشــــطة   -
قبــــل �لعــــو�U L¯ �لبيت. ميثل �لبيت نقطــــة بد�ية 2نقطة Sاية 
�لرحلة. 2تتحد/ نقطة �لتحوt بالوصوY= t �جلهة 2مغا/�ִדا. 
2تأخــــذ �لرحلة =Y �جلهة من �لبيت �2لرحلة من �جلهة عائد� 
 Gلبيــــت نفس �لرمز. 2بعض �لتصنيفا3 يعطي �مز� معين� Y=
لتلك �لرحلة (على سبيل �ملثاt، يستخد\ �ملكتب �إلحصائي 
للجماعــــا3 �أل2�2بية �مز �لنشــــا¦ 991، �النتقاال3 ��3 

�لصلة بتغيـv �جلهة).

حتديد �لوقائع  - ٢
ميكــــن )B يقــــو\ حتليــــل �لوقــــت �ملقضي . نشــــا¦ ما على   - ٤٩٠
)ســــا~: ( ) ) rمــــو� �لوقت �ملقضي . �لنشــــا¦ . يو\ ما؛ 2 (() 
 tعد/ �ألحد�� )2 �قائع �لنشــــا¦ �لفر/يــــة �2لوقت �ملقضي فيها خال
�ليو\. نأخذ، على سبيل �ملثاt، �لنشا¦ �ملتعلق بتنظيف )سناB �لشخص 
بالفرشــــا. فالوقت �ملســــتخد\ . هذ� �لنشا¦ ميكن 2صفه بأنه rمو� 
 V2عد/ �ملر�3 �ل ،�لوقت �ملقضي . تنظيف )سناB �لشخص بالفرشا
ينظف فيها شــــخص )سنانه بالفرشا خالt �ليو\ (كل مر ينظف فيها 
 . )ســــنانه بالفرشــــا متثل �2قعة) r2مو� �لوقت �لذ' يقضيه كل مر
تنظيف )سنانه بالفرشا. 2فيما يتعلق بأنشطة )خر`، من قبيل �لو�جب 
�لبيV، قد يتمثل �جلانب �ألهم . مد �لنشــــا¦. 2فيما يتعلق بأنشــــطة 
)خر`، قد تكوB معرفة مد كل حد� فر/' هامة بنفس قد� معرفة 
�ملد �لكلية للنشــــا¦؛ 2على ســــبيل �ملثاt، فإB )�بع ساعا3 من �لعمل 
 Bمما تضعه �2قعتا Xك( Gلشــــا! �ملستمر قد تضع على كاهل �لفر/ عبئ�

.Bكل منهما ساعتا مد
2بوجــــه عا\، ُتعرَّ[ �2قعة �لنشــــا¦ مــــن ناحية 2قت �لبد�ية   - ٤٩١
22قت �لنهاية، �2ملعلوما3 �لسياقية �لV تصف )بعا/ �لنشا¦ �2ألنشطة 
�ألخــــر` �ملرتبطة ֲדذ] �لفتر �لزمنية. 2حيث تنتهي �لو�قعة، تبد) �2قعة 
جديــــد؛ 2يقــــاB= t �لو�قعة تنتهي عندما Àد� تغv . �لنشــــا¦ )2 . 
�2حــــد على �ألقل من متغ3�v �لســــيا! �ملعينة �ملرتبطة بالنشــــا¦. 2. 
�لد��ســــا3 �الستقصائية �لV يســــجل فيها نشا¦ )2 )كثر من �ألنشطة 
 Y= Gيض( vلنشــــا¦ �لثانو' يشــــ� . vلتغ� B�2حد، فإ B± . `/تؤ Vل�

.بدs �2قعة جديد
2نفر0 على سبيل �ملثاt، يومية فتر�g 3د/ جتمع �ملعلوما3   - ٤٩٢
�ملتعلقة باألنشــــطة �لرئيسية �2ألنشــــطة �لثانوية، �2ألشخا« �حلاضرين 
خالt �لنشــــا¦ �لرئيســــي �2ملــــكاB )2 �ملوقع �لذ' حد� فيه �لنشــــا¦ 
 �لرئيســــي. 2. هذ� �ملثاt، حتد� �2قعة لنشــــا¦ �ئيســــي . كل فتر
 B2�2ألشــــخا« �حلاضر ،(2جد B=) 'منية يظل فيها �لنشــــا¦ �لثانوZ

 vمن هذ] �لعناصر �لثالثة، يشــــ '( . v2)' تغيـ .vتغيـ B2بد B�2ملكا
 vلو ظل �لنشــــا¦ �لرئيســــي كما هو. �2لتغيـ Ëح =Y بدs �2قعة جديد
. )' نشــــا¦ �ئيسي يشv )يضY= G بدs �2قعة جديد. 2يو�/ �لشكل 
٦ )/نا] صفحة من يومية فتر�g 3د/ على �لنحو �ملبني )عال] تشــــمل 
Ðا? 2قائع فريد. فالو�قعة ١ (=يقاÙ �ألطفاt) تنتهي . �لساعة ٧/١٠ 
2تتغــــY= v �لو�قعة ٢ (تناt2 طعا\ �إلفطا�) بســــبب �لتغv . �لنشــــا¦ 
�لرئيســــي. 2تستمر �لو�قعة ٢ ملد ٢٠ /قيقة 2تنتهي عندما يبد) نشا¦ 
�ئيسي جديد (�فع �ألطبا! عن �ملائد). 2يالحظ )B للو�قعتني ٦ ٧2 
نفس �ألنشــــطة �لرئيســــية �2لثانوية 2لكن حقيقة )B �ملتغv ”�ألشخا« 
 Y= v2حد]“ تش” Y= لو�قعة ٦� . “B2من ”±خر vيتغ “B2حلاضر�

�نتهاs �لو�قعة ٦ 2بد�ية �لو�قعة ٧.
حتديد �لوقائع

قبل =/خاt �لبيانا3، ينبغي حتديد �لوقائع . �ليومية. �2لناتج   - ٤٩٣
�ألساســــي uذ� �إلجر�À sد/ بد�ية S2اية �لوقائع �لفريد . كل يومية. 
 t2هــــذ� يتم بوضع عالمة على 2قت بد�ية كل �2قعة (على ســــبيل �ملثا
برســــم /�ئر حوt �لفتــــر �لزمنية �ملحد/ على �الســــتما� )2 )2قا3 

�لبد�ية �2لنهاية �ملسجلة فيما يتعلق بيوميا3 �لفتر�3 �ملفتوحة).
2لتســــهيل =/خاt �لبيانا3، ينبغي )B تكوi Bيع �ملعلوما3   - ٤٩٤
�uامة بشــــأB �لو�قعة مســــجلة على �لســــطر �ألt2 �ملؤشــــر عليه �ملتعلق 
بالو�قعة (�لســــطر �ملقابــــل لوقت �لبد�ية). Ç ��=2 تشــــتمل �ليومية على 
عمو/ gد/ مســــبقG للرموZ (على ســــبيل �ملثاt، �ملعلوما3 �لســــياقية)، 
فإنــــه يلز\ تد2ين هذ] �لرموZ بالقر( من �لوصف �ملدB2. 2من �أل�ية 
عــــد\ 2جو/ غمو0 بشــــأB )' مــــن �لرموZ يتصل بأ' من �ألنشــــطة 
2/)2 �لفتر�3 �لزمنية . �ليومية. 2عند تد2ين �ملالحظا3، �2لتصويبا3 
�لتحريرية �2لرموZ . �ليوميا3، ينبغي �ستخد�\ عالما3 بأقال\ ªتلفة 

�أللو�B )2 قلم �صا« للتميـيز بينها.
2يــــر/ . �ملرفق ١٢ مثــــاt توضيحي لنتيجــــة ترميز �لوقائع   - ٤٩٥
 Gعليها . �ليومية. 2. �ليومية �ملبينة، جر' ترميز �ألنشطة 2فق v�2لتأش
لتصنيــــف من ثالثــــة )�قا\. 2)/�جت �ملعلومــــا3 �ملتعلقة بـ ”�ملوضع“ 
 . Zتعني ترميزهــــا؛ 2/2ِّنت �لرمو Ê من 2صف �لنشــــا¦ 2من sكجز
 tحو �لعمو/يــــن �ألخvيــــن لليومية. 2جر` فصل �لو�قعة برســــم /�ئر

2قت بد�يتها.

ترميز متغ3�v �لسيا!  - ٣
٤٩٦ -  ميكن iع �ملعلوما3 �لسياقية . يوميا3 �ستخد�\ �لوقت. 
2كمــــا نوقــــش . �لفصل �لثالــــث، ميكن �لتقا¦ هــــذ] �ملعلوما3 على 
)فضل 2جه باالختيا� �ملتعقل ملتغ3�v �لســــيا! 2بوضع طو�ئف �لترميز 

�2ختبا�ها لكي توفر �لبيانا3 �لالZمة للتحليل �ملزمع.



٩٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

مثا2 توضيحي لوقائع 
	��� v يومية 	لشكل ٦ - 

�لنشاa �لثانو��لنشاa �لرئيسي�لوقت�لو�قعة

�ألشخاE �حلاضر��

�حد^

 mطفا:
u سن 
صفر-٩

فر� Dخر 
 Lألسر� u

�ملكا�Dخر���ملعيشية

٠٧/٠٠-١٠٧/١٠tلبيت×)يقظُت �ألطفا�

××حتدثُت مع )سرتنا2لُت �إلفطا�٠٧/١٠-٢٠٧/٢٠

٠٧/٢٠-٠٧/٣٠××

٠٧/٣٠-٣٠٧/٤٠×�ستمعت =Y �لر�/يو)خليُت �ملائد

×حتدثُت مع )طفا�ساعد3ُ �ألطفاt . ��تد�s �ملالبس٠٧/٤٠-٤٠٧/٥٠

�هبـــت =Y مركز �لرعايـــة �لنها�ية، ٠٧/٥٠-٥٠٨/٠٠
�النتقاt س�v على �لقدمني×س�v على �لقدمني

�النتقاt باحلافلة×قر)3ُ �لصحيفة�النتقاt باحلافلة =Y �لعمل٠٨/٠٠-٦٠٨/١٠

×�النتقاt باحلافلة =Y �لعمل٠٨/١٠-٧٠٨/٢٠

مكاB �لعمل×�لعمل �لعا/'٠٨/٢٠-٨٠٨/٣٠

�2قعة جديد بسبب �لتغv . �لنشا¦ �لرئيسي. 2تبد) 
�لو�قعة . �لساعة ٠٧/١٠ 2تنتهي . ٠٧/٣٠.

 “B2ألشخا« �حلاضر�” . vبسبب �لتغ �2قعة جديد
من ”±خرB2“ =لى ”2حد]“.

2يــــو�/ �لفصل �لثالث )يضG خيا�يــــن جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة   - ٤٩٧
باملعلوما3 �لســــياقية. 2يتمثل �خليــــا� �ألt2 . =ضافة عمو/ . �ليومية 
لكل متغv من متغ3�v �لسيا! gل �الهتما\. 2يتعني =كماt هذ� �لعمو/ 
 مســــبقG. 2يتمثل �خليا� Zمبعرفة �ملســــتجيب باســــتخد�\ طو�ئف مرمو
�لثا? . iع �ملعلوما3 كجزs من 2صف �لنشــــا¦ على �لنحو �لو��/ 
. �ألمثلة �لتالية: 2ســــيلة �النتقــــاt - �نتقل =Y �ملركز �لصحي باحلافلة 
- �2ملوضع - با� فاكهة على ناصية �لشا��؛ �2لغر0/”ملن“ - àَّم 

�لو�لد �ملريض �لذ' يعيش مع �ملستجيب، 2ضمد جر�حه.
 3�vلر/2/ �ملتعلقة مبتغ� B( �2لشاغل �لرئيسي هو �لتحقق من  - ٤٩٨
 Gيكن �لر/ �ملسجل متمشي Ç ��=2 .على �لنحو �لصحيح Zلسيا! مرمو�
 Ç ��= 2( على ما يبد2 مع طبيعة �لنشــــا¦ )2 مع �ملعلوما3 ��3 �لصلة
يكن �لر/ مرمو�Z، عندئذ تدعو �حلاجة =Y �لقيا\ بعملية مر�جعة لتقيـيم 

هل من �ملمكن تصويب �لر/ )2 تقدير].

مر	جعة 	ليوميا)  - 2	�

�العتبا��3 �لعامة . �ملر�جعة  - ١

٤٩٩ -  مر�جعــــة �لبيانــــا3 هي تطبيق �لضو�بط �لــــV حتد/ �لبيانا3 
�ملفقو/، )2 �لباطلة )2 غv �ملتســــا2قة . )/3�2 �لد��ســــة �الستقصائية 
)2 �لV تشــــY= v سجال3 �لبيانا3 �لV من �ملحتمل )B تكوB خاطئة. 
2بعــــض هذ] �لضو�بط يتضمن �لعالقا3 �ملنطقية �لV تنتج مباشــــر من 
�ملفاهيــــم �2لتعا�يــــف. �2لبعــــض �آلخر عملي =Y حــــد )بعد من حيث 
�لطبيعــــة 2يتحقــــق نتيجة تطبيق �الختبا��3 )2 �إلجــــر�3�s �إلحصائية 
(علــــى ســــبيل �ملثاt، )ســــاليب حتليل �خلــــو��o) )2 بضو�بط تســــا2! 
خا�جية من �ملجموعا3 �لســــابقة لنفس �لد��ســــة �الستقصائية )2 من 

مصا/� )خر`.



٩٥

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

٥٠٠ -  2مها\ �ملر�جعة تؤ/َّ` كجزs من عمليا3 �لتحقق �مليد�? . 
مرحلة iــــع �لبيانا٦٦3 2قبل 2)ثناs 2بعد �لتقا¦ �لبيانا3. 2. مرحلة 
جتهيــــز �لبيانا3، تتضمن �ملها\ عا/ =جر�3�s كتابية ()2 يد2ية) (على 
ســــبيل �ملثاt، �لترميز، 2تصحيح �لقيو/�3 . �ليوميا3، �2لتأشv على 
 Y= '/لوقائع) فضًال عن �ســــتخد�\ ضو�بط �ملر�جعة �ملحوســــبة مما يؤ�
)/�s بعــــض �ملها\ ±ليG (على ســــبيل �ملثاt، ضو�بط �ملــــد`، �2لضو�بط 
 Vملنطقيــــة، 2تقديــــر �لقيم �ملجهولة) 22ضع =شــــا��3 على �حلاال3 �ل�
حتتاY= o مزيد من �الستعر�0 )2 �إلجر�3�s. ��ضع :يض6 سجال' 
�لبيانا' ملزيد من �ملر�جعة نتيجة Uثبا' عدP حتيز �لبيانا'٦٧ قبل Uعد�� 

�لتبويبا' �لنهائية من بيانا' �لد	�سة �الستقصائية.
2)هــــد�[ �ملر�جعــــة ثالثيــــة (Granquist, 1984): تنظيم   - ٥٠١
�لبيانا3، 2توفv معلوما3 عن جو/ بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية، 
2توفv �ألسا~ لتحسني )/� �لد��سة �الستقصائية . �ملستقبل. 2يتألف 
”تنظيف �لبيانا3“ منو�جيG من =�Zلة �لبيانا3 �لباطلة، )2 غv �ملتسا2قة 
)2 ”�ألخطــــاs �لقاتلــــة“ �ألخر`. 2تنفذ هــــذ] �لتنقيحا3 على )فضل 
2جــــه كجــــزs من �لتجهيــــز �آل� للبيانا3. 2تشــــv �لتنقيحا3 �ملتعلقة 
باالستفســــا��Y= 3 �لبيانا3 �لÀ Vتمل )B تكوB خاطئة. 2يؤ/' هذ� 
�لشــــكل من �ملر�جعة =Y �لقيا\ بإجر�3�s يد2ية، 2متابعة �ملستجيـبني، 
 3�vتغيـ '( s3 ضئيلة )2 عد\ =جر��vتغيـ sجر�= ،Bمن �ألحيا v2. كث
. �لبيانــــا3. 2قد )ظهر3 �خلــــ3�X �لقطرية )B مر�جعة �لبيانا3 ميكن 
 B(2 لنشا¦ �ملفر/ �ألغلى تكلفة للد��سة �الستقصائية بالعينة� Bتكو B(
�لتنقيحا3 �ملتعلقة باالستفســــا��3 هي �ملسؤ2لة بوجه عا\ عن ��تفا� 
تكاليف �ملر�جعة (Fellegi and Holt, 1976). 2لذلك ُيقتر» ترشيد 
�لتنقيحا3 �ملتعلقة باالستفســــا��3. 2مما�سة �ملبالغة . �ملر�جعة ليست 
 B( ا ميكنS= باهظة �لتكلفة من ناحية �ملو��/ 2/قة �لتوقيت فحسب، بل
 oمة �لبيانا3 مع �لنما�sناجتة عن مو� تؤ/' )يضY= G حتيز�3 شــــديد
�لضمنيــــة �لV تفرضهــــا �لتنقيحا3. 2هكذ�، ينبغــــي )B تعمل �ملكاتب 
�إلحصائية على حتقيق تو�BZ مناســــب بني �كتشا[ �ألخطاs �2لتكلفة 

(�ملرجع نفسه).
2بصو� تقليدية، �نصب تركيز �ملر�جعة على تنظيف �لبيانا3   - ٥٠٢
ال على �uــــد[ �ألكثر فائد بكثv �2ملتعلق بتوفv معلوما3 عن عملية 
�لد��ســــة �الستقصائية، ســــو�s لتكوB مبثابة مقايـيس للجو/ فيما يتعلق 
بالد��ســــة �الســــتقصائية �حلاليــــة )2 القتر�» حتســــينا3 . �لد��ســــا3 
�الستقصائية �ملقبلة. 2. هذ] �حلالة، ميكن )B تكوB �ملر�جعة ��3 قيمة 
ال ُتقد� فيما يتعلق بصقل �لتعا�يف، 2حتسني تصنيف �ألنشطة 2)/3�2 

�لد��ســــة �الســــتقصائية، 2تقيـيم جو/ بيانا3 �ليومية، 2حتديد مصا/� 
�ألخطــــا� �خلا�جة عــــن �ملعاينة. 2لتحقيق هذ� �uــــد[، حتتاo �ملكاتب 
�إلحصائية =Y �صد ســــv �لعمل 2=عد�/ مســــا��3 �ملر�جعة، 2عمليا3 

تشخيص 2مقايـيس )/�s لتحديد )فضل �ملما�سا3 (�ملرجع نفسه).
2عملية مر�جعة يوميا3 �ســــتخد�\ �لوقت جزs ال يتجز) من   - ٥٠٣
عملية �لترميز. 2هكذ�، فإB قضايا �لتخطيط �2لتنظيم �ملتعلقة بالتد�يب، 
 Gنوقشــــت )عــــال] تتعلق )يض Vل� �2لرصد �2إلشــــر�[ 2مر�قبة �جلو/

بعملية �ملر�جعة.

�ملتعلقـــة بيوميا3  ضو�بـــط �ملر�جعـــة   - ٢
�ستخد�\ �لوقت

تر/ )/نا] بعض �حلاال3 �لشائعة �لV تتطلب =جر�s تنقيحا3   - ٥٠٤
. بيانا3 �ليومية 2مما�سا3 قطرية =يضاحية.

	لضو	بط 	ألساسية  ( P )
. يومية �لـ ٢٤ ساعة، ¿ب )B يغطي rمو� �لوقت �ملتعلق   - ٥٠٥
باألنشطة ٢٤ ساعة. 2يتمثل ضابط )ساسي . �لتحقق من عد\ 2جو/ 
ثغــــر�3 . �ليوميــــة. 2بعبا� )خر`، عد\ 2جو/ فتــــر�Z 3منية Ç ُيبلغ 
عن )' نشــــا¦ فيها. 2هذ� يعB( 6 2قت �نتهاs �لنشا¦ �لرئيسي ينبغي 
)B يكــــوB 2قت �بتد�s �لنشــــا¦ �لرئيســــي �لتا�. 2. حالة �ســــتخد�\ 
تصميم لفتر�3 مفتوحة . �ليومية )2 . حالة �إلبال® عن )2قا3 بد�ية 
S2اية �ألنشــــطة �لرئيسية، ينبغي عد\ 2جو/ تد�خال3 . )2قا3 بد�ية 

�ألنشطة �لرئيسية �ملتعاقبة.
2تر/ )/نا] ضو�بط معينة )خر`.  - ٥٠٦

عد! 
جو� بيانا) مد
نة v فتر� Xمنية معينة  (d)
تتمثــــل �خليا��3 �ملتعلقة مبعاجلة هــــذ] �حلالة فيما يلي: ( ) )   - ٥٠٧
�لترميــــز كبيانا3 مفقو/؛ )2 (() تقدير نشــــا¦ للفتــــر �لزمنية. 2قد 
يســــتند تقديــــر �لبيانا3 �ملجهولة =Y معلوما3 . �ليومية (على ســــبيل 
�ملثاt، �ملعلوما3 �لV تشــــY= v �حتماt �ســــتمر�� �لنشــــا¦ �ملُبّلغ عنه 
ســــابقY= 2( (G معلوما3 مستخلصة من يوميا3 )فر�/ �ألسر �ملعيشية 
�آلخريــــن �لV تغطــــي نفس �لفتر �لزمنية. 2ير/ فيمــــا يلي مثاt لتقدير 
 ،شائع. =�� كانت �لفتر �لزمنية متفقة مع فتر �لنو\ بالليل �ملقبولة عا/

ُيد�o �لرمز ”نائم“ . �لفتر �لزمنية.
2ليســــت هنــــا� حاجــــة )2 ال ينبغي )B تكــــوB هنا� حاجة   - ٥٠٨
لتقدير �لبيانا3 �ملجهولة . iيع �لفتر�3 �لزمنية �لفا�غة. 2على سبيل 
�ملثاÇ ،t تضع �لد��ســــة �الســــتقصائية �لV )جرִדا )ستر�ليا عا\ ١٩٩٧ 
 Bيكن باإلمكا Ç ليو\ ما� tحدثت خال Vتقدير�3 للفتر�3 �لزمنية �ل
�ســــتخال« �لك بوضو» من يوميا3 )فر�/ �ألسر �ملعيشية �آلخرين. 

تر/ . �لفصل �لســــابع مناقشة لد�2 �ملر�جعة . مرحلة �لعّد للد��سة �الستقصائية   ٦٦

الستخد�\ �لوقت.
يناقش �لفصل �حلا/' عشر مسألة =ثبا3 عد\ حتيز �لبيانا3.  ٦٧



٩٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 Bتضع �لد��ســــة �الســــتقصائية لكند� عا\ ١٩٩٧ تقدير�3 =�� كا Ç2
�لوقــــت �لضائــــع )طوt من ١٠ /قائــــق. 2باإلضافــــة =Y �لك، كانت 
�ليوميا3 �لV تضمنت )نشطة Ç يُبلغ عنها ملد تزيد عن )�بع ساعا3 

خالt �ليو\ ُتعتX مبثابة عد\ �ستجابة للوحد (�ليومية).
	لتد	خال)  (+)

تدعــــو �حلاجــــة =Y مر�جعة تد�خــــل )2قا3 بد�ية �ألنشــــطة   - ٥٠٩
�لرئيسية �ملتعاقبة للقضاs على هذ� �لتد�خل. 2. �لشكل ٧، على سبيل 
 �ملثاt، يتد�خل 2قت بد�ية �لنشا¦ ”تناt2 �لغد�s“ (١١/٤٠) مع �لفتر
 - ١١/٠٠) “Bلزمنية �ملُبّلغ عنها للنشــــا¦ �لســــابق ”شــــاهد �لتلفزيو�
١٢/٠٠) 2إل�Zلة �لتد�خل، ُيعدtَّ 2قت �نتهاs �لنشــــا¦ �لســــابق 2ُينقح 

2قت بد�ية �لنشا¦ �لتا� ليتو�فق مع هذ� �لوقت �جلديد.

قو	عد �يضاحية لتنقيح 	لفتر	) 	ملتد	خلة 	لشكل ٧ - 
aكا��لنشا¯U نقح
B١١/٠٠ - ١١/٠٠١١/٥٠ - ١٢/٠٠شاهد �لتلفزيو

١١/٥٠ - ١١/٤٠١٢/١٥ - ١٢/١٥

	ألنشطة 	ملغفلة  (�)
هنا� بعض �ألنشــــطة �لV من �لو�ضح )B تكوB قد حدثت   - ٥١٠
2لكنها Ç تنعكس . �ليومية. 2على سبيل �ملثاt، قد يكوB من �ملتوقع 
بد�جــــة معقولــــة )B حتــــد� لكل فر/ �2قعــــة �2حد علــــى �ألقل فيما 
يتعلق بالنو\، )2 باألكل )2 بنشــــا¦ للرعاية �لشــــخصية كل يو\. 2=�� 
Ç تتضمن �ليومية )' بال® عن �ألكل 2/)2 �لشــــر( )2 )نشطة �لرعاية 
�لشخصية (على ســــبيل �ملثاt، �الستحما\)، ميكن �ستخد�\ معلوما3 
من �ليوميا3 �ألخر` ألفر�/ �ألســــر �ملعيشية لتقدير هذ] �ألنشطة، =�� 

كانت متاحة.
2يتمثــــل )حــــد )كثر �ألخطاs شــــيوعG . تد2يــــن �ليوميا3   - ٥١١
. عــــد\ �إلبال® عن �لنــــو\ بالليل. 2هنا� =جــــر�s تنقيحي uذ] �حلالة 
جر` �ستخد�مه . �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . )ستر�ليا 
 ،3�sلعــــا\ ١٩٩٧ ميثله �لتسلســــل �لتا� (�ملكتب �ألســــتر�� لإلحصا

:((١٩٩٧
هل iيع �أل2قا3 موضحة؟

هــــل تبد2 �ألنشــــطة �ملد2نة . �ليوميــــة معقولة (على  نعم:   -
 2( (Bلليل �ســــتعد�/� المتحا� tلد��ســــة طو�� ،tســــبيل �ملثا

هنا� تعليق تفسv' من �لباحث؟
)قبل �ألنشطة �ملسجلة. نعم:   •

ضع عالمة تشــــS( Y= vا مفقو/ (للبت فيها  ال:   •
مبعرفة �ملشر[).

 2( ،âلفر�� Y= )لذها� Y= =�� كانت هنا� )ية =شا� ال:   -
�لنهو0 من �لفر�â، عندئذ )/�o �مز �2قعة نو\.

فقد	� خطو� متوسطة جوهرية (هـ) 

قد يبلغ �ملستجيبوB عن سلسلة من �ألنشطة �لV قد تتضمن   - ٥١٢
فجــــو منطقية بســــبب فقد�B نشــــا¦ كاB ينبغي )B يعقب )2 يســــبق 
نشاطG ±خر. 2على سبيل �ملثاt، قيا\ �ملستجيبة باإلبال® عن )Sا )عد3 
2جبــــة 2لكنها Ç تبلغ )Sــــا تنا2لت �لطعا\. )2 قد يبلغ �ملســــتجيب )نه 
 Ëلوقت ح� . vكب ”قر) كتابÊ “G ”)خذ �لدs�2“ مع 2جو/ فجو
�ملعلومــــة �لتاليــــة. . هذ] �حلالة، قد يفترB( 0 �ملســــتجيب �ســــتمر . 

.s�2بعد )خذ �لد sلقر��
2هنا� مشــــكلة من هذ� �لطابع )كثر تعقيد� 2لكنها شــــائعة   - ٥١٣
 .t�2قعة �نتقا B2ملوضع بــــد� . v2تتمثــــل . حالــــة �إلبال® عن تغيـــــ
 tلوقت �ملســــتخد\ لالنتقا� . 2هنا تتمثل مفر/�3 �ملعلوما3 �ملفقو/
2متغ3�v �لســــيا! (على ســــبيل �ملثاt، 2ســــيلة �النتقــــاt) فيما يتعلق 
بالرحلة. 2تر/ . �إلطا� ٦ )/نا] =جر�3�s لتقدير 2قت �لرحلة، 3/�2 

. �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . )ستر�ليا لعا\ ١٩٩٧.

	لقيو�	) 	ملتعد��  (
)
قد ُيبّلغ �ملستجيبوB عن نشاطني )2 )كثر . عمو/ ”�لنشا¦   - ٥١٤
�لرئيســــي/�أل�2“. �2ألشــــكاt �لرئيســــية للبيانا3 �ملتعلقة باألنشــــطة 

�ملتعد/ هي:
�ألنشــطة �لV حتـد� . نفس �لوقـــــت (بعبـــا� �حلالة ١ -   -

)خر` �ألنشطة �ملتز�منة).  
�ألنشــطة �ملتعاقبــة على مــد` عــد/ من �لفــتر�3 �حلالة ٢ -   -
2( Gحـــد �ألنشــــطة مؤقتــ( Bلزمنــية حـيث يــكو�  
”فو�يـــG“ تقريبG 2يستغر! �لنشا¦ �آلخــر فـــتر  
)طـــوt بكثv نسبيـــG (على سبيل �ملثـــاt، نظـــف  

.(âلفر�� Y= �2هب )سنانه بالفرشا  
.�ألنشطة �ملتعاقبة �ملد2نة . فتر Zمنية �2حد �حلالة ٣ -   -

نشــــاطاB مســــجالB على )Sما متز�منني 2لكنهما �حلالة ٤ -   -
متعاقباB بوضو».  

. �حلالــــة ١، ســــتدعو �حلاجــــة =Y حتديــــد ما هو �لنشــــا¦   - ٥١٥
�لرئيســــي 2ما هو �لنشــــا¦ �لثانو'، 2قد تكوB هنــــا� بعض �حلاال3 
�لV تدعو =Y �لقيا\ باملر�جعة لضماB( B تكوB قو�عد �لترتيب حسب 
�أل2لوية مطبقة بشــــكل ثابت . ترميز �ألنشطة. 2فيما يتعلق باألنشطة 
 Gملتعاقبــــة (�حلــــاال3 ٢-٤)، يتعني معاجلة كل نشــــا¦ بوصفه نشــــاط�
 Gبني �ألنشــــطة 2فق GعZصيص �لوقت موO Bيكو B( 2ينبغــــي Gئيســــي�
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�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

لقاعد ما. 2فيما يتعلق باحلالة ٢، =�� كاB �لنشا¦ �ملؤقت قد �ستغر! 
 جد�، عندئذ ميكــــن )B تتمثل �لقاعــــد . )نه يتعني عد\ vقصــــ مــــد
ترميز]. 2. �حلالة ٤، قد يكوB من �ملمكن )B يعاÑ �لنشــــاطاB بالفعل 
بوصفهما نشــــاطG �2حد� (على ســــبيل �ملثاt، قا\ بالطهي 2)عد ُعلب 

�لساند2تشا3 للبيع).

	ألنشطة 	لثانوية  (X)
٥١٦ -  هنــــا� حالتاB قد تدعو �حلاجة فيهمــــا =Y =جر�s تنقيحا3 
. بيانا3 �ألنشــــطة �لثانوية: . حالة تســــجيل )كثر من نشــــا¦ �2حد 
بوصفه نشــــاطG ثانويG؛ 2. حالة عد\ �إلبال® عن )' نشــــا¦ ثانو'. 
 Vمماثلة لتلك �ل �2الختالفا3 . �إلبال® عن �ألنشــــطة �لثانوية �ملتعد/

ُنوقشت فيما يتعلق باألنشطة �لرئيسية. 2لذلك فإB �إلجر�3�s �ملتعلقة 
باملر�جعة �2لترميز مماثلة لتلك �لV ُنوقشت . �لفر� �لسابق.

2. حالــــة �إلبال® عن )نشــــطة متعد/، مــــن �أل�ية 2ضع   - ٥١٧
قو�عــــد لترتيب �أل2لويا3 ميكن مبوجبها �ختيا� نشــــا¦ )2 )كثر. 2مع 
 Bها �ملســــتجيبوXما يعت �vامــــة كثu� لعديد من �ألنشــــطة� B( مر�عــــا
)نشــــطة ثانوية 2من Ê ال ُيبّلغ عنها =ال =�� ُجمعت �ألنشــــطة �لرئيسية، 
ينبغي =عطاs �أل2لوية =Y هذ] �ألنو�� من �ألنشــــطة مثل �لعمل �ملنـز� 
غv �ملدفو� �ألجر، �2عاية �ألطفاt، �2عاية �ملســــنني �2عاية �ملرضى 

�2ملعوقني.
2عمًال مببا/¬ مماثلة، فإنه . حالة عد\ �إلبال® عن نشــــا¦   - ٥١٨
ثانــــو'، قد يكــــوB من �لضر�2' �ســــتعر�0 ما =�� كانت �ألنشــــطة 
�لــــV ¿ر' �إلبال® عنها بالنقــــص . كثv من �ألحياB - عا/، �عاية 
�ألطفاt )2 �عاية �ملسنني، )2 �ملرضى )2 �ملعوقني - قد ُنفذ3 بالفعل. 
2ميكن �لقيا\ بذلك باملقا�نة باملعلوما3 �لســــياقية �2ملعلوما3 �ألساسية 
��3 �لصلة (على سبيل �ملثاt، ”مع من“؛ 2تكوين �ألسر). 2. حالة 
2جــــو/ /الال3 على �إلبال® بالناقص، تدعو �حلاجة =O� Yا� قر���3 
بشــــأB ما =�� كانت تستخد\ �ملعلوما3 إلضافة بيانا3 )2 تقديرها )2 

2ضع عالمة على �ليومية للقيا\ مبزيد من �الستعر�0.

	ملعلوما) 	لسياقية  (¤)
قد تكوB �لر/2/ �ملتعلقة مبتغ3�v �لسيا! =ما مفقو/ )2 تبني   - ٥١٩
)Sا غv متســــا2قة مع �لقيو/�3 �ألخر` . �ليومية. فإ�� كانت �لر/2/ 
مفقــــو/، يتعــــني على �لقائــــم بالترميز حتديد �مز مناســــب من 2صف 
�لنشــــا¦ )2 مــــن �ملعلوما3 �ألخــــر` �لو��/ . �ليومية )2 �ســــتبيانا3 
 �ملعلومــــا3 �ألساســــية )2 �ليوميــــا3 ”�ملؤيد“ �ملتعلقة بأفر�/ �ألســــر
�ملعيشــــية. 2يو�/ �جلــــدt2 ١٤ )/نا] =جر�3�s ميكــــن تطبيقها . حالة 
فقد�B متغv �لسيا! ”موضع �لنشا¦“ فيما يتعلق بأحد �ألنشطة �ملُبلغ 

عنها (�ملكتب �ألستر�� لإلحصا3�s، ١٩٩٧)، �لصفحة ١١).
 Gمســــبق Gصصª ميثل �لرمز ”00“ �مز� ،t٥٢٠ -  2. هــــذ� �ملثــــا

ملعاجلة �لبيانا3 �لفاقد فيما يتعلق مبتغv �لسيا! هذ�.
�2لبــــت . مر�جعة )2 تقدير متغv ســــيا! من عدمه يتوقف   - ٥٢١
 vعلى �ملعلوما3 �ملتاحة �2الســــتخد�\ �لتحليلي �ملزمع للمتغ vبقد� كب
2تو�/ �ملو�صفا3 �ملتعلقة مبتغv �لسيا! ”ملن“ . �لد��سة �الستقصائية 
الستخد�\ �لوقت . )ستر�ليا لعا\ ١٩٩٧ مثاًال يـبني كيف )B �لغر0 
�لتحليلــــي Àد/ مو�صفا3 �ملر�جعة 2تقديــــر �لقيم �ملجهولة. 2قد تعلق 
)حد �ألهد�[ �لتحليلية للد��ســــة �الســــتقصائية بوقائع �لعمل �لطوعي 
�2لرعايــــة. 2هكذ�، �ســــتخدمت =جر�3�s �ملر�جعة �ملبــــا/¬ �لتوجيهية 

�لتالية (�ملكتب �ألستر�� لإلحصا3�s، ١٩٩٧)، �لصفحة ١٠).

	إلجر	(	) 	ملتعلقة بتقدير مد� 	لرحلة  	إلطا� ٦ - 
	ل} 	عتمدها 	ملكتب 	ألستر	� لإلحصا(	)

=�� كانت �حلة �لعو/ موضحة، �ســــتخد\ مدִדا لو�قعة   -
.�لرحلة �ملفقو/

=�� كانــــت نقطــــة �جلهة �ملقصو/ )2 نقطــــة �ملغا/� هي   -
”. �لعمــــل“ )2 كانــــت نشــــاطG له 2قــــت بد�ية S2اية 
gد/يــــن، تؤخذ مد �لرحلة مــــن �لو�قعة قبل فتر �لعمل 
)2 بعدها، بافتر�B( 0 �ألشــــخا« يعلموB عا/ )2قا3 

بد�ية �2نتهاs عملهم.
=�� كانــــت �جلهة �ملقصو/ متاجر )2 مكاB نشــــا¦ ±خر   -
22قت �لوصوt غg vد/، تؤخذ مد �لرحلة من �لنشا¦ 

�حلا�.
=�� كانت �لد�2 �لكاملة للرحلة مغفلة، �نظر . يوميا3   -
)خر` . �ألســــر �ملعيشــــية ملعرفة ما =�� كانت تتضمن 
�ملعلوما3 �لالZمة (على ســــبيل �ملثــــاt، �مبا كاB بعض 
 .2 .(tالنتقا� sملعيشية مع �ملستجيب )ثنا� )فر�/ �ألســــر
� �2قعة  حالــــة عد\ 2جو/ معلوما3 متاحــــة، عندئذ ُتقدَّ
�حلــــة مدִדــــا ١٠ /قائق ما Ç تكن هنا� )ســــبا( قوية 
تدعو =Y �ختيا� مد ªتلفة (على سبيل �ملثاt، معلوما3 

عن �ملو�ضع �2ملسافا3 . �ملنطقة).
 =�� كانت مد �لنشــــا¦ �ملتضمن �2قعــــة �لرحلة �ملفقو/  -
شــــديد �لقصــــر ³يث تكــــوB �لرحلة غــــv ��3 )�ية، 

عندئذ ُيرمز �لنشا¦ كما هو مسجل فحسب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

.((١٩٩٧) 3�sملكتب �ألستر�� لإلحصا� �ملصد	: 
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 bحالة فقد متغ v ل} ميكن تطبيقها	) 	(	إلجر	  - ١٤ 2
	جلد
سياu ”موضع 	لنشا�“ ألحد 	ألنشطة 	ملُبّلغ عنها

١ هل ميكــــن �ســــتنتاجه بصو� �خلطو
صحيحة من طبيعة �لنشا¦؟

=�� كانــــت �إلجابة بنعم، ضع 
�لرمز بناsً على �لك

=�� كانت �إلجابة بال، ��هب 
٢ =Y �خلطو

٢ هل ميكــــن �ســــتنتاجه بصو� �خلطو
صحيحــــة من موضع �لنشــــا¦ 
�لــــذ' ســــبق �إلبــــال® عنه . 

�ليومية؟

=�� كانــــت �إلجابة بنعم، ضع 
�لرمز بناsً على �لك

=�� كانت �إلجابة بال، ��هب 
٣ =Y �خلطو

٣ هل ميكــــن �ســــتنتاجه بصو� �خلطو
 صحيحة من �ملعلوما3 �لو��/

. �ليوميا3 �ملؤيد؟

=�� كانــــت �إلجابة بنعم، ضع 
�لرمز بناsً على �لك

=�� كانت �إلجابة بال، ��هب 
٤ =Y �خلطو

٤ =�� Ç تكن هنا� معلوما3 متاحة، ضع �لرمز ”00“�خلطو
.((١٩٩٧) 3�sملكتب �ألستر�� لإلحصا� �ملصد	: 

٥٢٢ -  2ال ¿وZ تغيـv �ملعلوما3 �ملقدمة من �ملستجيب =ال =��:
 /عت �حلاجة =Y فهم �لغر0 من �لنشــــا¦ �لرئيســــي؛ بعبا�  -
)خر`، =�� Ç يكن �لعمل �لطوعي )2 نشــــا¦ �لرعاية gد/� 

على هذ� �لنحو بطريقة )خر`.
كانت �أل/لة . �ليومية قوية.  -

كاB باإلمكاB تفســــv �لغــــر0 من �لنشــــا¦ بطريقة ªتلفة   -
بسبب عد\ صحة �ملعلوما3 �ملتعلقة بـ ”ملن“.

22ضعت نفس �لد��ســــة �الســــتقصائية rموعــــة معقد من   - ٥٢٣
�ملبا/¬ �لتوجيهية ملر�جعة 2ترميز متغv �لســــيا! ”مع من“ �ستخدمت 
معلومــــا3 مــــن متغ3�v ســــيا! )خر` (على ســــبيل �ملثــــاt، موضع 
�لنشا¦) 2من يوميا3 ألفر�/ ±خرين . �ألسر �ملعيشية (�ملرجع نفسه، 

�لصفحا3 ١٤-١٦).

xخرP حاال) صعبة  (�)

تدعو �حلاجة =Y 2ضع =جر�3�s مر�جعة للحاال3 �لV يتوقع   - ٥٢٤
)B يكوB من �لصعب على �لقائمني بالترميز �2ملر�جعني حلها. 2تتوقف 
هذ] �حلاال3 على �لتصنيف �ملستخد\، 2=طا� �لعمل �لتحليلي للد��سة 
�الســــتقصائية، 2قو�عد ترتيــــب �أل2لويا3 لتحديد �ألنشــــطة �أل2ّلية، 
�2لطر! �لV ُيبّلغ ֲדا �ألشخا« بوجه عا\ عن )نشطتهم. 2هنا� طريقة 

 V3 �ل�Xســــتعر�0 للخ� sمنهجية لتحديد هذ] �حلاال3 تتضمن =جر�
�كتسبتها �لبلد�B �لV شهد3 حاال3 مماثلة 2=جر�s /��سا3 منهجية، 
�2ختبا��3 متهيدية، �2ختبا��3 �ستطالعية إلجر�3�s �ملقابلة �لشخصية 

2ترميز �ألنشطة. 2تر/ )/نا] قائمة ببعض �حلاال3 �ملمكنة:
�ألنشطة غv �لقابلة للترميز.  -

�ملعلوما3 �ملتضا�بة . �ليوميا3 /�خل �ألسر �ملعيشية.  -
ترميز �ألنشــــطة �لشائعة. على ســــبيل �ملثاt، �لرعاية �لسلبية   -

.tلألطفا
 ،tيقم به �ملســــتجيب. على ســــبيل �ملثا Ç 2صف نشــــا¦ ما  -

2صوt )صدقاs؛ 2توجه �لز2جة للعمل.
.tترميز )نشطة �النتقا  -

ترميز ”�النتظا�“.  -
 ،tعلى سبيل �ملثا ،vقص ترميز �ألنشــــطة �لV تستغر! مد  -

”2صلت =Y �لبيت“.
عد\ تضمن �ليومية )غر�0 �ألنشطة �لV حتمل �موª �Zتلفة   -
تعتمد على �لغر0. 2على سبيل �ملثاt، ميكن �لقيا\ بالسباحة 
 sبغر0 �لتمرين، )2 ملما�سة �لرياضة، )2 . منافسة )2 كجز

من �لعالo �لصحي.

مقا�نـــة �لقيـــو/�3 مبعلوما3 /��ســـة   - ٣
�ستقصائية )خر`

 3�sكما توضح . �ملناقشــــا3 �لسابقة، تستعني بعض =جر�  - ٥٢٥
�ملر�جعة باســــتبيانا3 �ملعلوما3 �ألساسية �ملتعلقة باملستجيب فضًال عن 
 يوميا3 )فر�/ �ألسر �ملعيشية �آلخرين من )جل تقدير �لبيانا3 �ملفقو/
. �ليوميا3. 2بالعكس، ميكن مر�جعة �الستبيانا3 �لشخصية باستخد�\ 
�ملعلومــــا3 �ملوجو/ . �ليومية. 2يتضمن )حد �لتطبيقاu� 3امة �لتحقق 
من �لتســــا2! . �لبيانا3 �ملتعلقة مبشــــا�كة �ملســــتجيب . نشا¦ لليد 
�لعاملة. 2على ســــبيل �ملثاt، قد يكوB �ملســــتجيب قد )شــــا� . �ليومية 
=Y مشا�كته . نشــــا¦ لليد �لعاملة 2لكن �الستبياB �لشخصي تضمن 
�إلجابة بـ ”ال“ على �ألسئلة �ملتعلقة باملشا�كة . �ليد �لعاملة. 2. هذ] 

�حلالة، ستدعو �حلاجة =Y حتقيق تسا2! �لبيانني بعضهما مع بعض.
 B( العتبا��3 �ملتعلقة باملر�جعة، ميكن� Y= نه باإلضافة( vغــــ  - ٥٢٦
تكوB نتائج هذ� �لنو� من �لتحقق من �لتســــا2! مبثابة �ألسا~ لتقيـيم 
طر! iع �لبيانا3 �ملتعلقة باملشــــا�كة . �ليد �لعاملة. 2. �لو�قع، فإنه 
 sميثل هذ� �لتقيـيم )حــــد �ألهد�[ من =جر� Bفيمــــا يتعلق ببعــــض �لبلد�

/��سة �ستقصائية الستخد�\ �لوقت.



٩٩

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

تقدير 	لقيم 	ملجهولة ها( - 

�العتبا��3 �لعامة  - ١

ميثل تقدير �لقيم �ֱדهولة، كما ُ�كر ســــابقG . هذ� �لفصل،   - ٥٢٧
�لعملية �ملستخدمة حلل �ملشاكل �ملتعلقة بالر/2/ �ملفقو/، )2 �لباطلة )2 
 vملر�جعة. 2هذ] �لعملية تتحقق بتغيـ� sتتحد/ )ثنا Vملتســــا2قة، �ل� vغ
 sنشــــا= Bُتر�جع لضما Vلبيانا3 �ل� . بعض �لــــر/2/ )2 �لقيم �ملفقو/
سجل معقوt 2متر�بط /�خليG. 2بعض مشاكل �لبيانا3 �ملفقو/ ميكن 
 tالتصا� �لقضاs عليها مبكر� . عملية �لد��ســــة �الســــتقصائية بإعا/
باملســــتجيب )2 باستعر�0 �الستما��3 �ألصلية للد��سة �الستقصائية. 
بيد )نه من �ملســــتحيل بوجه عا\ حل iيع �ملشــــاكل �ملتعلقة بالبيانا3 
 sبســــبب �لشــــو�غل ��3 �لصلة بعب �ملفقــــو/ . هذ] �ملر�حل �ملبكر
�الســــتجابة، �2لتكلفة 2حســــن �لتوقيت. 2لذلك يستخد\ تقدير �لقيم 
�ملجهولة ملعاجلة نو�حي �لقصو� �ملتبقية �لV )ظهرִדا �ملر�جعة . مرحلة 
�لتجهيز، =� )نه من �ملرغو( فيه =عد�/ ملف كامل 2متســــا2! يتضمن 

.�لبيانا3 �ملقد�
2مع )B تقدير �لقيم �ملجهولة ميكن )À Bسن جو/ �لبيانا3   - ٥٢٨
 Bملتســــا2قة، فإ� v2 �لباطلة )2 غ( ،�لنهائيــــة بتصويب �لــــر/2/ �ملفقو/
�ختيا� منهجية مناسبة لتقدير �لقيم �ملجهولة يتسم باأل�ية، =� )B بعض 
طر! �لتقدير ال حتافظ على �لعالقا3 بني �ملتغ3�v )2 ميكن )B تشــــو] 

بالفعل �لتوZيعا3 �ألساسية.
2=جــــر�3�s تقدير �لقيم �ملجهولة قد تكوB ±لية )g 2وســــبة،   - ٥٢٩
 Y= من �الثنني. 2يؤ/' �لتقدير �جليد للقيم �ملجهولة G¿2 يد2يــــة )2 مز(
�حلــــد من �لتحيز �لناتج عــــن عد\ مالحظة iيع �لقيــــم �ملرغو( فيها، 
2يتضمــــن مســــا� مر�جعة لتقيـيم �ألغر�0 2يضمــــن )B تكوB �لبيانا3 
�ملقد� متســــا2قة /�خليG. 2عمليا3 �لتقدير �جليد للقيم �ملجهولة تتسم 
بأSا تعمل ±ليG، 2ها/فة، 2قابلة لالستنساß 2فعَّالة. 2طبقG ملبا/¬ فيلليغي 
2هولــــت (Fellegi-Holt principles) (/�ئر �إلحصا3�s �لكندية، 
 t3 . )قل عد/ من �حلقو�v١٩٩٨(، �لصفحــــة ٣٨) ُتجر` �لتغيـــــ

لضماB( B ¿تاZ �لسجل �ملستكمل iيع عمليا3 �ملر�جعة بنجا».
2عمليــــة تقدير �لقيــــم �ملجهولة فعَّالة بوجــــه خا« . حالة   - ٥٣٠
�ســــتجابة �لوحد �ملختا� كعينة =Y �ملفر/�3 �ألخر` �لوثيقة �ال�تبا¦ 
باملفــــر/ �لــــV تنطو' على قيم مفقو/ 2تســــتخد\ تلــــك �ملفر/�3 . 
 ،=جــــر�3�s تقدير �لقيم �ملجهولة. 2كلما جــــر` تقدير مفر/ مفقو/
ينبغي 2ضع عالمة بصر[ �لنظر عن كيفية تقدير �لقيمة. 2هذ] �ملما�سة 
 vعــــن 2جو/ عالقا3 غ Gلتحليال3 قد تكشــــف )حيان� Bجوهريــــة أل
متوقعة 2ميكن �ستخد�\ �لعالما3 �ملتعلقة بتقدير �لقيم �ملجهولة للتحقق 

من )B �لعالقا3 ليست ناجتة عن �ستر�تيجية تقدير سيئة.

Ç2 جتــــر . هــــذ� �لفر� gا2لــــة تلخيص �لعــــد/ �لكبv من   - ٥٣١
�لكتابــــا3 �ملتعلقة بتقدير �لقيم �ملجهولة . �لد��ســــا3 �الســــتقصائية 
لألســــر �ملعيشــــية بالعينة٦٨. 2قــــد يكوB من �ملســــتصو( �عتما/ نفس 
)نو�� �ســــتر�تيجيا3 تقدير �لقيم �ملجهولة �ملســــتخدمة . �لد��ســــا3 
�الستقصائية �لقائمة لألسر �ملعيشية . �لبلد فيما يتعلق بعمليا3 تقدير 
�لقيم �ملجهولة . �لد��ســــا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت. 2. هذ] 
�ملناقشــــة، يتمثل �uد[ . تعريف عد/ قليل من �ملصطلحا3 �لبسيطة 
 . 2تركيــــز �النتبا] على �لطر! �لV يســــهل تنفيذها 2قد تكوB مفيد

مرحلة حتليل �لبيانا3 . �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت.

2طر! تقديــــر �لقيم �ملجهولة تعرَّ[ )حيانG =ما بأSا حتديدية   - ٥٣٢
 )S( 2ــــا تصا/فيــــة. �2لطــــر! �لتحديدية حتد/ كيفية تقديــــر كل مفر/
 tلعشــــو�ئي. �2ملثا� vضافــــة )' عنصر من عناصر �لتغ= B2مفقــــو/، بد
�لشــــائع للطريقة �لتحديديــــة لتقدير �لقيم �ملجهولة هو تقدير متوســــط 
�لقيم �ملجهولة، حيث تقدَّ� كل مشــــاهد مفقو/ باســــتخد�\ متوسط 
�ملســــتجيـبني. )مــــا �لطر! �لتصا/فية لتقدير �لقيــــم �ملجهولة فإSا ُتدخل 
قــــد�� من �لعشــــو�ئية. 2تقديــــر �لقيم �ملجهولــــة باســــتخد�\ �لبطاقا3 
�لســــاخنة مثاt على �لطريقــــة �لتصا/فية لتقدير �لقيــــم �ملجهولة. 2عند 
 Gتقدير �لقيم �ملجهولة باســــتخد�\ �لبطاقا3 �لســــاخنة، ُيختا� عشــــو�ئي
مســــتجيب يكوB قد )كمل �ملفر/ 2ُتسند �لقيمة �ملستخلصة من �لك 
�ملســــتجيب =Y �لقيمة �ملفقو/. �2لطــــر! �لتصا/فية مفضلة بوجه عا\ 
للد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت ألB هذ] �لطر! حتافظ على 
شــــكل �لتوZيــــع على Äو )فضل مــــن �لطر! �لتحديدية. 2على ســــبيل 
�ملثاt، كث�v ما يسبب متوسط تقدير �لقيم �ملجهولة تكتًال . متوسط 
�لعينة يشو] تقدير�3 قيم �لتقسيما3 �جلزئية، . حني )B هذ� ال Àد� 

. تقدير �لقيم �ملجهولة باستخد�\ �لبطاقا3 �لساخنة.

2تقديــــر �لقيم �ملجهولة باســــتخد�\ �لبطاقا3 �لســــاخنة ميثل   - ٥٣٣
طريقــــة تصا/فية لتقدير �لقيم �ملجهولة مســــتخدمة عمومG 2هنا� ُنهج 
 لتنفيذهــــا. �2لُنهج �لو��/ . هذ� �لدليل تســــتخد\ فئا3 تقدير vكثــــ
�لقيم �ملجهولة، 2هي شــــديد �لشــــبه بالفئا3 �ملستخدمة . تعديال3 
ترجيح عد\ �الســــتجابة (�نظر �لفصل �لتاسع). 2مبجر/ حتديد �لفئا3، 
 sيؤ/' تقدير �لقيم �ملجهولة باســــتخد�\ �لبطاقا3 �لســــاخنة /�2] مبل
�ملفــــر/ �ملفقــــو/ بالقيمــــة �ملُبّلغ عنها من �ملســــتجيب . نفــــس �لفئة. 
 Bلبيا� Y= تســــند Vلذ' يوفــــر �لقيمة �ل� B2يتمثــــل ”�ملانــــح“ . �لبيــــا
�ملفقو/ �لذ' يطلــــق عليه ”�ملتلقي“. 2قد 2ضعت rموعة متنوعة من 
�لطر! الختيا� �ملاÄني، مبا . �لك طر! �لبطاقا3 �لســــاخنة �لتعاقبية، 

�نظر، على ســــبيل �ملثاt، �ألمم �ملتحد (٢٠٠١)). 2يقد\ كالتوB 2كاســــبZvيك   ٦٨

(Kalton and Kasprzyk, 1986) �ستعر�ضG منهجيG لطر! تقدير �لقيم �ملجهولة �2لعالقة 
بني هذ] �لطر!.



١٠٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�2لعشــــو�ئية u�2رمية. 2)حد �العتبا��u� 3امــــة . �ختيا� =حد` هذ] 
�لطر! الســــتخد�مها هو �لقد� على �لتحكم . عد/ �ملر�3 �لV ميكن 
فيها �ستخد�\ حالة معينة كمانح. 2يؤ/' �ستخد�\ �ملاÄني عد مر�3 

=Y �إلقالt من /قة �لتقدير�3.

2لتوضيــــح هذ� �إلجر�s، يــــر/ )/نا] مثاt لبطاقا3 ســــاخنة   - ٥٣٤
يتسم �ســــتخد�مها بالبساطة نســــبيG. �2خلطو �ألY2 هي ترتيب iيع 
�حلاال3 . شكل فئا3 لتقدير �لقيم �ملجهولة 2تصنيفها عشو�ئيG /�خل 
 من �ملاÄني �ملحتملني، vموعة من �ألعد�/ �لصغــــr Bَّلفئــــا3. 2ُتخز�
 ،مثًال، ثالثة، . كل فئة. 2. حالة مصا/فة يومية تتضمن قيمة مفقو/
� �لقيمة من =حــــد` �لقيم �ملختزنة. )ما =�� كانــــت �ليومية تعطي  ُتقــــدَّ
=جابــــة على �ملفر/، ففي هذ] �حلالة ُيســــتعا0 ֲדــــا عن �لقيمة �ملختزنة 
ســــابقr . Gموعــــة �ملاÄني �ملحتملني 2ميكن �ســــتخد�مها لتقدير �لقيم 
�ملفقو/ �ألخر`. 2هذ] �لطريقة لالستعاضة عن عناصر �ملجموعة حتد 

من عد/ مر�3 �ستخد�\ �ليومية كمانح.

�2ختيــــا� فئا3 تقدير �لقيــــم �ملجهولة قر�� له ±ثا� هامة على   - ٥٣٥
جــــو/ �إلحصا3�s. �2ملبد) �لعــــا\ لتحديد �لفئا3 ينص على )نه يتعني 
=نشــــاs �لفئا3 باســــتخد�\ �لبيانا3 �لشــــديد �ال�تبــــا¦ باملتغv �لذ' 
سيجر' تقدير]. u�2د[ من �لك هو =نشاs فئا3 ³يث يكوB جلميع 
�حلــــاال3 �ملند�جــــة . �لفئة نفس �لتوZيع. �2لفئــــا3 �ملكونة على هذ� 
�لنحــــو حتافظ )يضG على �لعالقا3 بني �ملتغ3�v �ملســــتخدمة . تقدير 
�لقيم �ملجهولة. 2على ســــبيل �ملثاt، نفترB( 0 حتليل �ستخد�\ �لوقت 
للمر) فيما يتعلق برعاية �ألطفاt ميثل بند� =حصائيG هامG ¿ر' تقدير] 
من �لد��سة �الستقصائية B(2 �ستخد�\ �لوقت مفقو/ فيما يتعلق ببعض 
 sقد ُتستخد\ . =نشا V3 �ل�vألشخا« �ملختا�ين كعينة. 2بعض �ملتغ�
 Bفئا3 تقدير �لقيم �ملجهولة تتضمن: جنس �لكبا� 2سنهم، 2ما =�� كا
هنا� )طفاt صغا� . �ألســــر �ملعيشــــية، �2لوضع �لوظيفي، 2مستو` 
 �لدخــــل، �2لناحية �جلغر�فية. 2¿ب حتديد متغــــ3�v �لفئة لكل مفر/
. �لد��سة �الســــتقصائية 2ينبغي )B تكوB مقصو� على �أل2ضا� . 
�لبلد. 2تتمثل =حد` طر! �ملساعد . �ختيا� متغ3�v �لفئة . فحص 
 3�vلتحليل �لد��ســــة �الســــتقصائية. �2ملتغ جد�t2 �إلحصا3�s �ملعد
 vية . كثv3 تفس�v2هي متغ) t2ملســــتخدمة لتحديد صفو[ �جلد��
من �ألحياB) متثل متغ3�v من �ملفيد بوجه عا\ )خذها . �العتبا� عند 
=عد�/ فئــــا3 تقدير �لقيم �ملجهولة. 2بطبيعة �حلاt، ينبغي )يضG �ختيا� 
�لفئا3 بغية عد\ تقدير قيم مســــتحيلة. 2على سبيل �ملثاÇ ��= ،t توجه 
)سئلة عن بعض �ملفر/�3 =ال للنساs، عندئذ ميثل �جلنس متغv فئة ¿ب 

=/��جه ملنع تقدير قيمة مستحيلة.

=جر�3�s تقدير �لقيم �ملجهولة فيما   - ٢
�الســـتقصائية  بالد��ســـا3  يتعلـــق 

الستخد�\ �لوقت
لغر0 مناقشــــة بعض �إلجر�3�s �ملعينة �ملتعلقة بتقدير �لقيم   - ٥٣٦
�ملجهولــــة �لــــV قد تكوB مناســــبة للحاال3 �لV تنشــــأ . �لد��ســــا3 
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت، نفرB( 0 للد��ســــة �الســــتقصائية 
الســــتخد�\ �لوقت عنصر �ســــتبياB )ساسي 2عنصر يومية Zمنية. 2يقو\ 
�لكبا� �ملختا�B2 كعينة )2ًال مبلs �الســــتبياB �ألساســــي �لذ' يتضمن 
مفر/�3 مثل �لسن، �2جلنس، �2حلالة �لز�2جية، g2ل �مليال/، �2لوضع 
 tملعيشية، 2عد/ �ألطفا� �لوظيفي، �2لدخل، 2عد/ �ألفر�/ . �ألســــر
. �ألســــر �ملعيشــــية، =¸. 2يطلــــب )يضY= G �لكبــــا� �ملختا�ين كعينة 

تد2ين يومية عن �ستخد�\ �لوقت ليو\ �2حد.
2فيما يتعلق باملفر/�3 �ملفقو/ من �الستبياB �ألساسي، ميكن   - ٥٣٧
�ســــتخد�\ طريقة تقدير �لقيم �ملجهولة باســــتخد�\ �لبطاقا3 �لســــاخنة 
 t2حتد/ صفو[ �جلد� B( ُيتوقع Vل� لتقدير �ملتغ3�v �لرئيسية �ملفقو/
 من �لد��سة �الستقصائية. 2قد يتقر� عد\ تقدير مفر/�3 )خر`  �ملعدَّ

. �الستبياB �ألساسي.
 t2. حالــــة عد\ قيــــا\ )حد �لكبا� �ملختا�يــــن كعينة بإكما  - ٥٣٨
�ليوميــــة، عندئــــذ يوصى بتعديل �لترجيح بدًال مــــن تقدير iيع بيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقــــت �ملفقو/. 2=�� )كمل �لشــــخص معظــــم �لبيانا3 . 
�ليوميــــة، 2لكنه تر� فتــــر )2 فترتني Zمنيتني مفقو/تني، ينبغي �لنظر . 
�لقيــــا\ بتقدير �لقيم �ملجهولــــة. 2. هذ] �حلالة، قد تكوB طريقة تقدير 
 sحيث ميكن =نشا �لقيم �ملجهولة باســــتخد�\ �لبطاقا3 �لساخنة مفيد
�لفئا3 من �ملتغ3�v من �الســــتبياB �ألساســــي، مثل �لســــن، �2جلنس، 
�2حلالــــة �لز�2جية، �2لوضع �لوظيفي، =¸. 2ميكــــن تقدير قيم �لبيانا3 
�ملفقو/ �2لك من �لكبا� �ألخرين �ملختا�ين كعينة . نفس فئة تقدير 
�لقيــــم �ملجهولــــة �لذين )كملو� iيــــع �لفتر�3 �لزمنيــــة . �ليومية. 2ملا 
كانت �لبيانا3 �ملفقو/ متثل )نشــــطة الســــتخد�\ �لوقت . فتر Zمنية 
معينة، ينبغي )B تكوB �ملصا/� �ملاÄة هي )نشطة �ستخد�\ �لوقت �ملُبّلغ 
 عنهــــا من نفس �لفتر�3 �لزمنية. 2=�� كانت هنا� فتر�Z 3منية متعد/
مفقو/ لشــــخص ما، فإi Bيع �لفتر�3 �لزمنية �ملفقو/ ينبغي تقديرها 

. هذ] �حلالة من نفس �لشخص.
2. بعــــض حــــاال3 �لبيانــــا3 �ملفقو/، يوصى باســــتخد�\   - ٥٣٩
تعديــــال3 ترجيــــح عد\ �الســــتجابة بدًال مــــن تقدير �لقيــــم �ملجهولة. 
2تناقش . �لفصل �لتاســــع حالتــــاB معينتاB - جر` فيهما =كماt يو\ 
يومية �2حد فقط من بني يومني gد/ين Ç2 يستجيب بعض �ألشخا« 

�ملختا�ين كعينة . �ألسر �ملعيشية.



١٠١

�لوقت الستخد��  �الستقصائية  �لد��سة  بيانا�  تجهيز   - ثامنًا 


�	� �لبيانا��� 
�عد�  - ���
بعــــد �كتما� �جر���� �لتقــــا� �لبيانــــا� ��ملر�جعة �تقدير   - ٥٤٠
�لقيم �ملجهولة، ,ر+ *زين �ملعلوما� �ملستخلصة من �ستبيانا� �ألسر 
�ملعيشــــية ��الستبيانا� �لشــــخصية ��ليوميا� 7 شكل ملف 2رجا� 
حاســــوبية، �هو �مللف �لرئيسي لبيانا� �لد<�ســــة �الستقصائية. �ميثل 
ملــــف �لبيانا� هذ� �ألســــاE إلعد�B �ملخرجا� �ألساســــية للد<�ســــة 
�الســــتقصائية: �لتبويبــــا� �إلحصائيــــة �ملتوخــــاH، ��لتقا<يــــر �لتحليلية 
 7 Kستســــتخد Lجلزئي �ل� Nلرئيســــية �ملفا� �لبيانا� على �ملســــتو�

�لتحليل �ملتخصص.
 �R لتبويبا� �إلحصائية، ُتنشــــأ ملفا� �لتحليل� B�عند �عد�  - ٥٤١
�مللفا� ”�ملســــتخلصة“ لتنظيم �تبسيط �عد�B �جلد���. �يؤB+ �نشا� 
قاعدH بيانا� متعلقة ببيانا� �لد<�ســــة �الســــتقصائية �Y تســــهيل نشر 

2رجا� �لد<�سة �الستقصائية �جعلها متاحة طو�� �لوقت.

�عد�B ملفا� �لتحليل  - ١
ألغر�` �عــــد�B �لتبويبا� �لال^مة للتحليل، �جد� �لبلد�[   - ٥٤٢
 Bمعينة. �تر cلوقت بطر� K�من �ملفيد تنظيم ملفا� بيانا� �ستخد ]R

BRناe بعض هذe �ملما<سا�.

�شكا� �مللفا� �ملتعلقة ببيانا� �ليومية  ( � )

 K�ميكــــن تنظيم بيانا� �ليوميــــة 7 ملفا� بيانا� باســــتخد  - ٥٤٣
Rشــــكا� �مبــــاiB 2تلفة. �يــــرB هنا نوعا[ من �ألشــــكا�. فبالنســــبة 
لليوميا� �لL تســــتخدK فتــــر�� ^منية jدHB، يتمثــــل Rحد �لبد�ئل 7 
 KياR من kحــــد�� lنشــــا� ملفــــا� يقابل فيها كل ســــجل للبيانا� يوم�
 ��Bلزمنية �مفر� Hلتحقق من �لفتــــر� H�BR ليوميــــة. �يتضمن �لســــجل�
�لبيانا� �ملتعلقة ֲדا مثل <مز �لنشا� �لرئيسي، �<مو^ �ألنشطة �لثانوية 
 Kلتقدير �ملقابلة ليو� ]�^�R� cلســــيا� ��pها، ��لرمو^ �ملتعلقة مبتغpغ�
�ليومية. �هذ� �لنوs من ملفا� �لبيانا� يتضمن عدkB من �لســــجال� 

مماثًال لعدR BياK �ليومية.
�شــــكل ســــجل يوK �ليومية ال يوفر معلومــــا� عن �لوقائع   - ٥٤٤
�من x yد من �الستخد�ما� �لتحليلية لبيانا� �لد<�سة �الستقصائية. 
�كما zُكر Rعالe، يشكل عدB �مدH �قائع �لنشا� معلوما� جوهرية 
7 كثp من Rنو�s �لتحليل. �بالتا| فإ[ شكل �مللف �ملفضل هو �لذ+ 
يكو[ فيه كل سجل للبيانا� مقابًال إلحدN �لوقائع. �يتضمن سجل 
 Bحتد Lل� ��Bلوقائع �لبيانا� �ملتعلقة بأ�قا� بد�ية ��اية �لو�قعة ��ملفر�
 - cلســــيا� ��pها �متغpلو�قعة - �ألنشــــطة �لرئيســــية، ��لثانوية �غ�
فضــــًال عن R ]�^�RياK �ليومية. �يتضمن هذ� �لنوs من ملفا� �لبيانا� 

عدkB من �لســــجال� مماثًال لعدB �لوقائع �عدkB متباينl من �لسجال� 
لكل يوK يومية �لكل مستجيب.

�يــــو<B �جلــــد�� ١٥ منوzجl لشــــكل عاK لســــجل ملفا�   - ٥٤٥
�لوقائع ميكن تطبيقه على �ليومية �ملبينة 7 �لشــــكل ٦. �ترB 7 �جلد�� 

١٦ jتويا� �لو�قعة �أل�Y 7 �ليومية �ملتعلقة ֲדذ� �مللف.

ملفا� �لتحليل  (�)

�[ Rشكا� ملفا� �لبيانا� �ملتعلقة باستبيانا� �ألسر �ملعيشية   - ٥٤٦
��الستبيانا� �لشــــخصية 7 �لد<�سا� �الستقصائية الستخد�K �لوقت 
تتبع بوجه عاK �ملما<ســــا� �ملوحدH للد<�ســــا� �الســــتقصائية لألسر 
 ��Bملعيشية �يع مفر� Hألسر� Nملعيشــــية. �يتضمن �مللف على مستو�
 Nلتقدير٦٩ �ملقابلة ملستو� ]�^�R� ]لبيانا� �ملســــتخلصة من �الســــتبيا�
 ��Bلشخص مفر� Nملعيشية. �باملثل، يتضمن �مللف على مستو� Hألسر�

�لبيانا� �ملستخلصة من �الستبيا[ �لشخصي ��R^�[ �لتقدير.
�يتكو[ ملف �لتحليل �ملتعلق بالد<�سة �الستقصائية بإBما�   - ٥٤٧
ملفــــا� بيانــــا� �ليومية مــــع ملف �لبيانــــا� �لشــــخصية ��مللف على 
مســــتوN �ألســــرH �ملعيشــــية. �قد �جد� �لبلد�[ R[ من �ملفيد �نشــــا� 
ملف هرمي. �على سبيل �لتوضيح، نفر` تصميمl لد<�سة �ستقصائية 
يتضمن ثال� �حد�� من �ملشــــاهدH - �ألسرH �ملعيشية، ��ألشخا� 
7 �ألسر �ملعيشية، �RياK �ليومية. �نفتر` كذلك R[ كل شخص 2تا< 
كعينــــة قد Rكمل يومــــني 7 �ليومية �R[ بيانــــا� �ليومية منظمة �يث 
يقابل كل ســــجل �حدN �لوقائع. �عندئذ ســــتكو[ هنا� ملفا� على 
مســــتوN يومي �ليومية لكل ملف على مســــتوN �لشخص. �بعد zلك 
 Nسر معيشية - �يتألف �مللف على مستوR 7 ر+ جتميع �ألشخا�,
�ألسرH �ملعيشية من �مللفا� على مستوN �ألشخا� جلميع �ألشخا� 

�ملختا<ين كعينة 7 �ألسرH �ملعيشية.
�لتســــهيل �عد�B �جلــــد���، تد<� Rيضl 7 ملــــف �لتحليل   - ٥٤٨
 �R ترميز HBيتم �حلصو� عليها بإعا Lل� ��pملتغ� �R ملشــــتقة� ��pملتغ�
مبعاجلة عناصر �لبيانا� �ألّ�لية حسب �لتقاطها من �ستما<�� �لد<�سة 
 Nتشمل �مللفا� على مستو ]R الستقصائية. �على سبيل �ملثا�، ميكن�
�لشخص �موs �لوقت �ملقضي 7 كل نشا�، 7 مو�ضع 2تلفة، �مع 
Rشــــخا� 2تلفني. �من ناحية RخرN، ميكن حتويل �لبيانا� �ملســــجلة 
على مســــتوR Nكثر تفصيًال لتصنيف �ألنشطة (على سبيل �ملثا�، ثالثة 
R<قاY� (K <مو^ معاHB 2تلفة متثل طو�ئف �لتبويب �ملزمع مثل ”�إلنتا� 
�لد�خل 7 نطاc نظاK �حلسابا� �لقومية“، � ”�إلنتا� غp �لد�خل 7 

 Hملعاير� ]�^�R� ملعاينة� ]�^�R تناقش 7 �لفصلني �لتاســــع ��لعاشــــر مسألتا �نشــــا�  ٦٩

�ألخرN ��جر���� �لتقدير.



١٠٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية“ 2 ”�ألنشطة غv �إلنتاجية“. 2هنا� 
 tمز معا/ ±خر مفيد يتمثل . ترميز يو\ �ألسبو� �لذ' جر` �حلصو�
علــــى بيانا3 �ليومية �ملتعلقة به بشــــاB مســــتجيب معــــني ليصبح ”يو\ 

عمل“ )S” 2اية )سبو�“.

٥٤٩ -  2هنا� ملف حتليل من نو� ±خر ميكن )B يكوB مفيد� 2هو 
ملف يتضمن قائمة ¹ميع �ألنشــــطة �لرئيسية مع )2قا3 �لبد�ية �2لنهاية 
 �ملصاحبة �2ملعلوما3 �لسياقية �2خلصائص �لشخصية 2خصائص �ألسر
�ملعيشية. 2هذ� �لنو� من �مللفا3 يسمح بالقيا\ مبعاجلا3 )كثر تعقيد�، 
مثــــل توZيع )حد �ألنشــــطة على فئا3 �ملجتمع �إلحصائي )2 حســــب 

 �ليومية.v3 �ملتعلقة بالوت�sمة لإلحصاZلوقت . �ليو\، 2هي ال�

=عد�/ �لتبويبا3 �ملقر�  - ٢

يتمثــــل )حد �ألهــــد�[ �لنهائيــــة لتجهيز �لبيانــــا3 . =عد�/   - ٥٥٠
�لتبويبا3 �ملقر� للد��ســــة �الســــتقصائية. u2ذ� �لغــــر0، فإB �إلعد�/ 
�لدقيــــق للمو�صفــــا3 مطلــــو( لكل جــــدt2 مقتر». 2مــــن بني )مو� 
)خــــر`، ¿ب )B توضــــح �ملو�صفا3 �لرموZ )2 �لقيم �لV تشــــكل كل 
متغv حتليل 2متغv تصنيف . �جلدt2، 2ملف �لبيانا3 �لV ســــتجهز، 

 t22 �جلد( “t2ملعلوما3 . ملف �لبيانا3. 2ميثل ”شكل �جلد� B2مكا
”�لصو�'“ �لذ' Àد/ �ملو�صفا3 بوضو» )/� مفيد٧٠. 2كما ُنوقش 
)عال]، فإB =عد�/ ملفا3 �لتحليل �لV متثل �لوحد�3 �ملختلفة لتحليال3 

�لد��سة �الستقصائية يساعد على تبسيط برrة �لتبويبا3.
2قــــد �ســــتخدمت �لبلد�B )نو�عــــª Gتلفة مــــن �لrXيا3 .   - ٥٥١
=عد�/ جد�t2 =حصائية من �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت. 
2معظــــم هذ] �ألنو�� يتألف من rموعا3 برrيا3 =حصائية٧١ Oتلف 
عن تلك �ملســــتخدمة اللتقا¦ �لبيانا3 2لكنها مشاֲדة لتلك �ملستخدمة 

ألغر�0 �ملر�جعة �ملحوسبة 2تقدير �لقيم �ملجهولة.
2ينبغــــي )يضB( G يكــــوB نظا\ �لتجهيز مهيــــأ ³يث يتمكن   - ٥٥٢
�ملكتب �إلحصائي من =عد�/ تبويبا3 خاصة لتلبية �الحتياجا3 �لطا�ئة 

لتحليل �لبيانا٧٢3.

منوU+ تصميم ملف 	لوقائع 	ملتعلقة باليومية 	ملبينة v 	لشكل ٦  - ١٥ 2
	جلد
�لوصف�لوضع�لشكل�حلقل

 ........................... يشمل حتديد �لتفاصيل �ملتعلقة باملستجيب �2ألسر �ملعيشية05-01عد/'حتديد �لسجل
 ............................. BZ2 �لتقدير �ملرتبط بالو�قعة15-06عد/'BZ2 �لو�قعة
�قم تعيـني �لو�قعة17-16عد/'�قم �لو�قعة.............................. 
 ...................... معيِّن �ليو\ �ملحد/ لليومية =�� كاB )كثر من يو\ �2حد gد/ لليومية18عد/'�ليو\ �ملحد/ لليومية
 ..... 1 يو\ �ألحد، 22 يو\ �الثنني، =¸19عد/'�مز يو\ �ألسبو� لليو\ �ملحد/ لليومية
 ..................... �لنشا¦ �لرئيسي23-20عد/'�مز �لنشا¦ �لرئيسي
�لنشا¦ �لثانو'26-24عد/'�مز �لنشا¦ �لثانو'...................... 
 ....................... �لوقت �لذ' بد)3 فيه �لو�قعة30-27حر2[2قت بد�ية �لو�قعة
�لوقت �لذ' �نتهت فيه �لو�قعة34-31حر2[2قت �نتهاs �لو�قعة....................... 
مستخلص كوقت �النتهاs - 2قت �البتد�38s-35عد/'مد �لو�قعة (بالدقائق).................... 
 .................................. �لرمز 0 (Ç يكن �لشخص 2حد]) )2 1 (كاB 2حد])39عد/'2حد]
 Bســــن ٩ سنو�3 �لذين يعيشو Ëح tألطفا�
�لرمز 0 (Ç يكن �لشخص مع �ألطفاt) )2 1 (كاB �لشخص مع �ألطفاt)40عد/'. �ألسر �ملعيشية....................
 ............ B2ملعيشية �آلخر� �لرمــــز 0 (Ç يكــــن �لشــــخص مع )فر�/ ±خرين من �ألســــر �ملعيشــــية) )2 1 )كاB 41عد/'(فر�/ �ألسر

�لشخص مع )فر�/ ±خرين من �ألسر �ملعيشية)
 ..................... B2شخا« 42عد/'�ألشخا« �آلخر( لشخص مع� Bكا) شخا« ±خرين) )2 1( يكن �لشخص مع Ç) 0 لرمز�

±خرين)
 ............................. مكاB حد�2 �لنشا¦ �لرئيسي43عد/'�مز �ملوضع

ُتناَقش خطط �لتبويب 2)شكاt �جلد�t2 بتفصيل )كX . �لفصل �لعاشر.  ٧٠

.STATA 2 SPSS 2 SAS 3ياrXلنامية �ل� Bستخدمت �لبلد��  ٧١

 t2تشكل �لتبويبا3 �خلاصة )حد )ساليب نشر بيانا3 �لد��سة �الستقصائية. 2يتنا  ٧٢

�لفصل �لثا? عشر موضو� �ستر�تيجيا3 �لنشر مبزيد من �ملناقشة.



١٠٣

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  �لد	�سة  بيانا'  تجهيز   - ثامنًا 

=نشاs قاعد بيانا3 فيما يتعلق ببيانا3   - ٣
�ستخد�\ �لوقت

يتطلب كثv مــــن �لتطبيقا3 �ملعينة 2)هد�[ �لبحث �ملتعلقة   - ٥٥٣
باســــتخد�\ �لوقــــت تبويبــــا3 متخصصة مــــن ملف بيانا3 �لد��ســــة 

�الستقصائية �لV ال تشكل جز�sً من خطة تبويب �لد��سة �الستقصائية 
 É/( من خطــــة �لتبويب، قد ُتعَطــــى )2لوية �sًلــــو كانت جز Ë2، حــــ(
2جتهز . 2قت الحق. 2للمســــاعد علــــى ضماB( B يبلغ عمر ملفا3 
 B(2 حلــــد �ألقصى� tبيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت 2صالحيتها لالســــتعما
تبلغ =مكانية 2صوt �ملســــتعملني =ليها �ملستو` �ألمثل، ُتحث �ملكاتب 
 �إلحصائية �لوطنية على Oزين معلوما3 �لد��سة �الستقصائية . قاعد

بياناg 3وسبة.
2مــــن �لناحية �ملثاليــــة، تتألف gتويا3 قاعــــد �لبيانا3 من   - ٥٥٤
بيانــــا3 على �ملســــتو` �لكلــــي 2بيانــــا3 على �ملســــتو` �جلزئي على 
حد ســــو�s. 2)شــــكاt �لبيانا3 على �ملســــتو` �لكلي تشمل معاِ/ال3 
 tا مبزيد من �ملعاجلة. )ما )شــــكاu2ميكن تنا Vل� t2ملطبوعــــا3 �2جلد��
�لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي فتشــــمل ملف �لبيانا3 �لرئيسي فضًال 
عن ملفا3 �لتحليل �ملشــــتقة. 2ينبغي )يضB( G تشكل �لبيانا3 �لوصفية 
�2لوثائق �لعامة جز�sً من قاعد �لبيانا3. 2=نشــــاs قو�عد �لبيانا3 تلك 
يعزZ نشر نتائج �لد��سة �الستقصائية حيث ميكن �ستخد�\ هذ] �لنتائج 
. تطويــــر ªتلف �ملنتجا3 2ال ســــيما ملفا3 �لبيانا3 على �ملســــتو` 

�جلزئي ألغر�0 �ستعماt �جلمهو�٧٣.
2قو�عــــد �لبيانا3 �ملحوســــبة، فضــــًال عن )Sا توفــــر �لوثائق   - ٥٥٥
�ملناســــبة، متثــــل )/3�2 هامة لنشــــر 2حفظ بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت. 

2جتر' مناقشة هذ] �ملو�ضيع بتفصيل )كX . �لفصل �لثا? عشر.
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يتناt2 �لفصل �لثا? عشر باملناقشة تعا�يف �لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي، 2على   ٧٣

�ملستو` �لكلي، �2لبيانا3 �لوصفية �2ملو�ضيع ��3 �لصلة �ملتعلقة باستر�تيجيا3 �لنشر.



يشv �لتقدير =Y عملية حسا( �لتقدير�3 �ملتعلقة Æصائص   - ٥٥٦
�ملجتمــــع �إلحصائي �ملجهولة من �لبيانــــا3 �لV ُتجمع من �لعينة. فبعد 
iـع بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية 2مر�جعتها، تضا[ )B�Z2 �لتقدير 
=Y ســــجال3 �ملســــتجيـبني للحصــــوt تقدير�3 �ملجتمــــع �إلحصائي. 
2عمليــــة �لتقدير تُــــؤ/' =Y �حلصوt على �لعينا3 بإنشــــاB�Z2( s متثـل 
 tَّألســــا~). 2بعــــد �لك ُتعد� مقلــــو( �حتماt �الختيا� ()B�Z2 فتر
)B�Z2 فتر �ألســــا~ هذ] لتشكل �لوحد�3 �ملختا� كعينة نتيجة عد\ 
 Y= ميكن تعديلها V�2ل (ملعّدلة بعد\ �الســــتجابة� B�Z2أل�) الســــتجابة�
حــــد )بعد جلعــــل �لتقدير�3 متســــا2قة مع rاميع �ملجتمــــع �إلحصائي 
�ملعلومة، مثل عد/ �ألشــــخا« . �لبلد، حســــب �لســــن �2جلنس. 2. 
حني )B هذ] �لعملية موحد . �لد��ســــا3 �الستقصائية بالعينة لألسر 
�ملعيشية بوجه عا\، فإB �حلصوt على �لعينا3 طو�t �لوقت . بيانا3 
 3�sلد��ســــة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت ُيدخل بعد� ±خر . =جر��

�لتقدير.
2ســــو�s حســــبت �لتقدير�3 لعينة، من �أل�يــــة )يضG تقدير   - ٥٥٧
مد` /قة �لتقدير�3 )2 تباينها. �2لد��ســــا3 �الســــتقصائية الستخد�\ 
�لوقت شــــديد �لشبه مبعظم �لد��سا3 �الســــتقصائية �لوطنية �ألخر` 
لألســــر �ملعيشــــية فيما يتعلق بتقدير �لتباين. 2ملا كانت كمية �لكتابا3 
 ،vذ] �ألنو�� من �لد��ســــا3 �الستقصائية كبu ملتعلقة بتقدير �لتباين�

فإB هذ� �ملوضو� يناقش بإ¿اZ فحسب.

قضايا 	لترجيح 
	لتقدير 	ملتعلقة Pلف - 
بإحصا(	) 	ستخد	! 	لوقت

. �ملناقشــــة �لتالية، ُيفتر0 �ختيا� عينة �حتمالية من �ألســــر   - ٥٥٨
�ملعيشــــية �2مبا )شخا« . تلك �ألسر �ملعيشية باستخد�\ تصميم عينة 
متعــــد/ �ملر�حل مع مناطق عد من ±خر تعد�/ باعتبا�ها 2حد�3 معاينة 
 )2ّلية. 2ُتختا� عينة �ألســــر �ملعيشــــية من قو�ئم لألســــر �ملعيشــــية معد
. 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية �ملختا� كعينة. 2. �ألســــر �ملعيشــــية، =ما 
 )B يُــــد�i oيع �ألشــــخا« �ملؤهلني )2 ُتختا� عينة من )فر�/ �ألســــر
 �ملعيشية. �2ســــتخد�\ �ألشــــخا« �ملختا�ين كعينة للوقت يقا~ لفتر

Zمنية gد2/، �مبا ليو\ �2حد )2 لبضعة )يا\ خالt �لسنة.
2. كثــــv مــــن �حلــــاال3، يكــــوBZ2 B �2حد لــــكل مقابلة   - ٥٥٩
هــــو كل ما تدعو =ليــــه �حلاجة لتحقيــــق �ألهد�[ �لتحليلية للد��ســــة 
�الستقصائية. 2على ســــبيل �ملثاt، ميكن �ستخد�\ BZ2 �لشخص/�ليو\ 
إلعد�/ �لتقدير�3 �لالZمة حلســــابا3 =نتاo �ألســــر �ملعيشــــية، 2نسبة 

�لوقــــت �ملقضي . �لعمــــل �ملدفو� �ألجر، 2نســــبة �لوقت �لذ' قضته 
�ملر) . �عاية �ألطفاt. بيد )نه . بعض �لد��ســــا3 �الستقصائية، قد 
تكوB هنا� حاجة =Y �ســــتخد�\ )B�Z2 متعد/ بســــبب �ستخد�\ )كثر 
مــــن 2حد حتليل �2حد. 2على ســــبيل �ملثاt، ميكــــن =عد�/ تقدير�3 
 B�Z2( متعلقــــة باألســــر �ملعيشــــية فضًال عن �ألشــــخا« 2ميكــــن 2ضع
 Gتلفª GنZ2 خر قد يتضمــــن± tذيــــن �لغرضني. 2هنا� مثــــاu مســــتقلة
2هــــو �لتحليل �لثنائــــي، حيث يكوB �ســــتخد�\ �لزo2/�لز2جة للوقت 
rــــاt تركيز �لتحليل. 2=جــــر�3�s �لترجيح �لــــV تناقش هنا ִדد[ . 
 Gلشــــخص/�ليو\، 2لكن ُتذكر )يض� BZ2 على tحلصو� Y= t2ملقا\ �أل�

تعديال3 بسيطة ناجتة . )نو�� �ألB�Z2 �ألخر`.
2هنــــا� قضيــــة هامــــة . خطــــة �لتقديــــر �ملتعلقة بالد��ســــة   - ٥٦٠
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت تتمثل . معاجلة �لبعد �لزم6. فبالنظر 
=B( Y كل =جر�s للتقدير يعتمد بشــــد على تصميم �لعينة، فإB طريقة 
معاجلــــة �لعينة للبعد �لزم6 ينبغــــي )B تنعكس . خطة �لترجيح. 2على 
ســــبيل �ملثاt، =�� كاB �لتصميم يتطلب عينــــة من )يا\ �لعمل 2عينة من 
 )يا\ Sاية �ألســــبو�، عندئذ ينبغي خلطة �لتقدير )B توضح هذ� بصو�
ال لبس فيها. بل =B عملية �لقدير ميكن )B تذهب )بعد من تصميم �لعينة 
 ،tلزمنية، 2على سبيل �ملثا� فيما يتعلق بضبط �لتقدير�3 حسب �لفتر
حسب �ليو\ من �ألسبو� )2 �لفصل من �لسنة. 2ُتناقش . هذ� �لفر� 
طر! ضبط �لتقدير�3 حسب �لفتر �لزمنية. بيد )نه جتد� مالحظة )نه 
قد تكوB هنا� مشــــاكل مرتبطة بذلك 2¿ب تقيـيم �إلجر�3�s بعناية 

لكل /��سة �ستقصائية.

B�Z2(2 �لتقديــــر تعــــدtِّ عــــد\ �الســــتجابة عــــا/، )' عد\   - ٥٦١
�ستجابة �لوحد عندما ال توفر �لوحد �ملختا� كعينة )' بيانا3. )ما 
حالة عد\ �ستجابة �ملفر/، حيث قد يستجيب �لشخص �ملختا� كعينة 
ملعظم مفر/�3 �لد��ســــة �الســــتقصائية 2لكنه ال ¿يــــب على rموعة 
 منها، فإSا ُتعاÑ . )غلب �ألحياB بتقدير �لقيم �ملجهولة vجزئية صغ
للبيانا3 �ملفقو/. 2. �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، تثو� 
قضية هامة )خر` فيما يتعلق بتحديد �لطر! �ملناســــبة لتعديل �لترجيح 
2تقدير �لقيم �ملجهولة عندما يستجيب �لشخص لبعض �لفتر�3 �لزمنية 
�ملختــــا� كعينة 2لكن ال يســــتجيب للبعض �آلخــــر. �2خليا�، . هذ] 
 � قيمة للفتر �لزمنية �ملفقو/ )2 ُتعدt �ألB�Z2 للفتر �حلالة، هو هل تقدَّ
�ملفقو/ بناsً على �لك. 2هذ� �لقر�� مشــــابه للقر�� �ملطلو( �Oا�] . 
حالة �ختيا� )شــــخا« متعد/ين . �ألسر �ملعيشية 2لكن ال يستجيب 

	لترجيح 
	لتقدير فيما يتعلق بالد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت  - tتاسع

١٠٤



١٠٥

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سا'  يتعلق  فيما  ��لتقدير  �لترجيح   - تاسعًا 

=ال بعضهم للد��ســــة �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت٧٤. 2يبحث هذ� 
 �لفصــــل =جــــر�3�s تعديــــل �ألB�Z2 فيما يتعلق بعد\ �ســــتجابة �لوحد

.�2لقضايا ��3 �لصلة بتقدير قيمة �لبيانا3 �ملفقو/

	لترجيح با( - 
. �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقــــت �2ألنو��   - ٥٦٢
 o��/= . ألخر` من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية، تتمثل �لعملية �لعا/ية�
 BZلســــجل لكل مســــتجيب. 2بعد �لك ُيســــتخد\ هــــذ� �لو� . BZ2
للحصــــوt علــــى �لتقدير�3. 2هــــذ] �ألB�Z2: ( ) ) تنتج عنها عينا3، 
2(() تعو0ِّ عن عد\ �ستجابة �لوحد 2(o) جتعل �لتقدير�3 متمشية 
 3�sملعلومــــة. 2تناقش . هذ� �لفــــر� �إلجر�� Bمــــع تعد�/�3 �لســــكا
�ملرتبطــــة ֲדذ] �ملر�حل �لثال� للترجيح. �2لتغv . �ألB�Z2 �ملرتبط بأ' 
مــــن هذ] �إلجر�3�s قد تنتج عنه تقدير�3 غv مســــتقر. 2هذ� �لفر� 

يناقش )يضG طر! =نقا« �لقابلية للتغZ2 vيا/ /قة �لتقدير�٧٥3.
2ميكن فهم طر! �لترجيح على )فضل 2جه =�� حتد/ بوضو»   - ٥٦٣
هيــــكل ملف �لبيانــــا3 �2ملصطلحا3، 2من قبيل �لك �ملســــتجيب )2 
 Vلسجل . �مللف. 2. �لد��ســــا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت �ل�
ُيختا� فيها )حد �ألشــــخا« كعينة لفتــــر Zمنية �2حد، يكوB هيكل 
�مللف �2ضحG. �2لشــــخص �لذ' يســــتجيب يفعل �لك للفتر �لزمنية 
 �لو�حد �ملختا� كعينة 2يكفي ســــجل بيانا3 �2حد للشخص 2للفتر
�لزمنية على حد سو�s. 2تصبح �حلالة )كثر تعقيد� عند �ختيا� )شخا« 
كعينــــة ألكثــــر من فتر Zمنيــــة �2حد. 2. هذ] �حلالة، Àتاo ســــجل 
�لبياناB( Y= 3 يكوB على مستو` ”�لشخص/�لفتر �لزمنية“. 2هكذ� 
يكوB للشــــخص �ملختا� كعينة �2ســــتجا( ليومني ســــجالB . ملف 
�لبيانــــا3. 2يكــــوB لكل من هذين �لســــجلني BZ2 تقدير �2حد، لكن 
 tلقو� B2هكذ�، فإ .Gنفسها، كما سيتضح الحق Bقد ال تكو B�Z2أل�
�لسابق بأB =عطاBZ2 s 2حيد لكل مقابلة هو كل ما تدعو =ليه �حلاجة 
يعB( 6 �ملقابلة تكوB على مســــتو` �لشــــخص/�لفتر �لزمنية، ال على 
مستو` �لشخص. كذلك، كما �كر سابقG، قد يكوB من �لضر�2' 
=عطــــاs )كثر من BZ2 �2حد . حالة حســــا( �إلحصا3�s ألكثر من 
2حد حتليل �2حد (على ســــبيل �ملثاt، �لشخص/�أليا\، �2ألشخا«، 

�2ألسر �ملعيشية) من �لد��سة �الستقصائية.
�2لقد� على =نشاB�Z2( s تعطي تقدير�3 خلصائص �ملجتمع   - ٥٦٤
�إلحصائي متسمة بعد\ حتيزها تقريبG تتطلب تنسيقG /قيقG بني عمليا3 

�لد��ســــة �الســــتقصائية �2لتحليل �إلحصائي. 2بالنســــبة =Y �لترجيح، 
¿ب تعقب �حتماال3 �الختيا� فيما يتعلق بكل سجل لضر�2 �لتقا¦ 
�2بط �لبيانا3 �لالZمة لذلك بسجال3 �لبيانا3 على �لنحو �لصحيح. 
2باملثل، تتطلب تعديال3 عد\ �الســــتجابة �بط �لبيانا3 �ملستمد من 
=طــــا� �ملعاينة )2 من مصد� ±خر ¹ميع �لســــجال3. 2فيما يتعلق بنو� 
تعديال3 �لتقســــيم �لالحــــق =Y طبقا3، من �لضــــر�2' توخي �لدقة 
. تصميم )/� iع �لبيانا3 لتحقيق تســــا2! �لد��ســــة �الســــتقصائية 
2مصد� �لبيانا3 للتقسيم �لالحق =Y طبقا3. �2ال�تبا¦ بني �لعمليا3 

�2لطر! �إلحصائية جوهر' لتحقيق جنا» )' /��سة �ستقصائية.

)B�Z2 فتر �ألسا~  - ١
يتمثــــل �إلجــــر�s �ملوحد إلعد�/ )B�Z2 فتر �ألســــا~ . )'   - ٥٦٥
/��ســــة �ســــتقصائية بالعينة لألسر �ملعيشية . =نشــــاs �لوBZ كمقلو( 
 B�Z2ملر�حل، ُتنشــــأ �أل� الحتماt �ختيا� �لوحد. 2. �لعينا3 �ملتعد/
. كل مرحلة، 2ُيستخد\ �لضر( بعد �لك للحصوt على BZ2 كلي 

للوحد �ملختا� كعينة.
2كمثاt على �لك، نفر0 �ختيا� عينة من 2حد�3 �ملعاينة   - ٥٦٦
�أل2ّليــــة، 2)نه . /�خل 2حــــد�3 �ملعاينة �أل2لوية �ملختا� كعينة جر` 
 �ختيا� عينة من �ألســــر �ملعيشية، 2)نه . /�خل �ألسر �ملعيشية �ملختا�
كعينة جر` �ختيا� عينة من �ألشخا«، فإB �لوBZ �لكلي لألشخا« 
يكــــوB حاصل ضر( ثالثــــة حد2/، حيث يكوB كل حد هو مقلو( 
�حتماt �الختيا� . �ملرحلة ��3 �لصلة. 2يكوB �لوBZ �ملتعلق بالشخص 

�ملختا� كعينة على �لنحو �لتا�:

 whi 2 ،h ملعاينة �أل2ّلية� حيث wh هي مقلو( �حتماt �ختيا� 2حد
هــــي مقلو( �حتماt �ختيا� �ألســــر �ملعيشــــية i /�خــــل 2حد �ملعاينة 
�أل2ّلية whij 2 ، h هي �حتماt �ختيا� �لشخص j من �ألسر �ملعيشية 

.h ملعاينة �أل2ّلية� i . 2حد
 2على سبيل �ملثاt، =�� كانت 2حد �ملعاينة �أل2ّلية ª hتا�  - ٥٦٧
كعينة باحتماt متناســــب مع حجم مســــا2 لـ ٠,١٠، =�� يكوSZ2 Bا 
wh = ١٠. 2نفر0 كذلك )نه /�خل 2حد �ملعاينة �أل2ّلية h ، توجد 
 BZلو� Bمعيشــــية 2جر` �ختيا� )�بع )سر منها. فإ قائمة من٥٠ )ســــر
أل' من هذ] �ألســــر �ملعيشــــية �ملختا� كعينة . 2حد �ملعاينة �أل2ّلية، 
whi، يبلغ ١٢,٥ (= ٥٠ مقســــومة على ٤). 2=�� جر` �ختيا� كل 
شــــخص مؤهل . �ألســــر �ملعيشــــية كعينة، =�� whij = ١. 2. هذ] 
 .(١ x ١٢,٥ x ١٠=) ١٢٥ = w(hi)j ،لكلي� BZلو� Bحلالــــة، يكو�
2من ناحية )خر`، =�� Ç يكن هنا� =ال شخص �2حد ªتا� كعينة لكل 

(١) hijhihjhi wwww )(

لالطال� على مناقشــــة =ضافية بشأB )خطاs عد\ �الستجابة، �نظر �لفصل �حلا/'   ٧٤

عشر.
يعطي Sharot (1986) مدخًال بسيطG نسبيG للترجيح قد يكوB مفيد� لغv �مللمني   ٧٥

ֲדذ] �لطريقة. 2يقد\ Brick and Kalton (1996) �ستعر�ضG شامًال 2تقنيY= G حد )بعد.



١٠٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

)ســــر معيشية، 2كانت �ألسر �ملعيشــــية i مكونة من ثالثة )شخا«، 
=�� whij = ٣ للشخص �ملختا� كعينة j. 2بصو� )عم. =�� كاB لكل 
 whij ��= ،الختيا�� tملعيشــــية نفس �حتما� شــــخص مؤهل . �ألســــر
هي عد/ �ألشــــخا« �ملؤهلني . �ألســــر �ملعيشــــية مقسومG على عد/ 

�ألشخا« �ملختا�ين كعينة.
�2لوBZ �ملُعطى . �ملعا/لة (١) هو �لوBZ �لنمو�جي للد��سة   - ٥٦٨
�الســــتقصائية لألســــر �ملعيشــــية، 2لكنه ال يتناt2 بصــــو� جلية �لبعد 
 BZهذ� �لو Bلزم6. 2. �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، يكو�
كافيــــG =�� كانت �لبيانا3 �ملتعلقة بالشــــخص �ملختا� كعينة قد iعت 
عن �لفتر �لزمنية �لكاملة للد��ســــة �الســــتقصائية. 2¿ب =/خاt عامل 
ترجيــــح =ضا. للحصوt علــــى عينا3 �لفتر�3 �لزمنية. 2على ســــبيل 
�ملثــــاt، نفر0 )نه ُطلب =Y شــــخص ªتا� كعينــــة )B ُيبلغ عن يومني 
ªتا�ين خالt �لسنة. . هذ] �حلالة سيكوB عامل ترجيح �لبعد �لزم6 
إلعطاs تقدير�3 �لشــــخص/�ليو\ هو �لـ ٣٦٥ يومG . �لســــنة مقسومة 
 ،whijk ،عامل ترجيح �لوقت Bعلــــى يومني . �لعينــــة. 2بوجه عا\، فإ
هو عد/ �لوحد�3 �لزمنية �ملســــمو» ֲדا . �لفتر مقســــومG على عد/ 
�لوحد�3 �لV جر` �ختيا� �لشــــخص عينــــة uا. �2لوBZ �لكلي لتقدير 

�لشخص/)يا\ ()2 )' 2حد�Z 3منية )خر`) هو:

2هذ] �لصيغة لوBZ �لبعد �لزم6 تسمح مبعاينة �لفتر�3 �لزمنية   - ٥٦٩
باســــتخد�\ معايـv �ختيا� ªتلفة. 2على ســــبيل �ملثاt، =�� جر` �ختيا� 
)حــــد )يا\ �لعمل 2)حد )يا\ Sاية �ألســــبو� كعينة ألحد �ألشــــخا«، 
عندئذ يكوB للفترتني Z2ناª BتلفاB. �2لوBZ �ملناســــب، whijk، ألحد 
)يا\ �لعمل هو عد/ )يا\ �لعمل . �لسنة، . حني )B �لوBZ �ملقابل ليو\ 
 Bاية �ألسبو� . �لسنة. 2سيكوS \هو عد/ )يا ،whijk ،اية �ألسبو�S
لكل ســــجل . ملف بيانا3 �لشــــخص/�ليو\ �لوBZ �لوحيد �ملناســــب 

لذلك �ليو\.
2هذ] �لصيغة تســــمح )يضG بوجو/ تغ3�v . عد/ �لفتر�3   - ٥٧٠
�لزمنية �ملختا� كعينة لألفر�/ �ملختا�ين كعينة. 2على ســــبيل �ملثاt، ملا 
كانت whijk خاصة بالشــــخص �ملختا� كعينة، فإSا تشمل تصميما3 
فيها )شــــخا« ªتا�B2 كعينــــة ملد يو\ �2حد 2±خــــرB2 ملد يومني، 

2±خرB2 )يضG ملد )سبو� كامل.
 sألســــا~ �لو��/ . �ملعا/لة (٢) مناســــب إلعطا� BZ22 فتر  - ٥٧١
تقدير�3 �لشخص/�ليو\. 2فيما يتعلق بتقدير�3 �ألسر �ملعيشية، ميكن 
�تبــــا� نفس �لعملية، �2لقيــــا\، مع �لك، بإ�Zلة �لعامــــل �ملرتبط مبعاينة 

�ألشخا« . �ألسر �ملعيشية.

2قــــد تكوB إلجر�3�s �لترجيح �ملعيا�ية �لو��/ )عال] بعض   - ٥٧٢
 Xك( بقد� vبقابليتها للتغ B�Z2فيها. فقد تتسم �أل )ملرغو� vلنتائج غ�
من �ملرغو( فيه بسبب معاينة �ألشخا« . �ألسر �ملعيشية )2 معاينة 
�لوحد�3 �لزمنية . �لســــنة. 2)يضG قد ال تتضمــــن �لتقدير�3 �لتوZيع 
�ملتوقع حسب �ليو\ من �ألسبو� )2 �لفصل . �لسنة. 2ميكن بل 2ينبغي 
 Gمعاجلة بعض هذ] �ملشاكل . مرحلة تصميم �لعينة، 2لكن ¿ب /�ئم
تناt2 بعضها . =جر�3�s �لترجيح. 2تناقش الحقG . هذ� �لفر� طر! 

معاجلة �ملشاكل من هذ� �لقبيل.

تعديال3 عد\ �الستجابة  - ٢
يفتــــر0 �لوBZ �لو��/ . �ملعا/لة (٢) iع بيانا3 كاملة عن   - ٥٧٣
كل 2حــــد ªتا� كعينــــة . كل مرحلة. 2. حني )B هذ] هي �حلالة 
�ملثاليــــة بوضــــو»، فإنه من �لناحية �لعملية ¿ــــر' /�ئمG تقريبG مو�جهة 
 tقد ال ¿ــــر' �التصا ،t2على ســــبيل �ملثــــا .عــــد\ �ســــتجابة �لوحد
بأســــر معيشــــية ªتا� كعينة )S( 2ا قد ترفض �الشــــتر�� . �لد��سة 
�الســــتقصائية 2نتيجة لذلك ال جتمع بيانا3 عن �ستخد�\ �لوقت لتلك 
�ألســــر �ملعيشــــية بالذ�3. 2توجد rموعة متنوعة مــــن طر! �لتعديل 
لتعويض �خلســــائر �لناجتة عن عد\ �الســــتجابة٧٦ 2لكــــن ال ُتناقش هنا 
=ال تعديال3 فئا3 �لترجيح. 2من �لســــهل نسبيG تنفيذ تعديال3 فئا3 

.�لترجيح 2هي فعَّالة ملعاجلة عد\ �ستجابة �لوحد

تعديال) فئا) 	لترجيح  ( P )
�خلطــــو �ألY2 . تشــــكيل تعديــــال3 فئــــا3 �لترجيح هي   - ٥٧٤
 B( يتوقع Vكعينة �ل تكويــــن rموعا3 )2 فئا3 من �لوحد�3 �ملختا�
تكوB متشــــاֲדة من ناحية �حتماt �ســــتجابتها للد��سة �الستقصائية )2 
من ناحية �ملتغ3�v �لرئيسية �ألخر` . �لد��سة �الستقصائية. 2للقيا\ 
بذلــــك، ¿ب )B تكوB �ملتغ3�v �ملســــتخدمة لتكويــــن �لفئا3 معلومة 
جلميع �لوحد�3 �ملختا� كعينة، 2ليس للوحد�3 �ملســــتجيبة فحسب. 
�2خلطو �لثانية هي تقسيم نسبة rمو� )B�Z2 �لوحد�3 �ملختا� كعينة 
علــــى rمو� )B�Z2 �لوحد�3 �ملســــتجيبة . كل فئة. 2=�� كاB جلميع 
�لوحــــد�3 . �لفئــــة نفس �لوBZ، تكوB �لنســــبة هي متامG نســــبة عد/ 
�لوحد�3 �ملختا� كعينة =Y عد/ �لوحد�3 �ملســــتجيبة. �2لنســــبة هي 
عامل تعديل عد\ �الستجابة �لذ' ُيطبق على iيع �لوحد�3 �ملستجيبة 
. �لفئة. �2لوحد�3 غv �ملستجيبة =ما )B ُتعَطى Z2نG صفريG )2 ُتسقط 

ببساطة من ملف �لتحليل.
 عن تعديل عد\ �الستجابة . �لد��سا3 �الستقصائية بالعينة. vهنا� مقاال3 كث  ٧٦

 Bailar, Bailey and ذ� �ملوضو�. 2يغطــــيu جد� Gمدخــــًال ممتع Elliot (1991) \2يقــــد
 Tremblay  2  ،Chapman, Bailey, and Kasprzyk (1986)  2  ،Corby (1978)
(1986) �لطــــر! �لعمليــــة لتعديل عد\ �الســــتجابة مع �لتشــــديد على طــــر! تعديل فئا3 

�لترجيح.

(٢) hijkhijhihkhij wwwww )(



١٠٧

�لوقت الستخد��  �الستقصائية  بالد��سا�  يتعلق  فيما  ��لتقدير  �لترجيح   - تاسعًا 

�علــــى ســــبيل �ملثــــا�، نفر� �� بعض �ألســــر �ملعيشــــية �   - ٥٧٥
تستجيب للد4�ســــة �الستقصائية الســــتخد�, �لوقت ��� فئا% تعديل 
عد, �الســــتجابة تتمثــــل ? مناطق �لبلــــد (r = 1, 2, …, R). �ينبغي 
 i ملعيشــــية� Aألســــر�ختيا4 � �C� D� ،whi Eلة (٢) بضرJملعا�تعديــــل 
J�خل �حدA �ملعاينة �ألّ�لية h، ? عامل تعديل عد, �الستجابة �إلقليمي 

�ملناسب �لناتج عن �ملعاJلة

 r ملنطقة�كعينة ?  A4ملختا�ملعيشية �ألسر �يع S Tملجمو�حيث يشمل 
 Vخالف Xصفر D�تسا� Aلوحد�ستجابة �حالة  ? Xحد�� D�تســــا δi �
لذلك. �بســــط عامل �لتعديل هو Zمو� T�C�� �لســــجال% ? منطقة 
معينــــة (r). ��ملقــــا, هو ZموT �أل�C�� ? نفس Zموعة �لســــجال%، 
غe �نه ال يدخل ? �ملجموc Tال �أل�C�� �ملتعلقة باملســــتجيـبني. �ميكن 
�ســــتخد�, نفــــس �إلجر�i ? كل مرحلــــة ترجيح لبيا� عد, �ســــتجابة 
�لوحد�% ? تلك �ملرحلة. �يســــتعا� عن ��C فترA �ألساj ? تلك 
�ملرحلة lاصل ضر E��C فترA �ألســــاj ? تعديل عد, �الســــتجابة. 
 ��C�أل�لة (٢)، لكن Jملعا�كلي مثل  �C� ? لكm لنتيجة برغم�تتمثل �
 ? o4ال تد�الســــتجابة ? كل مرحلة �ملعّدلــــة بعد, � ��C�أل�تكــــو� 

ملف �لتحليل cال �لسجال% �ملتعلقة باملستجيـبني.

�لقضايا �ملتعلقة بإعد�� تعديال� عد	 �الستجابة  (�)
عنــــد cعد�J تعديال% عد, �الســــتجابة، توجــــد عدA قضايا   - ٥٧٦
جديرA باهتما, خاu. �تتمثل cحدt هذs �لقضايا ? عدJ �ملستجيـبني 
? كل فئــــة؛ فينبغي �� يكو� �لعدJ كبXe مبــــا فيه �لكفاية لكي يكو� 
عامل �لتعديل مستقرX. ��الختيا4 �لشائع هو �� يتر��x عدJ �ملستجيـبني 
مــــا بني ٢٠ � ٣٠ مســــتجيبV كحــــد �yJ ? كل فئة، مــــع �نه يوصى 
بــــأ� تتضمن �لفئا% عدXJ �ك{ من �ملســــتجيـبني. �هنــــا| �عتبا4 }خر 
يتمثل ? حجم تعديل عد, �الستجابة. �هنا| طريقة مفيدA قائمة على 
�لتجربة �لعملية تتمثل ? �� تعديل عد, �الســــتجابة ? �لفئة ينبغي �ال 
يتجا�C ضعف �ملتوســــط �لكلــــي للتعديل. �ميكن �جلمع بني �لفئا% �� 
cعــــاAJ حتديدها لتال? هاتني �حلالتني. �ميثل �ختيا4 متغe الســــتخد�مه 
? تكوين �لفئا% قر�X4 4ئيســــيV }خر. �? كثe من �ألحيا� ال يكو� 
معلومV للمســــتجيـبني �غe �ملســــتجيـبني على حد ســــو�c iال عدJ قليل 
مــــن �ملتغe�% �بالتا� يكو� �خليا4 �د�XJ جدX. �على ســــبيل �ملثا�، 
قد ال يكو� من �ملمكن �لذهاE �بعد من �لفئا% �ل� تقسم �لوحد�% 

 Aeكث %�eكانت هنا| متغ �mc� .حاال% 4يفية�حــــاال% حضرية  �c
متاحة، فإنه ميكن �ستخد�, طر� �كثر تطوX4 مثل خو�C4ميا% �لبحث 

�� حتليل �ال�د�4 �ملنطقي لتحديد �لفئا%٧٧.
�هنا| تصميم مســــتخد, ? بعض �لد4�ســــا% �الستقصائية   - ٥٧٧
 Vستبيان�ملختا4 كعينة �� ميأل �لشــــخص � �c لوقت يطلب�, �الســــتخد
�ساسيV ��� يسجل �لوقت �ملستخد, ? �لفتر�% �لزمنية �ملختاA4 كعينة 
 %��J� من tخر� A�J� ? �� ليومية� ? (كامــــًال Vما تكو� يوم Vغالبــــ)
Sع �لبيانا%. �مع �فتــــر�� �جوJ هذ� �لتصميم، هنا| �اطرA تتمثل 
? �� بعض �ألشــــخاu قد يســــتجيبو� لالســــتبيا� �ألساســــي �لكن 
ال ُيكملــــو� يومية �ســــتخد�, �لوقــــت. �يتمتع تعديل فئــــا% �لترجيح 
whij لبيانا% �ســــتخد�, �لوقت �ملفقوAJ بالقدA4 على �فيض حتيز عد, 
�الســــتجابة بصوA4 كبAe ? هذs �حلالــــة. ��لتخفيض �لكبe ? �لتحيز 
 %�eألساسي متغ�الســــتبيا� �من  Aملســــتمد�كانت للبيانا%  �mc ممكن
شــــديدA �ال4تبا� باستخد�, �لوقت �ميكن �ســــتخد�مها لتكوين فئا% 
�لترجيح. �mc� كانت هنا| متغe�% كثAe متاحة، قد يكو� من �ملفيد 
تقصي ��ها باستخد�, خو�C4ميا% �لبحث �� طريقة مماثلة كما سبقت 

�إلشاc A4ليه.
�فئــــا% تعديل عــــد, �الســــتجابة، �ملصممــــة للتعويض عن   - ٥٧٨
�ألشــــخاu �لذين جرt �ختيا4هم كعينة لوحد�% Cمنية متعدAJ (على 
ســــبيل �ملثا�، �يا,) �لكن � يستجيبو� cال لبعض هذs �أليا,، متثل حالة 
هامة. �يتمثل �حد �خليا4�% ? تكوين فئا% من �يا, �لعمل ��يا, �اية 
�ألسبوT لكي تكو� �لتعديال% منفصلة �اتني �لفئتني. �قد ميتد نطا� 
هذ� �خليا4 لتكوين فئا% حسب �ليو, من �ألسبوT ��لفصل من �لسنة، 
mc� كانت �حجا, �لعينا% ? كل فئة من هذs �لفئا% كافية. �mc� كا� 
�ستخد�, �يا, بديلة مسموحV به ? �لد4�سة �الستقصائية، عندئذ ينبغي 
معاملــــة هذs �لبد�ئل كما لو كانت قيمV مشــــاهدA ? �لترجيح لتجنب 
�ملبالغــــة ? �لتعديل فيما يتعلق بالفتر�% �ملفقوAJ. �يتمثل خيا4 }خر ? 
 tألخر�الســــتجابا% �, بيانا% من �باســــتخد AJملفقو�أليا, �تقدير قيم 
? �ألســــرA �ملعيشــــية �� من نفس �لشــــخص. �بصوA4 �ساســــية، يعا� 
هــــذ� �لنهج �أليا, �ملفقوAJ على ��ا عد, �ســــتجابة للمفرAJ �ليس عد, 
�ســــتجابة للوحدA. �مز�يا �عيوE تقدير �لقيم �ملجهولة فيما يتعلق ֲדذ� 

�لنوT من عد, �الستجابة ُتبحث الحقV ? هذ� �لفصل.

�لتعديـــال% �ملتعلقـــة بنـــوT �لتقســـيم   - ٣
�لالحق �c طبقا%

ميثل �لتقســــيم �لالحــــق �c طبقــــا% أل�C�� Zاميع �ملجتمع   - ٥٧٩
�إلحصائي �ملعلومة cجر�i }خر للترجيح �ملعياD4 ? كثe من �لد4�سا% 
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يشرBrick and Kalton (1996) x بعض هذs �خليا4�%.  ٧٧
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�لوقت باستخد��  �لمتعلقة  �إلحصا���  �نتا�  �ليل 


لنو� من  

الســــتقصائية لألسر 
ملعيشــــية. �
ملصطلح 
ألكثر �وًال �ذ

لتعديــــل هو عملية تقدير �ملعاير�. �ُتســــتخد, معايــــر* (اميع 
ملجتمع 

إلحصائــــي 
ملعلومة A @فيض حتيز 
لشــــمو>، �
لتعو: 
جلزئي لتحيز 
عد, 
الســــتجابة 
لــــذG H يعاF عند ترجيح عد, 
الســــتجابة، �جعل 

لتقديــــر
M متفقة مع 
ملجاميع 
ملعلومة. كمــــا KLا @فض خطأ 
ملعاينة 

لشــــديد* 
الRتباP باملجاميع 
لضابطة 
ملعلومة. �
لتقســــيم  M
للتقديــــر

M بعد �
حد. Lما 
لتوفيق U� طريقة معاير* بسيطة Mطبقا WX لالحق

 Lكثر. �سنبدL �L بعدين WX *لفكر

لتكر
HR لأل�^
] فهو Lسلو[ ملد 
بالتقسيم 
لالحق WX طبقاd M نناقش 
لتوفيق 
لتكر
HR لأل�^
[ أل`يته 


لوقت. ,

الستقصائية الستخد Mسا
Rلد
 A ملمكنة

�لتقسيم �لالحق �� طبقا�٧٨  ( � )


لشعب حسب  h
A كثk من 
لبلد
[، ُيعَرi (مو� عدL hفر  - ٥٨٠
 M
h

ألخرn من 
لتعد Mلفئا

ملنطقة �L بعــــض  �L ،جلنس
 �L ،لســــن

 ]L :لتوضيح، نفتر

M. �لسهولة h

الســــقاطاM من 
لتعد �L حلديثة

 hعد Nm � sإلنا
 hعد Nf جلنس، حيــــث

ملجاميع معر�فة حســــب 

لبلد. �يكو[ عامل 
لتقسيم 
لالحق WX طبقاM فيما يتعلق  A Rلذكو


باإلناs هو:

:Rفيما يتعلق بالذكو Mطبقا WX لالحق
�يكو[ عامل 
لتقسيم 


لو^[ 
ملعّد> بعد, 
الستجابة فيما يتعلق بالشخص  w'(hi) j حيث متثل
 Hنثى �تســــا�L j ملســــتجيب

 كا[ UX zحد
� Hتســــا� δf  ( j) � ، j

 كا[ UX حد
صفرz خالف| لذلك. �باملثل، تكو[ δm ( j) مســــا�ية لو

ملســــتجيب U jكرz �مســــا�ية لصفــــر خالف| لذلــــك، �يتعلق (مو� 

ملقامــــني �ميع 
ألشــــخا� 
ملســــتجيـبني. �
لــــو^[ 
ملعّد>  A ]

أل�^
 Af A [يضر Mملســــتجيبا
 sإلنا
بعد, 
الســــتجابة فيما يتعلق �ميع 

إلعطا� 
لو^[ 
ملقسم الحق| WX طبقاA ،M حني يضر] 
لو^[ 
ملتعلق 
 hلعد �hأل

ملتعلقة باحلد  M
Rالعتبــــا
� .Am A ملســــتجيـبني
 Rبالذكو
 Mلطبقا

الســــتجاباM لكل طبقة، �حجم 
لتعديالM، �طر� Xنشــــا� 
 Mفئا h

لفر� 
ملتعلق بعد, 
الستجابة تنطبق على Xعد A نوقشــــت �
ل

.Mطبقا WX لالحق

لتقسيم 

لوقت  ,

ســــتخد Mســــا
Rلضابطة فيما يتعلق بد

ملجاميع �  - ٥٨١

الستقصائية 
لنموUجية  Mسا
Rلد
 A ملســــتخدمة
@تلف عن 
ملجاميع 

 كا[ 
لتحليل يتعلق بالشخص/
أليا,، عندئذ ينبغي UX� .ملعيشية
لألسر 

ملقيا�. �على ســــبيل 
ملثا>،  
Lيضــــ| 
لتعبk عــــن 
ملجاميع 
لضابطة ֲדذ
يكــــو[ عامل تعديل 
لتقســــيم 
لالحق WX طبقــــاM فيما يتعلق باألنثى/


أليا,:

 j الســــتجابة فيما يتعلق بالشــــخص
حيــــث متثــــل   
لو^[ 
ملعّد> بعد, 
للفتــــر* 
لزمنية k �تكو[ δf  ( j) كما هو �دL hعال�، �يكو[ (مو� 
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�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سا'  يتعلق  فيما  ��لتقدير  �لترجيح   - تاسعًا 

�2 �لتوفيق �لتكــــر��' �ألY2 قد �كتملت. 2عند / Bلتكــــر��'، تكو�
�نتهــــاs �لد�2 �ألY2، يصبح rمــــو� �ألB�Z2 مضاهيG متامG للمجاميع 
 Gمتام Gمســــا2ي Bتمل )ال يكوÀ لضابطة على مســــتو` �ملنطقة، 2لكن�
 للمجاميع حسب �جلنس )2 �لسن. 2بتكر�� هذ] �لعملية �لتكر��ية عد
 Y= لتالية هي �لتقسيم �لالحق� مر�3 (على سبيل �ملثاt، تكوB �خلطو
طبقا3 لألB�Z2 من �لتقســــيم �لالحق =Y طبقا3 على مستو` �ملنطقة 
=Y �ملجاميع �لضابطة حســــب �جلنس)، 2تتقــــا�( �ألB�Z2 بوجه عا\، 
 B�Z2تعديــــال3 )خر`. �2أل sبعد =جر� vبقد� كب vا لــــن تتغS( Õمبعــــ
�لناجتــــة من هذ] �لعمليــــة هي )B�Z2 �لتوفيق �لتكــــر��' �لنهائية 2ينبغي 
)B يكــــوr Bمــــو� �ألB�Z2 �ملصنفة حســــب )' من متغــــ3�v �لتوفيق 

�لتكر��' مسا2يG تقريبG للمجاميع �لضابطة.

2تنشأ �ملشاكل )حيانG فيما يتعلق بالتوفيق �لتكر��'، 2لكن   - ٥٨٤
 Bتكو B( ــــا� �حتياطا3 بســــيطة. فيجبOمــــا ميكن تفا/يها با �vكثــــ
�ملجاميع �لضابطة متســــا2قة مبعr B( Õمو� عد/ �ألشــــخا« حسب 
�جلنس ¿ب )B يكوB مســــا2يG ملجمو� �ألشــــخا« حســــب �لســــن 
 2حســــب �ملنطقة . �ملثاt �ملذكو� )عال]. 2ينبغــــي =�Zلة �لقيم �ملفقو/
فيما يتعلق باملتغــــ3�v . �لعينة �ملقابلة للمجاميع �لضابطة، �مبا بتقدير 
�لقيم �ملجهولة للمفر/�3 �ملفقو/. 2ينبغي قيا~ �ملتغ3�v بنفس �لطريقة 
. �لد��ســــة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت كما قيست للحصوt على 
�ملجاميع �لضابطة. �2حلد �أل/É �ملوصى به لعد/ �ملستجيـبني . كل فئة 
لكل متغv توفيق تكر��' (على ســــبيل �ملثــــاt، �إلنا� �2لذكو� على 
حد ســــو�s) كث�v ما يتحد/ ³و�� ٤٠. 2. بعض �ألحياB، ُيستخد\ 
نفس �ملتغv كعنصر . )كثر من ُبعد �2حد 2قد يســــبب هذ� مشــــاكل 
. حــــاال3 معينة. 2على ســــبيل �ملثاt، قد تكوB ألحــــد )بعا/ �لتوفيق 
�لتكر��' فئا3 تكونت بتقاطع طائفV �جلنس �2لسن 2قد تكوB لبعد 
±خــــر فئا3 تكونت بتقاطــــع �جلنس �2ملنطقة. 2قد تكــــوu Bذ� �لنهج 

ميزته، 2لكنه ميكن )B يسبب )يضG مشاكل متعلقة بالتقا�(.

Ç ��=2 يكــــن �لتوفيق �لتكر��' حË يتحقق �لتقا�( �لكامل   - ٥٨٥
ممكنG عمليG بسبب �لقيو/ �حلسابية، من �ملمكن Oفيض عد/ �لعمليا3 
�لتكر��يــــة (2يطلق علــــى هذ� )حيانG �لتوفيق �لتكــــر��' �لناقص). 2. 
هــــذ] �حلالة، قد يكوB ترتيــــب �لتوفيق �لتكر��' هامG. 2على ســــبيل 
 �ملثــــاt، نفر0 )نــــه . �ملثاt �لو��/ )عــــال] توقفت �لعمليــــة بعد /�2
 Gمتام Gمســــا2ي B�Z2مو� �ألr Bيكو B( عندئذ ينبغي .تكر��ية �2حد
لضو�بــــط �ملناطق 2لكن ليــــس لضو�بط �جلنس )2 �لســــن. 2=�� كانت 
=حــــد` rموعا3 �لضو�بط تعتX )هم، عندئذ ينبغي )B يكوB �لتعديل 

�لنهائي متعلقG ֲדذ� �ملتغv �لضابط.

٥٨٦ -  =�� كاB باإلمــــكاB 2ضــــع �ملجاميــــع �لضابطــــة . تصنيف 
 Y= B�Z2تقســــيم الحق لأل sما =جر�= Bباإلمكا Bمتقاطــــع، عندئذ يكو

 3�vعد/ �ملتغ B2=�� كا .B�Z2توفيق تكر��' لــــأل sطبقــــا3 )2 =جــــر�
�لضابطة gد2/� جد� 2كاB عد/ �ملستجيـبني . كل خلية . �لتصنيف 
 Bمبا فيه �لكفايــــة، عندئذ يكو �v3 كب�vذ] �ملتغــــu ملتقاطــــع �لكامــــل�
�لتقسيم �لالحق =Y طبقا3 �لطريقة �ألفضل بوجه عا\. 2. حالة تو�فر 
�ملزيــــد مــــن �ملتغــــ3�v )2 كاB يوجد . كثv من �خلاليــــا . �لتصنيف 
�ملتقاطــــع عد/ صغv من �ملســــتجيـبني، عندئذ تكــــوB �ألفضلية للتوفيق 
�لتكر��'. 2حË =�� مت �لتوفيق �لتكر��'، قد يكوB من �ملمكن حتسني 
�لتعديل بوضع بعض �ملتغ3�v . تصنيف متقاطع إلنشــــاs �ملســــتويا3 
�ملتعلقــــة بأحد )بعا/ �لتوفيق �لتكر��'. 2على ســــبيل �ملثاt، نفر0 )نه 
توجد فر2! هامة . �ســــتخد�\ �لوقت بني �لذكو� �لشــــبا( �2إلنا� 
�لشابا3. عندئذ يكوB =نشاs ُبعد للتوفيق �لتكر��' مبستوياÀ 3د/ها 
�لتصنيف �ملتقاطع للسن/�جلنس )فضل من 2جو/ ُبعد' توفيق تكر��' 

مستقلني للسن �2جلنس.

�2لقيمة �خلاصــــة للتوفيق �لتكر��' فيما يتعلق بالد��ســــا3   - ٥٨٧
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت تعز` =Y �ملجاميــــع �لضابطة �لطبيعية 
�ملتاحــــة للبعد �لزم6. 2على ســــبيل �ملثاt، فإB )عــــد�/ )يا\ �لعمل 2)يا\ 
Sاية �ألســــبو� . �لســــنة معر2فــــة، 2)عد�/ �أليا\ �ملعينة من �ألســــبو� 
معر2فــــة، 2)عد�/ �أليا\ حســــب �لشــــهر �2لفصل من �لســــنة معر2فة. 
 v3 . �لتوفيق �لتكر��' عند �لتعب�vيع هذ] �ملتغi \2ميكن �ســــتخد�
عن �ألB�Z2 بالشــــخص/�أليا\. 2)�ية �حلصوt على �ملجاميع �لضابطة 
�ملتمثلة . �لشــــخص/�أليا\ جر` شرحها فيما يتعلق بالتقسيم �لالحق 

=Y طبقا3.

 . B( 0على �لتوفيق �لتكر��' للبعد �لزم6، نفر t2كمثــــا  - ٥٨٨
�لســــنة ٢٦١ يــــو\ عمل 2 ١٠٤ )يا\ Sاية )ســــبو� 2نرغب . �لضبط 
2فقــــu Gذ] �ملجاميع. فإ�� كاB �ســــتخد�\ �لذكو� �2ســــتخد�\ �إلنا� 
للوقت ÁتلفاB حســــب يو\ �لعمل 2يو\ Sاية �ألســــبو�، عندئذ ينبغي 
2ضــــع �لبعد �لزم6 . تبويب متقاطع مع �جلنس لتحســــني �لتقدير�3. 
2. هذ] �حلالة، يكوB لبعد �جلنس/�لوقت )�بعة مســــتويا3: )يا\ عمل 
�إلنــــا� (Nf 261)، 2)يا\ Sاية �ألســــبو� لإلنــــا� (Nf 104)، 2)يا\ 
 .(104 Nm) اية �ألسبو� للذكو�S \2)يا ،(261 Nm) عمل �لذكو�
 .t2باملثل، ميكن 2ضع فئا3 �لســــن . تبويب متقاطع مع عد/ �لفصو
2على ســــبيل �ملثاt، =�� كاB هنا� ٩٠ يومG . �لشتاs، عندئذ سيتمثل 
�ملســــتو` �ألt2 . �لشبا( - )يا\ �لشتاs (Ny 90، حيث )Ny B متثل 

عد/ �لشبا( . �ملجتمع �إلحصائي).

2)�يــــة �لتوفيق �لتكــــر��' �2ضحة ألB ضبــــط �لبعد �لزم6   - ٥٨٩
 3�vمــــن �ملتغ vعد/ مســــتويا3 كل متغ ميكــــن )B يــــؤ/' =Z Yيا/
�لدميغر�فية �ملعيا�ية. 2هذ] �لزيا/ . �ملستويا3 تثv مشكلة مع �لتقسيم 
�لالحق =Y طبقا3 بسبب �لقيو/ �ملفر2ضة على حجم �لعينا3 . كل 
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 3�vهنا� عد/ قليل من �ملتغ Bكا ��= Ëخلية . �لتصنيف �ملتقاطع. 2ح
�لدميغر�فيــــة �ملتاحة للتقســــيم �لالحق =Y طبقا3، ينبغي )خذ �جلميع . 
�العتبا� لالســــتفا/ باملتغ3�v �لزمنية على �لوجه �ألكمل. 2على سبيل 
�ملثــــاt، نفرB( 0 �ملجمو� �لضابط �لدميغر�. �لوحيد �ملعلو\ للبلد هو 
rمــــو� �ملجتمع �إلحصائي، B(2 .N �لتوفيق �لتكر��' حســــب �ليو\ 
من �ألســــبو� (كل مســــتو` من �ملســــتويا3 �لـ ٧ يبلغ N مر�3 عد/ 
)يا\ �ألسبو� . �لسنة) �2لشهر من �لسنة قد ال يز�t مفيد�. 2. هذ] 
�حلالــــة، فإB �لقيا\ حË بــــد�2 تكر��ية 2حيد للتوفيق �لتكر��' يوفر 

ضابطG قيمG للتقدير�3 ֲדذ] �ألبعا/ �لزمنية �uامة.
2كما لوحظ )عال]، ¿ب )B يكوª Bطط �لتقســــيم �لالحق   - ٥٩٠
=Y طبقــــا3 )2 �لتوفيق �لتكر��' متســــا2قG مع تصميــــم �لعينة. 2هذ] 
�لعالقــــة تتعــــزZ مبتطلبــــا3 من قبيل �حلاجــــة =Y �حلــــد �أل/É من عد/ 
�ملســــتجيـبني . كل مســــتو` جلميع �ملتغ3�v �لضابطة. 2على ســــبيل 
�ملثاt، ما Ç تكن هنا� مشــــاهد�3 كافية لكل يو\ من )يا\ �ألســــبو�، 

فإنه ال ميكن جتميع �ألu B�Z2ذ� �لبعد.

vللتغ B�Z2لتعديال3 �ملتعلقة بقابلية �أل�  - ٤
=�� )سفر3 =جر�3�s �لترجيح كتلك �لV نوقشت )عال] عن   - ٥٩١
 sلتقدير�3 مشــــوبة بأخطا� Bعندئذ قد تكو ،B�Z2أل� . v3 كب�vتغ
معاينة )كX مما هو مرغو( فيه )2 من �أل�جح )B تكوB شــــديد �لتأثر 
بعد/ صغv من �ملشاهد�u2 .3ذ] �ألسبا(، ينبغي �لقيا\ . كل مرحلة 
بتقيـيــــم �ألÆ2 ،B�Z2اصــــة �لتعديال3 لألB�Z2 نتيجة عد\ �الســــتجابة 
�2لتقســــيم �لالحق =Y طبقا3، 2ينبغي �لنظر . �ســــتخد�\ طر! للحد 

.vمن �لتغ
2من �لصعب صياغة توصيا3 بشــــأB =جر�3�s معينة للحد   - ٥٩٢
من قابلية �ألB�Z2 للتغv. 2مع �لك، 2بسبب )�ية معاجلة هذ] �لقضية 
. �لد��ســــا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت، تر/ بعض �لتوجيها3 
. هذ� �لفر�. 2ُتعر0 )يضG �ألســــاليب �لV ميكن �ستخد�مها لتحديد 
�حلــــاال3 �لV قد يكوB فيهــــا �لتغv . �ألB�Z2 كافيــــG لد�جة تتطلب 

=جر�s تعديال3.


X	� 	لتقدير P v bلتغ	مصا��   ( P )
 . �vحتــــد� تغ B( مرحلــــة معاينــــة )2 تقديــــر ميكن '( B=  - ٥٩٣
�ألB�Z2. 2)فضل /فا� ضد �لتغv �ملفر¦ هو تطبيق مبا/¬ جيد لتصميم 
 B( 0نفر ،t3 فعَّالة جلمع �لبيانا3. 2على ســــبيل �ملثا�sلعينــــة 2=جر��
 B(2 vمعيشية يتفا32 بقد� كب عد/ �ألشخا« �ملؤهلني . كل )سر
تصميم �لعينة يتطلب �ختيا� شــــخص �2حد لكل )سر معيشية. عندئذ 
سيكوBZ2 B �لشخص من )سر معيشية تضم ºسة )شخا« مؤهلني 
ºس مر�BZ2 3 �لشــــخص �ملختا� كعينة من )ســــر معيشــــية مكونة 

من شــــخص �2حد فحسب. �2ختيا� شــــخصني من )سرتني معيشيتني 
 vفض بقد� كبÁ B( من �ألشخا« �ملؤهلني ميكن Xعد/� )ك Bتضما
�لتغــــv . �ألB�Z2. 2باملثل، فإB حتقيق معّدال3 �ســــتجابة عالية 2ثابتة 
من )نو�� ªتلفة من �ألســــر �ملعيشــــية �2ألشــــخا« يقلل =É/( Y حد 
 . v3 كب�vتســــبب تعديال3 عد\ �الســــتجابة تغــــ B( مــــن =مكانية

.B�Z2أل�
2حــــË =�� كاB تصميــــم �لعينة 2تنفيذها متقنــــني، قد تدعو   - ٥٩٤
�حلاجة =Y معاجلة �لتغ3�v . �ألB�Z2. �2حلالة �لشائعة هي )r Bموعة 
من �لعو�مل جتعل ناتج )B�Z2 فتر �ألســــا~ 2تعديال3 عد\ �الستجابة 
يتســــم بالقابلية للتغــــv )كثر مما هو متوقع. 2مر )خــــر`، نأخذ �حلالة 
�لــــV ¿ر' فيها =ختيا� شــــخص �2حد كعينة . )ســــر معيشــــية، مع 
مالحظة )نه ميكن حد�2 مشــــاكل مماثلة عند �ختيا� )كثر من شخص 
 Vعلى مســــتو` �لشــــخص . �ألسر �ملعيشية �ل B�Z2�2حد كعينة. �2أل
 نســــبيG، 2=�� كانت عد\ vمن �ألشــــخا« �ملؤهلني كب �vتضــــم كث
�الســــتجابة فو! �ملتوســــط . هذ] �ألسر �ملعيشــــية، فإB ناتج مقلو( 
 B�Z2حتماال3 �الختيا� 2تعديال3 عد\ �الستجابة قد ¿عل �أل� B�Z2(

.Gنسبي vهذ] �حلاال3 كب .

معاجلة 	لتغb 	ملفر�: 	لتهذيب  (d)
 . B�Z2ملفــــر¦ . �أل� vيتمثــــل )حــــد خيا��3 معاجلــــة �لتغ  - ٥٩٥
 Xتشــــتمل على )ك Vملتعلقة مبجموعة �ملســــتجيـبني �ل� B�Z2ִדذيــــب �أل
�ألB�Z2. 2ميكن )خذ طر! )خر` . �العتبا�، 2لكن �لتهذيب يتســــم 
بالبســــاطة 2يعاÑ مباشــــر مشــــكلة تغv �أل٧٩B�Z2. 2ينطو' �لتهذيب 
على تقليم �ألB�Z2 �2مبا =عا/ توZيع rمو� �ألB�Z2 �لV جر` ִדذيبها 
 B�Z2يع �ألZتو على حاال3 �الســــتجابة �ألخر`. 2قد ال تكوB =عا/
ضر�2يــــة . حالة �ســــتخد�\ �لتقســــيم �لالحق =Y طبقــــا3 )2 �لتوفيق 
�لتكر��' للمجاميع �لضابطة . 2قت الحق . عملية �لترجيح. 2على 
ســــبيل �ملثاt، نفترB( 0 �ألB�Z2 �ملعّدلة بعد\ �الســــتجابة أل' شخص 
ªتا� كعينة من )ســــر معيشــــية تضم )كثر من ºســــة )شخا« مؤهلني 
 B�Z2ســــيتعني ִדذيب �أل ،B�Z22تقر� ִדذيب هذ] �أل B�Z2أل� Xمتثل )ك
�ملتعلقة باألشــــخا« �ملختا�ين كعينة من �ألسر �ملعيشية �لV تضم ستة 
)شــــخا« )2 )كثر للوصوY= t )قصى عد/ معني، 2ميكن =عا/ توZيع 
�لفر! بني �ألB�Z2 قبل �لتهذيب �2ألB�Z2 بعد �لتهذيب على �ألشخا« 
�ملختا�ين كعينة من �ألســــر �ملعيشية �لV تضم )قل من ºسة )شخا«. 
 Y= حتيز�3 . �لتقدير�3، ستدعو �حلاجة Y= '/لتهذيب يؤ� B2ملا كا

يقد\ Kish (1992) �ألســــا~ �ملنطقي 2بعض �لطر! �ملتعلقة بد��ســــة �الختال[   ٧٩

�ملفر¦ . �ألB�Z2. 2يتناPotter (1990) t2 �لتهذيب �2لتد�بv �ألخر` �ملســــتخدمة للحد 
.B�Z2أل� . vمن �لقابلية للتغ



١١١

�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سا'  يتعلق  فيما  ��لتقدير  �لترجيح   - تاسعًا 

تقيـيــــم ±ثا� �لتهذيــــب . كل حالة بعينها. 2يتمثل )ثر �لتهذيب . هذ� 
 '( B( فيض متوســــط �حلجم �لتقدير' لألسر �ملعيشية كماO . tملثا�

خصائص مرتبطة ³جم �ألسر �ملعيشية ستنطو' على حتيز.
2قبل تقدمي مبا/¬ توجيهية للتهذيب، جتر' /��ســــة �لطر!   - ٥٩٦
 Bقد تكو Vلقائمــــة علــــى �لتجربة �لعملية للتعــــر[ على �حلاال3 �لــــ�
 مبا فيه �لكفايــــة ألخذ �لتهذيب vكب B�Z2أل� . vفيهــــا �لقابليــــة للتغــــ
. �العتبــــا�. 2ينبغــــي تطبيق iيع هــــذ] �لطر! �لقائمــــة على �لتجربة 
�لعمليــــة . فئــــا3 )2 طبقا3 �لعينة. 2بعبــــا� )خر`، =�� جر` �ختيا� 
)شخا« كعينة مبعّدالª 3تلفة حسب �ملنطقة، عندئذ ينبغي )B ¿ر' 
�ستكشــــا[ �ألB�Z2 �لشــــا� /�خل �ملنطقة. Ð2ة طريقة شــــائعة للقيا\ 
بذلــــك تتمثل . قصــــر �لبحث على تعديــــال3 �ألB�Z2 ال على �لناتج 
 B�Z2يع �ألi هذ] �ملما�سة قد ال تكشف عن B( 2لو ،B�Z2لكلي لأل�

�ملتطرفة.
2هنا� طريقة بسيطة لتحديد �لتغv �ملفر¦ . �ألB�Z2 2تتمثل   - ٥٩٧
 B�Z22ملا كانت �أل .B�Z22 لتعديــــال3 �أل( B�Z2ســــم خريطــــة لأل� .
 تسبب )كX مشكلة، قد تكوB هنا� حاجة للتهذيب =�� كانت vلكب�
 B�Z2من �أل vبكث Xمن �حلاال3 )ك vملتعلقة بنسبة مئوية صغ� B�Z2أل�
 B�Z2أل� Bفإ ،tملتعلقة بالغالبية �لعظمى من �حلاال3. 2على ســــبيل �ملثا�
 �لــــV تبلغ ثال� )2 )�بع مر�3 �لوBZ �ملتوســــط تكوB مرشــــحة جيد
للتهذيــــب. 2ميكن �حلصوt على نفس �ملعلوما3 بتصنيف �ألB�Z2 من 
 Xك( Gن�Z2( ألصغر. 2=�� كانت هنا� حاال3 قليلة تتضمن� Y= Xألك�
بكثv من �لوBZ �ملتوسط، ينبغي )خذ �لتهذيب . �العتبا�. 2هنا� Sج 
±خــــر يتمثل . �صد معامل �ختــــال[ �ألB�Z2 . كل مرحلة ترجيح. 
 . =حد` �ملر�حل (مثًال، vكبــــ فــــإ�� ��تفع معامل �إلختال[ بصو�
بعامل يبلغ ٢٠ . �ملائة )2 )كثر)، عندئذ ينبغي �لنظر بعناية . تعديال3 
 . vلترجيــــح لتحديــــد ما =�� كانت قد )/خلت عو�مــــل تفاضلية كب�
تلك �ملرحلة. �2ســــم خريطــــة لألB�Z2 ميثل طريقة ميكن �ســــتخد�مها 
 Bمرحلة ما من �لترجيح، فإ . B�Z2ــــذ� �لتقيـيم. 2. حالة ִדذيب �ألu
مقا�نة معامل �ختال[ �ألB�Z2 قبل �لتهذيب 2بعد] ميكن )B تساعد . 
تقيـيم فعَّالية �لتهذيب. 2=�� كاB معامل �ختال[ �ألB�Z2 بعد �لتهذيب 
)صغــــر منه قبل �لتهذيب بأقل من ١٠ . �ملائة، عندئذ من �ملحتمل )ال 

تكوB عملية �لتهذيب فعَّالة جد�.
2تــــر/ فيما يلي بعض �ملبا/¬ �لتوجيهيــــة �ملتعلقة بالتهذيب.   - ٥٩٨
2علينا )B نتذكر )Sا ليست =ال مبا/¬ توجيهية )ما �ألB�Z2 �ملتعلقة بأ' 
تطبيق خا« فينبغي )B تد�~ بعناية قبل �ســــتخد�\ �لتهذيب. �2ملبا/¬ 

�لتوجيهية هي كما يلي:
ال ُتهذِّ( �ألB�Z2 =ال =�� كانت �لفو�ئد �لناجتة عن �لتهذيب   -

�2ضحة.

ينبغي /��سة �حلاجة =Y �لتهذيب /�خل �لفئا3 )2 �لطبقا3   -
.Gملعاينة تقريب� tتتسم بنفس معّد Vل�

ينبغي )B يكوB عد/ �حلاال3 �ملهذبة )قل ما ميكن.  -
 ُخــــذ . �العتبــــا� �لتحيز �لناتج عن �لتهذيــــب ³�2ث =عا/  -
توZيــــع �ألB�Z2 �ملهذبة على Äــــو يؤ/' =Y �إلقالt من هذ� 

�لتحيز =É/( Y حد.
2/��سة �لتغv . �ألB�Z2 فيما يتعلق بالد��سا3 �الستقصائية   - ٥٩٩
الســــتخد�\ �لوقت هامــــة بوجه خا« ألSــــا تتضمن �ملعاينة �لشــــاملة 
للبعد �لزمــــ6 برمته باإلضافة =Y قضايا �ملعاينة �2لترجيح �لV تو�َجه . 
 ��= ،tلد��سا3 �الستقصائية �ملعيا�ية لألسر �ملعيشية. 2على سبيل �ملثا�
 tمعّد Bلتوفيق �لتكر��' 2كا� �ســــُتخد\ )حد )يا\ �ألســــبو� . خطو
�الســــتجابة . يو\ �ألحد )قل بكثv منه . )يا\ �ألســــبو� �ألخر`، قد 
. 2. هذ] �حلالة، قد v3 كبــــ�vملجمعــــة معرضة لتغ� B�Z2أل� Bتكــــو
 vلكب� B�Z2من �ملناسب =سقا¦ بعض )يا\ �ألسبو� لتجنب �أل Bيكو
نســــبيG . �لتوفيق �لتكر��'. Ç ��=2 يكــــن هنا� =ال قليل من �حلاال3 
 أليا\ �آلحا/، عندئذ قد يكوB �لتهذيب هو vكبــــ Gن�Z2( تتضمن Vلــــ�
�خليــــا� �ألفضل. 2. هــــذ] �حلالة، ميكن =عا/ توZيع )B�Z2 )يا\ �ألحا/ 
على حاال3 )خر` أليا\ �ألحا/ )2 حاال3 )خر` أليا\ Sاية �ألسبو� 
لإلقــــالÉ/( Y= t حد من �لتحيز من �لتهذيب، بافتر�B( 0 �ســــتخد�\ 

�لوقت . Sاية �ألسبو� Áتلف عنه . )يا\ �لعمل.

تقدير 	لقيم 	ملجهولة مقابل تعديال) جيم - 
عد! 	الستجابة

حالة �أليا\ �ملفقو/ من �ليومية  - ١
متثل عملية تقدير �لقيم �ملجهولة طريقة )خر` للتعويض عن   - ٦٠٠
�لبيانا3 �ملفقو/ . �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت. 2تقدير 
 �لقيم �ملجهولة ُيســــتخد\ . معظم �ألحياB لإلحالg tل �لقيم �ملفقو/
ملفر/�3 معينة . حالة �ستجابة �لشخص �ملختا� كعينة ملعظم �ملفر/�3 
�لو��/ . �لد��ســــة �الستقصائية. 2ألB تقدير �لقيم �ملجهولة Àل gل 
�لقيم �ملفقو/ على مستو` �ملفر/�3، فقد يكوB )كثر فعَّالية . Oفيض 
�لتحيز بســــبب عد\ �الســــتجابة من ترجيح تعديال3 عد\ �الســــتجابة 

�لذ' ُيجر` على مستو` �حلالة٨٠.
�2لد��ســــا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت �لV ُيطلب فيها   - ٦٠١
=Y �ألشخا« �ملختا�ين كعينة �إلبال® عن )كثر من يو\ �2حد تشكل 
حتديا3 =ضافية )ما\ تقدير �لقيم �ملجهولة. 2على ســــبيل �ملثاt، نفر0 

يبحــــث Meekers (1991) �آلثا� �لV ترتبها =جر�3�s تقدير �لقيم �ملجهولة على   ٨٠

تقدير�3 معينة.



١١٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

)B )حد �ألشخا« قد )بلغ عن �ستخد�\ �لوقت فيما يتعلق بيو\ �2حد 
ªتا� كعينة 2لكن Ç ُيبلغ عن يو\ ±خر. عندئذ يتمثل )حد �خليا��3 . 
تقدير �لقيمة �ملجهولة لليو\ �ملفقو/ بإ/��جه مع �لبيانا3 �لV )بلغ عنها 
نفس �لشــــخص. 2قد يبد2 هذ� جذ�بG بالنظــــر =B( Y �ملانح٨١ . هذ] 
�حلالة مالئم بالتأكيد لكثv من �ملتغ3�v �لرئيسية �لV ميكن �ستخد�مها 
لتحديــــد فئا3 تقديــــر �لقيم �ملجهولة. بيد )B �ســــتخد�\ �لترجيح فيما 
يتعلــــق باليــــو\ �ملفقــــو/ بدًال من تقديــــر قيمته ميثل، بوجه عــــا\، �لنهج 
�ملوصى به. 2على سبيل �ملثاt، =�� كانت �لفتر �ملفقو/ )حد )يا\ Sاية 
�ألســــبو� 2كانت �لفتــــر �ملُبّلغ عنها هي )حد )يــــا\ �لعمل، عندئذ قد 
يكوB �لقيا\ ببساطة بتقدير قيمة �لفتر �ملفقو/ �ستر�تيجية سيئة جد�. 
2. �لو�قع، من �لســــهل مالحظة )B �ستر�تيجية تقدير �لقيمة �ملجهولة 
�ملذكو� )عال] معا/لة ملضاعفة BZ2 �لفتر �لزمنية �ملُبّلغ عنها (بافتر�0 
 sفضل . =نشــــا( s2قد يتمثل =جر� .(BZللفترتني �لزمنيتني نفس �لو B(
فئــــا3 ترجيــــح تو�Z �لوBZ �ملتعلــــق بالفتر �لزمنيــــة �ملفقو/ على Äو 

)سلس على rموعة من �لسجال3 �لV تتسم بنفس �خلصائص.

حالة عد\ �ستجابة �لشخص  - ٢
تنشأ نفس )نو�� �لقر���3 . حالة �ختيا� )شخا« متعد/ين   - ٦٠٢
كعينة /�خل �ألســــر �ملعيشية 2يســــتجيب بعض �ألشخا« �ملختا�ين 
 كعينة 2ال يســــتجيب �لبعض �آلخر. S2ج تقدير قيمة �لبيانا3 �ملفقو/
باســــتخد�\ �ملاÄني من نفس �ألســــر �ملعيشية كث�v ما ال يكوB فعَّاًال. 
2على ســــبيل �ملثاt، =�� قضى )حد �ألشــــخا« 2قتــــG طويًال . �عاية 
�ألطفاt، فإB =سنا/ نفس بيانا3 �ستخد�\ �لوقت هذ] للكبا� �آلخرين 
. �ألســــر �ملعيشــــية يتســــم بعد\ �حلكمة. 2مر )خر`، كث�v ما ميثل 

.Bلترجيح طريقة )فضل ملعاجلة هذ� �لنو� من �لفقد��


ضع تقدير	) 	ستخد	! 	لوقت  - 2	�

٦٠٣ -  . هذ� �لفر�، ير/ مثاt توضيحي مبســــط لكيفية �ستخد�\ 
�لترجيح 2=جر�3�s �لتقدير �لV ُنوقشت )عال] . حتليل بيانا3 �لد��سة 
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت. 2تر/ . �ملرفــــق ١٣ )مثلة توضيحية 

للمما�سا3 �لقطرية ()ستر�ليا 2كند� 2نيوZيلند�).
2. �ملناقشــــة �لتاليــــة، نفتــــر0 تنفيذ طــــر! �لتقدير �ملجملة   - ٦٠٤
ســــابقG 2)نه يوجــــد ملف حتليل Àتو' على �ملفــــر/�3 �لV ُجمعت . 
 ،sُقد3�ِّ قيمها �ملجهولة حسب �القتضا Vلد��سة �الســــتقصائية، �2ل�
=Y جانب )B�Z2 �لد��ســــة �الســــتقصائية �ملعّدلــــة B(2 �لبيانا3 �لالZمة 
حلســــا( �لتباينا3 مد�جة . �مللف. 2ألغر�0 تقدير �ستخد�\ �لوقت 

باســــتخد�\ �لبيانــــا3 �لV ُجمعت بشــــأB �لفتر�3 �لزمنيــــة �ملُبّلغ عنها، 
ينبغي =عد�/ ملف �لتحليل ³يث تكوB كل فتر Zمنية مقابلة لســــجل 

. �مللف٨٢.

�لتقدير على مستو` �لشخص/�ليو\  - ١
 j بالكامل للشــــخص tملعّد� BZلســــهولة �لعر0، يكتب �لو  - ٦٠٥
2للفتــــر �لزمنية k على �لنحو �لتا�:  w'jk مع حذ[ �لرموZ �لســــفلية 
 لوحد �ملعاينة �أل2ّلية �2ألسر �ملعيشية. 2يفتر0 )يضB( G كل عينة فتر
Zمنية تتألف من مد gد/، مثًال، يو\ �2حد، ألغر�0 �لتوضيح. 2فيما 
يتعلق ֲדذ� �uيكل، ميكن باملثل =عد�/ تقدير�3 �لد��سة �الستقصائية . 

.Gكثر تصميما3 �لعينة شيوع(

تقدير 	ملجاميع  ( P )
ميكن بسهولة =عد�/ تقدير�3 �ملجاميع للمجتمع �إلحصائي   - ٦٠٦
بأكمله )2 للمجموعا3 �لفرعية . �ملجتمع �إلحصائي �2لك من ملف 
باuيكل �ملبني )عال]. 2على ســــبيل �ملثاt، ميكــــن تقدير rمو� �لوقت 
�لذ' قضا] iيع �ألشــــخا« �ملؤهلــــني �لعاملني مقابل )جر على �لنحو 

�لتا�:

حيث yjk متثل �جلزs من �ليو\ �لذ' قضا] �لشــــخص j . �لعمل مقابل 
)جر . �لفتر �لزمنية k. (يالحظ )yjk B متثل جز�sً ألB كل فتر Zمنية 
متثل يومG �2حد�، علــــى �لنحو �ملفتر0 )عال]. 2هنا� خيا��3 )خر` 
ممكنــــة، 2مثاt �لك )B تصبــــح yjk عد/ �لســــاعا3 . �لفتر �لزمنية، 
2لكن �لنهج �ملطر2» )بســــط). 2. هذ] �حلالــــة، جر` تقدير )' قيم 
مفقــــو/ لـــــ yjk. 2. حالة فقد�B �لقيم 2عــــد\ تقديرها، عندئذ تصبح 

 بالناقص.� �ملجاميع ُمقدَّ
2تقدير �ملجمو� �ملتعلق مبجموعة فرعية، مثًال rمو� �لوقت   - ٦٠٧
 r يع �ألشــــخا« �ملؤهلني �لعاملني مقابل )جر . �ملنطقةi [لذ' قضا�

. �لبلد، هو:

”�ملانح“ هو �لســــجل �لذ' يقد\ �لقيمة �لV ¿ر' تقديرها للســــجل ”�ملتلقي“   ٨١

�ملفقو/. �نظر �لفصل �لثامن.

kj
jkjk ywy

,

'(٧)

تر/ . �لفصل �لثامن مناقشة تفصيلية uياكل �مللفا3.  ٨٢

kj
jjkjkr ywy

,

'ˆ (region = r)(٨)
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�لوقت  Pالستخد� �الستقصائية  بالد	�سا'  يتعلق  فيما  ��لتقدير  �لترجيح   - تاسعًا 

حيث

تقدير 	ملتوسط، 
	لتناسب 
	لنسبة  (d)
علــــى ضوs هيــــكل �مللف �ملبني )عال]، ميكن )يضG بســــهولة   - ٦٠٨
=عد�/ تقدير �ملتوسط ، �2لتناسب �2لنسبة مبلف ֲדذ� �uيكل، �2ستمر��� 
للمثاt �لســــابق، ُيعَطى تقدير متوســــط �لوقت �لذ' يقضيه �ألشخا« 

�ملؤهلوB . �لعمل مقابل )جر . �ملنطقة r مبا يلي:

2هــــذ] �ملفر/ �إلحصائية متثــــل )يضG تقدير� حلجم �لوقت �لذ' يقضيه 
 B( 2من �ملفيد تذكر . r ألشــــخا« . �لعمــــل مقابل )جر . �ملنطقــــة�
�لتناســــب ميثل حالة خاصة لتقدير �ملتوســــط. 2. �لو�قع، ميثل �ملتوسط 
حالــــة خاصة لتقدير نســــبة )عم . معظــــم �لعينا3 �ملتعــــد/ �ملر�حل. 
 Bلعاملو� tعلى �لك نسبة متوسط �لوقت �لذ' يقضيه �لرجا t2كمثا
مقابل )جر =Y متوسط �لوقت �لذ' تقضيه �لنساs �لعامال3 مقابل )جر 

. �ملنطقة r. 2ير/ تقدير للنسبة على �لنحو �لتا�:

 v2عند تقدير �ملتوســــط، �2لتناســــب �2لنســــبة، ال يتسم تأث  - ٦٠٩
�ســــتجابا3 �ملفر/�3 �ملفقو/ بنفس �لبســــاطة �لV تتســــم ֲדا تقدير�3 
�ملجاميع. 2على ســــبيل �ملثاt، نأخذ تقدير متوسط �لوقت �لذ' يقضيه 
 yjk حيث r لعمل مقابــــل )جر . �ملنطقــــة� . Bألشــــخا« �ملؤهلــــو�
متثــــل حجم iيع بيانا3 �لشــــر�ئح �لزمنية �ُملبّلغ عنــهــــا. 2هذ� �لتقدير 
للمتوســــط قد يكوB =ما تقديــــر� بالزيا/ )2 تقدير� بالنقص. 2. حالة 

 3�vمثل متغ تقدير بيانا3 �لفتر�3 �لزمنية �ملفقو/ بأ/3�2 تنبؤ جيد
فئــــا3 تقدير �لقيم �ملجهولة، عندئذ قد يكــــوB �لتحيز �لناتج عن عد\ 
�الســــتجابة للمفر/ )صغر منه . حالة تر� �لبيانا3 مفقو/. 2تنشــــأ 

نفس �لقضايا فيما يتعلق بالتقدير�3 �ألخر` للتناسب �2لنسبة.

�لشـــخص  مســـتويـي  علـــى  �لتقديـــر   - ٢
�2ألسر �ملعيشية

. �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقــــت �لV تقو\   - ٦١٠
على �ســــتبياB )ساســــي 2يومية معG، ليس مــــن �لغريب 2ضع تقدير�3 
لألشخا« 2للشــــخص/�أليا\ على حد سو�s. �2لشــــر» �لو��/ )عال] 
يتعلــــق بالشــــخص/�أليا\ 2لكــــن ميكن بســــهولة حتويلــــه لينطبق على 
 Bلألشخا« باستخد�\ بيانا3 من �الستبيا تقدير�3 �خلصائص �ملميز
�ألساســــي. 2على ســــبيل �ملثاt، يكوB تقدير rمو� عد/ �ألشخا« 

�لذين يعملوB مقابل )جر . �ملنطقة r من �لبلد كاآل:

2  j للشخص tملعّد� BZمتثل �لو w"j حيث

2ملــــف �لتحليل . هذ] �حلالة ينبغي )À Bتو' على ســــجل   - ٦١١
�2حد لكل شخص مستجيب مع BZ2 �لشخص �ملعّدt، بصر[ �لنظر 
 sُيبّلغ عنها �لشخص. 2ينطبق نفس �إلجر� Vعن عد/ �لفتر�3 �لزمنية �ل
)يضG على �لتقدير�3 على مســــتو` �ألســــر �ملعيشــــية =�� )ُنشئ ملف 

BZ22 على مستو` �ألسر �ملعيشية.

À2د� =�با� . بعض �لتحليال3 عندما جتمع �لبيانا3 على   - ٦١٢
مســــتويا3 متعد/، مثل �ألسر �ملعيشية، �2لشــــخص �2لفتر �لزمنية. 
2حتد� �ملشكلة عندما Àاt2 �ملحللوB متيـيز 2حد بكاملها باستخد�\ 
بيانا3 ُمبلغ عنها من rموعة جزئية. 2على ســــبيل �ملثاt، من �لو�ضح 
)B مــــن �خلطأ �لقوt بأنه ال يوجد . �ألســــر �ملعيشــــية )شــــخا« من 
�إلنا� ال لســــبب =ال ألB �لشخص �ملختا� كعينة �كر. 2حتد� نفس 
�ملشــــكلة =�� كانت تقدير�3 �لنســــبة �ملئوية لألشــــخا« �ملشتركني . 
طائفة ما الســــتخد�\ �لوقت مميز �ستنا/� =Y نشا¦ )/2] . يو\ معني. 
2بعبــــا� )خر`، من �خلطأ �لقوB= t �مــــر) ªتا� كعينة ال تقضي )' 
2قت . �عاية �ألطفاt ال لسبب =ال ألSا Ç ُتبلغ عن هذ� �لنشا¦ فيما 
يتعلق باليو\ �ملختا� كعينة. �2لتحليل �ملناسب uذ� ينبغي )B يكوB على 

otherwise 0,
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

مستو` 2حد �لتحليل �لV ُتجمع uا �لبيانا3. 2. هذ] �حلالة، ينبغي 
)B تكوB �ملفر/ �إلحصائية على مســــتو` �لشــــخص/�ليو\ B(2 يتمثل 

.tعاية �ألطفا� . �لتقدير . �لنسبة �ملئوية للوقت �لذ' تقضيه �ملر)
 BZال �لو= o2لتفا/' هذ� �لنو� من �ملشاكل، ُيقتر» )ال ُيد�  - ٦١٣
 BZ2 ال= oملناســــب عند مســــتو` حتليل معني. 2لذلك، يتعني )ال ُيد��

�لشــــخص/�ليو\ . ملــــف �لتحليل �لذ' Àتو' علــــى �لبيانا3 �ملتعلقة 
بكل يو\ ªتا� كعينة. 2ميكن =عد�/ ملف ±خر يتضمن Z2نG للشخص 
بغــــر0 تقدير �خلصائص �ملميز ملســــتو` �لشــــخص. 2هــــذ� �القتر�» 
يساعد )يضG . �لقضاs على �إل�با� �لذ' Àد� )حيانG عندما يشتمل 

ملف �لبيانا3 على )كثر من BZ2 �2حد.



١١٥

ــــم �ملعلومــــا3 �لV ُتجمع من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية  ُتنظَّ  - ٦١٤
ص . جد�t2 =حصائية. �2جلد�t2 �إلحصائية �لرئيســــية ُتنتج من  2ُتلخَّ
ملفا3 �لتحليل �لV ُتنشأ . مرحلة جتهيز بيانا3 �لد��سة �الستقصائية. 
2متثــــل �مللخصا3 �إلحصائيــــة تقدير�3 للخصائــــص �ملميز للمجتمع 
�إلحصائي؛ 2. حالة �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، يتعلق 
rاt �لتركيز �لرئيســــي بأنشــــطة �لنا~ خالt �أل�بع 2عشــــرين ســــاعة 
. )حــــد �أليا\، 2مد �ألنشــــطة 22قت حد2ثهــــا. 2منو�جيG، ُيعبَّر عن 
 :tلتقدير�3 بــــد�ال3 ملجاميع �ملجتمع �إلحصائي، 2على ســــبيل �ملثا�
rمو� عد/ �لســــاعا3 �لV ُقضيت . نشــــا¦ ما؛ 2عد/ �ألشــــخا« 
 V؛ 2متوســــط عد/ �لساعا3 �ل(Bملشتركو�) ملشــــتركني . نشــــا¦ ما�
قضاها �ملشــــتركوB . نشا¦ ما؛ 2نسبة �لوقت �ملقضي . نشا¦ ما . 

�ليو\.
2حتد/ خطة تبويب �لد��سة �الستقصائية )شكاg2 tتويا3   - ٦١٥
 t23 �ســــتخد�\ �لوقت �ملد�جة . �جلد�sإلحصائية. 2=حصا� t2جلد��

تنتج باستخد�\ =جر�3�s �لتقدير �ملحد/ للد��سة �الستقصائية.

	ملخرجا) 	لرئيسية للد�	سا) 	الستقصائية Pلف - 
ميكــــن شــــر» �ملو�صفــــا3 �ملتعلقــــة باجلــــد�t2 �إلحصائيــــة   - ٦١٦
من ناحيــــة متغ3�v �لتحليل (على ســــبيل �ملثاt، �لنشــــا¦، �2ملوضع، 
 ،t3 �لتصنيف (على ســــبيل �ملثا�v3 �لســــيا! �ألخر`)، 2متغ�v2متغ
�جلنس، �2لســــن) �2إلحصا3�s �لرئيســــية (على ســــبيل �ملثاr ،tمو� 
 3�vلوقت �لذ' قضا] �ملجتمع �إلحصائي . نشا¦ ما). �2ختيا� �ملتغ�
�2إلحصــــا3�s فضًال عــــن مســــتو` �لتفصيل يتوقف علــــى �ألهد�[ 
�لتحليلية للد��ســــة �الستقصائية. 2قد يكوB هذ� �لتحليل على مستو` 
�ألسر �ملعيشية، )2 على مستو` �لشخص )2 على مستو` �لشخص/
�ليو\. 2يناقش هذ� �لفر� �إلحصا3�s �لرئيســــية �لالZمة ملعظم �ألنو�� 
�لعامــــة للتحليال3 �ملتعلقــــة بكيفية قضاs �لنــــا~ لوقتهم. 2هنا� خطة 

.3�sهذ] �إلحصا oتبويب )ساسية مقترحة إلنتا

�إلحصا3s �لرئيسية الستخد�\ �لوقت  - ١
تقو\ معظم حتليال3 بيانا3 �ستخد�\ �لوقت على ستة )نو��   - ٦١٧

من مقايـيس �ستخد�\ �لوقت٨٣:

متوســــط �لوقت �لذ' قضــــا] �ملجتمع �إلحصائي للد��ســــة   ( ( )
�الستقصائية . نشا¦ معني.

متوسط �لوقت �لذ' قضا] . نشا¦ معني �لذين ما�سو� )2   ())
�شتركو� . �لنشا¦.

متوسط مد �لو�قعة . نشا¦ معني.  (o)
متوسط عد/ 2قائع نشا¦ معني )بّلغ عنه �ملجتمع �إلحصائي   (/)

للد��سة �الستقصائية.
 . Bمتوســــط عد/ 2قائع نشــــا¦ معني )بّلغ عنه �ملشــــتركو (هـ) 

�لنشا¦.
معدt )2 نســــبة �شتر�� �ألشــــخا« . �ملجتمع �إلحصائي   (2)

للد��سة �الستقصائية �لذين �شتركو� . نشا¦ معني.
22حدتا �لتحليل �ألساسيتاu Bذ] �ملقايـيس الستخد�\ �لوقت   - ٦١٨
 Gمتوسطا3 )2 نسب Gا �لنشــــا¦ �2لو�قعة. 2هذ] �ملقايـيس متثل )ساسي�
مأخو� من rموعتني من �ألشــــخا« - �ملجتمع �إلحصائي للد��سة 
�الســــتقصائية، �2ملشتركوB . �لنشــــا¦ �ملعني )2 �ملجموعة �جلزئية من 
�ملجتمع �إلحصائي �لV �شتغلت بالنشا¦ �ملعني. 2يبقى �لعد/ �لكلي . 
�ملجتمع �إلحصائي للد��سة �الستقصائية ثابتG . حني يتغv �لعد/ �لكلي 
 3�s١٧ �لفر2! . �إلحصا t2جلد� ZXبالنشا¦. 2ي Gللمشتركني �هن

�لناجتة �2لك بعر0 �ملقايـيس من ناحية بسطها 2مقامها.
2ميكــــن )B تشــــv �ملقايـيــــس =Y 2حد�Z 3منيــــة ªتلفة مثل   - ٦١٩
يو\ ”عا/'“ . )ســــبو�، 2)ســــبو� ”عا/'“ . ســــنة، 2يو\ عمل 
 Gاية )ســــبو� ”عا/'“. �2ملتوسطا3 قد تتعلق )يضS \عا/'“، 2يو”
بأسبو�، )2 فصل/�بع سنة )2 سنة �هنG بالعينة �لزمنية 2)هد�[ �لتقدير 

للد��سة �الستقصائية.
�2جلدt2 ١٨ يـبني كيف ميكن )B تظهر مقايـيس �ســــتخد�\   - ٦٢٠
�لوقــــت هــــذ] . جدt2 حتليــــل. 2. هذ� �جلــــدt2، يتألــــف �ملجتمع 
 Gإلحصائي للد��سة �الستقصائية من )شخا« تبلغ )عما�هم ١٥ عام�
)2 )كثــــر. 2طبقu Gذ� �جلدt2، يبلغ متوســــط �لوقت �لذ' قضته iيع 
�إلنــــا� �لبالغا3 من �لعمر ١٥ عامــــG )2 )كثر . عمل مدفو� �ألجر 
2)نشــــطة ��3 صلــــة - �ملقيــــا~ (١) - ٢,٨ ســــاعة . �ليــــو\. 2هذ� 
�ملتوســــط يشــــمل �إلنا� . �ملجتمع �إلحصائي للد��سة �الستقصائية 
بصــــر[ �لنظر عن �شــــتر�كهن . عمــــل مدفو� �ألجــــر. 2من ناحية 
)خر`، عند �لتركيز حصريG على rموعة �إلنا� �لالئي �شتغلن بعمل 
مدفو� �ألجر 2)نشــــطة ��3 صلة (�ملشــــتركا3)، جند )نه . �ملتوسط 

�عد	� iرجا) 	لد�	سا) 	الستقصائية عاشر� - 

١١٥

Analysis of time- :Bهــــذ] �لفها�~ . �لفصل �ملعنــــو Philip Stone «يشــــر  ٨٣

budget data, Szalai, ed. (1972)، �لصفحة ١٠٠.



١١٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 t٧,٧ ساعة . �ليو\، �ملقيا~ (٢) - . �الشتغا sلنســــا� sقضت هؤال
ֲדذ] �ألنشطة.

2باإلضافة =Y هذ] �ملقايـيس �لستة �ملبينة )عال]، قد ُتستخد\   - ٦٢١
بيانــــا3 �ليومية لوصف ”�إليقا� �ليومي“ للمجتمع �إلحصائي، 2هذ� 
�لوصف يســــتند =Y =حصا3�s تبني ما يفعلــــه �ملجتمع . 2قت معني، 
)'، نســــبة �لسكاB �ملشــــتغلني باألنشــــطة �ملختلفة خالt 2قت معني. 
 ،t3 متاحة لليو\ بكامله (على سبيل �ملثا�sهذ] �إلحصا B2عندما تكو
كل ساعة )2 كل نصف ساعة من �لـ ٢٤ ساعة . �ليو\) ملجموعة من 
طو�ئف �ألنشــــطة، فإنه ميكن متيـيــــز 2حتليل )منا¦ �لتعاقب �لذ' حتد� 
به �ألنشــــطة �2أل2قا3 �لV حتد� فيها عا/ )نو�� معينة من �ألنشطة. 
2على ســــبيل �ملثاt، يوفر حتليل �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت 
. فنلند� لعا\ ١٩٧٩ �لوصف �لتا� لإليقا� �ليومي خالt �لســــاعا3 

.G٠٨/٠٠ صباح Y= sًمن ١١/٣٠ مسا
”2تـتــــر�2» ســــاعة ��2 �لنو\ . )يـا\ �لعمل بــني �لســــاعة   - ٦٢٢
١١/٣٠ مساsً �2لساعة ٥/٠٠ صباحG، عندما يكوB )كثر من ٩٠ . 
�ملائــــة من �ملجتمع نيامG. 2هنا� نســــبة تتر�2» بني ١ 2 ٢ . �ملائة من 
 ،Gيظل ثلثا �ملجتمع نيام Gملجتمع تعمل ليًال. 2. �لساعة ٦/٠٠ صباح�
 .2 Gقل من �لربع فقط نيام( Bيكو ،G2لكن . �لســــاعة ٧/٠٠ صباح
�لســــاعة ٨/٠٠ صباحG ال يستيقظ من �لنو\ )قل من ١٠ . �ملائة. 2. 
�لســــاعة ٦/٠٠ صباحG تبلغ نســــبة من هم . �لطريق =Y �لعمل )2 من 
هم . �لعمل )2 . �لد��ســــة بالفعل )قل من ١٠ . �ملائة، 2. �لســــاعة 

٧/٠٠ صباحــــG تبلغ �لنســــبة حــــو�� ٣٠ . �ملائة 2. �لســــاعة ٨/٠٠ 
صباحG تصل �لنسبة =Y ٥٥ . �ملائة من �ملجتمع“٨٤.

خطة �لتبويب �ألساسي لتحليل بيانا3   - ٢
�ستخد�\ �لوقت

	ملو	صفا) 	ملتعلقة مبتغb	) 	لتحليل 
	لتصنيف  ( P )

 3�vألساسية للتحليل من ناحية: ( ) ) متغ� t2تتحد/ �جلد�  - ٦٢٣
�لتحليل، 2(() متغ3�v �لتصنيف، 2(o) مقايـيس �ستخد�\ �لوقت.

�2ملتغv �لرئيســــي للتحليل هو �لنشــــا¦ بطبيعة �حلاt. 2ميكن   - ٦٢٤
تعريف �لنشــــا¦ من حيث )نه نشــــا¦ �ئيســــي، )2 ثانو' )2 متز�من. 
2معظــــم �لتقا�ير �إلحصائيــــة �ملعيا�ية �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت تقد\ 
جد�t2 عن �لوقت �ملقضي . )نشــــطة �ئيســــية؛ 2باإلضافة =Y �لك، 

ميكن )يضG =عد�/ جد�t2 مستقلة لألنشطة �لثانوية.
 ،B2/3 �لسيا! (موضع �لنشا¦؛ �2ألشخا« �ملوجو�v2متغ  - ٦٢٥
 ،tمع من“؛ 2غر0 �لنشــــا¦، على ســــبيل �ملثا” ،tعلــــى ســــبيل �ملثا
 Gمدفو� �ألجر) حتلل )يض vملن“؛ 2هل �لنشــــا¦ مدفو� �ألجر )\ غ”
عا/ باالشــــتر�� مع �ملد �2لنشا¦، 2على ســــبيل �ملثاt، �لوقت �لذ' 

	ألنو	] 	لستة ملقاييس 	ستخد	! 	لوقت  - ١٧ 2
	جلد

�لبسط

Pملقا�aلنشا� Lمد Kمو¨aلنشا� Kعد� �قا Kمو¨
Eعد� �ألشخا Kمو¨

aلذين :��� �لنشا�

rمو� عد/ �ألشخا«
(�ملجتمع �إلحصائي)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   �ملــــد  (١)
iيع �ألشخا«  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  �لــوقــــائــــــع  (٤)
iيع �ألشخا«  

Bلفــاعلـــــو� ــــــــــــــــــــــــــــــــ   (٦)
iيع �ألشخا«  

�لنشــــا¦   �2/( �لذيــــــــن  �ألشــــخا«  عــــد/  rمــــو� 
(Bملشتركو�/Bلفاعلو�)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   �ملــــد  (٢)
Bلفــاعـــلو�   

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  �لــوقــــائــــــع  (٥)
Bلفــاعـــــلو�  -

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   �ملــــدrمو� عد/ 2قائع �لنشا¦  (٣)
--  �لــوقــائــــع

.(١٩٧٨) �ألمم �ملتحد �ملصـــد	: 
تع6 �لوصلة - )B �لبيانا3 ال تنطبق.  ملحوظة: 

Niemi, Kiiski and Liikkanen (1981)، �لصفحة ١٩.  ٨٤



١١٧

�الستقصائية �لد	�سا'  مخرجا'  Uعد��   - عاشر�ً 

يقضيه معG �لو�لد�B �2ألطفاt )2 �لز2جاB؛ �2لوقت �ملقضي . �لبيت؛ 
�2لوقت �ملقضي . �لعمل �ملنـز� غv �ملدفو� �ألجر.

2ُتستخد\ متغ3�v �لتصنيف لتحديد نطاقا3 �لد��سة. 2قد   - ٦٢٦
 تكوB هذ] �ملتغ3�v على مســــتو` �لشــــخص )2 على مستو` �ألسر
 V3 �لتصنيف ��3 �لصلة باملوضو� فهي �ل�vملعيشية/�لعائلة. )ما متغ�
حتــــد/ �ملجموعا3 �لفرعية �لV يتوقــــع )B تكوª Bتلفة بقد� كبv فيما 
يتعلق باستخد�\ �لوقت �2ملتغ3�v �لوثيقة �لصلة للغاية بقضايا �لسياسة 
 sملعــــ6 بطر! =جر�� s�Xقيــــد �لد��ســــة. 2قد )2صى �جتمــــا� فريق �خل
 É/لد��سا3 �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت بالقائمة �لتالية للحد �أل�
ملتغ3�v �لتصنيف على مســــتو` �لشــــخص: �لســــن، �2جلنس، �2حلالة 
 ،�لز�2جية، 2حالة �لعمل (�لوضع �لوظيفي، 2فئة �لعامل) (�ألمم �ملتحد

.(٢٠٠٠

2ميثل �جلنس �2لســــن متغvين )ساســــيـني للتصنيف . حتليل   - ٦٢٧
بيانــــا3 �ســــتخد�\ �لوقت؛ 2هكذ�، ينبغي )B يشــــكل �جلنس حســــب 
�لتصنيفــــا3 �لعمريــــة نطاقا3 )ساســــية للد��ســــة. 2. حني ال يوجد 
تصنيــــف معيا�' /�2 للفئــــا3 �لعمرية، فإB �لبيانا3 �ملتعلقة بالســــن 
ُتجَمع . �ألغلب 2فقا لســــنو�3 عمر مفر/ 2تبو( 2تنشــــر . فئا3 
عمرية من ºس سنو�3 (صفر-٤، 2 ٥-٩، ١٠2-١٤، =¸). 2هذ] 
�لفئــــا3 �لعمرية �لV يتألف كل منها من ºس ســــنو�3 تعتX مناســــبة 
 .3 /�2 �حليا�vمرتبطة بتغ Gا تعر0 )مناطS( ]2كمؤشر�3 من �ملعر
�2لتصنيفــــا3 �ألخر` مفيد �هنG بالتحليل 2لكن ميكن �ســــتخالصها 
من هذ] �لفئا3 �ألساســــية. 2على ســــبيل �ملثاt، متثل �لفئة �ملصنفة بأSا 

”�لشــــبا(“ �ألعما� من ١٥-٢٤ (جتز) )حيانY= G �ألعما� من ١٥-
١٩ 2 مــــن ٢٠-٢٤). 2عا/ ما تقابل فئة ”�ملســــنوB“ �لفئة �لعمرية 
٦٠+. بيــــد )نه ألغر�0 �لتحليال3 �ملتعلقة على 2جه �لتحديد بقضايا 
 Y= جتزئة هــــذ� �لتصنيف �لشــــيخوخة مثل �عاية �ملســــنني، ميكن Zيا/
 +٧٠ 2 (�� sبالنشا¦ �2الكتفا Gتتسم نسبي ٦٠-٦٩ (�لV متثل فتر
(�لــــV متثــــل بد�ية �إلعاقة 2قد�� )كX من ســــوs �لصحــــة 2قد�� )صغر 
مــــن �لدخل). 2فيما يتعلق باملر)، تتســــم �لفئــــة �لعمرية من ١٥-٤٩ 
()2 ١٥-٤٤) باأل�يــــة، =� )Sا تقابــــل �لفتر �إلجنابية . �حليا؛ 2متثل 
�ألعمــــا� �لV تتجاZ2 هــــذ] �لفئة �لفتر �لالحقــــة لإلجنا(. 2ألغر�0 
�لتحليال3 �لV تركز على �لنشــــا¦ �القتصــــا/'، ميكن �عتبا� �ألعما� 
من ١٥-٥٩ �ألعما� �ألكثر نشــــاطG. بيد )نه ينبغي مر�عا �لتصنيفا3 

�لعمرية كما حتد/ها =حصا3�s �ليد �لعاملة . �لبلد٨٥.
 ،t2فيمــــا يتعلــــق ببعض )نــــو�� �لتحليــــل (على ســــبيل �ملثا  - ٦٢٨
 3�vملعيشية)، تتسم �ملتغ� �لد��سا3 �ملتعلقة بالتخصيص /�خل �ألسر
 2() ��3 �لصلة باألســــر �ملعيشــــية مثل 2جو/ �ألطفاt، 2نو� �ألسر
تكوين �ألســــر �ملعيشية) 2/خل �ألسر �ملعيشية، باأل�ية. �2ملعلوما3 
�ملتعلقة بالســــلع �ملعمر �لV متتلكها �ألســــر �ملعيشــــية ضر�2ية لشر» 
)منا¦ �ستخد�\ �لوقت لألنشطة ��3 �لصلة بوجو/ها )2 عد\ 2جو/ها 

.(٢٠٠٠ ،. �ألسر �ملعيشية (�ألمم �ملتحد


 PكثرP tلعمر ١٥ عام	لبالغ من 	للمجتمع  P ملختلفة	ألنشطة 	 v ملقضي	لوقت 	متوسط   - ١٨ 2
	جلد

للمشتركني مع بيا� نسبة 	الشتر	� حسب 	جلنس، كند	، ١٩٩٨

aفئة �لنشا

نسبة �الشتر�§�ملشتركو��ֱדتمع ١٥ +

Kֱדمو�	نا��كوUKֱדمو�	نا��كوUKֱדمو�	نا��كوU

Pليو� u 'لساعا�Pليو� u 'لنسبة �ملئوية�لساعا�

r٧,٨٧,٨٧,٨٨,٠٨,٠٧,٩٩٨٩٧٩٩مو� �لعمل
�٣,٦٤,٥٢,٨٨,٣٨,٨٧,٧٤٤٥١٣٦لعمل �ملدفو� �ألجر �2ألنشطة ��3 �لصلة

�٣,٦٢,٧٤,٤٣,٩٣,٢٤,٦٩١٨٧٩٦لعمل غv �ملدفو� �ألجر
�١٠,٤١٠,٢١٠,٦١٠,٤١٠,٢١٠,٦١٠٠١٠٠١٠٠لرعاية �لشخصية

2٥,٨٦,٠٥,٦٥,٩٦,١٥,٧٩٧٩٧٩٧قت �لفر�®

.١ t23 �لكندية (١٩٩٩ ()، �جلد�sإلحصا� �ملصد	:   /�ئر
)    )خذ �ملتوسط على مد` )سبو� من سبعة )يا\. 

هــــذ] �لتصنيفا3 �لعمرية تناقش )يضG . (�ألمم �ملتحد، ١٩٩٧()، �لصفحتني   ٨٥

.٣٥-٣٦
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

2
مو	صفا) 	جلد	  (d)
. هــــذ] �ملناقشــــة، من �ملفيــــد �لتميـيز بني ثالثــــة )نو�� من   - ٦٢٩
�جلــــد�t2، هي . �لعا/ جــــد�t2 �لعمل، 2جد�t2 �ألنشــــطة �ملتز�منة 

�2جلد�t2 �ملو�ضيعية٨٦.
جد��m �لعمل

متثل جد�t2 �لعمل �لتبويبا3 �ألساسية �لV ميكن �ستخال«   - ٦٣٠
�جلد�t2 �لتحليلية �ملختلفة منها. 2هذ] �جلد�t2 ُتبّلغ عن مد )2 نســــبة 
 vلوقت �ملقضي . كل طائفة . قائمة شــــاملة لألنشــــطة. 2ميكن �لتعب�

عن �ملد مبجمو� �لوقت )2 مبتوسط �لوقت.
 Y= 2عند =عد�/ خطة �لتبويب، هنا� قر�� ها\ تدعو �حلاجة  - ٦٣١
�Oا�] 2يتمثل . مستو` �لتجميع )2 �لتجز¬ �لذ' يتعني �ستخد�مه . 
�جلد�t2. . هذ� �لصد/، ُيقتر» )B يستخد\ . �لبد�ية �ملستو` �ألكثر 
تفصيًال للتصنيف �ملستخد\ . ترميز �ألنشطة. 2قد تكوB هنا� حاجة 
=Y جتميعا3 )2ســــع ألغر�0 �لتحليل 2ميكــــن �حلصوt عليها بتجميع 
�ألنشطة �لتفصيلية �ملناســــبة. 2على سبيل �ملثاt، جر` بصو� تقليدية 
�ســــتخد�\ =طا� عمل Ås (Z±) . �لتحليال3 �لعامة ألمنا¦ �ســــتخد�\ 
�لوقت 2كذلك . �لتحليال3 �لV تركز على 2قت �لفر�®. 2من ناحية 
)خر`، فإB طو�ئف تبويب �لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة ألغر�0  
=حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت، مفيد ألغــــر�0 �لتحليال3 �لV تتضمن 
 Gملدفو� �ألجر٨٧. 2قد يتعني )يض� vلعمــــل �ملدفو� �ألجر �2لعمل غــــ�
)B تتضمن �جلد�t2 �لنهائية �ملنشو� )2صافا )قل تفصيًال لألنشطة 2قد 
يرجع �لك =ما =Y قيو/ مالية )2 �عتبا��3 متعلقة بدقة �لتقدير�3 (�نظر 

�ملناقشة �لو��/ . �لفصل �لعاشر).
 t2تســــتخد\ جد� B( 2ُيقتــــر» )نه، علــــى )قل تقدير، يتعني  - ٦٣٢
�لعمل �لتصنيفا3 �ملتقاطعة باجلنس - �لسن كنطاقا3 )ساسية للد��سة. 
2كما �2/ )عال]، فإB �ملقايـيس �لقائمة على rمو� �ملجتمع �إلحصائي 
ُتفســــر على Äــــو ªتلف عن تلــــك �لقائمة على �ملشــــتركني/�لفاعلني؛ 
2هكذ�، ينبغي =عد�/ �جلد�t2 �لV تشr Y= vتمع �لد��سة �الستقصائية 
 Gمستقلة. 2ينبغي )يض 2تلك �لV تشY= v �ملشتركني/�لفاعلني، بصو�
)B ُتبلّــــغ �جلد�t2 عن عد/ �ألشــــخا« . �ملجتمع �إلحصائي )2 عد/ 

�ملشتركني �لذين تتعلق ֲדم �ألنشطة.
2يصو� �لشــــكل ٨ شــــكل جــــدt2 عمل )ساســــي ميثل فيه   - ٦٣٣
�لنشــــا¦ �لرئيســــي متغv �لتحليل. 2يفترB( 0 يستخد\ جدt2 �لعمل 
 t2تبني �جلد� B( ملســــتو` �ألكثر تفصيًال لتصنيف �ألنشــــطة. 2ينبغي�

مقيا~ �ســــتخد�\ �لوقت 2عد/ �ألشخا« . �ملجتمع �إلحصائي على 
حد ســــو�s (فيما يتعلق باجلد�t2 �لقائمــــة على �ملجتمع �إلحصائي) )2 
عد/ �ملشــــتركني (فيما يتعلق باجلد�t2 �لقائمة على �ملشــــتركني). 2قد 
تشتق �جلد�t2 �ملنشو� لإلحصا3�s �لكلية بتجميع مقايـيس �ستخد�\ 
 tلوقت فيما يتعلق باملســــتويا3 �ألعلى لتصنيف �ألنشــــطة. �2ألشكا�

�ملقترحة للجد�t2 �لV تصد� كمنشو��3 مبينة . �ملرفق ١٤.
 3�vموعة تبويبا3 ֲדذ� �لشكل �ألساسي ملتغr o2ميكن =نتا  - ٦٣٤
تصنيف ªتلفة، للشخص �2ألسر �ملعيشية على حد سو�s، مبا . �لك 
�خلصائص �لدميغر�فية �2ملتعلقة بالعمل. 2باإلضافة =Y �لتبويبا3 �ملتعلقة 
باألنشطة �لرئيسية، ميكن )يضG =نتاr oموعة تبويبا3 لألنشطة �لثانوية. 
2ميكن )يضG =عد�/ جد�t2 عمل تستخد�\ متغ3�v حتليل )خر` (على 
ســــبيل �ملثاt، متغ3�v �لسيا!) باستخد�\ هذ� �لشكل �ألساسي؛ 2. 
هذ] �حلالة، فإB طو�ئف �لسيا! )2 متغ3�v �لتحليل �ألخر` حتل gل 

قائمة �ألنشطة . �لشكل ٨.
2قد عمد3 �لبلد�B بصو� تقليدية =Y تقدمي بيانا3 �ستخد�\   - ٦٣٥
 .�لوقت �ملتعلقة باألنشــــطة �لرئيسية �2ألنشــــطة �لثانوية كل على حد
 2. هــــذ] �جلد�t2، جر` فصل �ألنشــــطة �ملُبّلغ عن )Sا متا�~ بصو�
متز�منة، )2 ترتيب )2لوياִדا =Y �ئيســــية 2ثانوية، حســــب ما نوقش . 
�لفصل �لثامن. 2لكي يكوB هذ� �لنهج صاحلG لألغر�0 �لتحليلية، من 
 Gيع �ألنشــــطة مسا2يi . مو� �لوقت �ملقضيr Bيكو B( '�2لضر�
ليو\ مدته ٢٤ ســــاعة. 2عندئذ تصبح �ملسألة كيفية تقسيم �لوقت بني 

�ألنشطة �لV تؤ/` بصو� متز�منة.
 2بفرB( 0 )حد �ملستجيـبني قد )بلغ عن قضاs ساعة �2حد  - ٦٣٦
. مشــــاهد �لتلفزيوB كنشا¦ )�2 2توفv �لرعاية لألطفاt )ثناs نفس 
�لســــاعة ()'، بفرB( 0 �ملستجيب قد قا\ بنشا¦ ثانو' بقضاs ساعة 
�2حد . �عاية ســــلبية للطفل بينما كاB �لطفل يأخذ سنه من �لنو\). 
�2لنهج �لبســــيط �2ملباشــــر لتخصيص �لوقت للنشاطني يتمثل . �عتبا� 
)B �لنشــــاطني يســــتمر�B ملد ســــاعة �2حد لكل منهمــــا. بيد )نه عند 
 Z2ملجمو� �ليومي ســــيتجا� Bيع �ألنشــــطة فإi . ع �لوقت �ملقضيi

٢٤ ساعة.
2باســــتخد�\ �ملثاt �لو��/ )عال] بدB2 فقد �لعمومية، تر/ .   - ٦٣٧
�إلطــــا� ٧ ثال� طر! ميكن �ســــتخد�مها لتخصيص �لوقت �ملقضي . 
هذين �لنشاطني �ملتز�منني . نشاطني فر/يـني بدB( B2 يتجاr Z2مو� 

�لوقت ٢٤ ساعة.
2. �لنهــــج �لثالــــث، ُتحد/ �خلاليــــا �لدميغر�فيــــة مثاليG بدقة   - ٦٣٨
قــــد� �إلمكاB. 2. حالة عد\ 2جو/ مشــــاهد�3 كافيــــة . خلية ما، 
ميكن �ستخد�\ �ملستو` �لتا� للتجميع. 2قد يتطلب �ألمر =جر�s مزيد 

هذ] �ملناقشة تسv على Sج هو�يغاB 2±خرين (١٩٩٩).  ٨٦

لالطال� على مزيد من �ملناقشــــة بشــــأB طو�ئف �لتبويب ألغر�0 =طا��3 عمل   ٨٧

معينة للتحليال3، �نظر �لفصل �لثالث عشر.
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الستقصائية 
لد�
سا�  مخرجا�   �
�عد  -  ً
عاشر

من �لبحث لتحديد �نســــب فتر� �منية �مســــتو� �لتفصيل �لدميغر��، 
�نسب طريقة جتميع 0/� كانت �خلاليا صغ(� �كثر مما ينبغي.�

�هنــــاB بديل ميكن �خذ= � �العتبا; عند تبويب �ألنشــــطة   - ٦٣٩
�يتمثل � فصل Nيع �ألنشــــطة �لM تؤ�J مبفرJها (�ألنشطة �لوحيد�) 
عــــن �ألنشــــطة �لM تؤTU � �J ��حد. �� هــــذ= �حلالة، تتألف قائمة 
�ألنشطة �لرئيسية من �ألنشطة �لوحيد� �WموعاV مؤلفة من �ألنشطة 
�لــــM تــــؤTU � �J ��حد. �ميز� هذ� �لنــــوZ من �جلد��X هي �N Tيع 
 T��� يو` �لعمل �� ^اية �ألسبوZ موضحة � ،Zألســــبو� � Vلســــاعا�

�لوقــــت �ملقضي � �نشــــطة متعــــد�J ال يؤخذ � �إلعتبــــا; � طو�ئف 
 dلوقت �لذ� ZموW مشــــكلة f٨٨. �فضًال عن /لك، ال حتد�Jمتعــــد
 Xنا= جد�J�يتجا�� ٢٤ ساعة، �لM ُنوقشت سابقl. �يو;J �لشكل ٩ 
 Xجلد�� qيطبق هــــذ� �ملفهو`. �لتبســــيط �ألمو;، يقتــــر Xَّعمــــل معــــد
�إلفــــا�J فقط عن WمــــوZ �لوقت �ملقضي � Nيع �ألنشــــطة �ملتز�منة؛ 
�بالتاy، ال يكوT هناB 0ال صف ��حد مرتبط ֲדذ= �ألنشطة �ال تظهر 

مثا� توضيحي جلد!� عمل �ساسي: �مو� �لوقت � �لذ� قضا� �ملشتركو � � �لعمل � �نشطة  �لشكل ٨ - 
<ئيسية >تلفة 8، � �سبو� 6، حسب �جلنس !�لسن هـ


لنشا� 
لرئيسي

��جا$نسا"
ֱדمو

&يع 

لعمر *...
لعمر ١
ألعما�

&يع 

لعمر *...
لعمر ١
ألعما�

&يع 

لعمر *...
لعمر ١
ألعما�

�شــــــــبا= 01�  Vللشـــركا �لعمـــل 
�لشـــركـــاV، ��حلـــكومــــة، 
��ملؤسساV غ( �|اJفة للربح

�لوقت �ملقضي
عدJ �ملشتركني

�لعمل لألسر �ملعيـشية � �نشـــطة 02
y�ّإلنتا� �أل�

�لوقت �ملقضي
...عدJ �ملشتركني

15Tلرعاية ��لعناية �لشخصيتا�
�لوقت �ملقضي
عدJ �ملشتركني

WموZ �لوقت هو �ملفر�J �إلحصائية �لرئيسية �ملستخدمة � هذ� �ملثاX �لتوضيحي. ��ملقايـيس �ألخر� �لM ميكن �ستخد�مها بدًال من WموZ �لوقت هي نسبة �لوقت �� متوسط   �
�لوقت.

0� �ملشــــتركني/�لفاعلني. �� حالة �ختيا; �ملجتمع  `��d جد�X الســــتخد�` �لوقت ما 0/� كانت �لبياناV تشــــ( 0� �ملجتمع �إلحصائي للد;�ســــة �إلســــتقصائية  Jد� T�ينبغي   �
�إلحصائي للد;�ســــة �الســــتقصائية بوصفه �حد� �لتحليل، ميكن تبســــيط �لتبويب باإلفا�J عن �ملجتمع �إلحصائي للد;�سة �الستقصائية مر� ��حد� فحسب، مقسمl على �لنحو �ملناسب 

حسب �لسن ��جلنس.
يســــتخد` هذ� �ملثاX �لتوضيحي �ألقســــا` �لرئيســــية � �لتصنيف �لد�y �لتجريـ� لألنشــــطة ألغر�� 0حصا��V �ســــتخد�` �لوقت لتحديد WموعاV �ألنشــــطة �لرئيسية. �ميكن   �

�ستخد�` قو�ئم �خر� لألنشطة ما �Jمت شاملة �متنافية.
�لوحد� �لزمنية �ملســــتخدمة � هذ� �ملثاX �لتوضيحي هي �ســــبوZ ��حد. ��ألمثلة �ألخر� للوحد�V �لزمنية هي �أليا` �ملعينة من �ألســــبوZ (على ســــبيل �ملثاX، �ألحد ��جلمعة)،   J

.�0 ،Zيو` �لعمل، �يو` ^اية �ألسبو�
تتمثــــل متغــــ(�V �لتصنيــــف �ألساســــية � فئM �جلنس ��لفئاV �لعمرية، كما هو مبني هنا. �ينبغي �T تســــتنفد �لتصنيفاV �لعمرية طائفة �ألعما; بكاملها �لM يشــــملها �ملجتمع  هـ 

�إلحصائي للد;�سة �الستقصائية.

.Horrigan and others (1999)  ٨٨
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 t2ملجموعا3 �ملمكنة �ملختلفة. 2ميكن حتليل �لتفاصيل باستخد�\ جد��
مستقلة لألنشطة �ملتز�منة على �لنحو �ملبني )/نا].

جد��m �ألنشطة �ملتز�منة
حتلل جد�t2 �ألنشطة �ملتز�منة �لوقت �ملقضي . )/�s )نشطة   - ٦٤٠
 Vتبني ما هي �ألنشــــطة �ل t2متز�منــــة مبزيــــد من �لتفصيل. 2هذ] �جلد�
تؤ/` معG عا/. 2يقد\ �لشكل ١٠ مثاًال لشكل جدt2 من هذ� �لنو� 
من �لتبويب 2هو تبويب متقاطع لألنشــــطة �أل2ّلية �2لثانوية. 2على )قل 
تقدير، ينبغي )B تبني جد�t2 �ألنشــــطة �ملتز�منة 2Zجي �ألنشطة �للذين 

ÀدثــــاB . معظم �ألحيــــاB. 2ميكن =نتاr oموعة مــــن �لتبويبا3 ֲדذ� 
�لشكل للجنس �2لسن 2متغ3�v �لتصنيف �ألخر`.

�جلد��m �ملو�ضيعية
2. �خلتــــا\، تركــــز �جلــــد�t2 �ملو�ضيعية على )نشــــطة معينة   - ٦٤١
موضــــع �هتما\ مثل �لعمل �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية، 
�2لعمــــل �ملنـز� غv �ملدفــــو� �ألجر، �2عاية �ألطفــــاt، �2النتقاال3، 
22قت �النتظا�، =¸. 2على ســــبيل �ملثــــاt، يلخص �جلدt2 �ملو�ضيعي 
�ملتعلق برعاية �ألطفاt (�نظر �لشــــكل ١١) �لوقت �ملقضي . )نشــــطة 
�عايــــة �ألطفاt ¹مع �لوقت �ملقضــــي . �لقيا\ برعاية �ألطفاt بوصفه 
 t2حيــــد� 2كذلك �لوقــــت �ملقضــــي . �لقيا\ برعايــــة �ألطفا Gنشــــاط

باالقتر�B بأ' )نشطة )خر`.
2هنــــا� نو� خا« مــــن �جلد�t2 �ملو�ضيعيــــة يتعلق بتحليل   - ٦٤٢
�إليقــــا� �ليومي للمجتمــــع �إلحصائي. �2ملعلومــــا3 �ملتعلقة باإليقا� 
�ليومي للمجتمع �إلحصائي عا/ ما تقد\ . شــــكل �ســــوما3 بيانية 
(�نظر �ملرفق ١٥). 2متثل �إلحصا3�s �ألساســــية نسبG مئوية تر�كمية؛ 
2على ســــبيل �ملثاt، فيما يتعلق بوقت معني من �ليو\، تضا[ �لنســــبة 
�ملئوية للمجتمع �ملســــجل بأنه يتناt2 �لطعا\ =Y �لنســــبة �ملئوية للنائمني 

2هكذ� حË يتم بياi Bيع �ألنشطة �ملسجلة لذلك �لوقت �ملعني.

حساd تباينا) 	ملعاينة با( - 
للتقدير�3 �لناجتة من �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت   - ٦٤٣
. 2ألB هذ] �لتقدير�3 ميكــــن )B تؤثر على vســــتخد�ما3 هامة كثــــ�
�لقر���3 �ملتعلقة بالسياســــة �لعامة، ينبغي تقدير /قة �إلحصا3�s. 2قد 
Oتلف �إلحصا3�s �ملستخلصة من �لد��سة �الستقصائية عن �خلصائص 
�ملميز للمجتمع �إلحصائي ألنه ال ُتمسح =ال عينة من iيع �ألشخا« 
�2لفتر�3 �لزمنية. 2هذ� �لنو� من �خلطأ يطلق عليه خطأ �ملعاينة 2ميكن 
تقدير] من �لبيانا3 �لV جتمع . �لد��ســــة �الســــتقصائية ��ִדا. 2هنا� 
مصــــا/� )خر` لألخطاs، يطلق عليها بوجه عا\ �ألخطاs �خلا�جة عن 
�ملعاينــــة، تؤ/' )يضــــY= G �ختال[ �لتقدير�3 عــــن خصائص �ملجتمع 
 tخلا�جــــة عــــن �ملعاينة، كما �كــــر . فصو� sإلحصائــــي. �2ألخطــــا�
سابقة، تنشــــأ من مصا/� مثل عد\ �الستجابة، 2عد\ فهم �ملستجيـبني 
لألسئلة، 2تأثv �لباحثني، �2ألخطاs �لV حتد� . ترميز �لر/2/ 2جتهيز 
�لبيانــــا3، =¸. 2هذ� �لفر� ال يغطي =ال )خطــــاs �ملعاينة 2كيف ميكن 
تقديرها من بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية؛ )ما �ألخطاs �خلا�جة عن 

�ملعاينة فتناقش . �لفصل �حلا/' عشر.
2خطــــأ �ملعاينة مقيا~ ملقــــد�� �Äر�[ �لتقدير �ملســــتمد من   - ٦٤٤
�لعينــــة عن كميــــة �ملجتمــــع �إلحصائي. 2هــــو �جلذ� �لتربيعــــي لتباين 
�لتقدير 2يستخد\ لتشكيل فتر�3 �لثقة �لV توفر حد2/� عملية للنطا! 

طريقة تقسيم 	لوقت 	ملقضي بني عد�  	إلطا� ٧ - 
Pنشطة متز	منة

م �لوقت �ملقضي على عد/ �ألنشطة ) قسِّ  - ١
�ســـتعن بتميـيز �ملستجيب بني �ألنشطة �أل2ّلية �2لثانوية لتحديد   - ٢

�جلزs من �لوقت �لذ' Áصص لكل نشا¦ (
خصص �لوقت �ملقضي . �ألنشطة �ملتز�منة 2فقG للوقت �ملقضي   - ٣

o (ليست متز�منة) . تلك �ألنشطة بوصفها )نشطة 2حيد
ــــــــــــــــــــــــــــــ

.Horrigan and others (1999) �ملصد	: 
 Y= باســــتخد�\ �ملثاt )عال]، ميكن تقســــيم �لفتر �لزمنية �لبالغة ساعة �2حد  (
٠,٥ ســــاعة ملشــــاهد �لتلفزيوB 2 ٠,٥ لرعاية �ألطفاt. 2هذ� �لنهج بسيط، 2سيبلغ 
rمو� �لوقت �ملقضي . iيع �ألنشــــطة يومG مدته ٢٤ ســــاعة. �2لعيب �لو�ضح . 
�لك هو عد\ 2جو/ م�X نظر' لتخصيص كميا3 متســــا2ية من �لوقت لكل نشا¦ 

من �ألنشطة �لفر/ية.
على سبيل �ملثاt، ميكن Oصيص نسبة ٦٠ . �ملائة من �لوقت للنشا¦ �أل�2   )
2نســــبة ٤٠ . �ملائة للنشــــا¦ �لثانو'. 2هذ� �لنهج يتمتع مبيز �ســــتخد�\ �ملعلوما3 
�ملتعلقــــة بالنشــــا¦ �لــــذ' ُيعتX �ألهم . نظر �ملســــتجيب. 2عال2 علــــى �لك، ميكن 
جعل �لكســــو� متوقفة على �ألنشــــطة �ملعينة gل �لبحث. بيد )نه ال يوجد م�X نظر' 

.Gد/ مسبقg صيص ±خرO '( 2( ،للتخصيص بنسبة ٦٠-٤٠
 sألغــــر�0 �لتوضيح، نفر0 )نه فيما يتعلق بيو\ �ليومية، ُيبلغ �لفر/ عن قضا  o
 tلرعاية �ألطفا ســــاعتني . مشــــاهد �لتلفزيوB كنشا¦ 2حيد 2قضاs ســــاعة �2حد
 Bلتلفزيو� كنشــــا¦ 2حيــــد. 2. هذ] �حلالة Áصــــص ثلثا �لوقت �ملقضي . مشــــاهد
 .tصص �لثلث لرعاية �ألطفاÁ2 Bلتلفزيو� �2عايــــة �ألطفاB± .) t �2حد( ملشــــاهد
2هنا� عيباB . هذ� �لنهج: قد ال يكوB �ليو\ عينة ممثلة 2قد ال ُتعتX بعض �ألنشــــطة 
)Sا )نشطة 2حيد. 2ميكن �لتغلب على هذين �لعيـبني بتقسيم �لعينة =Y خاليا /ميغر�فية 
متنافية 2شــــاملة �2ســــتخد�\ متوســــطا3 �خلاليا لتخصيص �لوقت لفر�/` �ألنشــــطة.    
2على ســــبيل �ملثاt، نفرB( 0 �ألنشــــطة �ملتز�منة تتعلق برجل يتر�2» عمر] بني ٣٥-
٤٤ عامB(2 G تقدير�3 �لد��ســــة �الســــتقصائية تشــــY= v )نه على مد` عا\، يقضي 
 �لرجاt �لذين تتر�2» )عما�هم بني ٣٥-٤٤ عامG ما متوسطه ٦٠٠ ساعة . مشاهد
�لتلفزيوB كنشــــا¦ 2حيد 2 ٣٠٠ ســــاعة . توفv �لرعاية لألطفاt كنشــــا¦ 2حيد. 
 Bلتلفزيو� �2ســــتنا/� =Y هذ� �لتقســــيم، Áصص ثلثــــا كل �لوقت �ملقضي . مشــــاهد
�2لرعاية لألطفاB± . t �2حد ملشاهد �لتلفزيوÁ2 Bصص �لثلث �لباقي لتوفv �لرعاية 

.tلألطفا
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�الستقصائية �لد	�سا'  مخرجا'  Uعد��   - عاشر�ً 

مثا2 توضيحي جلد
2 عمل Pساسي ألنشطة �ئيسية مصنفة �� Pنشطة "
حيد�" 
 "متز	منة": نسبة  	لشكل ٩ - 
	لوقت P 	ل} قضاها 	ملشتركو� P v dنشطة iتلفة +، v يو! مدته ٢٤ ساعة �، حسب 	جلنس 
	لسن هـ

�لنشاa �لرئيسي

Kֱדمو�Rنساmجا	

�يع 
�لعمر �...�لعمر �١ألعما	

�يع 
�لعمر �...�لعمر �١ألعما	

�يع 
�لعمر �...�لعمر �١ألعما	

	لوقت 	ملقضي P vنشطة 
حيد� 2
2)شــــــــبا] 01 للشـــركا3  �لعمـــل 

�لشـــــركا3، �2حلــــكومــــة، 
�2ملؤسسا3 غu� vا/فة للربح

�لوقت �ملقضي
عد/ �ملشتركني

�لعمل لألسر �ملعيـشية . )نشـــطة 02
�إلنتاo �أل�2ّ
�لوقت �ملقضي
...عد/ �ملشتركني

15Bلرعاية �2لعناية �لشخصيتا�
�لوقت �ملقضي
عد/ �ملشتركني

Z منة	ملتز	ألنشطة 	يع D v ملقضي	لوقت 	

نسبة �لوقت هي �ملفر/ �إلحصائية �لرئيسية . هذ� �ملثاt �لتوضيحي. �2ملقايـيس �ألخر` �لV ميكن �ستخد�مها بدًال من نسبة �لوقت هي rمو� �لوقت )2 متوسط �لوقت.  (

ينبغي )À Bد/ )' جدt2 الســــتخد�\ �لوقت ما =�� كانت �لبيانا3 تشــــY= v �ملجتمع �إلحصائي للد��ســــة �الســــتقصائية )\ =Y �ملشــــتركني/�لفاعلني. 2. حالة �ختيا� �ملجتمع   )
�إلحصائي للد��سة �الستقصائية بوصفه 2حد �لتحليل، ميكن تبسيط �لتبويب باإلفا/ عن �ملجتمع �إلحصائي للد��سة �الستقصائية مر �2حد فحسب، 2تقسيمه على �لنحو �ملناسب 

حسب �لسن �2جلنس.
يســــتخد\ هذ� �ملثاt �لتوضيحي �ألقســــا\ �لرئيسية . �لتصنيف �لد�2 �لتجريـ� لألنشطة لغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت لتحديد rموعا3 �ألنشطة. 2ميكن �ستخد�\ قو�ئم   o

)خر` لألنشطة طاملا كانت شاملة 2متنافية.
�لوحد �لزمنية �ملستخدمة . هذ� �ملثاt �لتوضيحي هي يو\ مدته ٢٤ ساعة. �2ألمثلة �ألخر` للوحد�3 �لزمنية هي )سبو�، 2يو\ عمل، S2اية )سبو�، =¸.  /

تتمثــــل متغــــ3�v �لتصنيف �ألساســــية . فئV �جلنس �2لفئا3 �لعمرية، كما هو مبني هنا. 2ينبغي )B تســــتنفد �لتصنيفا3 �لعمرية طائفة �ألعما� بكاملها �لV يشــــملها �ملجتمع  هـ 
�إلحصائي للد��سة �الستقصائية.

يشY= v �لوقت �ملقضي . �ألنشطة �لV ُ)/يت مبفر/ها )2 غv �ملتز�منة مع )نشطة )خر`.  2

يشY= v �ألنشطة �لV ُ)/يت بصو� متز�منة. �2لوقت �ملقضي . iيع �ألنشطة �ملتز�منة ُمجمَّع.  Z

�ملحتمــــل �لــــذ' من �ملرجح )B تنــــد�o فيه �خلاصية �ملميــــز للمجتمع 
�إلحصائــــي. 2. �لعينــــا3 �لعشــــو�ئية �لبســــيطة، ينقص خطــــأ معاينة 
�لوســــط �حلساÛ )2 �ملجمو�  تبعG للجز� �لتربيعي حلجم �لعينة. 2فيما 
يتعلــــق بالتصميما3 �2لتقدير�3 �ألكثر تعقيد� �لنمو�جية للد��ســــا3 
�الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت، فإB هذ] �لعالقة �لبسيطة بني حجم 
�لعينــــة 2خطأ �ملعاينة ال تنطبق. 2½ا3 تصميــــم �لعينة مثل �الÄر�فا3 
 Y= منو�جية عن �الحتماال3 �ملتسا2ية لالختيا� �2لعنقد تؤ/' بصو�
)B تكوB )خطاs �ملعاينة )كX مما لو كانت . عينا3 عشو�ئية بسيطة. 

2تعقد تصميما3 �لعينة ¿عل من �ألصعب )يضG حسا( )خطاs �ملعاينة 
بصو� حتليلية٨٩ 2يؤ/' =Z Yيا/ �حلاجة لتطبيق تقنيا3 معممة لتقدير 

�لتباين فضًال عن �ستخد�\ برrيا3 متخصصة لتقدير �لتباين.

معظم �لد��ســــا3 �ملتعلقة باملعاينة تغطي تقدير �لتباين =Y حد ما. �2لكتا( �لذ'   ٨٩

2ضعــــه Wolter (1985) مكر~ uذ� �ملوضو� 2يتضمن مناقشــــا3 تفصيلية جلميع �لطر! 
�ملقدمة هنا. 2من �ملر�جع �ملفيد �ألخر` بشأB تقدير�3 �لتباين من �لد��سا3 �الستقصائية 

.Kish, Groves and Krotki (1976) 2 Verma (1993) بالعينة مرجعي
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

طر! تقدير �لتباين  - ١

. حالة �ســــتخد�\ عينا3 عشو�ئية بســــيطة، ميكن حسا(   - ٦٤٥
تباينــــا3 �لتقدير�3 �خلطية (على ســــبيل �ملثاt، �لتناســــب، �2ملتوســــط 
 . �حلســــاÛ، �2ملجاميــــع) بصــــو� حتليلية باســــتخد�\ �لصيغ �لــــو��/
�لكتب �ملد�ســــية �لعا/ية �ملتعلقة باملعاينــــة. 2هذ] �لصيغ �لتحليلية ��3 
فائد gد2/ . �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت ألB هذ] 
�لد��ســــا3 نــــا/�� ما تعتمد، لــــو حد� �لك، على عينا3 عشــــو�ئية 
بســــيطة. 2حË �لصيــــغ �لتحليلية �ألكثر تعقيد� �لــــV تناقش . �لكتب 
 �ملد�سية �ملتعلقة بتصميما3 �لد��سا3 �الستقصائية قلما تكوB مفيد
جد� من �لناحية �لعملية؛ 2بدًال من �لك، تســــتخد\ بصو� )عم طر! 
�لتقريب حلســــا( تباينا3 �لتقدير�3 . تلك �لتصميما3. 2ير/ )/نا] 

شــــر» موجــــز لطريقتني من تلك �لطــــر! - �لتحويل =Y منو�o خطي 
�2لتكرير.

�ج 	لتحويل �� منوU+ خطي  ( P )
� تباين تقريـ� ميكن  ميثل Sج �لتحويل =Y منو�o خطي ُمقدِّ  - ٦٤٦
 2( Gبسيط Gموعr 2( Gحســــابي Gمتوســــط � �ســــتخد�مه =�� Ç يكن �ملقدِّ
=�� Ç يكــــن تصميم �لعينة عينة عشــــو�ئية بســــيطة. 2ملــــا كانت معظم 
 �لتقدير�3، مبا . �لك متوســــط 2تناســــب �ملجموعا3 �لفرعية، عبا�
عن نسب، فإB طريقة �لتحويل =Y منو�o خطي مناسبة uذ] �لتقدير�3. 
� تباين مباشر 2لكنها تستعيض  2هذ] �لطريقة تســــتخد\ )ساســــيG ُمقدِّ
عــــن �ملقدِّ� غv �خلطي بتقريبها �خلطــــي. �2ملقدِّ� �خلطي هو حد �لرتبة 
�ألY2 ملفكو� �لد�لة . متسلســــلة تيلو� (على ســــبيل �ملثاt، �لد�لة هي 
نسبة حلجم rموعة فرعية). 2فك متسلسلة تيلو� ميثل )/� معيا�ية . 

�لرياضيا3 لتقريب /�لة غv خطية٩٠.
2حË بعد �الستعاضة عن �لد�لة غv �خلطية بتقريبها �خلطي،   - ٦٤٧
فإB مشكلة تقدير �لتباين ملفر/ =حصائية خطية من تصميم لعينة مركبة 
� تباين �لعنقو/  تظل قائمة. 2. معظم �لعينا3 �ملركبة، ُيســــتخد\ مقدِّ
 �vكب Gتباين �لعنقو/ �لنهائي تبسيط � �لنهائي٩١ uذ� �لغر0. 2ميثل مقدِّ
حيث ميكن تقدير �لتباينا3 بدB2 �حلاجة =Y حسا( rاميع �لتربيعا3 
� تباين �لعنقو/ �لنهائي ميثل  لكل مرحلة من مر�حل تصميم �لعينة. 2مقدِّ
 /�لة بســــيطة ملجاميع تربيعا3 �لتقدير�3 �ملحسوبة على مستو` 2حد
 Bعلى معلوما3 بشــــأ tملعاينة �أل2ّلية. 2ليســــت هنا� حاجة للحصو�
�لتصميم للمســــتويا3 �أل/É للعينة. 2هذ] �لطريقة تتطلب =ما كســــو� 
 .Y22 بالتعويض عن معاينة 2حد�3 معاينة �ملرحلة �أل( vمعاينة صغــــ
بيد )B هذ� �الفتر�0 يتحقق /�ئمG تقريبG . �لد��ســــا3 �الســــتقصائية 
الستخد�\ �لوقت لعامة �ملجتمع. 2تناقش الحقG . هذ� �لفر� �لrXيا3 

�ملتاحة لتنفيذ هذ] �لطريقة.

	لتكرير  (d)
� تباين تقريـ� هي �لتكرير،  هنا� طريقــــة )خر` إل¿ا/ ُمقدِّ  - ٦٤٨
حيث ُتسحب عينا3 فرعية من �لعينة 2حتسب �ملفر/�3 �إلحصائية من 
كل عينــــة فرعية. �2لطر! �ملختلفة لســــحب �لعينا3 �لفرعية من �لعينة 
�لكاملــــة مطابقة للطر! �ملختلفة للتكرير. 2يطلق على �لعينا3 �لفرعية 
�لعينا3 �ملكر� كما يطلق على �ملفر/�3 �إلحصائية �ملحسوبة من كل 

شكل جد	
2 	ألنشطة 	ملتز	منة: �مو] 	لوقت )  	لشــــكل ١٠ - 
	ملقضي P vنشطة متز	منة ( v يو! مدته ٢٤ ساعة o حسب 


	لثانو~ / 
فقt ملتغb 	لتصنيف �
	لنشا� 	ألّ
 aلنشا�
�ألّ�¡

ال يوجد
نشاa متز�من

�لنشاa �لثانو�
١٢٣٤٥٦٧٨٩

�ملجمو�
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٣
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rمو� �لوقت هو �ملفر/ �إلحصائية �لرئيسية �ملستخدمة . هذ� �ملثاt �لتوضيحي.   (
�2ملقايـيــــس �ألخر` �لV ميكن �ســــتخد�مها بــــدًال من rمو� �لوقت هي نســــبة �لوقت )2 

متوسط �لوقت.
يشY= v �ألنشطة �لV ُ)/يت . ±B �2حد. �2لوقت �ملقضي مقّد\ هنا لكل rموعة   )

مؤلفة من )نشطة )2ّلية 2ثانوية.
�لوحــــد �لزمنية �ملســــتخدمة . هــــذ� �ملثاt �لتوضيحي هي يو\ مدته ٢٤ ســــاعة.   o

�2ألمثلة �ألخر` للوحد�3 �لزمنية هي )سبو�، 2يو\ عمل، S2اية )سبو�، =¸.
يســــتخد\ هذ� �ملثاt �لتوضيحي تسع طو�ئف عد/ية لتحديد rموعا3 �ألنشطة.   /

2ميكن �ستخد�\ قو�ئم )خر` لألنشطة طاملا كانت شاملة 2متنافية.

ير/ شــــر» ببعض �لتفصيل بشــــأB تطبيق فك متسلســــلة تيلو� لتقديــــر �لتباين .   ٩٠

.Wolter (1985)  . لد��سا3 �الستقصائية بالعينة�
� تباين �لعنقو/ �لنهائي �2فتر�ضاته بالتفصيل. ٩١ يتناKalton (1979) t2 مقدِّ
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�الستقصائية �لد	�سا'  مخرجا'  Uعد��   - عاشر�ً 

عينة مكر� �لتقدير�3 �ملكر�. 2طر! �لتكرير �لشائعة �ملقابلة للعينا3 
�ملكر� �ملختلفة هي:

.tملعاينة مع عد\ �إلحال� طريقة =عا/  -
.BZطريقة �لتكرير �ملعا/ �ملتو�  -

.tملعاينة مع �إلحال� طريقة =عا/  -
2تناقــــش )/نا] بالتفصيل طريقة =عا/ �ملعاينة مع عد\ �إلحالt لتوضيح 

�ألفكا� �ألساسية s��2 طر! �لتكرير.
نفرB( 0 خاصية �ملجتمع �إلحصائي θ هي متوسط �لوقت   - ٦٤٩

�لذ' تقضيه �ملر) . )نشطة �ليد �لعاملة. 2تقدير θ ُيحد/ كما يلي:
حيث yjk متثل �لوقت �لذ' قضا] �لشخص j . )نشطة �ليد �لعاملة . 
�لفتر �لزمنية δj (female) = 1 2 ،k =�� كاB �لشخص j )نثى 2صفر� 

ˆ)(  من عينــــة �لبيانا3، لتكن  p  � خالفــــG لذلك. 2الشــــتقا! �ملقــــدِّ
ˆ)( نفس /�لة �لوحد�n 3 عند حذ[ �لوحد p من �لعينة. 2بالنظر  p

=B( Y كل 2حد من �لوحد�n 3 ميكن )B حتذ[ بد�2ها، فإنه توجد 
 n عينــــا3 فرعية ªتلفة )2 عينا3 مكــــر� 2بالتا� n تقدير�3 مكر�
� تباين =عا/ �ملعاينة مع عد\ �إلحالt كما يلي: ªتلفة. 2يتحد/ مقدِّ

2. �حلالة �خلاصة �ملتعلقة باحلصوt على متوســــط �لعينة من   - ٦٥٠
 � تباين =عا/ عينة عشــــو�ئية بســــيطة ªتا� مع �إلحالt، يكوB ُمقــــدِّ
� �لتباين �لتحليلي �ملعيا�' (2هذ�  �ملعاينــــة مع عد\ �إلحالt معا/ال ملقدِّ
� �لتباين �ملحــــوY= tَّ منو�o خطــــي) (2لتر،  يصــــد! )يضG على مقــــدِّ
١٩٨٥، �لصفحــــة ١٦٦). 2فيما يتعلــــق بالتصميما3 �ألكثر تعقيد�، 

 d الستقصائية	سة 	إلحصائي للد�	ملجتمع 	لذ~ قضا^ 	لوقت 	 P ضيعي: متوسط	2 مو
شــــكل توضيحي جلد 	لشــــكل ١١ - 
 
P vسبو] + v �عاية Pطفاله � بوصفه 	لنشا� 	لوحيد 	ملتز	من مع Pنشطة Pخرx هـ، حسب 	جلنس 
	لسن 

	جاmنسا�Rֱדمو�Kلساعا' �ملقضية

�مو] 	ملجتمع 	إلحصائي
	لوقت 	ملقضي v �عاية Pطفاله

Z كنشا¦ 2حيد
. ±B �2حد مع )نشطة )خر` »

�لنشا¦ ١
...�لنشا¦ ٢

�لنشا¦ ١٠
متوسط �لوقت هو �ملفر/ �إلحصائية �لرئيسية �ملستخدمة . هذ� �ملثاt �لتوضيحي. �2ملقايـيس �ألخر` �لV ميكن �ستخد�مها بدًال من متوسط �لوقت هي نسبة �لوقت )r 2مو�   (

�لوقت.
ينبغي )À Bد/ )' جدt2 الســــتخد�\ �لوقت ما =�� كانت �لبيانا3 تشــــY= v �ملجتمع �إلحصائي للد��ســــة �الستقصائية )\ =Y �ملشتركني/�لفاعلني. 2. حالة �ختيا� �ملشتركني/  )

�لفاعلني بوصفهم 2حد �لتحليل، ينبغي )B ُيبلغ �لتبويب عن عد/ �ملشتركني، مقسمني على �لنحو �ملناسب حسب �لسن �2جلنس، لكل نشا¦.
�لوحد �لزمنية �ملســــتخدمة . هذ� �ملثاt �لتوضيحي هي )ســــبو� �2حد. �2ألمثلة �ألخر` للوحد�3 �لزمنية هي �أليا\ �ملعينة من �ألســــبو� (على سبيل �ملثاt، �ألحد، �2جلمعة)   o

2يو\ �لعمل، 2يو\ Sاية �ألسبو�، =¸.
يستخد\ هذ� �ملثاt �لتوضيحي ”�عاية )طفاله“ بوصفه �لنشا¦ �لرئيسي. �2ألمثلة �ألخر` ميكن )B تكوB مشاهد �لتلفزيوB، �2النتقاال3، �2النتظا�.  /

يستخد\ هذ� �ملثاt �لتوضيحي عشر )نشطة �فتر�ضية. 2ميكن �ستخد�\ قو�ئم )خر` لألنشطة ما /�مت شاملة 2متنافية. هـ 

تتمثل متغ3�v �لتصنيف �ألساســــية . فئV �جلنس �2لفئا3 �لعمرية، كما هو مبني هنا. 2ينبغي )B تســــتنفد �لتصنيفا3 �لعمرية طائفة �ألعما� بكاملها �لV يشــــملها �ملجتمع   2
�إلحصائي للد��سة �الستقصائية. �2ألمثلة �ألخر` هي �لوضع �لوظيفي، 2عد/ �ألطفاt، 22جو/ )2 عد\ 2جو/ سلع معمر لد` �ألسر �ملعيشية، =¸.

يشY= v �حلاال3 �لV )ُبلغ فيها )نه Ç يتم تأ/ية �لنشا¦ موضع �الهتما\ بصو� متز�منة مع شئ ±خر.  Z

قائمة �ألنشطة تشمل iيع �ألنشطة �لV ُ)/يت بصو� متز�منة مع �لنشا¦ موضع �الهتما\.  «
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 فإB طريقة تقدير �لتباين �ملكر� هي نفســــها عد� )B �لوحد �ملســــتبعد
من �لتكرير، بدًال من )B تكوB حالة 2حيد ªتا� كعينة، تشمل iيع 
� تباين �لتكرير  �ملشــــاهد�3 من 2حد �ملعاينة �أل2ّلية بكاملها. 2مقــــدِّ
 2( Y2شــــكل 2حد�3 معاينــــة �ملرحلة �أل mيتخــــذ باملعاينة مع �إلحال

.vكسو� معاينة صغ
�2لصيغة �لعامة لتقدير �لتباين عن طريق �لتكرير هي:  - ٦٥١

 حيــــث L عد/ �لعينا3 �ملكــــر�، Cp 2 عامل مقتــــرB بالعينة �ملكر�

p �ملحــــد/ بطريقة �لتكرير، �2حلــــد2/ �ألخر` كما هي gد/ )عال]. 
 ،tملعاينة مع عد\ �إلحال� 2على ســــبيل �ملثاt، باســــتخد�\ طريقة =عا/
n جلميع �لعينا3 �ملكر�، . حني )نه فيما يتعلق بطريقة 

ncp
1 Bتكو

. جلميع �لعينا3 �ملكر�
L

c p
1  Bتكو BZلتكرير �ملعا/ �ملتو��

�لتباينا3 �ملعممة  - ٢
 ليســــت �لتقدير�3 �ملباشــــر للتباينا3 هي �لطريقة �لوحيد  - ٦٥٢
لتقيـيم موثوقية �لتقدير�3 من �لد��ســــا3 �الســــتقصائية بالعينة. فهنا� 
 خيــــا� ±خــــر يســــتخد\ )حيانــــG . �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �ملتعد/
�ألغر�0 مثل �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت 2يتضمن 
حســــا( �لتقدير�3 �ملباشــــر للتباينا3 بالتحويــــل =Y منو�o خطي )2 
بالتكريــــر 2=نتاo منو�o يتنبأ بتقدير�3 �لتباين لتقدير�3 )خر`. 2هذ� 
�لنهــــج لوضع منا�o لتقدير�3 �لتباين يطلق عليه عملية تقدير �لتباينا3 

�ملعممة.
2)حد �ألســــبا( �ملتعلقة بتعميم تقدير�3 �لتباين هي )نه Àد   - ٦٥٣
 vكث oمن �جلهو/ �حلسابية �ملطلوبة . �إلبال®، 2ال سيما . حالة =نتا
من �لتقدير�3 من �لد��ســــة �الستقصائية. 2ما )B يوضع منو�o �لتباين 
 3�sميكن تقريب تقديــــر�3 �لتباين لإلحصا ،oلنمو�� Çملعمم 2معــــا�
 Gبقد� قليل من �حلســــا( �إلضا.. 2ميكن )يض oألخــــر` من �لنمو��
=/��o منو�o �لتباين �ملعمم . �ملنشــــو��3 ليتمكن مســــتعملو �لبيانا3 
مــــن تقريب )خطــــاs �ملعاينة . �إلحصــــا3�s �لــــو��/ . �لتقرير. 2قد 
 sلتباينا3 �ملعممة لتقدير )خطا� oللو �لبيانا3 �لثانوية منا�g \يســــتخد
�ملعاينــــة . �إلحصا3�s �لV ميكن �ســــتخالصها من �ملنشــــو��3، مثل 

نسب �ملجاميع �ملُبّلغ عنها.
2يتمثل ســــبب ±خر لوضع منا�o لتقديــــر�3 �لتباين . �حلد   - ٦٥٤
مــــن �لقابلية للتغv . تقدير�3 �لتباين ��ִדا. �2لتباينا3 �ملحســــوبة من 
�لد��ســــا3 �الستقصائية بالعينة متثل تقدير�3 2تشتمل ��ִדا بوجه عا\ 

 نســــبيG. 2قد )شــــا� �لبعض =B( Y تقدير�3 �لتباين vعلى تباينا3 كب
�ملنمذجــــة Oفف هذ] �لقابليــــة للتغv بل 2قد تنتج تقدير� للتباين )فضل 

من �لتقدير �ملباشر.
 Bللتباينا3 نفســــها . معظم �لتطبيقا3 أل o2ال توضع منا�  - ٦٥٥
�لتباينا3 تعتمد على 2حد�3 قيا~. 2على سبيل �ملثاt، فإB �لتباين . 
 �vحصائية قائمة على �الســــتخد�\ �ليومي للوقت سيختلف كث= مفر/
عنــــه . نفس �ملفر/ �إلحصائية �لقائمة على �الســــتخد�\ �إلســــبوعي. 
2نتيجة لذلك، توضع �لنما�o للكميا3 ��3 �لصلة بالتباينا3 2لكنها 
ثابتــــة فيما يتعلق بوحد �لقيــــا~. 2تتمثل =حد` تلك �لكميا3 . )ثر 

�لتصميم (deff)؛ 2تتمثل كميا3 )خر` . �لتباين �لنس�.


ضع مناª +Uثا� 	لتصميم  ( P )

 ،(deff) آلثا� �لتصميم oج شائع يتمثل . 2ضع منا�S هنا�  - ٦٥٦
حيث ميثل )ثر �لتصميم نسبة �لتباين �ملحسو( من �لد��سة �الستقصائية 
=Y �لتباين �لذ' كاB سينشــــأ لو كانت �لعينة عينة عشــــو�ئية بســــيطة. 
2ملا كاB )ثر �لتصميم ميثل نســــبة تباينا3، فإنه ال يعتمد على 2حد�3 
�لقيــــا~. 2)ثــــر �لتصميم ميثل )ثــــر تصميم �لعينة 2طريقــــة �لتقدير على 
تباين �لتقدير. 2=�� كانت قيمة )ثر �لتصميم تبلغ �2حد�، عندئذ تعطي 
=جر�3�s �لد��سة �الســــتقصائية تباينG مسا2يG للتباين �لذ' كاB ميكن 
توقعه من عينة عشو�ئية بسيطة. 2. �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ 
 Bمــــن �2حد أل Xثــــا� �لتصميم )ك± Bما تكو �لوقــــت �ملعقــــد، عــــا/

معدال3 �لعنقد �2ملعاينة �لتفاضلية متيل =Z Yيا/ تباين �لتقدير٩٢.
�2لنمــــو�o �لبســــيط �لــــذ' كث�v مــــا ُيطبق . �لد��ســــا3   - ٦٥٧
�الستقصائية يتطلب حسا( متوسط )ثر �لتصميم �2ستخد�مه لتقريب 
�لتبايــــن . �إلحصا3�s �ألخر`. 2على ســــبيل �ملثاt، نفرB( 0 هنا� 
/��ســــة �ستقصائية الســــتخد�\ �لوقت يبلغ متوســــط )ثر �لتصميم فيها 
٢,٥ B(2 هنــــا� حاجــــة =Y تبايــــن تقريـ� بنســــبة تقريـبية تبلغ ٤٠ . 
�ملائــــة gســــوبة من حجم عينة يبلــــغ ٥٠٠. ففي حالة �ســــتخد�\ عينة 
عشــــو�ئية بسيطة، ســــيبلغ �لتباين ٤,٨ . �ملائة (٤٠ . �ملائة × ٦٠ . 
�ملائة ÷ ٥٠٠). 2بضر( تقدير �لعينة �لعشــــو�ئية �لبســــيطة . متوسط 
)ثر �لتصميم Äصل على تباين تقريـ� تبلغ نسبتة ١٢ . �ملائة (٢,٥ × 

.(٤,٨
 2متوســــط )ثر �لتصميم يتحد/ ³ســــا( �لتقدير�3 �ملباشر  - ٦٥٨
آلثا� �لتصميم (Àســــب �لتباين باستخد�\ �لتحويل =Y منو�o خطي )2 
بالتكرير Ê يقسم على �لتباين �ملتوقع للمعاينة �لعشو�ئية �لبسيطة) لعد/ 
من �ملفر/�3 �إلحصائية من �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2بعد �لك يؤخذ 

(٣) 2
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 Gيض( Kish (1992) ثا� �لتصميم �2لعالقا3 بينها. 2يعطي± Kish (1995) يناقش  ٩٢

)سبابG مليل ±ثا� �لتصميم لتكوB )كX من �2حد . �لد��سا3 �الستقصائية بالعينة.
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�الستقصائية �لد	�سا'  مخرجا'  Uعد��   - عاشر�ً 

متوســــط ±ثــــا� �لتصميم �لتقديرية هذ]. 2هنــــا� =جر�s )فضل . معظم 
�حلاال3 يتمثل . )خذ �جلذ� �لتربيعي ألثر �لتصميم 2حسا( متوسطه 
بدًال من )ثر �لتصميم ��ته ألB ±ثا� �لتصميم ليســــت قوية جد�. 2هنا� 
ميز )خر` . Sج متوسط )ثر �لتصميم تتمثل . حسا( متوسط ±ثا� 
 Bتلفة من �ملجتمع �إلحصائي لكي تكوª لتصميم ملجموعــــا3 فرعية�
±ثا� �لتصميم )كثر متثيًال آلثا� �لتصميم �ملتعلقة بالتقدير�3 �ملأخو� من 

�ملجموعة �لفرعية٩٣.


ضع مناU+ للتباينا) 	لنسبية  (d)
يتمثل Sج ±خر . 2ضع منو�o للتباين �لنســــ� للتقدير بدًال   - ٦٥٩
مــــن �لتبايــــن، �2لك مر )خر` ألB �لتباين �لنســــ� ثابــــت فيما يتعلق 
بوحد �لقيا~. �2لتباين �لنســــ� هو تباين �لتقدير مقســــومG على مربع 
�لتقديــــر. �2لتباين �لنســــ� هو مربع مفر/ =حصائيــــة معر2فة على Äو 
)فضــــل، هي معامل �الختال�. 2. هــــذ� �لنهج، يوضع منو�o للتباين 

�لنس� للتقدير . عالقة مثل:

حيث  متثل تقدير �لد��ســــة �الستقصائية ملجمو�، b 2 a 2 َمعلمي 
�لنمو�o. 2يوفَّق َمعلما �لنمو�o باستخد�\ طر! �الÄد�� (متثل �ملربعا3 
�لصغر` �ملرجحة �ختيا�� شائعG). 2كما هي �حلاt فيما يتعلق بطريقة 
متوســــط )ثــــر �لتصميم، فإB �الختالفا3 من قبيــــل 2جو/ منا�ª oتلفة 
للمجموعا3 �لفرعية . �ملجتمع �إلحصائي قد تكوB مفيد =�� كانت 

�لتباينا3 �لنسبية )كثر جتانسG /�خل �ملجموعا3 �لفرعية٩٤.
2. �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . نيوZيلند� لعا\   - ٦٦٠
 ١٩٩٩، جر` تقدير �لتباين باســــتخد�\ ثال� منهجياª 3تلفة (/�ئر
�إلحصــــا3�s �لنيوZيلنديــــة، ١٩٩٩) لتقديــــر )خطاs �ملعاينة �لنســــبية. 
2متثلت �لطريقة �ألY2 �ملستخدمة . تقدير �لتباين بطريقة =عا/ �ملعاينة 
مع عد\ �إلحالt باســــتخد�\ =جر�3�s معاينة مكر�. 2قد �سُتخدمت 
هذ] �ملنهجية . ١٠ جد�t2 =حصائية �ئيســــية. 2متثلت �لطريقة �لثانية 
�ملســــتخدمة . 2ضع منا�o ألخطاs �ملعاينة �لنســــبية باســــتخد�\ مقد�� 
 tملعاينة مع عد\ �إلحال� )خطاs �ملعاينة �لنسبية �ملحسوبة بطريقة =عا/

 sعلى )خطا tعال] كأســــا~. 2جر` �ستخد�\ هذ� للحصو( �ملذكو�
�ملعاينة �لنسبية لـ ١٦ جد2ًال. 2توجد بعض �لفر2! بني )خطاs �ملعاينة 
�لنســــبية باســــتخد�\ طريقة �ملعاينــــة مع عد\ �إلحالt 2)خطــــاs �ملعاينة 
�ملنمذجــــة، حــــË للخاليــــا �لV حتتو' علــــى نفس �ملعلومــــا3 2لكنها 
توجــــد . جد�ª t2تلفة مثــــل �ملجاميع. 2تقديــــر�3 �ملجاميع �لقائمة 
على متغ3�v �ملعاير (�النتماs �إلث6، �2ليد �لعاملة، �2لســــن حســــب 
�جلنس، 2يو\ �لعمل/Sاية �ألســــبو�) تشــــتمل على خطأ معاينة نســــ� 
صفــــر' مرتبط ֲדا. بيد )نه بســــبب طبيعة �لنمــــا�o، ال ينطبق هذ� . 
�جلد�t2 �لV ُتستخد\ فيها )خطاs معاينة منمذجة. 2فيما يتعلق باخلاليا 
 tملعاينة مع عد\ �إلحال� �لــــV تتو�فر فيها )خطاs �ملعاينة بطريقــــة =عا/
2)خطــــاs �ملعاينة �ملنمذجة، توفر )خطاs �ملعاينة بطريقة =عا/ �ملعاينة مع 
 ،t2فضل تقدير. 2فيما يتعلق باملجموعة �لثالثة من �جلد�( tعد\ �إلحال
يتعذ� �حلصوt على منو�o مالئم جيد�، مع )B �لنمو�o يعتX /قيقG مبا 
يكفــــي لتحديد �خلاليا �لV من �ملرجح )B تكوB غv موثوقة . 2توضع 
عالما3 على هذ] �خلاليا مثل ”^^“ تشB( Y= v خطأ �ملعاينة �لنس� 
يقــــد� بـــــ ٥٠ . �ملائــــة )2 )كثر. �2لتقدير�3 . هذ] �جلد�t2 ليســــت 

مصحوبة ¹دt2 )خطاs معاينة نسبية مقابل.

بر�يا) 	لتقدير 	إلحصائي جيم - 

ميكن �حلصوt على �لتقديــــر�3 عن طريق معظم rموعا3   - ٦٦١
�لrXيا3 �إلحصائية �لV حتتو' على �خلصائص �لالZمة لتناt2 بيانا3 
B�Z2(2 �لد��ســــا3 �الســــتقصائية. 2يوجد كثv من =جر�3�s �لتبويب 
�لــــV تدعم �لــــك. 2نظر� =B( Y هنا� حاجة )يضــــY= G )خطاs �ملعاينة 
�ملتعلقــــة بالتقديــــر�3، ينبغــــي )B تؤخــــذ . �العتبا� )يضــــr Gموعا3 
�لrXيا3 �إلحصائيــــة �ملعد uذ� �لغر0. 2برrيا3 تقدير �لتباين ُتنتج 
 .3�sملعظم )نو�� �إلحصا sلتقدير�3 2تباين �لتقدير�3 على حد سو��

i2يع هذ] �ملجموعا3 تقريبG ينتج �إلحصا3�s �ملبينة )عال]٩٥.

2=حــــد` �لقضايا �لV يتعني 2ضعهــــا . �العتبا� عند �لقيا\   - ٦٦٢
بالتقدير �2لتحليل باســــتخد�\ بياناg 3ســــوبة هي )B تباين �لتقدير�3 
�لناجتة من هذ] �ملجموعا3 ســــيعاÑ �لبيانا3 �ملحسوبة كما لو كانت 

يناقــــش Verma and Lê (1996) �لطــــر! �لتفصيلية لتقريــــب تباينا3 �لتقدير�3   ٩٣

باستخد�\ ±ثا� �لتصميم، مبا . �لك تلك �لو��/ . هذ� �لفصل.
هنا� مناقشــــة uذ] �لطريقة للتباينا3 �ملعممة . �لد��ســــة �الســــتقصائية �لسكانية   ٩٤

�حلالية بالواليا3 �ملتحد متاحــة . �لفصــل ١٤ من �لوثيقة على موقـــــع شبكة �إلنترنت: 
.http://www.bls.census.gov/cps/tp/tp63.htm

 tيا3 تقدير �لتباين . مقاrبر (Lepkowski and Bowles) (1996) 0يســــتعر  ٩٥

 s�X2هــــي �لرســــالة �إلخبا�يــــة للر�بطــــة �لد2لية خل ،The Survey Statistician :. نشــــر
�إلحصــــاs �ملعنيـني بالد��ســــا3 �الســــتقصائية. �2ملقاt متا» على موقع شــــبكة �إلنترنت: 
 B2هذ� �لعنو� .http://www.fas.harvard.edu/~stats/survey-soft/survey-soft.html
À (URL)تــــو' )يضG على ��2بط =Y كثv مــــن rموعا3 برrيا3 تقدير �لتباين. 2بعض 
�ملجموعا3 متا» rانG. 2يشر»  Brogan (1998) بعض �ملشاكل �لV تثو� . حالة عد\ 

�ستخد�\ �لطر! �ملناسبة لتقدير �لتباين مثل تلك �لو��/ . هذ] �ملجموعا3.
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

مشــــاهد�3 حقيقيــــة. �2ألثــــر �لناتج عــــن �لك هو Æــــس تقدير تباين 
�لتقديــــر. 2مييــــل �لتحيز =B( Y يكوB )كX . حالة حســــا( مزيد من 
�لبيانا3. 2هذ� )ســــا~ منطقي ±خر للتأكد من )B �لبيانا3 �لi Vعت 

.Bكاملة قد� �إلمكا t2هي . �ملقا\ �أل
i2يع �لrXيا3 �ملتعلقة بتقدير �لتباين تتطلب =/��o بيانا3   - ٦٦٣
 oمنو� Y= ئيســــية عــــن تصميم �لعينة . ملــــف �لتحليــــل. 2بالتحويل�
خطــــي، يكوB �حلــــد �أل/É من مفر/�3 �لبيانا3 �لالZمة لكل ســــجل 
بيانا3 هو طبقة �ملجتمع �إلحصائي 22حد �ملعاينة �أل2ّلية �لV سحبت 
منهــــا �لوحد كعينــــة، =Y جانب BZ2 �لتقدير. 2بوجو/ هذ] �ملفر/�3 
�لثال� فحســــب Ï نفس ســــجل �لتحليل مع �ملتغ3�v �لi Vعت . 
�لد��سة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت، ميكن حســــا( �لتقدير�3 

�لنهائية للتباين �لعنقو/'.

r2موعا3 �لrXيا3 �ملتعلقة بطر! �لتكرير تعمل بطريقتني   - ٦٦٤
ªتلفتــــني فيمــــا يتعلق باالحتياجــــا3 من مفر/�3 �لبيانــــا3 . �مللف. 
2يتمثــــل )حد �لنهــــج . =/��o �مــــوZ تعريف �لطبقة 22حــــد �ملعاينة 
 Zمو� Ûنامج �حلاســــوXأل2ّلية . ملف �لبيانا3؛ 2عندئذ يســــتخد\ �ل�
�لتعريف إلنشــــاs �لعينا3 �ملكــــر�، �2لتقدير�3 �ملكــــر�، 2تقدير�3 
 �لتبايــــن. 2هنا� Sج ±خر يتجنــــب =/��o �موZ تعريف �لطبقة 22حد
 sلتعريف إلنشــــا� Zملعاينة �أل2ّلية . ملفا3 �لتحليل. 2ُتســــتخد\ �مو�
 )B�Z2 مكر� لكل سجل 2بعد �لك ¿ر' Oزين هذ] �ألB�Z2 �ملكر�
 . Ï ملف �لتحليل. 2ما )B يتم �لك، ال ُتستخد\ =ال �ألB�Z2 �ملكر�

�لتحليل �لالحق 2=نتاo تقدير�3 �لتباين٩٦.

.يشر» Rust and Rao (1996) =نشاs �2ستخد�\ �ألB�Z2 �ملكر�  ٩٦
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تتضمــــن عملية �الســــتعر�0 لتحديد جــــو/ �لبيانا3 تقيـيم   - ٦٦٥
�حلصيلــــة �لنهائيــــة للد��ســــة �الســــتقصائية مــــن ناحية /قــــة �لبيانا3، 
2موثوقيتهــــا 2صالحيتها لالســــتعماt بوجه عا\، علــــى ضوs )هد�[ 
�لد��سة �الستقصائية. 2نتائج هذ� �الستعر�0، عندما تنشر على �لنحو 
�لصحيح، تتيح للمستعملني �حلصوt على تفس3�v قائمة على معلوما3 
)كثر موثوقية لنتائج �لد��ســــة �الستقصائية. 2تقيـيما3 جو/ �لبيانا3 
تفيــــد )يضG �لد�ئر �إلحصائية بعــــد/ من �لطر!. 2بقد� =مكاB =�جا� 
�ألخطــــاY= s خطــــو�3 معينة . عملية �لد��ســــة �الســــتقصائية، ميكن 
�ســــتخد�\ هذ] �لتقدير�3 لتحســــني جو/ �لد��سة �الستقصائية �لتالية 
الســــتخد�\ �لوقت فضًال عن �لد��سا3 �الستقصائية �ملماثلة �ألخر`. 
2=صــــد�� تقا�يــــر تتعلق ¹و/ �لبيانا3 �لناجتة عن /��ســــة �ســــتقصائية 
=حصائية Àظى بالتشــــجيع بوصفه مما�ســــة =حصائية معيا�ية. 2بالنظر 
=Y �لعو�مل �ملعقد �لV تؤثر . جو/ بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت، تتسم 
تلك �لتقا�ير بأSا ُمثقِّفة بوجه خا« فيما يتعلق بالد��سة �الستقصائية 

�لوطنية الستخد�\ �لوقت.
2تدعــــو �حلاجة =i Yع قــــد� كبv من �ملعلومــــا3 �لالZمة   - ٦٦٦
لتقيـيم جو/ �لبيانا3 )ثناs =جر�s �لد��ســــة �الستقصائية؛ 2هكذ�، من 
�أل�يــــة جعل Oطيط �الســــتعر�0 جز�sً من �لعملية �لشــــاملة لتخطيط 
 �لد��ســــة �الستقصائية. 2عند Oطيط �الســــتعر�0، من �أل�ية مر�عا
�حتياجا3 �ملســــتعملني لتقدير مد` تقيـيد �ألخطاs �لو��/ . �لبيانا3 
ملستعملي هذ] �لبيانا3 2للتسليم بأنه بوسع �لقليل من �ملستعملني تقيـيم 
/قــــة �لبيانا3 �لناجتة. 2من ناحية )خــــر`، تدعو �حلاجة =B( Y يتحمل 
�ملكتب �إلحصائي مســــؤ2لية =جــــر�s �لتقيـيما3 �ملتعلقة ¹و/ �لبيانا3 
�2لالZمة لقيا~ 2تقيـيم )خطاs بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية 2لنشــــر 
نتائج هذ] �لتقيـيما3 على مســــتعمليها على Äو يتســــم ³سن �لتوقيت 
2سهولة �لفهم. 2من ناحية )خر`، تدعو �حلاجة =Y =شر�� مستعملي 
�لنتائج، . /�خل �ملكتب �إلحصائي 2خا�جه على حد سو�s، . 2ضع 

)هد�[ برنامج �الستعر�0، 2=� )مكن، . عملية �لتقيـيم ��ִדا.
 . sتســــا� نطــــا! �ملصــــا/� �ملمكنــــة لألخطا� Y= 2بالنظــــر  - ٦٦٧
�لد��ســــا3 �الســــتقصائية 2ما يقابلهــــا من ±ثا� على بيانا3 �لد��ســــة 
�الســــتقصائية 2تقدير�ִדــــا، ليس مــــن �لعملي بوجه عــــا\ توفr vموعة 
شــــاملة من مقايـيــــس جو/ �لبيانــــا3. 2باألحر`، ينبغــــي )B يهد[ 
�ستعر�0 جو/ �لبياناY= 3 حتديد )هم مصا/� �خلطأ 2توفv مقايـيس 
كميــــة =�� )مكن )2 )2صا[ نوعية خالفG لذلك. �2لنتيجة �ملرجو هي 
=جر�s مناقشــــة متو�Zنة �Z2خر باملعلوما3 بشأB مصا/� معينة للخطأ 

�2لتحيــــز. 2تدعــــو �حلاجة =À B( Yد/ مدير2 �لد��ســــة �الســــتقصائية 
 Vملستو` �2لكثافة �ملناسبني لتقيـيم �لد��سة �الستقصائية. �2لعو�مل �ل�
يتعــــني مر�عاִדا . �Oا� هذ] �لقر���3 تشــــمل: �ســــتخد�ما3 �لبيانا3 
 v2مســــتعمليها؛ �2خلطأ �ملحتمــــل 2)ثر] على �ســــتخد�\ �لبيانا3؛ �لتغ
. �جلــــو/ مبر�2 �لوقت؛ 2تكلفــــة �لتقيـيم بالنســــبة =Y �لتكلفة �لكلية 
للد��ســــة �الستقصائية؛ 2=مكانيا3 حتسن جو/ �لعمليا3 �إلحصائية، 
)2 كفاsִדــــا )2 =نتاجيتها؛ 2فائد مقايـيس جو/ �لبيانا3 للمســــتعملني 
2سهولة تفسvها؛ 2ما =�� كانت �لد��سة �الستقصائية ستعا/ من عدمه 

.(١ (/�ئر �إلحصا3�s �لكندية، ١٩٩٨(، �لصفحة ٥١، �لفقر

عناصر 	ستعر	E جو�� نتائج 	لد�	سة 	الستقصائية  Pلف - 
الستخد	! 	لوقت

ينبغي �ســــتعر�0 نتائج �لد��ســــة �الســــتقصائية قبل نشرها   - ٦٦٨
2=صد��هــــا الكتشــــا[ 2قيا~ �ألخطــــاs . �لبيانــــا3 �2لتناقضا3 . 
�لتبويبا3. 2ســــيوفر هذ� )سســــG إلجر�s �لتصويبا3 �2لتعديال3 كلما 
)مكن 2=عد�/ �لتفســــ3�v �ملناســــبة بشــــأB قصو� �لبيانــــا3 إل/��جها 
. �لتقا�ير �لV يسترشــــد به �ملســــتعملوB . تفســــv �لنتائج. �2لعناصر 
�ألساســــية لالستعر�0 �جليد لبيانا3 �لد��ســــة �الستقصائية بوجه عا\ 
¿ر' شرحها . هذ� �لفر�؛ 2ُتناقش )يضG تطبيقا3 معينة على بيانا3 

�ستخد�\ �لوقت.

�لقضايا �ملتعلقة ¹و/ �لبيانا3  - ١
تقيَّــــم جو/ بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية بالنســــبة ملد`   - ٦٦٩
حد�2 �ألخطاs. 2كما هي �حلاt . )' /��ســــة �ستقصائية، توصف 
مصا/� �خلطأ . �لد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت من ناحية 
مكونــــاr 3مــــو� )خطاs �لد��ســــة �الســــتقصائية - )خطــــاs �ملعاينة 
 sخطا( Bبشأ �2ألخطاs �خلا�جة عن �ملعاينة. 2هنا� كتابا3 فنية غزير
�لد��ســــا3 �الســــتقصائية 2ال Áو0 هذ� �لدليل . مناقشــــة تفصيلية 
 للموضــــو� بوجه عا\؛ 2ُيلقي �لضوs بدًال من �لك على قضايا �جلو/
�خلاصة ببيانا3 �ســــتخد�\ �لوقــــت. 2تناقش هــــذ] �لقضايا . �جلز)ين 
�لثا? �2لثالث فيما يتعلق بالتد�بv �لV ميكن �Oا�ها . مرحلة �لتصميم 
(على سبيل �ملثاt، طريقة iع �لبيانا3، 2تصميم �الستبيانا3 2تصميم 
 ،tلعينا3) فضًال عن مرحلة �لتشغيل 2مرحلة �لتجهيز (على سبيل �ملثا�
=جــــر�3�s مر�قبة �جلو/) لإلقالt مــــن �ألخطاÉ/( Y= s حد. 2يناقش 

هذ� �لفر� طر! حتديد طبيعة هذ] �ألخطاs، 2قيا~ حجمها.

	ستعر	E جو�� بيانا) 	ستخد	! 	لوقت حا�~ عشر - 
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خطأ 	ملعاينة  ( P )
Àد� خطأ �ملعاينــــة (قابلية �ملعاينة للتغv) عندما تقو\ نتائج   - ٦٧٠
iع �لبيانا3 على عينة من �ملجتمع �إلحصائي بدًال من �ملجتمع بكامله. 
2قد Oتلف �ملفر/�3 �إلحصائية �ملأخو� من �لد��ســــا3 �الستقصائية 
 sالستخد�\ �لوقت عن خصائص �ملجتمع �إلحصائي بسبب عد\ =جر�
�لد��سة �الســــتقصائية =ال لعينة من iيع �ألشخا« �2لفتر�3 �لزمنية. 
�2لعو�مل �لV تؤثر على مقد�� خطأ �ملعاينة تشمل تصميم �لعينة، 2حجم 

�لعينة 2قابلية �ملجتمع �إلحصائي للتغv (�نظر �لفصل �لسا/~).
2تتمثــــل �ملقايـيس �ملعيا�يــــة خلطأ �ملعاينــــة . �خلطأ �ملعيا�'   - ٦٧١
�2خلطــــأ �ملعيا�' �لنســــ� )2 معامل �لتغv )' �خلطــــأ �ملعيا�' مع�X عنه 
كنســــبة مئوية من �لتقدير �ملتعلق به. 2=حد` �لطر! �ملبنية على �لتجربة 
�لعمليــــة �2لV ميكــــن �ســــتخد�مها . تقيـيم جو/ �لبيانــــا3 من ناحية 
�ألخطاs �ملعيا�ية هي كما يلي: =�� كاB خطأ �ملعاينة يزيد عن ٣/١ ٣٣ 
. �ملائــــة مــــن �لتقدير ��ته فإنــــه يعتX غv موثو! به لد�جة ال تســــمح 
بنشــــر]؛ 2=�� كاB خطأ �ملعاينة يقع بني ٣/٢ ١٦ 2 ٣/١ ٣٣ . �ملائة، 
فإنه ينبغي �ستخد�\ هذ] �لتقدير�3 ³ذ�؛ )ما =�� خطأ كاB �ملعاينة )قل 
 من ٣/٢ ١٦ . �ملائة فإنه ميكن �ســــتخد�\ �لتقدير�3 بدB2 قيد (/�ئر

.(o3 �لكندية، ١٩٩٨�sإلحصا�
 s2هنا� طريقة مبنية على �لتجربة �لعملية على )سا~ �ألخطا  - ٦٧٢
�ملعيا�ية �لنسبية تتمثل فيما يلي: �لتقدير�3 �لV تتضمن )خطاs معيا�ية 
نســــبية تقل عن ٢٥ . �ملائة هي �لV تعتــــX 2حدها موثوقG ֲדا بد�جة 
كافية ملعظم �ألغر�0؛ �2لتقدير�3 �لV تتضمن )خطاs معيا�ية نســــبية 
تتر�2» بني ٢٥ 2 ٥٠ . �ملائة ينبغي �ستخد�مها ³ذ�؛ )ما �لتقدير�3 
�لV تتضمن )خطاs معيا�ية نسبية )كX من ٥٠ . �ملائة فإSا غv موثو! 
 ،١٩٩٢ ،3�sֲדا لد�جة ال تسمح بنشرها (�ملكتب �ألستر�� لإلحصا

.(٤ �لصفحة ٢٨، �لفقر

	ألخطا( 	خلا�جة عن 	ملعاينة  (d)
تتمثل �ملصا/� �لرئيســــية لألخطاs �خلا�جــــة عن �ملعاينة فيما   - ٦٧٣
يلي: ( ) ) �لبيانا3 �ملفقو/ بســــبب )خطاs �لشــــموt 2عد\ �الستجابة 
للوحــــد 2للمفــــر/ على حد ســــو�s؛ 2 (() )خطاs �لقيا~ �لناشــــئة 
مــــن )خطاs �الســــتجابة 2)خطاs �لتجهيز (�لترميــــز 2=/خاt �لبيانا3). 
2. كثv من �ألحياB يصعب �كتشــــا[ هــــذ] �ألخطاs 2حتديد مد�ها 

باأل�قا\.
mلشمو� Rخطا:

تنشــــأ )خطــــاs �لشــــموt . حالــــة 2جــــو/ �ختالفــــا3 بني   - ٦٧٤
�ملجتمع �إلحصائي �ملستهد[ �2ملجتمع �إلحصائي �ملشموt بالد��سة 

�الســــتقصائية؛ 2تنشــــأ هذ] �الختالفا3 بوجه عا\ من حاال3 �لسهو، 
 s�2جــــا3 . �إلطــــا� �ملســــتخد\ إلجر�/Z�2إل/��جــــا3 �خلاطئــــة �2ال
�لد��ســــة �الستقصائية. 2. �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، 
ال تتعلق )خطاs �لشــــموt مبجتمعا3 �ألســــر �ملعيشية �2ألفر�/ فحسب 
بل )يضG بشموt �لوقت على �لنحو �لذ' Àد/] تصميم �لعينة �لزمنية. 
2على سبيل �ملثاt، قد يتمثل rتمع �أليا\ �ملستهد[ لد��سة �ستقصائية 
الســــتخد�\ �لوقت . iيع )يا\ �لســــنة 2لكن قد ُتســــتبعد بعض �أليا\ 
مــــن rتمع �أليــــا\ �ملختا� كعينة للد��ســــة �الســــتقصائية. 2قد جتر` 
هذ] �الســــتبعا/�3 بســــبب �لصعوبا3 �لعملية . �حلصوt على بيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقت من �ملستجيـبني �ملشمولني بالد��سة �الستقصائية فيما 
يتعلق بتلك �أليا\ (على سبيل �ملثاt، يو\ عيد �مليال/، 2يو\ �)~ �لسنة) 
2/)2 ألB �ألنشــــطة . تلك �أليا\ تكوB غv عا/ية للغاية (على ســــبيل 

�ملثاt، مهرجاZ 2( ،Bفا[ )2 حا/� )ثناs �ليو\ �ملحد/ لإلبال®).
2ملا كانت )خطاs �لشــــموt تؤثر علــــى كل تقدير ناتج من   - ٦٧٥
�لد��ســــة �الســــتقصائية، فإSا متثل )حــــد )هم )نو�� �ألخطــــاs. 2هذ] 
�ألخطــــاs قــــد تــــؤ/' =ما =Y حتيز =¿ــــاÛ )2 ســــل� . �لبيانا3 2ميكن 
)B يتبايــــن �ألثر فيمــــا يتعلق باملجموعا3 �لفرعيــــة �ملختلفة للمجتمع. 
2على سبيل �ملثاt، قد ُتستبعد �ملجتمعا3 �ملؤسسية )2 �ملناطق �جلغر�فية 
�لV تبلــــغ تكلفتها /�جــــة من �ال�تفا� =Y حد )نــــه ال ميكن تغطيتها. 
2بقد� �ختال[ �ملجتمع �ملســــتبعد عن بقية �ملجتمع �ملســــتهد[ (على 
ســــبيل �ملثاt، فيما يتعلق بأمنا¦ �ســــتخد�\ �لوقــــت)، تكوB �لتقدير�3 

.متحيز
 ،�vمــــن �ملجتمع صغ 2=�� كاB عــــد/ �لوحد�3 �ملســــتبعد  - ٦٧٦
 )يضG . مقد��ها بوجه vلتحيز�3 �لد�خلة . �لتقدير�3 صغ� Bتكــــو
عا\. بيد )نه =�� كانت �الستجابا3 لبعض )سئلة �لد��سة �الستقصائية 
شــــديد �ال�تبا¦ Æصائص �ملجموعا3 �ملســــتبعد، قــــد يكوB مقد�� 

�لتحيز�3 )كثر )�ية.
2نســــب �لشــــموt �لV يتم �حلصوt عليها مبقا�نة تقدير�3   - ٦٧٧
�لد��سة �إلستقصائية للمجموعا3 �لفرعية للمجتمع مثل تلك �ملتعلقة 
بالسن، )2 �لعر! )2 �جلنس بتقدير�3 �ملجتمع من مصد� مستقل (على 
ســــبيل �ملثاt، �لتعد�/، �2لد��ســــا3 �الســــتقصائية �لالحقة للعد) توفر 
مؤشــــر�3 ملد` عد\ �لشموt. �2لد��ســــا3 �لV ال تقيس =ال مستو` 
عد\ �لشموt ال توفر معلوما3 عن �لتحيز لتقدير�3 فر�/` �لد��سا3 
�الستقصائية. 2تعديل �لتقدير�3 باستخد�\ �لتقسيم �لالحق =Y طبقا3 
)2 باملعاير يهد[ =O Yفيض حتيز عد\ �لشموt 2لكنه ال يقضي عليه. 
 tتوفر )/لة على حتيز عد\ �لشمو B( 2/��ســــا3 �لعينا3 �لفرعية ميكن
2لكن )حجامها من �لصغر بوجه عا\ لد�جة )نه ال ميكن �ســــتخد�مها 

.(٢٠٠٠ ،Bكالتو) للتقدير
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:خطاR عدP �الستجابة
حتــــد� )خطاs عد\ �الســــتجابة عندما: ( ) ) ال تســــتجيب   - ٦٧٨
2حد�3 �ملجتمع . �لعينة (عد\ �ســــتجابة �لوحد�3)؛ )2 (() عندما 
ال تقــــد\ �لوحد �ملســــتجيبة =جابا3 كاملــــة على مفــــر/�3 �لبيانا3 
. �لد��ســــة �الســــتقصائية (عد\ �ســــتجابة �ملفر/). 2. �لد��ســــا3 
�الســــتقصائية لألسر �ملعيشــــية، حتد� عد\ �ســــتجابة �لوحد . حالة 
عد\ �التصاt باألسر �ملعيشية 2/)2 �ألفر�/ �ملختا�ين كعينة )2 �فضهم 
�الشــــتر�� . �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2. �لد��ســــا3 �الســــتقصائية 
الستخد�\ �لوقت، قد حتد� )يضG عد\ �ستجابة �لوحد على مستو` 
�ليوميــــة، )' . حالة عد\ قيا\ �لفر/ �ملختا� كعينة مبلs بيانا3 متعلقة 
 باليوميــــة �ملعينة )2 �ليو\ �ملحد/. 2باملثل، حتد� عد\ �ســــتجابة �ملفر/
=�� كانت �لبيانا3 �لV ُجمعت - ســــو�s . �ســــتبيانا3 �ألسر �ملعيشية 
 �2ألفــــر�/ )2 . �ليومية - غv كاملة. 2عد\ �الســــتجابة تســــبب Zيا/
. �لتباين، بســــبب �لنقص . حجم �لعينة �لفعَّاt 2/)2 �ستخد�\ تقدير 
�لبيانا3 �ملجهولة معG )2 )' منهما، 2قد تسبب حتيز� . حالة �ختال[ 
غv �ملســــتجيـبني �2ملســــتجيـبني فيما يتعلق باخلصائص موضع �الهتما\ 
مثل )منا¦ �لنشا¦ �ليومي. 2يتوقف مقد�� �لتحيز على هذ] �الختالفا3 

2على مستو` عد\ �الستجابة.
2معدال3 �الســــتجابة على صعيد �ألســــر �ملعيشية، �2لفر/   - ٦٧٩
2)يا\ �ليومية متثل مؤشــــر�3 )ساسية ملســــتو` عد\ �ستجابة �لوحد�3 
2ُتحســــب من معلوما3 �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2ينبغي �إلعالB عن 
هذ] �ملعدال3 فيما يتعلق بالعينة �إلiالية 2بالنطاقا3 �لرئيسية للد��سة 
�الســــتقصائية. 2تدعو �حلاجــــة =Y تعريف معايـv �الســــتجابة لتحديد 
مË حتد� عد\ �الســــتجابة؛ 2تصنيفها بأSا مستجيبة، 2¿ب )B حتقق 
 t2 �الســــتجابة �جلزئية (حيــــث ال يتم �حلصو( /�جة �ســــتجابة �ملفر/
على �ســــتجابة /قيقة بقد� كا[ =ال لبعــــض مفر/�3 �لبيانا3 �ملطلوبة 
فيما يتعلق باملســــتجيب) مســــتو` عتبة ما ³يث ترفض �الستجابة =�� 
كانت )/É من هذ� �ملستو` 2تعتX عد\ �ستجابة 2حد (حيث يصنف 
 Ç ماSكعينة بأ �لشــــخص �ملختا� كعينة )2 �ألســــر �ملعيشــــية �ملختا�

يستجيبا على �إلطال!).
2حلســــا( معدt �الستجابة على صعيد �ألسر �ملعيشية، من   - ٦٨٠
�ملفيد �لقيا\ )2ًال بتصنيف كل )ســــر معيشــــية ªتــــا� كعينة =Y فئا3 
)هلية �ســــتنا/� =Y تعريف نطا! �لد��ســــة �الســــتقصائية 2¥وuا. 2ير/ 

فيما يلي مثاt ملجموعة من فئا3 �ألهلية:
�تصاm مبســــتجيب غI مؤهل. يتم �التصاt بأســــر معيشية   -

ªتا� كعينة 2لكنها ال حتتو' على مستجيـبني مؤهلني.
�ملؤهل غI مستجيب. حتتو' �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة   -
علــــى ما ال يقل عن مســــتجيب �2حد مؤهــــل 2لكن Ç جتر 

مقابلة )' منهم )i B( 2يع �ملســــتجيـبني �ملؤهلني Ç يقومو� 
بإكماt يومية 2فقG ملعيا� مر0.

�ملؤهل مســــتجيب. حتتو' �ألسر �ملعيشــــية �ملختا� كعينة   -
على ما ال يقل عن مســــتجيب �2حد مؤهل 2قا\ ما ال يقل 
 Bيومية �2ستبيا tعن �2حد من �ملســــتجيـبني �ملؤهلني بإكما

شخصي 2فقG ملعيا� مر0.
�ألهليــــة غI معلومة. ال ميكن �حلصــــوt على معلوما3 عن   -
�ألهلية فيما يتعلق بأســــر معيشــــية ªتا� كعينة بسبب عد\ 
�التصــــاt ֲדــــا )2 �فض �لشــــخص �لذ' جــــر` �التصاt به 

=كماt منو�o �ألسر �ملعيشية.
2على ضوs فئا3 �ألهلية هذ]، يكوB معدt �الســــتجابة على مستو` 
 Gملعيشــــية هو عد/ �ألسر �ملعيشية �ملســــتجيـبية �ملؤهلة مقسوم� �ألســــر
على rمو� عد/ �ألسر �ملعيشية. 2من �ملفيد )يضZ Gيا/ تقسيم �ألسر 
 “Gسر معيشية ”مستجيبة جزئي( Y= “ملســــتجيبة� vملعيشية“�ملؤهلة غ�

2 ”غv مستجيبة بالكامل“.
2باملثل، ميكن 2ضع معايـv �ستجابة على مستو` �لشخص.   - ٦٨١
 Bِّ2ُيد B( Y= سة �ستقصائية تدعو �حلاجة فيها��/ . ،t2على سبيل �ملثا
شخص مؤهل �ســــتبيانG شخصيG 2يوميتني مد كل منهما ٢٤ ساعة، 

فإنه ميكن تعريف طائفV �الستجابة كما يلي:
 Bالســــتبيا� Bَّ2/ ملســــتجيب قــــد� Bســــتجابة. حيــــث يكو�  -
�لشــــخصي 2تضمنــــت �ليوميتاB ما ال يقل عن ١٨ ســــاعة 

.(Gمعين É/( 2 حد�() Zمرمو
عدP �ستجابة. حيث Ç يدBِّ2 �ملستجيب �الستبياB �لشخصي   -
)Bَّ2/ 2 يوميــــة �2حد 2لكنها تضمنت )قل من ١٨ ســــاعة 

.(Gمعين É/( 2 حد�() Zمرمو
 sلســــبب عد\ مل Gتقســــيم طائفة عد\ �الســــتجابة تبع 2ميكــــن Zيــــا/

.tلرفض، )2 عد\ �التصا� ،tالستما��3؛ 2على سبيل �ملثا�
2نظر� ألB �الختالفا3 بني �ملســــتجيـبني 2غv �ملســــتجيـبني   - ٦٨٢
ميكن )B تســــبب حتيز�3 . �لتقدير�3، من �أل�ية gا2لة حتديد ما =�� 
كانت تلك �الختالفا3 موجو/. 2/��ســــا3 �ملتابعة �ملكثفة للعينا3 
 v؛ )ما �ســــتجابا3 غ�لفرعيــــة لغv �ملســــتجيـبني ميكن )B تكوB مفيد
�ملســــتجيـبني �لذين �ستجابو� . Sاية �ألمر )ثناs عملية �ملتابعة فإSا توفر 
�ألســــا~ للمقا�نة. بيد )نه من �ألســــهل بوجه عــــا\ مقا�نة �خلصائص 
�ملميــــز للمســــتجيـبني 2غv �ملســــتجيـبني للوقو[ علــــى مد` 2جو/ 
�ختالفا3 على مســــتو` �خلصائــــص �ملعر2فة. 2ميكــــن �حلصوt على 
�ملعلوما3 �ملتعلقة باخلصائص �ملعر2فة من =طا� �لد��ســــة �الستقصائية 
)2 من �جلوال3 �لسابقة جلمع �لبيانا3، =�� كانت متاحة. 2فيما يتعلق 
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بعد\ �ســــتجابة �ملفر/، جتر' مقا�نة �ملستجيـبني 2غv �ملستجيـبني من 
ناحية �ســــتجاباִדم ملفر/�3 �لد��سة �الســــتقصائية �ألخر`. 2. حالة 
 vبدقة عن طبيعة 2مد` �الختالفا3 بني �ملســــتجيـبني 2غ vتعذ� �لتعب
�ملســــتجيـبني . �لد��سة �الستقصائية، تدعو �حلاجة =Y بذt كل جهد 

لتخفيض مستو` عد\ �الستجابة.
2هنا�، بوجه عا\، طريقتاB للتعويض عن عد\ �الســــتجابة:   - ٦٨٣
 Kalton and Kasprzyk,) ملعاينة 2تقدير �لقيم �ملجهولة� B�Z2( تعديل
1986). 2ִדــــد[ تعديال3 �ألO Y= B�Z2فيض حتيز عد\ �الســــتجابة 
2لكنهــــا ال تقضي علــــى �لتحيز. 2عند =جر�s تلــــك �لتعديال3، ينبغي 
)B تكوB �لتقدير�3 �ملتعلقة بتباينا3 تقدير�3 �لد��ســــة �الســــتقصائية 
متضمنــــة آلثا�ها. 2قد يــــؤ/' تقدير �لقيم �ملجهولــــة =O Yفيض حتيز 
عــــد\ �الســــتجابة 2لكنه ال ميكن )B يقضي عليــــه؛ 2ينبغي =/خاt ±ثا� 
تقدير �لقيم �ملجهولة . تقدير �لتباين. (لالطال� على مناقشــــة =ضافية 
بشــــأB تعديال3 �ألB�Z2 2تقدير �لقيم �ملجهولة، �نظر: �لفصالB �لثامن 

�2لتاسع).
Vلقيا� Rخطا:

 sالستجابة 2)خطا� sلقيا~ �ا: )خطا� sألخطا Bهنا� نوعا  - ٦٨٤
 �لتجهيز. 2:خطاR �الستجابة حتد� . حالة �ختال[ �الستجابة �ملتلقا
عن �لقيمة ”�حلقيقية“. 2قد تكوB هذ] �ألخطاs ناجتة عن �ملستجيب، 
)2 �لباحــــث، )2 �الســــتبياB، )2 طريقة iــــع �لبيانا3. 2قد تكوB تلك 
�ألخطــــاs عشــــو�ئية بطبيعتها، )2 قــــد ُتدخل حتيز� نظاميــــG . �لنتائج. 
)مــــا :خطاR �لتجهيز فقد حتــــد� . مر�حل مر�جعة �لبيانا3، �2لترميز، 
 sخطا( . t�2اللتقا¦، 2تقدير �لقيم �ملجهولة �2لتبويب. 2كما هي �حلا
�الســــتجابة، ميكــــن )B تؤ/' )خطاs �لتجهيز =مــــا =Y حد�2 تباين )2 

حد�2 حتيز.
2ير/ )/نا] موجز ملصا/� )خطاs �الستجابة 2)خطاs �لتجهيز   - ٦٨٥
 vلد��سا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت. 2جتر' مناقشة �لتد�ب� .
�لر�مية =Y �إلقالt منهما =É/( Y حد . �جلز)ين �لثا? �2لثالث من هذ� 

�لدليل.
 vهنا� �ختالفا3 كب Bقد تكو .dإلبال� u Iلقابلية للتغــــ�  -
. )2صا[ �ألنشطة �لV يقدمها �ملستجيبوB . �ليوميا3 . 
مســــتو` �لتفصيــــل )2 . عــــد/ �ألنشــــطة. فقــــد ُيبلغ )حد 
 صحيفة“، s2ُيبّلغ ±خر عن ”قر� ،“sألشخا« عن ”قر��
على ســــبيل �ملثاt؛ )2 قــــد يعطي )حد �ألشــــخا« تفاصيل 
عن تقشــــv �ُخلضر، 2تقطيع �للحم، �2َخلبز، . حني ال يبّلغ 
شــــخص ±خــــر =ال عن ”�لطهــــي“، )2 حË يقــــوt ”عمل 
منـــــز�“ فحســــب. 2تكــــوB �لنتيجة 2جــــو/ �ختالفا3 . 

طريقة ترميز �ألنشطة.

تصنيف �ألنشطة. هنا� مصد��B )ساسياB ألخطاs �الستجابة   -
 B( ملقد\ من �ملســــتجيب� B�2لترميــــز �ــــا: ( ) ) يفيــــد �لبيا
ما يشــــكل . �لو�قع rموعة مؤتلفة من �ألنشطة هو نشا¦ 
2حيد 2 (() �ســــتخد�\ مستويا3 تفصيل ªتلفة . 2صف 
نشا¦ ما (على سبيل �ملثاt، �لد�2 �لفعلي للد�2فع، )�2لقصد 
 tباحلصو G2 �لغر0) ³يث يصبح �لتســــا2! . �لترميز �هن(
على معلوما3 كافية بشــــأB هذ] �ألبعا/ لتصنيف �لنشــــا¦. 
�2لفتر �لزمنية �لV تتضمن )نشــــطة مشــــتركة تؤ/' =Y قلة 
/قة 2عد\ تســــا2! ترميز �ألنشــــطة بوجه عا\ 2مشاكل . 
متيـيــــز �ألنشــــطة �أل2ّلية عن �ألنشــــطة �لثانوية بوجه خا«. 
2حقيقة )نه ميكن 2صف نشــــا¦ ما على مســــتوياª 3تلفة 
2من Ê ترميز] بطر! ªتلفة ترتب ±ثا�� على مبا/¬ 2هيكل 
تصنيف �ألنشطة �ملستخدمني ألغر�0 �لد��سة �الستقصائية 
(لالطال� على مناقشة =ضافية، �نظر )يضG �جلزs �خلامس).

�إلبالd عن �ألنشــــطة �ملتز�منة. لتصميم �الستبياB )ثر] على   -
 . ،tعــــد/ �ألنشــــطة �ملتز�منة �ملُبّلغ عنها. 2على ســــبيل �ملثا
�لد��ســــة �الســــتقصائية �الستطالعية الســــتخد�\ �لوقت . 
)ستر�ليا لعا\ ١٩٨٧، لوحظ )B �ستخد�\ عمو/ �2حد فقط 
. �ليومية لإلبال® عن iيع �ألنشطة )/` =Y حد�2 عد\ 
 Y= تسجيل �ألنشــــطة �ملتز�منة. 2باإلضافة . vتســــا2! كب
/tعاية �ألطفا� ،tبعض �ألنشطة (على سبيل �ملثا Bلك، فإ�

�لعناية باألطفاt؛ �2عاية �ملرضى، �2ملعوقني �2ملسنني) Ç ُيبلغ 
عنها عا/ )يضــــG . حالة 2جو/ عمو/ �2حد فقط باملقا�نة 
³الــــة 2جو/ عمو/ين منفصلني لتميـيز �ألنشــــطة �أل2ّلية عن 

�لثانوية.
�إلبالd �خلاطئ �/:� ترميز �ألنشطة �ملتعاقبة بوصفها :نشطة   -
 tُيؤثر طو ،متز�منة. . حالة �ســــتخد�\ فتــــر�Z 3منية gد/
�لفتر على تو�تر هذ� �لنو� من �ملشاكل: قد تؤ/' �لفتر�3 

�ألطوZ Y= tيا/ �ألخطاs من هذ� �لنو�.
�ألنشــــطة �ملغفلة. من �ملحتمل =غفاt كثv من �ألنشــــطة من   -
�ليوميا3 2من Ê ُيبخس تقديرها. 2من بني �لك �ألنشــــطة 
�خللفيــــة مــــن قبيل �لرعايــــة �لســــلبية لألطفــــاt، �2لتدخني، 

�2لشر(، �2ألكل، �2النتقاال3.
�ألنشطة �ملنتشرL. قد يقو\ �ملستجيب بنشا¦ ما لفتر Zمنية   -
طويلة 2لكنه ال ُيبّلغ عن �لك بصو� ثابتة . �ليومية. 2على 
 tلعنايــــة باألطفا�/tقد حتد� �عايــــة �ألطفا ،tســــبيل �ملثــــا
طيلة �ليو\ بكامله )ثناs قيا\ �ملســــتجيب بأنشطة معينة )خر` 
ªتلفــــة؛ 2قد يتــــم �إلبال® عن حد�2 �ألنشــــطة �ألخر`، 
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2لكــــن ال يتم �إلبال® عن �عاية �ألطفاt =ال بصو� متقطعة 
. �ليومية.

2)خطــــاs �الســــتجابة تقــــا~ عــــن طريق /��ســــا3 �لصد!   - ٦٨٦
�2ملوثوقية. u�2د[ من /��سة �لصد! فيما يتعلق بالد��سة �الستقصائية 
الســــتخد�\ �لوقت هو حتديد مد` تطابق �ألنشــــطة �ملسجلة . �ليومية 
مع �لسلو� �لفعلي. �2لتصميم �ألساسي للد��سة يتضمن مقا�نة بيانا3 
�ألنشــــطة �ملستمد من �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت بالنتائج 
 (١٩٨٥) Bيو�/ �2بنسو ،tا )صد!. 2على ســــبيل �ملثاS( 0يفتر Vل�
/��ســــتني للصد!. 2تقا�B =حد` �لد��ســــتني )نشــــطة �ليومية �لزمنية 
باألنشــــطة �لV )بلغ عنها �ملستجيبوB عند =شــــعا�هم بضر�2 تسجيل 
�ألنشطة ¹هاZ ”تر/يد =شا��3 �لتنبيه“؛ 2تقا�B �لد��سة �لثانية )نشطة 
�ليومية �لزمنية باألنشطة �لV )بلغ عنها �ملستجيبوB عند سؤ�uم بتفصيل 
 )كX عن iيع )نشــــطتهم خالt ”ســــاعة عشــــو�ئية“ معينة )ثناs فتر

�لتسجيل �لبالغة ٢٤ ساعة (�2بنسوB، ١٩٨٥، �لصفحة ٣٣).

)ما هد[ /��ســــا3 �ملوثوقية فيتمثل . حتديد ما =�� كانت   - ٦٨٧
طر! /��ســــا3 �ستخد�\ �لوقت حتقق نتائج كلية متكافئة عند تطبيقها 
علــــى عينا3 متكافئة. 2. هذ] �لد��ســــا3، جتر' مقا�نة نتائج يومية 
 �ســــتخد�\ �لوقت باســــتخد�\ طر! ªتلفة. 2تشــــكل /��سا3 معا2/
�ملقابلة فئة من طر! �لتقيـيم ُتختا� فيها عينا3 فرعية من �لعينة �ألصلية 
للد��سة �الستقصائية إلجر�s /��سا3 �لصد! �لV تقيس حتيز �الستجابة 
2إلجر�s /��ســــا3 �ملوثوقية �لV تقيس تباين �الســــتجابة. 2على سبيل 
�ملثاt، )�2/ �2بنســــوB /��ســــة )جر` فيها مقا�نة بني )نشــــطة )بلغت 
عنهــــا عينة فرعية . �لد��ســــة �الســــتقصائية . �ليو\ �لســــابق للمقابلة 

2)نشطة )بلغت عنها تلك �لعينة . �ليو\ �لالحق للمقابلة.

�2لد��ســــا3 �ملتعلقة بأخطاs �لقائــــم بالترميز مصممة لقيا~   - ٦٨٨
حتيز 2تباين )خطاs �لترميز. 2يقا~ �لتحيز مبقا�نة �الســــتجابا3 بالقيم 
”�حلقيقيــــة“ �لناجتة باســــتخد�\ باحثني )2 خs�X ترميــــز )كفأ؛ 2يقا~ 
�لتباين بتكر���3 مســــتقلة لطر! iع �لبيانا3 )2 بقيا\ قائمني بالترميز 

ªتلفني بإعا/ عمليا3 ترميز مستقلة.

بعض =جر�3�s �ستعر�0 �جلو/  - ٢

Pنو	] طرu تقيـيم جو�� 	لبيانا)  ( P )

هنــــا� نوعــــاB عاماB من طر! تقيـيم جــــو/ �لبيانا3 ميكن   - ٦٨٩
�لتميـيز بينهما: طر! �لتصديق )2 =ثبا3 عد\ �لتحيز 2مصا/� /��سا3 
�ألخطــــاs (/�ئــــر �إلحصــــا3�s �لكنديــــة، ١٩٩٨(، �لصفحة ٥٠، 

.(٣-٤ Bلفقرتا�

�2لتصديق )2 =ثبا3 عد\ �لتحيز هو عملية �ستعر�0 لبيانا3   - ٦٩٠
�لد��سة �الستقصائية قبل �إل�B بنشرها �½يG لضماB عد\ صد�2 بيانا3 
تتضمــــن )خطاs جســــيمة، )2 لتحديد �لبيانا3 ��3 �جلو/ �uامشــــية. 
2كث�v ما تســــتخد\ طر! �لتصديق =Y جانب حتليل تفسv' للبيانا3. 
 Bمنية ضيقة؛ 2هكذ�، فإZ /لتصديــــق . ظل قيو� Zما يتعني =جنا 2عــــا/
�لطر! �ملســــتخدمة هي �لV ميكن تنفيذها بســــرعة. )ما �لطر! �ملعيا�ية 
إلثبا3 عد\ �لتحيز فتشمل حسا( �2ستعر�0 مؤشر�3 جو/ �لبيانا3 
2ضو�بط �لتســــا2! �لد�خلي �2خلا�جي للبيانا3. 2باإلضافة =Y �لك، 
فــــإB �ملعلوما3 �ملســــتخلصة مــــن �ملوظفني �ملشــــتركني . iع 2جتهيز 
 B( بيانا3 �لد��سة �الســــتقصائية، 2ال سيما مر�جعتها 2ترميزها، ميكن
تكشف عن �ألحد�� �ملتعلقة بالتشغيل �2لتجهيز �لY= 3/( V حد�2 
)خطــــاs . �لبيانا3. 2قيا\ خs�X �2ســــعي �ملعرفة مبا/ �ملوضو� بتدقيق 
”معقولية“ نتائج �لد��ســــة �الستقصائية قد يعزZ هذ] �لطر! �ملعيا�ية؛ 
بيد )نه . بعض �لبلد�B قد متثل تلك �الستعر�ضا3 �لذ�تية �لV يقو\ ֲדا 
�خلs�X �لطريقة �لرئيسية )2 �ألنسب إلجر�s �ستعر�0 )�2ّ 2سريع لنتائج 

�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت.
2مصا/� /��ســــا3 �ألخطاs مصممة لتوفv معلوما3 كمية   - ٦٩١
عن مصا/� معينة لألخطاs . �لبيانا3. 2كما �2/ . �لفر� �لســــابق، 
 sمعاينة 2)خطا sخطا( Y= لد��ســــة �الســــتقصائية� sمو� )خطاr للÀ
خا�جة عن �ملعاينة، 2/��ســــة معينة �2لك علــــى �لنحو �ملصمم لقيا~ 
مد` )خطاs �ملركبا3 - على ســــبيل �ملثاt، �لد��ســــا3 �لالحقة للعّد 
لقيا~ )خطاs �لشــــموt؛ 2/��ســــا3 �ملتابعة �ملكثفــــة لقيا~ حتيز عد\ 
�الســــتجابة؛ 2/��ســــا3 معا2/ �ملقابلة لقيا~ حتيز �الستجابة، 2تباين 
�الســــتجابة 2تبايــــن �لقائــــم بالترميز. 2هذ] �لد��ســــا3 مفيد جد� . 
حتســــني تقدير�3 �لد��سا3 �الســــتقصائية 2تصميم 2تنفيذ �لد��سا3 
�الستقصائية بعد �لك. 2تدعو �حلاجة =B( Y تتخذ �ملكاتب �إلحصائية 
قر���3 بشــــأB /�جــــة �لبحث �لذ' يتعني =جر�Ã] �ســــتنا/� =Y �لقيو/ 
 2( sاطــــر �ألخطاª2 3ملتعلقــــة بامليز�نيــــة �2لوقت، �2ســــتخد�\ �لبيانا�
 Bما ال تصبح نتائج هذ] �لد��سا3 متاحة =ال بعد �إل� �vلتحيز. 2كث�

�½يG بنشر �لبيانا3، �2لك بسبب طبيعتها �ملعقد بوجه عا\.

	ستعر	E جو�� بيانا) 	ستخد	! 	لوقت  (d)

جــــر` تعريف 2مناقشــــة �ملقايـيــــس �ملعيا�ية جلــــو/ بيانا3   - ٦٩٢
 ،tلد��سا3 �الستقصائية . �لفر� �لسابق؛ 2هي تشمل نسب �لشمو�
2معــــدال3 �الســــتجابة، 2معــــدال3 �ملر�جعة 2تقدير �لقيــــم �ملجهولة، 
2مقايـيس )خطاs �ملعاينة. 2كجزs من �ستعر�0 جو/ بيانا3 �لد��سة 
�الستقصائية الستخد�\ �لوقت، تدعو �حلاجة =Y حسا( هذ] �ملقايـيس 
2تفسvها بالنسبة =Y �ألثر �لذ' ترتبه على �ستخد�\ تقدير�3 �لد��سا3 
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�الســــتقصائية. 2على سبيل �ملثاt، فإB �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ 
�لوقت �ملصممة لتقدير عمل �ألطفاt عن طريق iع معلوما3 �ليومية 
مــــن )طفــــاt صغا� قد تــــؤ/' =Y حد�2 )خطاs عد\ �ســــتجابة 2/)2 
�ســــتجابة مرتفعة. 2قد ال يكوB �ألطفاt قا/�ين على تقدمي معلوما3 

�لد��سة �الستقصائية، مما يؤ/' =Y نقص تقدير�3 )نشطة عملهم.

2باإلضافة =Y هذ] �ملقايـيس �ملعيا�ية، هنا� بعض مؤشر�3   - ٦٩٣
 Vخلاصة ببيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت �ل� �جلو/

جتمع من �ليوميا3. 2تر/ فيما يلي ºسة من تلك �ملقايـيس:

عد/ �ألنشطة )2 �لوقائع/�ألحد�� �ملُبّلغ عنها.  -

تشكيلة �ألنشطة �ملُبّلغ عنها.  -

عد/ �ألنشطة �ملتز�منة/�لثانوية �ملُبّلغ عنها.  -

عد/ �لفتر�3 �لزمنية �ملُبّلغ عنها.  -

عة. عد/ مر�3 �لبدs �ملجمَّ  -

 ،Juster (1985) /هذ] �ملقايـيس، يو� v2فيما يتعلق بتفســــ  - ٦٩٤
 على �لنحو �لتا�: X3 �لقائمة على �خل�sلصفحة ٦٦) موجز� لإلجر��
”مع بقاs �ألشياs �ألخر` على حاuا، من �ملعقوt على ما يبد2 �فتر�0 
)B �ليومية �ألقل صدقG متيل =B( Y تتضمن عد/ )نشــــطة )قل )بلغ عنها 
�ملســــتجيب، 2عد/� )صغر من تشــــكيلة �ألنشــــطة �ملبلغ عنها، 2عد/� 
)قل من �ألنشــــطة �لثانويــــة �ملُبّلغ عنها، �2ملزيد من 2قــــت �ليومية �ملُبّلغ 
عنه بوصفه ’غv مؤكد‘ �2ملزيد من �ألنشــــطة �ملُبّلغ عنها بوصفها تبد) 
. متــــا\ �لســــاعة )2 نصف �لســــاعة“. 2يضيف جســــتر حتفظا3 على 
هــــذ� �لتأكيد باإلشــــا� =B( Y تقيـيم �جلو/ عن طريــــق هذ] �ملقايـيس 
ُتعقِّــــد] �عتبا��3 )خر` غv متعلقة باجلو/ مثل �خلصائص �الجتماعية 

�لدميغر�فية للمستجيب �2لتأث3�v �لسلوكية �2ملوقفية �ملختلفة.

2عد/ 2تشكيلة �ألنشطة �ملُبّلغ عنها، 2عد/ �ألنشطة �لثانوية   - ٦٩٥
�ملُبّلغ عنها 2عد/ �لفتر�3 �لزمنية لألنشــــطة متثل iيعG مقايـيس تفصيل 
�إلبــــال® ببيانــــا3 �ليومية؛ Z2يا/ �لتفصيل تشــــكل مؤشــــر� لإلبال® 
�ألفضــــل. 2تقيَّم جو/ �لد��ســــة �الســــتقصائية بأخذ �ملتوســــطا3 من 
iيع �ليوميا3 2مقا�نتها بالنتائج �ملعلومة من �لد��ســــا3 �الستقصائية 
�ملماثلة، 2فيما يتعلق مبتوســــط عد/ �ألنشطة، ميثل ٢٠ نشاطG . �ليو\ 
حــــد� )/É ملعيــــا� �إلبــــال®. 2. حالة عد/ �ألنشــــطة �لثانوية، ينصب 
�لتركيــــز علــــى �لدالال3 �ملمكنــــة لنقص �إلبال® عن �ألنشــــطة �ملغفلة 
�2لعامة عا/. 2ميثل عد/ �لفتر�3 �لزمنية �ملُبّلغ عنها 2نســــبة �ألنشــــطة 
�ملُبّلغ عن بدئها . متا\ �لساعة )2 نصف �لساعة مؤشرين على �لدقة . 

�إلبال®: كلما �Ôفضت �لِقيم �Ôفضت �لدقة.

u
ضو	بط 	لتسا  (+)

¿ر' منو�جيG �ســــتعر�0 �لتبويبا3 من 2جهة نظر �لتسا2!   - ٦٩٦
�لد�خلي �2لصد!. �2لضو�بط �لعا/ية تشــــمل ضماB( B يكوr Bمو� 
 B(2 ،للمجاميع �حلدية �2لكلية Gلفر/ية مســــا2ي� �لصفــــو[ )2 �ألعمد
 t2ثابتة من جد تكوB �ملعدالg 3سوبة بدقة، B(2 تكوB نفس �ملفر/

آلخر.
 s2فيما يتعلق ببيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت، هنا� تو�فق . �آل��  - ٦٩٧
بني �خلs�X على )نه عند تســــجيل �ستخد�\ �لوقت يوميG، ¿ب )B يبلغ 
rمو� �لوقت �ملخصص لألنشــــطة ٤٤٠ ١ /قيقة . �ليو\. 2هذ� يع6 
)نه بالنســــبة لنهج يومية �لـ ٢٤ ســــاعة، ¿ب )B يكوB تصميم )/3�2 
�لد��سة �الستقصائية على Äو يؤ/' =Y بياi Bيع �ألنشطة �لV متا�~ 
. خــــالt �لفتر �لبالغة ٢٤ ســــاعة. 2هكذ�، عنــــد تصنيف �لتبويبا3 
مــــن ناحية �ملجاميــــع )2 �ملتوســــطا3 . �ليو\، يتمثل ضابط )ساســــي 
للتسا2! . ضر�2 )B يبلغ rمو� �ملجاميع �لV تشمل iيع �ألنشطة 
 V٤٤٠ ١ /قيقة . �ليو\ )2 ١٦٨ ســــاعة . �ألســــبو�. �2لتبويبا3 �ل
 3�vلنظر فيها ֲדد[ =¿ا/ تفس� تظهر �Äر�فا3 عن �لك ينبغي =عا/
 B( . ألساســــية� )تعديال3، كلما )مكن. 2)حد �ألســــبا sا 2=جر�u
متوســــط عد/ �لســــاعا3 �ملُبّلغ عنها . �ليو\ قد يزيد عن ٢٤ ســــاعة 
يتمثل . �إلبال® عن )نشطة متعد/ . فتر Zمنية 2حيد؛ 2بعد �لك 
 . o�2/Z�” ــــد�À2 مســــتقلة قد ¿ر' ترميز هذ] �ألنشــــطة بصو�

حسا(“ �لوقت.

	ملقا�نا) 	لقائمة على Pمنا� معلومة  (�)

نتائج سابقة

٦٩٨ -هنا� )ســــا~ ±خــــر للحكم على معقوليــــة �لبيانا3 2يتمثل . 
مقابلة �لنتائج بأمنا¦ معينة متوقعة . Oصيص �ســــتخد�\ �لوقت. 2على 
ســــبيل �ملثاt، قد يؤ/' =غفاt �ألنشــــطة =Y حد�2 )منا¦ غv متوقعة 
ألنشــــطة من قبيل �ألكل �2لرعاية �لشخصية. 2باملثل، قد تؤ/' معاجلة 
�ألنشــــطة �لعامة =Y تبويبا3 تظهر قضاs كمية ال تذكر من �لوقت . 
�عاية �ألطفاt )2 �لعناية باألطفاt. 2. هذ] �حلاال3، قد تكوB هنا� 
حاجة =Y �ستعر�0 نتائج ترميز �ليوميا3 كل على حد. 2)يضG، هنا� 
فــــر2! متوقعة بني �لنســــاs �2لرجاt . �لوقــــت �ملقضي . )نو�� معينة 
من �ألنشــــطة مثــــل �عاية �ألطفاt، �2لعمل �ملنـــــز� �2لوظيفة؛ 2حيث 
تســــجل )نشــــطة متز�منة، توجد rموعا3 مؤتلفة معينة من �ألنشــــطة 
�لV يتوقع حد2ثها كث�v نســــبيG. 2ميكن تقيـيم �لتبويبا3 �ملستمد من 
 vتش B( ألمنا¦ �ملتوقعة 2ميكن� sبيانا3 �لد��سة �الستقصائية على ضو
�الÄر�فــــا3 �مللحوظة عن تلك �ألمنــــا¦ =Y ضر�2 =عا/ �لنظر 2=¿ا/ 

.3�vتفس



١٣٥

�لوقت  Pستخد�� بيانا'   Lجو� sستعر��  - حا�� عشر 

2عنــــد مقا�نة نتائج �لد��ســــة �الســــتقصائية �حلالية ببيانا3   - ٦٩٩
 sإلجر� موجو/ من /��ســــة �ســــتقصائية )خر`، فإB �لبيانا3 �ملختا�
�ملقا�نا3 ينبغي )B تؤخذ من rتمعا3 قابلة للمقا�نة بأكX قد� ممكن 
من �لدقة. 2ميكن =جر�s �ملقا�نا3 لبيانا3 �ألنشــــطة حســــب �جلنس، 
)2 �ليــــو\ مــــن �ألســــبو�، )2 �ملوضــــع )2 �خلصائص �ملميــــز �ألخر`. 
�2ملؤشــــر�3 �لV ميكن مقا�نتها هي: متوســــط مــــد �لوقت �ملخصص 
لنشا¦ ما . �ملجتمع برمته 2للمشتركني؛ 2معدال3 �الشتر�� )2 نسبة 
�ملجتمع �لذ' يقو\ بنشــــا¦ ما. 2جتد� مالحظة )نه قد ال تكوi Bيع 
طو�ئــــف �ألنشــــطة قابلة للمقا�نة بســــبب �الختالفــــا3 . �ملنهجية )2 

�لتغيـ3�v . �موZ �لتصنيف �ملستخدمة.

	لقابلية للمقا�نة طو	2 	لوقت (هـ) 
هنا� =جر�s ±خر الستعر�0 �جلو/ يكمن . تقيـيم تسا2!   - ٧٠٠
)منا¦ �ســــتخد�\ �لوقت �ملقد� من بيانا3 �لد��ســــة �الستقصائية على 
ضــــوs �لنتائج �ملســــتخلصة مــــن �لد��ســــا3 �ملماثلة . فتــــر مرجعية 

سابقة.
2ميكــــن )B يكمن �إلجــــر�s . مقا�نة متوســــط مد/ �لوقت   - ٧٠١
�ملخصص ملجموعا3 �ألنشــــطة �لرئيســــية حســــب �جلنــــس، �2لفئا3 
�لعمرية، �2ليو\ من �ألسبو�، 2متغ3�v �لتحليل �ألخر` ��3 �لصلة. 
2ميثل متوســــط �ملد للمجتمع، 2متوســــط �ملد للمشتركني 2معدال3 

�الشتر�� ثالثة مقايـيس ميكن مقا�نتها.
 Y= ملقا�نــــا3 �لضر�2يــــة، ســــتدعو �حلاجة� s2عنــــد =جــــر�  - ٧٠٢
بيــــاB ±ثا� �الختالفا3 . �ملنهجية، �2لشــــموt، �2ملفاهيم �2لتعا�يف، 
�2لتصنيفــــا3. 2على ســــبيل �ملثاt، عند مقا�نــــة )منا¦ Oصيص �لوقت 
لفترتــــني Zمنيتــــني، ميكن )B تدt �لفر2! �لV يتعذ� تفســــvها . )منا¦ 
Oصيص �لوقت بني �لفترتني على 2جو/ مشاكل . �لبيانا3. 2. حالة 
تأثــــv �لتغv . �ملنهجية على �لقابليــــة للمقا�نة من فتر Zمنية ألخر`، 

ينبغي 2ضع تقدير كمي uذ� �لتأثv كلما )مكن.

	لقابلية للمقا�نة باملصا�� 	ألخرx للبيانا)  (
)
هنــــا� طريقة )خــــر` لتقيـيم جو/ �لبيانــــا3 �2لك مبقا�نة   - ٧٠٣
نتائج �لد��ســــة �الســــتقصائية باملعلوما3 (�خلا�جيــــة) �ملوجو/ �آلتية 
من �لد��ســــا3 �ألخر` الســــتخد�\ �لوقت �ملتعلقة بالبلد، مبا . �لك 
/��ســــا3 �لبلد�B �ألخــــر` �لV تكوB )2ضاعها مماثلــــة أل2ضا� �لبلد 
�ألصلي. 2على ســــبيل �ملثاt، كما ُنوقش )عال]، يتمثل مقيا~ )ساسي 
جلو/ بيانا3 �ستخد�\ �لوقت . متوسط عد/ �لوقائع �لV )بلغ عنها كل 
مســــتجيب. 2ميكن حســــا( هذ� �لعد/ ملجموعا3 فرعية ªتلفة، على 
سبيل �ملثاt، حسب �جلنس �2لفئا3 �لعمرية، 2بعد �لك يقا�B بنتائج 
�لد��سا3 �لسابقة. 2=�� كاB متوسط عد/ 2قائع �لد��سة �الستقصائية 

(�ملجمو� 2للمجموعا3 �لفرعية) )قل نسبيG باملقا�نة بالنتائج �ملعلومة 
�لV حتد/3 بوصفها )سسG مقبولة للمقا�نا3، ¿ب )2ال gا2لة حتديد 
ما =�� كانت هنا� تفس3�v لالختال[ على )سا~ �لفر2! . تصميم 
 Vملجتمع �إلحصائي. �2الختالفا3 �ل� tلد��ســــة �الســــتقصائية 2¥و�
ال تفسرها هذ] �لعو�مل ستوفر عندئذ مؤشر� للجو/ �لنسبية للبيانا3. 
 Vل� 2ميكن =جر�s نفس �لنو� من �لتقيـيم للمؤشــــر�3 �ألخر` للجو/

نوقشت )عال].

�P~ 	خل�	(  (X)
=�� تعذ� =جر�s عمليا3 تقيـيم مكثفة جلو/ �لبيانا3 )2 2ضع   - ٧٠٤
مقايـيس كمية لألخطاs ألســــبا( تتعلق بدقة �لتوقيت، )2 �لتكاليف )2 
=مكانية �لتنفيــــذ من �لناحية �لتقنية، ُيقتر» gا2لة تقدير جو/ �لبيانا3 
 s�Xخل� '(� Y= �/ملتعلقة بالد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت �ستنا�
)2 �لتحليل �لذ�. 2ميكن للمكتب �إلحصائي 2خs�X �ستخد�\ �لوقت 
)B يعمــــال معG إلجر�s �لك �لتقدير 2=عــــد�/ تقرير عن جو/ �لبيانا3 

على )سا~ تلك �ملناقشة.

	ستخد	! نتائج 	ستعر	E جو�� 	لبيانا) با( - 
ميكن �ســــتخد�\ �ملقايـيس �لكمية �2لتقيـيما3 �لنوعية �لناجتة   - ٧٠٥
عن �ســــتعر�0 جو/ �لبيانا3 لتعديل تقدير�3 �لد��سة �الستقصائية، 
2=�شا/ �ملســــتعملني . حتليل بيانا3 �لد��سة �الستقصائية 2تفسvها، 

2حتسني جو/ �لد��سا3 �الستقصائية �لالحقة. 
2/قة توقيت نتائج تقيـيم جو/ �لبيانا3 تعا/t . )�يتها /قة   - ٧٠٦
توقيــــت �لبيانا3 ��ִדا. À2ــــد� �لوضع �ملثا� عندما تكوB نتائج تقيـيم 
جو/ �لبيانا3 على /�جة من �جلو/ 2/قة �لتوقيت تكفي الستخد�مها 
لتحسني �لبيانا3 �لفعلية �لV نشر3؛ 2على سبيل �ملثاt، ميكن �ستخد�\ 
�لنتائج �ملتعلقة بد��سة قيا~ �لشموt لتعويض فر2! �لشموt بني �ملجتمع 
�إلطا�' �2ملجتمع �ملســــتهد[. Ç ��=2 يكن �لك ممكنG عمليG، عندئذ 
تدعــــو �حلاجة =B( Y تكــــوB نتائج �لتقيـيم حســــنة �لتوقيت على �ألقل 
بد�جة تكفي ملساعد �ملستعملني . حتليلهم للبيانا3 2ملساعد موظفي 
تصميم �لد��ســــة �الستقصائية . حتســــني جو�نب �لد��سة �الستقصائية 
/ بدقة )Sا مصا/� �ئيسية لألخطاs (/�ئر �إلحصا3�s �لكندية،  �لV َتحدَّ

.(٧ ١٩٩٨(، �لصفحة ٥٠، �لفقر

تعديل نتائج �لد��سة �الستقصائية  - ١
كث�v ما يثو� �لســــؤ�t عمــــا =�� كاB ينبغي =جر�s تعديال3   - ٧٠٧
. نتائج �لد��ســــة �الســــتقصائية لتصحيح جو�نب �لقصو� �لو�ضحة. 
2كما نوقش )عال] 2. �لفصل �لتاســــع، قد يكوB ممكنG =جر�O sفيض 
بقد� gد2/ للتحيز �لناتج عن )خطاs �لشموt 2عد\ �الستجابة بتعديل 



١٣٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لتقدير�3 باســــتخد�\ عو�مل تعديل مناسبة. 2على سبيل �ملثاt، ميكن 
 )حيانG �ستنبا¦ عو�مل تعديل لتحيز عد\ �الستجابة من /��سة معا2/
�لزيا� )2 تدقيقا3 �لسجال3. 2ميكن نظريG تطبيق هذ] �لعو�مل على 

نتائج �لد��سة �الستقصائية �ألصلية لتخفيض �لتحيز�3 �لو�ضحة.
2. �حلاال3 �لV تكوB فيها تقدير�3 �لد��سة �الستقصائية   - ٧٠٨
معيبــــة =Y حد ¿علها مضللة، يكوB �مل�X إلجر�s �لتعديال3 )قو` منه 
. �حلاال3 �لV تكوB فيها �الختالفا3 . حد2/ �ملعقوt. 2/��ســــا3 
 بسبب �لتكاليف 2قد تتعر0 vما تقو\ على عينا3 صغ �vلقيا~ كث�
ألخطاs معاينة هامة 2مشــــاكل )خر` مثل �لصعوبا3 �ملتعلقة باملفاهيم 
 ،١٩٨٤ ،�2ملضاها . /��ســــا3 �لصــــد! �2ملوثوقية (�ألمــــم �ملتحد

.(٨-٣٣ �لفقر
2هنا� بديل لتطبيق عو�مل �لتعديل على تقدير�3 �لد��ســــة   - ٧٠٩
�الســــتقصائية �لــــV تعتX غv موثــــو! ֲדا يتمثل . عــــد\ �إلفصا» عن 
�ملعلوما3 مع تXير )ســــبا( حجبها. 2يتمثل =جر�s ±خر . �لســــما» 
 Xك( vملعّدلة 2لكن مع توف� vتقدير�3 �لد��ســــة �الســــتقصائية غ sببقا
قد� ممكن من �ملعلوما3 . �لتذيـيال3 �لتقنية للمنشو��3 عن �ألحجا\ 
�لتقديرية ملختلف )نو�� �ألخطاs �ستنا/� =Y نتائج /��سا3 �ستعر�0 

�لبيانا3.
2كمــــا لوحظ . �لفصل �لثامن، فــــإB �ألخطاs �لV ال ميكن   - ٧١٠
معاجلتها من �ملعلوما3 �ألخر` �لو��/ . �الســــتبيانا3 ميكن معاجلتها 
بطريقتني ªتلفتني: تتمثل �لطريقة �ألY2 . �لسما» ببقاs �ألخطاs، 2هو 
ما يتطلب عا/ توفv طو�ئف ”rهولة“ . �لتبويبا3؛ 2تتمثل �لطريقة 
 .2 .�ألخر` . ”تقدير“ قيم لتحل gل �ملعلوما3 �خلاطئة )2 �ملفقو/
 sتالحظ )ثنا Vل� vال ميكن فيها تعليل �لتناقضــــا3 �خلط Vحلــــاال3 �ل�
 sمن �ملناسب =جر� Bكاملة، يكو �لتدقيقا3 �لد�خلية )2 �خلا�جية بصو�
فحص ±خر إلجر�s �لد��سا3 �الستقصائية. 2ميكن ³ث =مكانية 2جو/ 
 Ëعيــــو( . بر�مــــج �حلاســــو( )2 مو�صفا3 �لتبويــــب �ألخر` )2 ح
حــــد�2 بعض �ألخطاs �لثابتــــة . �لترميز )2 �لعمليا3 �ليد2ية �ألخر` 
(�نظر )يضG �لفصل �لثامن). بل =نه قد يكوB من �ملمكن �كتشا[ خطأ 
ثابــــت 2قابل للتصحيح 2قع فيه )حد �لباحثني. 2. �حلاال3 �لV توجد 
فيها )خطاs تشــــغيلية، ينبغي تصحيحها قــــد� �إلمكاB، حË لو �قتضى 
 sذ[ �ألجز�À �2ّ( لنشر. 2ميكن =صد�� منشو�� . vهذ� بعض �لتأخ
�خلاضعة للتصحيح. 2. حالة عد\ 2جو/ )خطاs جلية، قد يتمثل )فضل 
=جر�s . =صد�� �لبيانا3 �ألصلية 2لكن مع =/��o بعض �لتحذير�3 . 

نص �لتقا�ير فيما يتعلق باألمنا¦ غv �لعا/ية.

�إل�شا/ . �لتحليل  - ٢
 vتتســــم نتائج �لتقيـيم باأل�ية . =�شــــا/ �ملحللني عند تفس  - ٧١١
بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية 2عند =ســــد�s �ملشــــو� لآلخرين �2مبا 

حتذيرهــــم عند �ســــتخد�مهم �إلحصا3�s. 2بوجه عــــا\، ميكن للوكالة 
�إلحصائيــــة . كثــــv من �ألحياB، بأخذ Zما\ �ملبــــا/� . تقيـيم نتائج 
/��ستها �الستقصائية، =يقا[ �لنقد غv �ملعقوt �لذ' يوجهه )صحا( 

�ملصلحة �خلا�جيوB غv �لر�ضني عن نتائج �لد��سة �الستقصائية.
�2ملعلومــــا3 �ملتعلقة بأخطــــاs �ملفر/�3 ميكــــن )B تؤثر على   - ٧١٢
 بوجه خا« . vكثــــ sقر���3 �لنشــــر �ملختلفــــة. 2=�� كانت �ألخطا
مفر/ معينة، على سبيل �ملثاt، فإنه ميكن حجب تلك �ملفر/ . �ملنشو� 
()'، عد\ =ظها�ها)، مع =/��o حاشية تعلل سبب �حلجب. (ملحوظة: 
ســــيناقش . �لفصل �لثا? عشر ســــبب ±خر للحجب، هو �لرقابة على 
�إلفصا»). 2. حالة �ستخد�\ تقدير �لقيم �ملجهولة، ميكن )يضG حتديد 

مد` �لتقدير عن طريق حو�شي تفسvية . �جلد�t2 �إلحصائية.
2تدعــــو �حلاجة =Y تز2يد �ملســــتعملني باملعلومــــا3 �ملتعلقة   - ٧١٣
 .(vخلطأ �ملعيا�' �2خلطأ �ملعيا�' �لنس� 2معامل �لتغ�) ملعاينة� sبأخطا
2=حــــد` �لطر! للقيا\ بذلك بدB2 �حلاجــــة =Y =/خاi tيع مقايـيس 
 Vلتقدير�3 �ل� Y= ملنشو�� . )خطاs �ملعاينة . �لتبويبا3 هي باإلشا�
 Vلتقدير�3 �ل� o��/= \2عد Gملعيا�ية فيها مرتفعة نسبي� sألخطا� Bتكو
 جد�. 2على ســــبيل vملعيا�ية مرتفعة بد�جة كب� sفيها �ألخطا Bتكو
�ملثاt، فإB �لتقدير�3 �لV تتضمن )خطاs معيا�ية نسبية خا�o �لنطا! 
�لذ' يعتــــX موثوقG به بد�جة كافية ملعظم �ألغر�0 ميكن =/��جها . 
�ملنشــــو��3 مقترنة ³اشية حتذ� �ملســــتعملني من )B �لتقدير�3 معرضة 
ألخطــــاs معيا�ية نســــبية عالية (على ســــبيل �ملثاt، بــــني ٢٥ 2 ٥٠ . 
�ملائــــة). )ما �لتقدير�3 �لV تتضمن )خطاs معيا�ية نســــبية تعتX مرتفعة 
جد� (على ســــبيل �ملثاt، ٥٠ . �ملائة )2 )على) فيمكن �ســــتبعا/ها من 

�لناتج �ملنشو� 2لكن مع =تاحتها عند طلبها.
2=صد�� ”بياB عن �جلو/“ بشأB /��سة �ستقصائية =حصائية   - ٧١٤
Àظى بالتشــــجيع بوصفه مما�سة معيا�ية. 2يشمل �لبياB معلوما3 عن 
مؤشر�3 �جلو/ 2نتائج �لتقيـيما3. 2ير/ . �ملرفق ١٧ مثاt توضيحي 

.Bللمحتو` �ألساسي لذلك �لبيا

�لتطوير �ملنهجي  - ٣
ينبغي )B تســــاعد �ملعلوما3 �ملســــتخلصة من برنامج �لتقيـيم   - ٧١٥
. �كتشــــا[ جو�نب عملية �لد��سة �الســــتقصائية �لV تتطلب �النتبا] 

�2لتحسني بوضو».
2تقيـيــــم �لبيانا3 يؤكد عا/ =/خاt حتســــينا3 جوهرية .   - ٧١٦
 Ëلتقيـيما3 على 2جو/ )2 ح� tمنهجية �لد��سة �الستقصائية. 2قد تد
حجم جو�نب �لقصو� 2لكنها ال تدt عا/ على �لطريقة �لV ميكن ֲדا 
 tال ببذ= حتقيق �لتحســــينا3. 2ال تكوB تلك �لتحســــينا3 ممكنة عا/

جهد منظم فيما يتعلق بالبحث �2لتطوير.



١٣٧

�لوقت  Pستخد�� بيانا'   Lجو� sستعر��  - حا�� عشر 

2كما نوقش . )جز�ª sتلفة من هذ� �لدليل، ميكن )B يشمل   - ٧١٧
�لبحث �2لتطوير �ملنهجياB . �لد��سا3 �إلستقصائية الستخد�\ �لوقت 
 tاr 3ع �لبياناi ميثل ،tطائفة �2ســــعة من �لقضايا. 2على سبيل �ملثا
تركيز ها\ 2مســــتمر لتلك �جلهو/ . ميد�B ³و� �ســــتخد�\ �لوقت. 
�2لنهج �لبديلة . �ســــتخد�\ �ليوميا3 �لزمنية، �2الختالفا3 . �ملفاهيم 
 3�vعلى �لبيانا3 �ملتعلقة مبتغ tحلصو� Y= 2. صياغة �ألســــئلة �لر�مية
�لسيا! �2ألنشطة �ملتز�منة متثل بعض �ملجاال3 �لV حتتاY= o مزيد من 
 ،tع �لبيانا3 (على سبيل �ملثاi !الختالفا3 . طر� vلعمل. 2فهم تأث�
 �ألســــئلة �ملبســــطة مقابل �ليوميا3، �2لد��سا3 �الســــتقصائية �ملتعد/
�ألغر�0 مقابل �لد��ســــا3 �الستقصائية �ملستقلة) �2ختيا� �ملستجيـبني 
متثل )يضG �عتبا��3 هامة للتحليل �ملنهجي. �2ملعاينة �لبديلة (على سبيل 
�ملثــــاt، �ملعاينة �لزمنية) 2=جر�3�s �لتقدير مبا فيها طر! �لتعديل �ملتعلقة 
بعد\ �الســــتجابة تشكل )يضG )هد�فG ³ثية هامة . �ستخد�\ �ليوميا3 

�لزمنيــــة. 2قضايا جتهيز �لبيانا3، مثل �ملر�جعــــة �ليد2ية مقابل �ملر�جعة 
 Y= آللية، 2)نشــــطة �لترميز �2لنهج �ملختلفة لتقدير �لقيم �ملجهولة، 2ما�
�لك، تقتضي �لبحث )يضG. كما )B تصنيف �ألنشــــطة يثv قضايا من 

�لضر�2' /��ستها.

�2حلاجة �لشديد =Y =جر�s ³ث 2تطوير منهجيـني كث�v ما   - ٧١٨
تضع ضغوطG على �ملو��/ �إلحصائية، بل =Sا قد تكوB )كثر فيما يتعلق 
باملوظفــــني �لتقنيـني منهــــا فيما يتعلق باألمــــو�t. 2نتيجة لذلك، يوجد 
)حيانG �جتا] Äو =عطاs )2لوية )/u Éذ� �لنشــــا¦ �2عتبا�] نشــــاطG يتعني 
�لقيا\ به =�� 2مË تبقى 2قت 2)مو�t من �لXنامج �لتشغيلي. 2هذ� Sج 
غــــv موفق، ألB �لقيا\ بXنامــــج كا[ للبحث �2لتطوير ميكن )À Bقق 
 sمن ناحية كفا Gفحسب بل )يض مكاسب هامة ليس من ناحية �جلو/

�لعمليا3.



كما نوقش . �لفصل �ألt2، �ضطلعت معظم �لبلد�B ¹مع   - ٧١٩
بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت بغر0 �ستخد�مها . �لدعو للسياسة �لعامة 
فيما يتعلق بطائفة �2ســــعة من �لقضايا �لV تشــــمل نوعية �حليا، 2نو� 
 sلة )مو�. 2كمــــا �كر . �جلزi . ،جلنــــس �2لعمل، 2منــــح �لرعاية�

�ألt2، فإB =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت تتيح ما يلي:
قيــــا~ 2حتليل نوعية �حليا )2 �لرفا] �لعا\ �ســــتنا/� =Y )منا¦   -

�ستخد�\ �لوقت �2جتاها3 �ملجتمع.
=جــــر�s حتليال3 لآلثا� �لV ترتبها قضايا Oطيط �لتنمية على   -

�لسياسة �لعامة.
قيــــا~ 2تقيـيــــم �لعمل غv �ملدفــــو� �ألجر (�لعمــــل �ملنـز�   -
�2لعمل �لطوعي) 22ضع حسابا3 تابعة متعلقة بإنتاo �ألسر 

�ملعيشية.
حتسني تقدير�3 �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر.  -
2قد تتفا32 �جلماهv �ملســــتهدفة بصو� �2سعة . معرفتها   - ٧٢٠
بالشــــؤB2 �الجتماعية �2القتصا/ية 2. معرفتها بطر! حتليل �لبيانا3. 
2هكذ�، فإنه عند حتليل بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت، 2عرضها 2نشــــرها، 
حتتاo �ملكاتب �إلحصائية =Y معرفة �جلمهو� �2لقضايا �لV ִדمه. 2على 
 oإلمنائي )�ية =/ما� ســــبيل �ملثاt، عندما تناt2 برنامج �ألمم �ملتحــــد
�لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر . �لسياســــا3 �لوطنية، سلَّم 
بضــــر�2 2ضــــع �2ختبا� منــــا�o لتحليل 2عر0 2نشــــر نتائج بيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقت �ملوجهة =Y صانعي �لسياســــة، 2)عــــر( عن تأيـيد] 

لذلك (برنامج �ألمم �ملتحد �إلمنائي، ١٩٩٩).
2للتمكن من تلبيــــة �الحتياجا3 �ملتفا2تــــة للقيا~ �2لتقيـيم   - ٧٢١
�2لتحليال3 �ملعقد . كثv من �ألحياB �لالZمة لتقيـيم قضايا �لسياسة 
�لعامة، تدعو �حلاجة =Y =تاحة نتائج �لد��سة �الستقصائية للمستعملني 
. شــــكل بيانا3 على �ملستو` �جلزئي، 2بيانا3 على �ملستو` �لكلي 
2بيانا3 2صفية (لالطال� على تعا�يف �لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي، 
�2لكلي �2لبيانا3 �لوصفيــــة، �نظر �ملرفق ١٨)، r .2موعا3 مؤتلفة 
مناســــبة من �ألشكاt �2لوســــائط �ملختلفة للنشر. 2ســــيحتاo �ملكتب 
�إلحصائي =Y تقيـيم مالsمة هذ] �لطر! �ملختلفة للنشر لتقابل �لقد��3 
�ملختلفة للمســــتعملني فيما يتعلق بتناt2 �لبيانا3، 2حتليلها 2تفسvها. 
2)خ�v، إلمكاB بلو® �ملستو` �ألمثل . �لوصوY= t بيانا3 �ستخد�\ 
�لوقت، يتحمل �ملكتب �إلحصائي �ملسؤ2لية عن ضماB �ملحافظة على 
)حكا\ �لســــرية à2اية �خلصوصيا3 �ملتعلقــــة باجلمع �لر½ي للبيانا3. 

 B( Y= 2هذ] مسألة تتعلق بوجه خا« ببيانا3 �ستخد�\ �لوقت بالنظر
 tتتطلب �لوصو Bيقو\ ֲדا �ملســــتعملو Vل� كث�v من �لتحليال3 �ملعقد
=Y ملفا3 �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئــــي �لV حتتو' على معلوما3 

عن �ألفر�/.

طرu 	لنشر Pلف - 
تتمثل �لوســــائط �ملعيا�ية لنشــــر �ملعلوما3 �ملتعلقة بالد��سة   - ٧٢٢
 tإللكتر2نية �2ألشكا� tالستقصائية على �ملستعملني فيما يلي: �ألشكا�
�لو�قيــــة )2 �ملطبوعــــة. 2قــــد تتا» )يضــــG �ملعلوما3 �ملتعلقة بالد��ســــة 
�الستقصائية عن طريق �uاتف )2 �لفاكس )2 �لر/2/ بالXيد �إللكتر2? 
بنــــاsً على طلب خا«؛ 2عن طريق خطا( )2 عر0 عا\؛ 2مقابال3 

تلفزيونية )2 =��عية.
 2برنامج نشــــر بيانا3 �لد��سة �الســــتقصائية يستخد\ عا/  - ٧٢٣
rموعــــة مؤتلفة من 2ســــائط �إلعــــال\ �إللكتر2نية 22ســــائط �إلعال\ 
�لو�قيــــة. 2معايـــــv �الختيا� �لرئيســــية �لV ميكن �ســــتخد�مها لتحديد 
2ســــائط �إلعال\ �ملناسبة تشــــمل: /قة �لتوقيت، �2جلمهو� �ملستهد[ 
�2ســــتخد�مه �ملزمــــع للوثائــــق )2 ملفــــا3 �لبيانا3، 2حجــــم �مللفا3، 
�2الحتياجــــا3 من �ملكونا3 �ملا/ية �حلاســــوبية �2لrXيا3، 2تكاليف 

=عد�/ منتجا3 �لبيانا3 �2لتكاليف بالنسبة للمستعملني.

�لنشر عن طريق �ملنشو��3 �ملطبوعة  - ١
تشمل 2ســــائط �إلعال\ �لو�قية )نو�عª Gتلفة من �ملنشو��3   - ٧٢٤
�ملطبوعة (=صد���3 )2ّلية تغطي �لنتائج �لرئيسية، �2لتبويبا3 �إلحصائية 
�ملعيا�ية، �2لتقا�ير �لتقنية) �2لنشر�3 �إلخبا�ية )2 �لبيانا3 �لصحفية.

2نتائج �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت ما برحت   - ٧٢٥
ُتنشر تقليديG . 2سائط �2قية. �2لتقرير �لف6 �2لتحليال3 �ملو�ضيعية من 
�لد��ســــا3 �ملتعد/ �ألقطا� �لV ¥لت ١٢ بلد� . �لسبعينا3 نشر3 
. �لو�قــــع . شــــكل كتا(٩٧. 2كث�v ما تنشــــر �ملكاتــــب �إلحصائية 
�لوطنية �لتبويبا3 �إلحصائية مع حتليل )ساســــي للمؤشر�3 �إلحصائية 
�لرئيســــية الستخد�\ �لوقت. 2تعد بعض �لبلد�B منشو�� )2ّليG من نو� 
�ملوجــــز �لتنفيذ' مع ثالثة )2 )�بعة تبويبا3 �ئيســــية تZX �لنتائج �uامة 

نشر بيانا) 	ستخد	! 	لوقت ثا6 عشر - 

١٣٨

 Szalai, ed., The Use of Time: Daily Activities of Urban and  ٩٧

 ،B2هذ� �لكتا( نشر] موتو .Suburban Populations in Twelve Countries (1972)
 The European Coordination Centre for Research ملشر�2 برعاية� Bالها'؛ 2كا
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�لوقت  Pستخد�� بيانا'  نشر   - عشر  ثاني 

للد��ســــة �الســــتقصائية. �2لتحليال3 �لتفصيلية �ملتعلقة باملو�ضيع ��3 
 Gلصلة بأهد�[ �لد��سة �الستقصائية �ملعينة ما برحت تعد 2تنشر )يض�
ســــو�s مبعرفة �ملكتب �إلحصائي )2 بالتعاB2 مع �لباحثني. 2ما برحت 
بعــــض �لبلد�B تقــــو\ )يضG بإعد�/ )/لة للمســــتعملني تــــو�/ بالتفصيل 
�ملنهجية �2لتصنيف 2توفر �ملعلوما3 �ملتعلقة مبؤشر�3 �جلو/ فضًال عن 
سبل �لوصوY= t �لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي للد��سة �الستقصائية. 
2يو�/ �ملرفق ٢ معلوما3 عن �ملنشــــو��3 �لقطرية �ملتعلقة بالد��سا3 

�الستقصائية الستخد�\ �لوقت.
2تقــــو\ �ملكاتب �إلحصائية بنشــــر �ملنشــــو��3 �ملطبوعة عن   - ٧٢٦
طريــــق قنــــو�ª 3تلفة. 2عا/ ما ُتهَد` ُنســــخ rانية للمســــتعملني . 
�لــــوكاال3 �حلكوميــــة مبن فيهــــم )عضاu� sيئــــا3 �لتشــــريعية 2صانعو 
�لسياســــا3 فضًال عن �ملســــتعملني �2لباحثني �لذين )ســــهمو� . 2ضع 

2تنفيذ �خلطط �2ألهد�[ �لتحليلية للد��سة �الستقصائية.
2ميكن توفv �ملنشــــو��3 �ملتعلقة ببيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت   - ٧٢٧
للجمهو� عن طريق منافذ �لبيع. بيد )نه ال ُينتج . كثv من �ألحياB =ال 

عد/ gد2/ من ُنسخ �ملنشو��3 �ملطبوعة، عا/ بسبب �لقيو/ �ملالية.

�لنشر �إللكتر2?  - ٢
تشمل 2سائط �إلعال\ �إللكتر2نية منشو��3 �إلنترنت على   - ٧٢٨
مو�قع �لشبكة �لعاملية؛ �2لوصوt �ملباشر )2 عن بعد =Y قو�عد �لبيانا3 
على �ملستو` �لكلي 2على �ملستو` �جلزئي؛ �2ملنشو��3 على �إلنترنت 
)2 �ملنشــــو��3 �لقائمة علــــى �إلنترنت �لV قد تتضمن نفس �ملحتويا3 
�لV تتضمنها �ملنشــــو��3 �ملطبوعة �ملعر2ضة . شــــكل صفحا3 على 
�لشــــبكة )2 . شــــكل نصو« ميكن تنـزيلها؛ )2 ملفا3 للبيانا3 على 
�ملستو` �لكلي 2على �ملستو` �جلزئي ميكن تنـزيلها . )شكاª tتلفة؛ 
)2 2ســــائط قائمة على �حلاســــو( مثل �لقريصا3 �2ألقر�« �ملدrة - 
 فقط. )ما �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي �لV تأخذ شكل sقر� ��كر
ســــجال3 2حد�3 غــــv قابلة للتحديد فإSا OزB . شــــكل =لكتر2? 
موحد، 2على ســــبيل �ملثاt، كجد�t2 عالقية . قو�عد بيانا3 عالقية 

)2 كما يطلق عليه ”ملفا3 َنصية“.
 بالنظر s�2لنشر �إللكتر2? للبيانا3 �إلحصائية يزيد من �لكفا  - ٧٢٩
=Y )نه يوسع سبل �لوصوY= t �لبيانا3 )ما\ rموعة متنوعة )2سع من 
 Y= نقل )ســــر� للبيانا3 �إلحصائية من �ملنتج Y= '/ملســــتعملني؛ 2يؤ�
 tخا/= �ملســــتعملني؛ Á2فف من �لعبs �لو�قع على �ملستعملني إلعا/
 من �لبيانا3؛ vلبيانا3 2ال ســــيما عندما يتعلق �ألمر مبجموعا3 كب�
 tملســــتعمل على حتليل �لبيانا3. 2ميكن تصنيف )شكا� 2يزيد من قد�
�لوســــائط �إللكتر2نية . نوعني �ئيســــيـني من طر! Oزين �لبيانا3 - 
عمليا3 �لنقل �ملباشر (على سبيل �ملثاt، �لXيد �إللكتر2?، �2إلنترنت) 

�2لوســــائط �ملسجلة (على سبيل �ملثاt، �ألقر�« �لضوئية مثل �ألقر�« 
 فقط، �2لقريصا3، �2لشر�ئط �ملغناطيسية).sقر� �ملدrة - ��كر

تكنولوجيا 	إلنترنت 
	ملو	قع على  ( P )
	لشبكة 	لعاملية

 tاr . 3من )هم �لتطو�� متثل تكنولوجيا �إلنترنت �2حد  - ٧٣٠
نشــــر �ملعلوما3 �إلحصائية. 2يشــــكل �لXيد �إللكتر2? �2ملو�قع على 
شــــبكة �إلنترنت 2جهاZ �خلدمــــة �ملركز' ل2Xتوكــــوt نقل �مللفا3، 
�2ملتصفحا3 2بر�rيا3 �لقو�ئم �لXيدية �لســــما3 �لوظيفية �لرئيســــية 
 vيتز�يد �ســــتخد�مها لنشــــر �ملعلوما3 2توف Vلتكنولوجيــــا �إلنترنت �ل
سبل �لوصوY= t �لبيانا3 �لV تستخلص من �لد��سا3 �الستقصائية.

2ميكن �ستخد�\ �ملوقع على �لشبكة كقنا توZيع للمعلوما3   - ٧٣١
 t2ملســــتخلصة من /��سة �ســــتقصائية تتضمن �ملحتويا3 �لتالية: جد��
=حصائية ثابتة؛ 2شكًال مقر�sً2 للشبكة 2/)2 نصG قابًال للتنـزيل ملنشو� 
 Gمنــــه. �2ملو�قع �إلحصائية على �لشــــبكة توفر )يض sمطبــــو� )2 ألجز�
ســــبل �لوصوY= t قو�عد �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي 2لو )B هنا� 
2ســــائل بديلة تتيح ســــبل �لوصوt )ما\ �ملستعملني مثل مر�كز �لبيانا3 
)2 �لبحو� �ملا/ية �لV توفر سبل �لوصوt بشكل مقيد (جتر' . �لفر� 
 Gلبيانا3 على �ملستو` �جلزئي). 2يتعني )يض� Y= tلتا� مناقشة �لوصو�
)B تكوB �لبيانا3 �لوصفية متاحة ملســــاعد �ملستعملني . �لبحث عن 
�لبيانا3، 2. فهم مضموB بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية على موقع 
�لشــــبكة 2. =قامة �تصاال3 مع �إل/�� �ملسؤ2لة . �ملكتب �إلحصائي 

.للحصوt على مزيد من �ملساعد
�2ملكاتب �إلحصائية �لوطنية �لV لديها نصو« من �ملنشو��3   - ٧٣٢
�ملطبوعة �لV ميكن تنـزيلها فيما يتعلق بد��ساִדا �الستقصائية الستخد�\ 
�لوقت تشمل كند� 2)ستر�ليا 2نيوZيلند�. 2تدير �لشعبة �إلحصائية باألمم 
�ملتحد موقعG على شــــبكة �إلنترنت يتعلق بالد��ســــا3 �الســــتقصائية 
 http://unstats.un.org/unsd/methods/timeuse الستخد�\ �لوقت
Àتو' على معلوما3 لبيانا3 2صفية عن طر! 2تصنيفا3 �لد��ســــا3 
�الستقصائية �لوطنية الستخد�\ �لوقت مبا . �لك نصو« قابلة للتنـزيل 
لكتيبــــا3 /ليليــــة فيمــــا يتعلق بالطــــر! �2لتصنيفا3 2)/3�2 �لد��ســــة 

�الستقصائية.
2ميكــــن Oزيــــن �لوثائق على شــــبكة �إلنترنــــت . عد/ من   - ٧٣٣
�ألشــــكاt. �2لشكالB �لرئيســــياB للوثائق على �إلنترنت �ا لغة ترميز 
�لنصو« �لتشعبية (HTML) 2لغة �لترميز �ملوّسعة (XML)، 2كال�ا 
مناســــب للتصفح. 2ميكن )يضO Gزين �لوثائق على �إلنترنت . شكل 
خــــا« بXنامج تطبيقي. 2قد يؤ/' عد\ �لتمكن من �لوصوY= t تلك 
�لوثيقة =ال ³اسو( جر` تثبيت �لXنامج �لتطبيقي �لالZ\ عليه =Y �حلد 
مــــن =مكانية �لوصوY= t �لوثيقة. 2هنا� ميز عامة لألشــــكاt �ملتجهة 



١٤٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

Äــــو �ل�Xمج �لتطبيقية تتمثل . �حتــــو�s �لوثيقة بالكامل عا/ . ملف 
2حيــــد، مما يضمن ســــالمة �لنص �لــــذ' جر` تنـزيلــــه. �2ألمثلة على 
 Ñفقط، 2معا sلقر�� tمج �لتطبيقية هي )شكا�Xو �لÄ ملتجهة� tألشكا�
�لنصو«، 2كشف �لعمل، 2قو�عد �لبيانا3. 2موقع �لشعبة �إلحصائية 
باألمم �ملتحد على شــــبكة �إلنترنت �ملتعلق باســــتخد�\ �لوقت يستعني 
 t2)شكا (HTML) مبجموعة مؤتلفة من لغة ترميز �لنصو« �لتشــــعبية

خاصة ب�Xمج تطبيقية.

توفb سبل 	لوصو2 �� 	لبيانا) على  (d)
	ملستوx 	جلزئي

هنــــا� نظم ªتلفة لتوفv ســــبل �لوصــــوY= t �لبيانا3 على   - ٧٣٤
 tملســــتو` �جلزئــــي؛ 2هذ] �لنظم تشــــمل �مللفــــا3 �ملتاحة الســــتعما�
�جلمهــــو�، �2لوصوt عن ُبعــــد 2مر�كز بيانا3 �لبحــــو� (جلنة �ألمم 
�ملتحد �القتصا/ية أل2�2با �2ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية، 
٢٠٠١(). 2متثــــل àايــــة ســــرية �لــــر/2/ )حــــد �العتبــــا��u� 3امــــة 
لطريقة �لنشــــر هذ]؛ 2تناقش . �لفر� �لتــــا� �لقضايا �2لتد�بv �ملتعلقة 

مبعاجلتها.

ملفا' �لبيانا' على �ملستو\ �جلزئي �ملتاحة الستخد�P �جلمهو	
 tتتمثل ملفا3 �لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي �ملتاحة الستعما  - ٧٣٥
�جلمهو� . �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئــــي بعد حذ[ gد/�u� 3وية 
�لشخصية �لV يؤ�B بنشــــرها على �جلمهو� ألغر�0 �لبحث �2لتحليل 
بعــــد =خضاعها إلجر�3�s حتد من ªاطر �إلفصا» عنها (لالطال� على 
مناقشة بشأB طر! �إلفصا»، �نظر �لفر� �لتا�). 2ملفا3 �لبيانا3 على 
 من �لقيمة vكب �ملستو` �جلزئي �ملتاحة الستعماt �جلمهو� تعزZ بصو�
�لتحليليــــة للبيانا3، 2ال ســــيما بيانا3 يومية �ســــتخد�\ �لوقت. 2يو�/ 
�ملرفق ١٩ مثاًال توضيحيG لدليل للمستعمل للوصوY= t ملفا3 �لبيانا3 
على �ملســــتو` �جلزئي �ملتاحة الستعماt �جلمهو� من /��سة �ستقصائية 

الستخد�\ �لوقت بغر0 ضماB �ستعماuا على �لنحو �لصحيح.
٧٣٦ - 2جر` تيســــv ســــبل �لوصــــوY= t ملفا3 �لبيانــــا3 �جلزئية 
�ملتاحة الستعماt �جلمهو� فيما يتعلق بالد��سا3 �الستقصائية �لوطنية 
�2خلاصــــة الســــتخد�\ �لوقت لـ ٢١ بلد� ()ســــتر�ليا 2=ســــر�ئيل 2)ملانيا 
2=يطاليا 2بلجيكا 2بلغا�يا 2بولند� 2ب2v 2تشيكوســــلوفاكيا �2لد�منر� 
�2لســــويد 2فرنســــا 2فنلند� 2كند� �2ململكة �ملتحد �2لنر2يج �2لنمسا 
2هنغا�يا 2هولند� �2لواليا3 �ملتحد 2يوغوسالفيا) عن طريق �ملشر�2 
�لتعــــا2? �ملتعد/ �ألقطا� لد��ســــة �ســــتخد�\ �لوقت �لــــذ' �ضطلعت 
بــــه )�بع جامعا3 . كند� �2ململكة �ملتحد 2)ســــتر�ليا. �2ألشــــخا« 
�2لوكاال3 �ملســــؤ2لوB عن iع /��ســــا3 �ســــتخد�\ �لوقت �لوطنية 
 B2بالعينة )2 /��ســــا3 �ستخد�\ �لوقت �ألخر` �لو�سعة �لنطا! مدعو

إليــــد�� �لبيانــــا3 لد` هذ� �ملشــــر�2 �لتعا2?. 2ميكــــن )B يصل )' 
مســــتعمل مهتم =Y بعض �لبيانا3. 2هنا� بيانا3 )خر` ال يصل =ليها 
=ال �ملستعملوB �ألكا/مييوB �ملأ�u B2م بذلك. 2على )' باحث يرغب 
. �ســــتعماt بيانا3 �ملشــــر�2 �لتعاB( ?2 ميأل منو�o �لتسجيل �لعا\، 
 tللمنتجني �ألصليـني للبيانا3 للســــما» له باســــتعما Gيقــــد\ طلب B(2

.rموعا3 �لبيانا3 �ملحظو�
2كجــــزs من حتقيــــق �لتو�فق بني �لد��ســــا3 �الســــتقصائية   - ٧٣٧
الســــتخد�\ �لوقت، ينظر �ملكتب �إلحصائــــي للجماعا3 �أل2�2بية . 
=نشاs قاعد بيانا3 موحد للبيانا3 على �ملستو` �جلزئي من �لد��سا3 
�الســــتقصائية �لوطنية �ملختلفة الســــتخد�\ �لوقت إلتاحة �لبيانا3 على 
نطا! )2ســــع، مع �لوصوt مباشــــر =Y �لبيانــــا3 �ملحظو� عن طريق 

عقو/ للبحو� تنص على شر2¦ �ستعماt �لبيانا3 �2لوصوt =ليها.
�لوصوm عن ُبعد

 tإللكتر2? عن ُبعد للباحثني =مكانية �لوصو� tيتيح �لوصو  - ٧٣٨
=Y قاعد )كثر ثر�s بالبيانا3 على �ملستو` �جلزئي للد��سة �الستقصائية 
بدB2 تعريض سرية �لبيانا3 للخطر. u�2د[ من �لك هو Zيا/ �لنطا! 
�لتحليلي للبيانا3 2تبســــيط �إلجر�3�s �ملتعلقــــة بالتبويبا3 �خلاصة )2 
�لــــV تعد حســــب �لطلب. 2تتضمن =حد` �لطــــر! لتحقيق �لك قيا\ 
�ملســــتعملني بإ�ساt بر�مج حاسوبية خاصة =Y �ملكتب �إلحصائي عن 
طريق �لXيد �إللكتر2?، تستخد\ لتحليل �لبيانا3 من �مللفا3 �لرئيسية 
للبيانا3؛ بيد )B �ملخرجا3 تفحص بعناية لضماB �لسرية قبل )B ترسل 
 بالXيد �إللكترY= ?2 �ملستعملني. 2جنا» �لك �لنظا\ يتوقف على عد
 Vعو�مل، مبا فيها تو�فر �لدعم �جليد للد��ســــة �الســــتقصائية بالوثائق �ل
ميكن )B يستخدمها �ملستعملوB كأسا~ لتحديد �حتياجا3 �لتبويب، 
 B( ميكن Vيــــا3 �لrXموعة متنوعة من �لr \على �ســــتخد� �2لقــــد�
يقد\ �ملســــتعملوB بر�مــــج متعلقة ֲדا، 22قت =جناZ ســــريع (جلنة �ألمم 
�ملتحد �القتصا/ية أل2�2با �2ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية، 

.()٢٠٠١
�ملو�قع �حملظو	�لوصوU mليها

Àتــــاo بعض �لباحثــــني =Y معلوما3 )كثر ممــــا هو متا» .   - ٧٣٩
 tبنشرها. �2ملو�قع �ملحظو� �لوصو B2لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي �ملأ��
=ليها هي مو�قع مأمونة ميكن )B يسلكها �لباحثوB للوصوY= t �لبيانا3 
�لســــرية. 2هذ] �ملو�قع ميكن )B توجد =ما . �لوكالة �إلحصائية )2 . 
موضع خا�جي معتمد. 2¿وZ للمستعمل �ملعتمد �لوصوY= t �لبيانا3 
 sفحسب. 2)ثنا . هذ] �ملو�قع �ملحظو� لألغر�0 �إلحصائية �ملعتمد
 Gيا3 =حصائيــــة معيا�ية 2)يضrلوجــــو/ . �ملوقع، ميكنه �ســــتخد�\ بر�
تشغيل �ل�Xمج �لتطبيقية �خلاصة به هنا� (جلنة �ألمم �ملتحد �القتصا/ية 

أل2�2با �2ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية، ٢٠٠١)).



١٤١

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  نشر   - عشر  ثاني 

طر! �لنشر �ألخر`  - ٣
=B 2ســــائط �إلعــــال\ �ملطبوعــــة �2إل��عيــــة )2 ”�لصحافة“   - ٧٤٠
كال�ا مستعمل 2طر! لنشر بيانا3 �لد��سا3 �الستقصائية. 2هكذ�، 
 3�sد\ غرضني: جعــــل �إلحصاO \التصاال3 بوســــائط �إلعال� Bفــــإ
متاحــــة 2معر2فة لوســــائط �إلعال\ 2=عطاs 2ســــائط �إلعال\ معلوما3 
مفتوحــــة �22ضحة عن عمــــل �ملكتب �إلحصائي. 2فيما يتعلق بنشــــر 
�ملعلوما3 �إلحصائية، ينبغي )B تتسم �لعالقا3 مبمثلي 2سائط �إلعال\ 
بالفو�يــــة، �2النفتا» 2ســــهولة �لوصوt، مع مر�عــــا �ألحكا\ �ملتعلقة 
بالســــرية �2ألمن. 2ميكن )B ترســــل �لنشــــر�3 �لصحفية بالفاكس )2 
عن طريق قائمة �ملشــــتركني . �لXيــــد �إللكتر2?. �2جتماعا3 تز2يد 
�لصحفيـني باملعلوما3، �2ملؤمتر�3 �إلخبا�ية، �2ملوجز�3 �لقائمة على 
�ألســــئلة �2ألجوبة، �2جتماعا3 �إلحاطة �ملذ�عــــة بالتلفزيوB �2لر�/يو 
متثل )يضG 2سائل تقليدية لتوفv �ملعلوما3 لوسائط �إلعال\. 2باإلضافة 
=Y هذ] �لوســــائل �لتقليدية، يتز�يد �ســــتخد�\ مو�قع شــــبكة �إلنترنت 

بوصفها �ألسا~ لالتصاt بوسائط �إلعال\ عن طريق �إلنترنت.
2بعض �الســــتخد�ما3 �خلاصة لنتائج �ســــتخد�\ �لوقت قد   - ٧٤١
تتطلب طرقG خاصة للنشــــر. 2على ســــبيل �ملثاt، جر` تنظيم حلقا3 
عمل لنشــــر نتائج /��سا3 �ستخد�\ �لوقت . جنو( )فريقيا 2منغوليا 

u�2ند ֲדد[ =بر�Z �آلثا� �لV ترتبها �لبيانا3 على �لسياسة �لعامة.

	لقضايا 	ملتعلقة بنشر بيانا) 	ستخد	! 	لوقت با( - 

�لرقابة على �إلفصا» �2لسرية  - ١
جلعــــل �لبيانــــا3 �إلحصائيــــة ��3 )�يــــة للمســــتعملني 2.   - ٧٤٢
متناu2م، من �لضرB( '�2 يضمن �ملكتب �إلحصائي àاية خصوصيا3 
�ملستجيـبني بأB ¿عل �لتعر[ على هوية �ملستجيب مستحيًال من �لبيانا3 
�إلحصائية �لناجتة À B(2وB2/ t �إلفصا» �لعفو' عن �لبيانا3 �لسرية. 
2هذ] �الحتياجاO 3لق توتر� )ساسيG . �سالة �لوكاال3 �إلحصائية. 
فمن ناحية، تتحمل �لوكالة مسؤ2لية iع بيانا3 عالية �جلو/ إل�شا/ 
�لسياســــة �لوطنية �2لتمكني من =جر�s �لبحث �إلحصائي �لذ' يتطلب 
نشــــر �لبيانا3 على �ملســــتو` �لكلي 2على �ملســــتو` �جلزئي على حد 
ســــو�s. 2من ناحية )خر`، تتحمل �لوكالة )يضG مسؤ2لية àاية سرية 
�ملســــتجيـبني �ملشــــمولني بالد��سة �الســــتقصائية �ألمر �لذ' يؤثر على 
جــــو/ �لبيانا3 �لV ¿ر' تيســــv 2صوt �ملســــتعملني =ليها. 2معضلة 
�ملفاضلــــة، �لــــV ميكن 2صفها بأSــــا ”àاية �لســــرية (جتنب �إلفصا») 
 Y= صبحت )كثر تعقيد� بالنظر( ،t2لكن مع حتقيق �حلد �ألمثل للوصو
تغــــv نو�حي �لتقد\ �لتكنولوجي �2إل/��� �حلســــي للجمهو� . عصر 

�ملعلوما3 هذ�“ (مؤمتر خs�X �إلحصاs �أل2�2بيـني، ٢٠٠١).

2باجلمع بــــني �أل/3�2 �لقانونية، �2ملنهجيــــة �2لتقنية، ميكن   - ٧٤٣
للمكتــــب �إلحصائــــي )B يزيــــد تو�فر �لبيانــــا3 �إلحصائيــــة 2=مكانية 
�لوصوt =ليها، 2ال سيما �لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي، لطائفة �2سعة 
من �الستعماال3 �إلحصائية B(2 يعزà Zاية �لسرية لفائد �ملستجيـبني 
علــــى حد ســــو�s (جلنة �ألمــــم �ملتحــــد �القتصا/ية أل2�2بــــا �2ملكتب 

.(oإلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية، ٢٠٠١�
�2أل/3�2 �لقانونيــــة من قبيل �لقو�نني �ملتعلقة بالســــرية �مبا   - ٧٤٤
Ç تعــــد تكفي 2حدها نتيجة ألحد�� جديد مثل �لتغv �لتكنولوجي، 
 . 3�vلعمليا3 �حلســــابية، �2لتغ� tــــاr . Z2ال ســــيما �لتقد\ �ملحر
مو�قف �جلمهو� جتا] خصوصية 2ســــرية سجالته. �2ألحد�� �لV من 
�ملرجح )B تؤثر . مفهو\ �لسرية تتمثل . تز�يد )�ية �لبيانا3 �إل/��ية، 
2تز�يــــد �ســــتعماt �لــــوكاال3 �إلحصائية لإلنترنت لنشــــر �ملعلوما3، 
2تز�يد طلب �لباحثني �ألكا/مييـني على �لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي، 
2تز�يــــد طلب صانعي �لسياســــا3 �حلصوt على �ملعلومــــاu� 3امة . 

�لوقت �ملناسب.
�2أل/3�2 �ملنهجية �2لتقنية تشمل طر! �لرقابة على �إلفصا»   - ٧٤٥
 Y= vمــــة لتنفيذها. ��لرقابة على �إلفصا� تشــــZيا3 �لالrX2نظــــم �ل
�لتد�بــــv �ملتخــــذ حلماية �لبيانا3 �إلحصائية بطريقة التســــمح بانتها� 
مقتضيا3 �لســــرية على �لنحو �ملنصو« عليه )2 �لو��/ . �لتشريعا3. 
u�2د[ من �لك هو حل مشــــكلة كيفية نشــــر 2=صد�� هذ] �لبيانا3 
بأكــــX قد� ممكــــن من �لتفصيل بدB2 �إلفصا» عــــن �ملعلوما3 �ملتعلقة 
باألفر�/. 2طر! مر�قبة �إلفصا» متيز بني �لبيانا3 �لV تشكل تقدير�3 
كلية من �/2/ �لد��ســــة �الســــتقصائية 2ملفا3 سجال3 �لوحد�3 )2 

�لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي �لV تشY= v �ألفر�/.
 t2اطر �إلفصــــا» . �جلد�ª حلد من� Y= �2لطــــر! �لر�ميــــة  - ٧٤٦

�إلحصائية تشمل ما يلي:
حــــذ[ �لقيم �لفر/يــــة )2 حذ� �خلاليا على )ســــا~ معيا�   -
”�حلساســــية“ لتحديد خاليــــا �جلدt2 �لV تتســــم با�تفا� 

ªاطر �إلفصا».
=عــــا/ تصميــــم �جلدt2 مثــــًال بتغيـــــv تعا�يــــف �لصفو[   -
�2ألعمد بإ/ماo �لطو�ئف بعضها . بعض )2 بإعا/ جتميع 

قيم �لطو�ئف.
تشــــويش �لبيانا3 بإضافة بيانا3 غv ��3 معY= Õ �لبيانا3   -
 2( t2على �ملســــتو` �جلزئي �ملســــتعملة ألغر�0 =عد�/ �جلد
=ضافــــة بيانا3 غــــv ��3 معY= Õ �لبيانــــا3 �جلد2لية، مثل 

�لتقريب.
2. �حلــــاال3 �لV يؤ�B فيها بنشــــر بيانا3 على �ملســــتو`   - ٧٤٧
�جلزئي، ُتنشــــر �لســــجال3 �لفر/ية بدًال من �لبيانا3 �ملجمعة، 2بوجه 



١٤٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

عا\، تقضي �ألحكا\ �ملتعلقة بالســــرية بعد\ =مكانية �لتعر[ على هوية 
 Bفــــر/ . ملــــف للبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي. 2هنــــا� طريقتا '(
عامتاB ملر�قبة ªاطر �إلفصا» فيما يتعلق مبلفا3 �لبيانا3 على �ملستو` 

�جلزئي:
 B( Bلبيانا3، مبا . �لــــك �ملعاينة، مع ضما� tطــــر! �ختز�  -
تكوB �ملجتمعا3 �إلحصائية لفئا3 معينة ميكن حتديد هويتها 
 بقد� كا[، 2جعل طو�ئــــف �ملتغ3�v تقريـبية بقد� vكبــــ
)كــــX، �2لترميز )عالها 2)/ناها، 2حذ[ بعض �ملتغ3�v من 

بعض �ملستجيـبني، 2حذ[ �ملستجيـبني من �مللف.
طر! تعديــــل �لبيانا3، مبا . �لك =ضافة بيانا3 عشــــو�ئية   -
غــــv ��3 معY= Õ �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي، 2مبا/لة 
 بقيم متوسطة، vلبيانا3، �2الستعاضة عن �ملجموعا3 �لصغ�
2حذ[ �ملعلوما3 من بعض �ملســــتجيـبني �2الستعاضة عنها 

بقيم =عتبا�ية.
2قد �ســــتخد\ �ملكتب �إلحصائي �لفيــــد��� ألملانيا (هولز،   - ٧٤٨
١٩٩٩) تد�بv 2تعديال3 مباشر إلخفاu� sوية . �لد��سة �الستقصائية 
 tالستخد�\ �لوقت . )ملانيا لعا\ ١٩٩٨ بغر0 =عد�/ ملفا3 الستعما

�جلمهو� على �لنحو �لتا�:
حــــذ[ )�قــــا\ حتديــــد �uوية، �2ملتغــــ3�v �ملســــاعد (على   -
ســــبيل �ملثاt، تو��يخ �ملقابال3)، 2)شهر ميال/ �ملستجيـبني 

.�ملوجو/
 =نشاs �مللف �ملتا» الستعماt �جلمهو� من عينة جزئية ªتا�  -
عشــــو�ئيG من �مللف �لرئيسي. 2بغية عد\ �لقضاs على هيكل 
 �ألســــر �ملعيشية، ُسحبت �لعينة �جلزئية على مستو` �ألسر
�ملعيشــــية 2ليس على مســــتو` �لشــــخص. 2ֲדــــذ] �لطريقة، 
)/�جــــت . �مللــــف �ملتا» الســــتعماt �جلمهــــو� �ملعلوما3 
�ملتعلقة بالوقت �ملستخد\ يوميG لكل فر/ . �ألسر �ملعيشية 

�ملختا� كعينة جزئية.
)عيــــد تنظيــــم �لترتيب �لذ' )/�جت به ســــجال3 �ألســــر   -
 Y= كعينــــة جزئية . �مللــــف. 2)/` هذ� �ملعيشــــية �ملختــــا�
�إلقــــالÉ/( Y= t حد من =مكانية تتبع ســــجال3 معينة على 

)سا~ �لترتيب �لو��/ . �مللف �لرئيسي.
�ُتبــــت �ملتغ3�v ��3 �لصلة باملســــاحة 2فقG أل�ية �لتحليل   -
³ذ[ �ملتغ3�v �لV تزيد من فر« حتديد هوية �ملستجيـبني. 
�2ملتغ3�v ��3 �لصلة باملساحة تشمل �ملناطق، �2لواليا3، 
2هيــــاكل   ،B�2لســــكا �2حلجــــم  �ملحليــــة،  �2ملجتمعــــا3 
�ملســــتوطنا3، 2كثافة �لســــكاB. كما ُحــــذ[ �مز �ملجتمع 

�ملحلي.

ُعرضت قيم �ملتغــــ3�v ��3 �لعد �لتكر��' �ملنخفض للغاية   -
. شــــكل )قــــل تفصيًال 2)كثــــر جتميعG. 2)تيحــــت �لبيانا3 

عة للغاية. �ملتعلقة بالدخل �2ملهنة . فئاr 3مَّ

�لوثائق  - ٢
تشــــكل �لوثائق ســــجًال للد��سة �الســــتقصائية، مبا . �لك   - ٧٤٩
�لبيانا3 �لناجتة �2ملفاهيم �ألساســــية، �2لتعا�يف �2لطر! �ملستخدمة . 
=نتاo �لبيانا3. 2تشــــمل )يضG )2صا[ �لعو�مل �ملؤثر �لV متس قابلية 
�لبيانا3 للمقا�نة 2جو/ �لبيانا3. 2تتســــم �لوثائق �جليد بأSا كاملة، 
2موجز 2/قيقة، 2حديثة، 2جيد �لتنظيم 2ســــهلة �السترجا�. 2ميثل 

�لعر0 �لفعَّاt للنتائج جز�sً هامG من �لوثائق.
2قد تكوB �لوثائق . شــــكل 2ســــائط =عــــال\ متعد/ (على   - ٧٥٠
ســــبيل �ملثاt، �2قية، 2=لكتر2نية، 2مرئية) 2ميكــــن =عد�/ 2ثائق ªتلفة 

جلماهª vتلفة 2)غر�ª 0تلفة.
2فيمــــا يتعلق بتوثيق �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\   - ٧٥١
�لوقــــت، يتمثل �العتبا� �لرئيســــي . بناs �جلزs �لرئيســــي من �ملعا�[ 
�لالZمة لتحســــني طر! �لد��ســــة �إلســــتقصائية، 2تصنيفاִדا 2تنفيذها. 
2هكذ�، ينبغي )ال تتضمن �لوثائق �لقر���3 �ملتخذ )ثناO sطيط 2تنفيذ 
 Gيض( ا�ها. 2ينبغيO� )سبا( Gلد��ســــة �الستقصائية فحسب، بل )يض�
 tبيئة لالســــتخد�\ �لفعَّا vُتبلغ �لوثائق �ملســــتعملني مبا مت عمله لتوف B(
�2ملســــتنv للبيانــــا3. �2لنقا¦ �ألساســــية �لV يتعــــني =/��جها . نظا\ 

�لوثائق هي:
�ألهد��: تشــــمل �ملعلوما3 �ملتعلقة بأهد�[ �2ستخد�ما3   -
�لبيانا3 فضًال عن �ألهد�[ �ملتعلقة بدقة �لتوقيت، �2لتكر�� 
 vلك قد يتغ� B( لبيانــــا3. 2مع� �2أل�قا\ �ملســــتهدفة جلو/
 ،tمع تقد\ �لعمل . �لد��ســــة �الستقصائية (على سبيل �ملثا
بســــبب �لقيــــو/ �ملتعلقة بامليز�نية، )2 �جلــــد2` �مللحوظة، )2 
نتائــــج �لد��ســــا3 �الســــتطالعية �جلديــــد، )2 �لتكنولوجيا 
�جلديــــد)، تدعو �حلاجــــة =Y توثيق هذ] �لتغ3�v بســــبب 

�نعكاسها . تصميم �الستبياB 2حتليل نتائج �الختبا�.
�حملتو\: تضمني �الستبيانا3 �ملستخدمة �2ملفاهيم �2لتعا�يف.   -
2لتســــهيل �لتكامل مع �ملصا/� �ألخر`، ُتســــتخد\ مفاهيم، 
 B2ُيذكر /�2 �للجا .2)سئلة، 2عمليا3 2تصنيفا3 موحد

�الستشا�ية �2ملستعملني.
�الختبا	�': شــــر» �الختبــــا��3 �ملعرفيــــة، )2 �الختبا��3   -
�مليد�نية )2 �لد��سا3 �الســــتقصائية �الستطالعية، �2إلبال® 

عن �لنتائج فيما يتعلق بكيفية حتقق �ملو�صفا3.



١٤٣

�لوقت  Pستخد�� بيانا'  نشر   - عشر  ثاني 

�ملنهجيــــة: 2ضع بد�ئــــل للتصميم. 2معاجلــــة قضايا من قبيل   -
�ملجتمع �ملســــتهد[، �2إلطا�، �2لشموt، �2لفتر �ملرجعية، 
�2لتقسيم =Y طبقا3، 2تصميم �لعينة، 2حجم �2ختيا� �لعينة، 
2طريقة �جلمع 2=جر�3�s �ملتابعة فيما يتعلق بعد\ �الستجابة، 
2عملية �لتقدير، �2لتعويض عن �لقيم �ملجهولة، 2ضع �لقو�عد 
�ملعيا�يــــة، �2ملر�جعــــة، �2لســــرية، �2لتقيـيــــم. �2لتأكيد على 
�جلو�نــــب �ملختلفة للقر�s �ملختلفني. 2توفv 2ثيقة موحد عن 

�لقضايا �لتقنية للفنيـني. 2توفv ملحة عامة منهجية.
�لنُظم: تضمني توثيق ملفا3 �لبيانا3 (طريقة �لتقا¦ �لبيانا3،   -
�2ملخططــــا3، 2شــــر» �لرمــــوZ، �2لتكر���3 �ألساســــية، 
2=جــــر�3�s �ملر�جعة)، 2توثيق �لنظم (�لبنية، �2خلو��Zميا3، 
�2الســــتخد�\، �2لتخزيــــن �2الســــترجا�) 2تقا�يــــر �لرصد 
(�لوقــــت �ملقضي مبا . �لك �ملوضع، �2ملســــاحا3 �ملنطوية 
على مشــــاكل، 2حتديد �جلــــدt2 �لزم6 للطبعــــا3 �ملطلوبة 

لتقرير ما =�� كاB �لتجهيز قد مت . حينه).
�لعمليــــا': تضمــــني )2 �كر �إلحــــاال3 �ملرجعية للكتيبا3   -
�لدليليــــة للتد�يب، �2لكتيبا3 �لدليلية ملشــــغلي �حلو�ســــيب 
�2لباحثــــني، �2ملعلوما3 �الســــترجاعية 2تقا�ير �ســــتخال« 

�ملعلوما3.
�لتنفيــــذ: توثيق �لعمليا3، مع حتديد �ملدخال3 �2ملخرجا3   -
بوضــــو». 2=�فا! جد�Z t2منية لــــكل خطو من خطو�3 

�لتنفيذ.
مر�قبــــة �جلــــو�L: تضمــــني �لتعليمــــا3 2/)2 كتــــا( /ليلي   -

للمشرفني �2ملدققني.
جــــو�L �لبيانــــا': ألغــــر�0 �الســــتعماt �لعــــا\، تضمــــني   -
�لشــــموt، 2)خطاs �ملعاينة �2ألخطــــاs �خلا�جة عن �ملعاينة، 
2معدال3 �الســــتجابة، �2ملر�جعة 2)ثر 2معدt �لتعويض عن 
�لقيم �ملجهولة، �2لقابليــــة للمقا�نة طو�t �لوقت 2بالبيانا3 
�ألخر`، 2/��ســــا3 =ثبا3 عــــد\ �لتحيز 2)' تد�بv )خر` 
��3 صلــــة خاصة بالنشــــا¦ �إلحصائي �ملعني. 2شــــر» )' 
)حــــد�� غv متوقعة تؤثر على جو/ �لبيانا3 (على ســــبيل 
�ملثاt، �لفيضانا3، ��2تفا� عد\ �الســــتجابة). 2فيما يتعلق 
باملستعملني �لفنيـني، تضمني �لتباين �لكلي )2 مركباته حسب 
�ملصد�، 2حتيز�3 عد\ �الستجابة 2حتيز�3 �الستجابة، 2)ثر 

.[vلتعديل �ملو½ي 2تفس�
�ملــــو�	�: =عد�/ قائمــــة باملــــو��/ �لفعلية �ملســــتهلكة، كد�لة   -
للوقــــت. 2توضيح iيــــع �لنفقا3 . شــــكل نقو/ 22قت. 

�2لتعليق على �لنفقا3 مقابل �مليز�نيا3.

�ملر�جع: تنظيم 2توثيق �ملر�جع (�لد��ســــا3 �لنظرية �2لعامة   -
�2لوثائق ��3 �لصلة باملشر�2، 2لكنه Ç ينتجها).

�ملحافظة على بيانا3 �ستخد�\ �لوقت  - ٣
مــــع )B بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية قد ُتجمــــع لتحقيق   - ٧٥٢
)هــــد�[ عاجلــــة معينة، فإB فائدִדــــا ال تنتهي عا/ عنــــد هذ] �لنقطة. 
2على سبيل �ملثاt، فإB كث�v من �الستخد�ما3 �لتحليلية �uامة لبيانا3 
�ســــتخد�\ �لوقت �2الهتماما3 ֲדا تستغر! 2قتG طويًال لكي تتكشف 
2تستدعي �ملحافظة على �ملخرجا3 �لضر�2ية من �لد��سة �الستقصائية 
 Xلك، بسبب ك� Y= لتلبية هذ] �الحتياجا3 . �ملســــتقبل. 2باإلضافة
�لتكاليف �2جلهد �ملنفقني عا/ جلمع �لبيانا3 �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت 
2ند� �لفر« �ملتاحة (حË �آلB) جلمعها، تتسم �ملحافطة على بيانا3 
�ستخد�\ �لوقت )2 حفظها باأل�ية بوجه خا«. 2هكذ�، ينبغي �لقيا\ 
خالt مرحلة Oطيط �لد��ســــة �إلســــتقصائية بتناt2 �لترتيبا3 �ملتعلقة 

³فظ بيانا3 �ستخد�\ �لوقت . سجال3 للمحفوظا3.
2مــــن �لناحية �لتا�Áيــــة، كانت ضخامة �ملــــو�/ ��3 �لصلة   - ٧٥٣
2قيو/ �حليز �لالZ\ للتخزين متثل مشاكل مميز مرتبطة بالقر���3 �ملتعلقة 
باملحافظة على �ملعلوما3 �إلحصائية من �لد��ســــا3 �الستقصائية. بيد 
)B نو�حــــي �لتقــــد\ . تكنولوجيا �ملعلوما3 2ســــعت بقــــد� كبv من 
�لبد�ئل �ملتاحة ملعاجلة هذ] �ملشــــاكل. 2مع تو�فر �أل/3�2 �لالZمة ليس 
فقط للحفظ . سجال3 �ملحفوظا3 بل )يضG جلعل تلك �ملحفوظا3 
. متنــــاt2 �ملســــتعملني، فإB �ملحافظة على �لبيانــــا3 �إلحصائية جتر' 
�آلB بوصفها =حد` �لوظائف �لرئيسية للمكاتب �إلحصائية �لوطنية.

2ملــــا كانت فائد بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقــــت تعزZها �لفر«   - ٧٥٤
�ملتاحة لتحليل �لسالســــل �لزمنية 2=مكانيــــة �ملقا�نة بني �لبلد�B، ينا/' 
�لباحثــــوr . Bاt �ســــتخد�\ �لوقت باملحافظة علــــى بيانا3 �ليوميا3 
�ملســــتخلصة من �لد��سا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت فضًال عن 
 Gليها ليس علــــى �لصعيد �ملحلي فحســــب بل )يض= tمكانيــــة �لوصــــو=
على �لصعيدين �إلقليمي �2لد�2. 2على سبيل �ملثاt، ُتستخد\ ملفا3 
�لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي للد��ســــا3 �ملتعد/ �ألقطا� الستخد�\ 
�لوقت �لو��/ سابقG كسجالg 3فوظا3 للد��سا3 �ملتعد/ �إلقطا� 
الســــتخد�\ �لوقت . �لســــبعينا3 2للد��ســــا3 �الســــتقصائية �حلالية 
�2لسابقة للبلد�B �لـ ٢٣ �لV جعلت هذ] �مللفا3 . متناt2 �ملشر�2.

2بوجه عا\، للمحافظة على بيانا3 �ستخد�\ �لوقت، ينبغي   - ٧٥٥
�الحتفــــاÙ ¹ميع �ملنشــــو��3 �ملطبوعة �لصــــا/� (�لتقا�يــــر �ملعيا�ية، 
2نشــــر�3 2ســــائط �إلعال\، =¸) . شكل نســــخ مطبوعة =Y جانب 
 Ùالحتفا� G2ينبغي )يض .tحسب مقتضى �حلا ،Gملف مطبو� =لكتر2ني
باملخرجا3 �ملعد 2فقG ملو�صفا3 خاصة على )ســــا~ ªصص �لغر0 
لتلبيــــة طلبــــا3 �لعمــــالs �2لك ملا uا مــــن قيمة �حتمالية . �ملســــتقبل 
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

باإلضافة =Y �الســــتخد�\ �لعاجل �لذ' )عد3 من )جله. 2من �ملمكن 
نشــــر بعض �لبيانا3 �2لتعليقا3 �ملوجز على �إلنترنت فحسب 2ليس 
 Ùعن طريق 2ســــائط �إلعال\ �ملطبوعة؛ 2. هذ] �حلالة، ينبغي �الحتفا
بنســــخة =لكتر2نية من هذ] �ملعلوما3 . شــــكل مأمــــوB مع �لبيانا3 

�لوصفية �ملصاحبة uا.
)مــــا ملفا3 بيانا3 �لوحــــد فهي بيانا3 )2ّليــــة ”منقولة“   - ٧٥٦
مــــن 2ثيقة مصد� )صلية (�ســــتما� )2 �ســــتبياB)؛ 2هي متثل �ألســــا~ 
إلعــــد�/ ملفــــا3 �لبيانــــا3 على �ملســــتو` �جلزئي. 2ملفــــا3 �لبيانا3 
تنشــــأ من �لبيانا3 �ألصلية �ملقدمة من �ملستجيـبني �ملشمولني بالد��سة 
 3�vتغيـ sلتحقق من عد\ حتيزها، ميكن =جر�� sالستقصائية. بيد )نه )ثنا�
)2 تنقيحــــا3 . �ملعلومــــا3 لتصحيح �ألخطــــاs �2لتناقضا3، 2تطبيق 
�لتقنيــــا3 �إلحصائيــــة للتعويض عن �لبيانا3 �لفاقــــد. 2ميكن مصا/فة 
�ســــتخد�\ نســــخ ªتلفة من ملف ســــجل للوحد . مر�حل ªتلفة من 
 Ùمن �ملرغو( فيه �الحتفا Bعملية �لنشــــر �إلحصائي. 2لذلك قد يكو
بأكثر من نسخة �2حد من ملف بيانا3 �لوحد =�� كانت هنا� فر2! 
هامة من �لناحية �إلحصائية تؤثر على �لنتائج �ملنشــــو�. 2من �ملرغو( 
فيــــه )يضG 2ضع عالمة على �ملعلومــــا3 �إلعتبا�ية �2الحتفاÙ بالوثائق 

 . �ملتعلقــــة بقو�عد �ملر�جعة �2لتعويض عن �لقيم �ملجهولة للمســــاعد
تفســــv �لنتائج على مستو` �لوحد. 2ينبغي �الحتفاÙ مبلفا3 بيانا3 
�لوحد من �لد��ســــا3 �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت بسبب �لقيمة 
 Gفهي /�ئم - “�لتا�Áيــــة للبيانا3 فضًال عن قيمتها من حيث ”�لند�

rموعة �لبيانا3 �لوحيد �ملتاحة عن �ملوضو�.

2مــــع )B معظم �ملعلوما3 �لالZمة للتحليل �إلحصائي ُتلتقط   - ٧٥٧
=لكتر2نيG من �ستبياB �2قي )2 يومية Zمنية �2قية، فإB �الستما��3 ��ִדا 
كث�v ما حتتو' على تعليقا3 �ملســــتجيب �لV ال ُتلتقط /�ئمG بوصفها 
 جز�sً من ملف بيانا3 سجل �لوحد. 2قد تكوB هذ] �ملعلوما3 مفيد
 2() Bباالســــتبيا Ùالحتفا� . . تفســــv �لبيانا3 �ملقدمة، 2هنا� ميز
صو� حاسوبية له) على �ألقل =B( Y تكتمل معاجلة �لفتر �جلا�ية )2، 
 . حالة �لد��ســــا3 �الســــتقصائية �لطولية، =B( Y تعاÑ بيانا3 �لفتر
 Gببعض �الستبيانا3 �ملكتملة قد يساعد )يض Ùملقابلة �لتالية. �2الحتفا�
. =عا/ تصميم �لد��ســــا3 �الســــتقصائية بإبر�Z �ملشاكل �لV �2جهها 
�ملستجيبوB . تفسv �ألسئلة. 2يوصى )يضG باالحتفاÙ بعينة من تلك 

�الستما��3 حË =عا/ �لتصميم �لتالية للد��سة �الستقصائية.
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يناقــــش هذ� �لفصل غر0 2طبيعــــة �لتصنيف �لد�2 �ملقتر»   - ٧٥٨
 ،٩٨ (ICATUS) 3 �ســــتخد�\ �لوقــــت�sلألنشــــطة ألغر�0 =حصــــا
�2ملبا/¬ �ملستخدمة . =نشاs �لتصنيف u�2يكل 2نظا\ �لترميز �ملعتمدين 
لــــه. 2يناقــــش )يضG �العتبا��u� 3امة . تطبيــــق �لتصنيف، مبا . �لك 
�إل�شا/�3 �ملتعلقة بكيفية قيا\ �لبلد�B مبو�sمة �لتصنيف مع �ستخد�ماִדا 
. iــــع �لبيانا3 2. �لتبويب �2لتحليل على حد ســــو�s. كما ُتناقش 
بإ¿اZ مقا�نة بني �لتصنيف �لد�2 �ملقتر» 2تصنيف �ملكتب �إلحصائي 
للجماعــــا3 �أل2�2بية. 2يــــر/ �لتصنيف �لد�2 �ملقتــــر» بالتفصيل . 

�ملرفق ٢١.


طبيعة 	لتصنيف Eغر Pلف - 
 3�sُيقصد بالتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة ألغر�0 =حصا  - ٧٥٩
�ســــتخد�\ �لوقت )B يكوB تصنيفG موحد� جلميع �ألنشــــطة �لV ميكن 
)B يقضي فيها عامة �لســــكاB �لوقت خالt �أل�بع 2عشــــرين ساعة . 
 Vموعة من طو�ئف �ألنشطة �لr vليو\. �2لغر0 �لرئيسي منه هو توف�
ميكن �ستخد�مها . =عد�/ =حصا3�s ��3 معÕ فيما يتعلق باستخد�\ 
 Y= بالنســــبة Õ3 ��3 مع�sهــــذ] �إلحصا Bتكو B( لوقــــت. 2يتعــــني�
�لطائفة �لو�سعة من )هد�[ �لد��سا3 �لوطنية الستخد�\ �لوقت فضًال 
 Bعن /��ســــا3 �ملقا�نة على مســــتو` �لبلد 2بني �لفتر�3 �لزمنية بشــــأ

�ستخد�\ �لوقت.
 3�s2يقصــــد بالتصنيف �لد�2 لألنشــــطة ألغــــر�0 =حصا  - ٧٦٠
�ســــتخد�\ �لوقت )B يكوB مبثابة تصنيفا3 موحد لألنشــــطة ألغر�0 
 Bلنامية �2لبلد�� B3 �ســــتخد�\ �لوقت ميكن تطبيقها على �لبلد��sحصا=
�ملتقدمــــة �لنمو على حد ســــو�s. 2هو يعتمد علــــى �لتصنيفا3 �لوطنية 
 Bملتقدمــــة �لنمو �2لبلد�� B3 �لبلد��XÆ \�2هتما �2إلقليميــــة �ملوجــــو/
�لناميــــة . =نشــــاs 2تطبيق تصنيفا3 �ألنشــــطة ألغــــر�i 0ع 2حتليل 

بيانا3 �ستخد�\ �لوقت.
Ð2ة هد[ �ئيسي لوضع �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0   - ٧٦١
=حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت يتمثل . متكني خs�X �إلحصاs �2لباحثني 
من )À Bد/�2 بصو� )/! حد2/ �ألنشطة �القتصا/ية 2غv �القتصا/ية 
�2ألنشــــطة �إلنتاجية 2غv �إلنتاجية B(2 يقيسو� iيع )شكاt �لعمل مبا 
. �لــــك �لعمل بدB2 )جر. 2هنا� )نــــو�� معينة من �لعمل بدB2 )جر 

 vعة �لكفا[ 2كذلك �لعمل حلســــا( �ملشا�يع �لعائلية �لصغ��Z مثل
تدخــــل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية 2ينبغي عــــد\ �عتبا�ها عمًال 
منـزليG غv مدفو� �ألجر. 2. حني يعتمد �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة 
ألغر�0 =حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت على �لتصنيفا3 �لرئيسية �لقائمة 
ألنشطة �ستخد�\ �لوقت، فإنه ينقسم =r Yموعة من طو�ئف �ألنشطة 
 oالقتصا/ية لألســــر �ملعيشــــية. 2على 2جه �لتحديد، فإنه مييز بني =نتا�
 oلتحقيق �لدخل )2 لالســــتخد�\ �لنهائي �خلــــا« 2=نتا sلســــلع ســــو��
�خلدما' لتحقيق �لدخل. 2هذ� يسمح برسم خطو¦ �2ضحة لألنشطة 
 Bلنامية . =طا� تصنيف يشــــمل ظر2[ �لبلد�� B3 �أل�ية . �لبلد���

.sلنامية على حد سو�� Bملتقدمة �لنمو �2لبلد��
 Gمتمشي B�2لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشــــطة مصمم ليكو  - ٧٦٢
 3�s3 �لعمل �2إلحصا�sحصا= tاr . لقائمة� مع �لتصنيفا3 �ملوحد
�القتصا/ية؛ u�2د[ �ألساســــي هو تكامل =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت 
مــــع �إلحصــــا3�s �الجتماعية �2القتصا/ية �لر½يــــة. r2موعة طو�ئف 
�ألنشــــطة فيما يتعلق باألنشــــطة �إلنتاجيــــة معرفة بالنســــبة =Y مفاهيم 
�لعمالــــة، �2لنشــــا¦ �القتصــــا/' �2ملهنة؛ 2يســــتخد\ �لتصنيف �لد�2 
لألنشــــطة �لتعا�يف �2لطو�ئف �ملســــتخدمة . نظا\ �حلسابا3 �لقومية 
�2لتصنيفــــا3 �القتصا/ية �ملوحــــد - �لتصنيف �لــــد�2 حلالة �لعمالة، 
�2لتصنيــــف �لصناعــــي �لــــد�2 �ملوحــــد جلميــــع �ألنشــــطة �القتصا/ية 

�2لتصنيف �لد�2 �ملوحد للمهن.
�2لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة ألغر�0 =حصا3�s �ســــتخد�\   - ٧٦٣
�لوقت يســــعى =Y توفv �لبيانا3 �لV ميكن �بطها باإلحصا3�s �لر½ية 
�لناشئة من نظا\ �حلسابا3 �لقومية 2)طر =حصا3�s �لعمل. 2يتسم هذ� 
بأ�يــــة بالغة بوجه خا« . حالة �ســــتخد�\ بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت 
. تقدير�3 =نتاo �ألســــر �ملعيشية . �حلســــابا3 �لتابعة �لV متد نطا! 
قيــــا~ �لناتــــج �ملحلي �إلiا� ليشــــمل �إلنتاo غــــv �لد�خل . نطا! 
 BZمزيد من �لو sعلى �لــــك، بإعطا نظا\ �حلســــابا3 �لقومية. 2عال2
نسبيG لألنشطة �إلنتاجية، فإنه يضع . �العتبا� =طا� عمل حتليلي ميكن 
)B ينتج مؤشــــر�3 متعلقــــة بالرفا] 2نوعية �حليــــا بالبعدين �القتصا/' 

.s�2الجتماعي على حد سو�
2/�جة �لتفصيل �ملطلوبة . تصنيف نو� �لنشــــا¦ �لبشــــر'   - ٧٦٤
�ليومــــي Oتلــــف من بلــــد آلخر. فاالختالفــــا3 . �لظــــر2[ �لتا�Áية 
�2لثقافية �2القتصا/ية �2جلغر�فية تنتج عنها �ختالفا3 . /�جة �لتفصيل 
�لــــV قد جتد ªتلــــف �لبلد�B( B من �لضر�2' )2 مــــن �ملمكن حتقيقها 
لبياناִדا �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت. 2مستو` �لتفصيل �ملطلو( ألغر�0 
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هو مشــــر�2 تصنيف بغر0 �الســــتخد�\ على سبيل �لتجربة. 2سيوضع �لتصنيف   ٩٨

على �إلنترنت مبوقع �لشعبة �إلحصائية باألمم �ملتحد للمزيد من �ملناقشة.

	لتصنيف 	لد
� 	ملقتر¤ لألنشطة ألغر	E �حصا(	) ثالث عشر - 
	ستخد	! 	لوقت



١٤٨

�ملقا�نة �لد2لية )كثر �ÔفاضG بوجه عا\ من �ملســــتو` �ملطلو( للتحليل 
�لوطــــ6. 2يناقــــش �لفر� هاs من هــــذ� �لفصل كيف ميكن �ســــتخد�\ 

�لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة لألغر�0 �لوطنية.

	ملفاهيم 
	لتعا�يف با( - 

�إلنتاo �2ألنشطة �إلنتاجية �2لعمل  - ١
ميكــــن تقســــيم �ألنشــــطة �ليومية =Y )نشــــطة تعتــــX =نتاجية   - ٧٦٥
2)نشطة ”غv =نتاجية“، )'، )نشطة شخصية. �2ألنشطة ”�إلنتاجية“ 
هــــي �لV ميكن �بطها مبفهــــو\ ”�لعمل“. 2فيما يتعلــــق بأهد�[ iع 
بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت 2تصنيف )حد �ألنشــــطة، مــــن �أل�ية حتديد 
ما يشــــكل �إلنتاo، �2ألنشــــطة �إلنتاجية 2)نشــــطة �لعمل 2متيـيزها عن 

�ألنشطة �لشخصية.

حد
� 	إلنتا+  ( P )

Tلإلنتا Pحلد �لعا�
يقــــاB= t نشــــاطG مــــا منتج )2 ينــــد�o ضمن ”�حلــــد �لعا\   - ٧٦٦
لإلنتاo“ =�� كاB باإلمكاB تفويض )/�ئه =Y شــــخص ±خر B(2 يعو/ 
بنفس �لنتائج �ملرجو؛ �2ألنشطة �لV تناسب هذ� �لوصف يقاS= tا تفي 
 Gهذ� �لســــيا!، ميثل نشاط . ،oبـ ”معيا� �لشــــخص �لثالث“. �2إلنتا
ينفــــذ حتت �قابة 2مســــؤ2لية �حدL مؤسســــية ٩٩ تســــتخد\ مدخال3 
�لعمــــل، �2)~ �ملاt، �2لســــلع �2خلدما3 إلنتاª oرجا3 من �لســــلع 
�2خلدما3. 2¿ب )B تكوB هنا� 2حد مؤسســــية تتحمل �ملســــؤ2لية 
عن �لعملية 2متتلك )' سلع تنتج كمخرجاB( 2( 3 يكوu Bا �حلق . 
)B ُيدفــــع uا، )2 ُتعو0َّ على Äــــو ±خر، مقابل �خلدما3 �ملقدمة (جلنة 

.(٦-١٥ �جلماعا3 �أل2�2بية 2±خرB2، ١٩٩٣، �لفقر
�2ألنشطة �إلنتاجية �لد�خلة . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية   - ٧٦٧
متثــــل rموعة )صغر )r 2موعــــة فرعية من �ألنشــــطة �إلنتاجية �لعامة. 

:o2¿ر' �لتميـيز بني نوعني �ئيسيـني من )نو�� �إلنتا
ضمــــن حــــد �إلنتــــاo �لد�خــــل . نطــــا! نظا\ �حلســــابا3   -

�لقومية.
خا�o حد �إلنتاo �لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية   -
2لكن ضمن �حلد �لعــــا\ لإلنتاo، )2 �إلنتاo غv �لد�خل . 

نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية.

حد �إلنتاT �لد�خل u نطا� نظاP �حلسابا' �لقومية
�ألنشــــطة �لد�خلــــة . ”حد �إلنتاo �لد�خــــل . نطا! نظا\   - ٧٦٨
 �حلسابا3 �لقومية“ تشمل =نتاo �لسلع )2 �خلدما3 �لV ُتو�َّ/ )2 �ملعدَّ
لتو�يدهــــا =Y 2حد�Æ 3ــــال[ منتجيها، �2إلنتاo للحســــا( �خلا« 
جلميع �لســــلع �لــــÀ Vتفظ ֲדا منتجوها (مبا . �لــــك كل =نتاo 2جتهيز 
للمنتجا3 �أل2ّلية، سو�s للسو!، )2 للمقايضة )2 لالستهال� �خلا«)، 
�2إلنتاo للحســــا( �خلا« خلدما3 �إلســــكاB مبعرفة �ملال� - شاغلو 
�ملساكن �2خلدما3 �ملنـزلية �2لشخصية �لV يقدمها عماt منـزليوB بأجر 
 . �ألسر �ملعيشية (جلنة �جلماعا3 �أل2�2بية 2±خرB2، ١٩٩٣، �لفقر
٦-١٨). �2إلنتاo �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية ال يشمل 
iيع )نشــــطة �ألســــر �ملعيشــــية �لV تقد\ خدما3 منـزلية )2 شخصية 
 sملعيشية، باستثنا� لالســــتهال� �لنهائي �لشــــخصي /�خل نفس �ألســــر

\ باستخد�\ عماt منـزليـني مدفوعي �ألجر. �خلدما3 �لV ُتقدَّ
2مــــن ناحية )خر`، فــــإB �إلنتاo غv �لد�خل . نطا! نظا\   - ٧٦٩
�حلســــابا3 �لقومية 2لكن ضمن �حلد �لعا\ لإلنتاo، يشــــمل �خلدما3 
�ملنـزلية �2لشــــخصية �لV تقد\ 2تســــتهلك ��خل نفس �ألسر �ملعيشية 
(باســــتثناs تلك �لــــV يقدمها خد\ بأجــــر (جلنة �جلماعــــا3 �أل2�2بية 
2±خرB2، ١٩٩٣، �لفقرتاB ٦-١٧ 2 ٦-٢٠))، مبا . �لك �لتنظيف، 
 ،tلصيانة �2إلصال»؛ 2=عد�/ 2تقدمي �لوجبا3؛ �2عاية �ألطفا� t2)عما
2تد�يبهم 2توجيههم؛ �2عاية �ملرضى، �2لعجز �2ملسنني؛ 2نقل )فر�/ 
 vملعيشية )2 )متعتهم، =¸؛ فضًال عن تقدمي �خلدما3 �لطوعية غ� �ألسر
�ملدفوعة �ألجر لألسر �ملعيشــــية �ألخر`، �2ملجتمع �ملحلي، ��2بطا3 

�حلي �2لر�بطا3 �ألخر`١٠٠.

مفهو! 	لعمل  (d)
ملصطلــــح ”�لعمل“ تفســــ3�v 2معاB عديــــد تتوقف على   - ٧٧٠
�لســــيا!. 2باملعــــÕ �لعا\، جــــر` تعريف �لعمل على )نه ”)' نشــــا¦ 
مقصو/ 2ها/[ يشــــبع �الحتياجا3 �ملا/يــــة �2لر2حية للفر/ �2ملجتمع 
�ملحلي“ ()ند�سوB، ١٩٦١). 2. �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 
=حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت، فإB �لشــــخص �لذ' يؤ/' )' نو� من 
�لنشــــا¦ �ملنتــــج - ســــو�s ضمن حد �إلنتــــاo �لد�خل . نطــــا! نظا\ 
�حلسابا3 �لقومية )\ ال - يقاt =نه ”يعمل“ )2 يقضي 2قتG . )نشطة 
”عمل“. بيد )B �لتصنيف �لد�2 لألنشطة يفر! بني �لعمل فيما يتعلق 
 u لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية (�لعمل �لد�خل� oباإلنتــــا

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 ،tقتصا/' قا/�، ³كم صفاته، على �متال� �ألصو� Bملؤسسية هي ”كيا� Lلوحد�  ٩٩

2حتمل �ملســــؤ2ليا3 �2الشــــتغاt بأنشــــطة �قتصا/ية �2لدخوt . معامــــال3 مع �لكيانا3 
�ألخر`“ (جلنة �جلماعا3 �أل2�2بية، 2صند2! �لنقد �لد�2، 2منظمة �لتعاB2 �2لتنمية . 

.(٤-٢ �مليد�B �القتصا/'، �2ألمم �ملتحد �2لبنك �لد�2، ١٩٩٣ �لفقر

١٠٠ يالحــــظ )B �لعمــــل �لطوعي غv �ملدفو� �ألجر . �ملؤسســــا3 �لV تنتج �لســــلع 

�2خلدما3 بعماt مســــتخدمني 2عمليا3 �لتشــــيـيد �uامة �لــــV ينظمها �ملجتمع �ملحلي، . 
iلة )مو�، للطر!، �2لســــد2/، �2آلبا� =Y ±خر]، تعتX مع �لك )نشــــطة /�خلة . نطا! 

نظا\ �حلسابا3 �لقومية.



١٤٩

�لوقت �ستخد��  �حصا���  ألغر��  لألنشطة  �لمقتر�  �لد�لي  �لتصنيف   - عشر  ثالث 

نطا+ نظا� �حلسابا� �لقومية) ��لعمل فيما يتعلق باإلنتا� غ	 �لد�خل 
& نطــــا$ نظا" �حلســــابا� �لقومية (�لعمل غــــ0 �لد�خل , نطا+ نظا� 

�حلسابا� �لقومية).
�يقا1 0* �ألشــــخا+ يقومو* بعمل '�خــــل & نطا$ نظا"   - ٧٧١
�حلســــابا� �لقوميــــة �70 كانو� �فقــــط �70 كانو� ”يســــهمو* �5 كانو� 
متاحني لإلســــها" & 0نتا� ســــلع �خدما� تند>� ضمن حد �إلنتا� 
�لد�خل & نطا$ نظا" �حلسابا� �لقومية“ (هوفمن، ١٩٩٠، �لصفحة 
 I�5 يقومو* بنشــــا “Kناشــــطو* �قتصا'ي” Kــــم 5يضO0 1١٤)؛ �يقــــا
�قتصا'١٠١T. �من ناحية 5خرR، يشا> Q0 5نشطة �إلنتا� غ	 �لد�خل 
& نطــــا$ نظا" �حلســــابا� �لقومية على O5ا ”5نشــــطة غ	 �قتصا'ية“ 
�5 عمــــل غ	 '�خــــل & نطا$ نظا" �حلســــابا� �لقوميــــة. �كما �>' 
5عالZ، تتألف هذZ �ألنشطة من Yموعة �ألنشطة �لX تتمثل، فيما يتعلق 
باحلســــابا� �لقومية �تقدير�� �ليد �لعاملة، & �لعمل �ملنـز` ��لطوعي 
 cملنظو>“؛ �هي موضو� 	ألجر � ”ضئيل �لقيمة“ �“غ� cملدفو� 	غ

�لقياg ��لتقيـيم & �حلسابا� �لتابعة �ملتعلقة بإنتا� �ألسر �ملعيشية.

�ألنشطة غ	 �إلنتاجية �5 �لشخصية  - ٢

ألغــــر�i تصنيف �ألنشــــطة، يســــتخد" �لتصنيــــف �لد�`   - ٧٧٢
� �ســــتخد�" �لوقت �لتقســــيم Q0 5نشــــطة �k0حصا iلألنشــــطة ألغر�
0نتاجية �5نشطة غ	 0نتاجية. ��لفكرm �ألساسية، �ملستخلصة من معيا> 
”�لطــــرq �لثالث“، هي 5* �لنشــــاI يعتo 0نتاجيــــK �70 كا* باإلمكا* 
تفويضــــه Q0 شــــخص wخر �5 �70 حقــــق ناجتK ميكــــن مبا'لته (�ملكتب 
 Kأل�>�بيــــة، ١٩٩٩، �لصفحة ٢٢)؛ �خالف� ��إلحصائي للجماعــــا

لذلك، يعتo �لنشاI غ	 0نتاجي.
��ألنشــــطة �لX تؤ'R ألغر�i �لعناية ��لرعاية �لشخصيتني   - ٧٧٣
مثل �ألكل، ��لشــــر�، ��لنو"، ��لتمرين، 0~، 5نشــــطة غ	 0نتاجية �5 
5نشــــطة شخصية: �هذZ �ألنشــــطة ال ميكن تفويضها Q0 شخص wخر 
�الq �لشخص �ملستفيد منها. �باملثل، فإ* �ألنشطة �ملرتبطة بالتآنس، 
 ،���لترفيــــه، ��الشــــتر�� & �أللعــــا� �لرياضية، ���و�يــــا� ��ملبا>يا

��ستخد�" �سائط �إلعال" �جلماه	T تعتo 5نشطة غ	 0نتاجية.
5ما �ألنشطة �لتربوية �5 5نشطة �لتعلم فتشمل �لوقت �ملقضي   - ٧٧٤
& �لصفوq �لد>�ســــية على 5ســــاg �لتفر� �على 5ساg عد" �لتفر�، 
 ،Xلو�جب �لبي�� ،��، ��المتحانــــا�oخلاصة، ��ملخت� ���ملحاضــــر�
 ��7 ��صفــــوq �قت �لفــــر�� �صفوq �مليو1 �خلاصــــة، ��النتقاال

 oللد>�ســــة �لنشــــطة. �تعت Rلصلــــة بالتعليم ��يع �ألشــــكا1 �ألخر�
�ألنشــــطة �لتربوية، �5نشطة �كتســــا� �ملها>�� ��ألنشطة �7� �لصلة 
 K5نشــــطة شــــخصية: من منظو> �لطالب/�لتلميذ، متثل �لد>�ســــة نشاط

�ستهالكيK ألنه ال ميكن تفويضها لشخص wخر١٠٢.
�بوجه عا"، ُيعطي معيا> �لشخص �لثالث عند تطبيقه �خلط   - ٧٧٥
�لفاصل �ملرغو� فيه بني �ألنشطة �إلنتاجية ��ألنشطة �لشخصية. �مع 

� �لرئيسية �لتالية:�k7لك، تنطبق �لقضايا ��الستثنا
مــــع 5نه صحيح 5يضــــK 5* �خلدما� �لشــــخصية �لX يقدمها   -
�لشخص لنفســــه مثل �الغتســــا1، ��>تد�k �ملالبس، ��ضع 
�ملكيــــا� ��حلالقة ميكن 5* يقدمها طرq ثالث، فإOا تعامل 
 �5يضK بوصفها 5نشــــطة غــــ	 0نتاجية. �قيل 0* هذZ �خلدما
ال ُتشــــترR بوجه عا" من �لســــو$ O5 �5ا تتفق مع �لســــلو� 
�لعا'T للكبا> �لذلك ال �رT بوجه عا" تفويضها Q0 �لغ	 
(�ملكتب �إلحصائي للجماعا� �أل�>�بية، ١٩٩٩، �لصفحة 
٢٢). �مــــن ناحية 5خرR، يعتo حتميم �لطفل �0لباg �ملعا$ 

بالثيا� 5نشطة 0نتاجية.
 Kمنها بوجه عا" نشــــاط m'الســــتفا�� �يعتo تســــو$ �خلدما  -
� & تلقي خدما� �لرعاية �لطبية �kتتمثل �الستثنا� .K0نتاجي
��لشخصية (على سبيل �ملثا1، قص �لشعر) �لX تعتo 5نشطة 
غــــ	 0نتاجيــــة، ألنه ال ميكن تفويضها Q0 شــــخص wخر غ	 

�ملستفيد منها.
 Iشخصية بسبب �>تبا K5حيان oبعض �ألنشطة �إلنتاجية تعت  -
 oعلى سبيل �ملثا1، يعت� .Iلقيم �لعاطفية �5 �لذ�تية بالنشــــا�
خبــــز كعكة نشــــاطK 0نتاجيK بصرq �لنظــــر عن �لغرi من 
�لقيــــا" بذلك �لكن خبز كعكة عيد �مليال' لطفل �لشــــخص 
قــــد يعتo نشــــاطK شــــخصيK �ليس نشــــاطK 0نتاجيK بســــبب 
�لقيمــــة �لشــــخصية �لرمزية (�حلب) �ملرتبط بــــه. �تعتo كلتا 
�حلالتني، مع 7لك، نشــــاطني 0نتاجيـني �فقK ملعيا> �لشخص 
�لثالث (�ملكتب �إلحصائي للجماعا� �أل�>�بية، ١٩٩٩، 

�لصفحة ٢٢).
ميكن �عتبا> 5حد �ألنشــــطة عمًال قــــا" به 5حد �ألفر�' �لكنه   -
يعتــــo �قت فر�� آلخر على 5ســــاg ما �70 كا* �لشــــخص 
”�ــــب“ �5 يتمتع بأ'�k �لنشــــاI؛ �صيــــد �أل�ا� ��لقنص 
مثاال* على تلك �ألنشطة. �سو�k كا* �لشخص �لذT يقو" 

 ،Kلتعا>يف �لسكا* �لناشطني �قتصا'ي gهو �ألسا T'القتصا� I١٠١ هذ� �ملفهو" للنشا

 �� �ليد �لعاملة �كذلك & تقدير��kلد�لية �ملتعلقة بإحصا� ���لعمل ��لبطالة & �لتوصيا
�إلنتا� �لX تنعكس & �لناتج �ملحلي �إل�ا`.

١٠٢ �ألنشطة �لتربوية تعامل 5حيانK على O5ا 5نشطة 0نتاجية ألOا تؤ'Q0 T تر�كم �ملعرفة 

�5 �ملهــــا>�� �متثــــل جز�kً من �لوقت �ملســــتثمر & >g5 �ملا1 �لبشــــرT �من � ترتب نتائج 
�قتصا'ية. (Harvey and Olomi, 1997، �لصفحتا* ٨-٩).



١٥٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

بالنشــــا¦ Àبه )\ ال )2 يســــتفيد منه )\ ال ليــــس 2ثيق �لصلة 
باملوضو� من 2جهة �لنظر �القتصا/ية.

2باإلضافــــة =Y �لك، تصنف �النتقــــاال3 2فقG للغر0 من   - ٧٧٦
�لرحلة. فاالنتقاt فيما يتعلق بأ/�s نشــــا¦ =نتاجي يعتX =نتاجيG . حني 

.Gشخصي Xفيما يتعلق باألنشطة �لشخصية يعت tالنتقا� B(

	ملبا�» 	ملستخدمة لبنا( 	لتصنيف جيم - 
 sجر` �السترشــــا/ ֲדا . بنا Vتتمثــــل �ملبا/¬ �ألساســــية �ل  - ٧٧٧
�لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت 
فيمــــا يلــــي: ( ) ) ¿ــــب )B يكوB مرنــــG بد�جة تكفــــي لتطبيقه على 
�ألهد�[ �لتحليلية �ملحد/ لد��سا3 �ستخد�\ �لوقت �2الستخد�ما3 
�ملحتملة �ألخر` لإلحصا3�s �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت؛ 2 (() ¿ب 
)B يتسم بتغطية متو�Zنة 2شاملة جلميع فئا3 �ألنشطة �لV تعكس هيكل 
توZيع �لوقت على �ألنشطة لعامة �لسكاB (على سبيل �ملثاt، �إلنتاجية 
 B( ب¿ (o) 2 لنظامي)؛� v�2لشــــخصية؛ �2لعمل �لنظامي �2لعمل غ
يكوB مفصًال بد�جة تكفي لتحديد �ألنشــــطة كل على حد لألقسا\ 
 ،(B�2ملســــنو ،t�2ألطفا ،sلنســــا� ،tعلى ســــبيل �ملثا) امةu� لســــكانية�
2ال يكــــوB مع �لــــك تفصيليG لد�جة يصبح معها صعب �الســــتخد�\ 
عمليــــG (. iلة )مو�، بإإلثقاt على �ملســــتجيـبني 2خلق صعوبا3 . 
 عن ªططا3 �لتصنيف vكب �لترميز)؛ 2 (/) ينبغي )ال ينحر[ بصو�
ملجموعا3 �لبيانا3 �لتا�Áية �2لقو�ئم �لوطنية �2إلقليمية �لV شــــهد3 

/3��2 �ختبا�، �2ستخد�\ 2=عا/ نظر.
�2لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة ألغر�0 =حصا3�s �ســــتخد�\   - ٧٧٨
�لوقــــت يصنف �ألنشــــطة . rموعــــا3 من ثالثة مســــتويا3 هرمية. 
2تــــر/ )/نا] �ملعايـv �ملحد/ �ملســــتخدمة . تعريــــف �لطو�ئف �ملختلفة 

لألنشطة.

�لطو�ئف �لرئيسية  - ١
 oللتميـيز بني �ألنشطة خا« بعالقتها ³د �إلنتا t2ملعيا� �أل�  - ٧٧٩
. نظا\ �حلسابا3 �لقومية. 2على هذ� �ألسا~، ُتعرَّ[ ثالثة )نو�� من 

�ألنشطة على �لنحو �لتا�:
 oضمن حد �إلنتا oتؤ/` فيما يتعلــــق باإلنتا Vألنشــــطة �ل�  -
�لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية، )' )نشطة ”�لعمل 

�لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية“.
�ألنشــــطة �لV تؤ/` فيما يتعلق بأنشــــطة �إلنتاo ضمن �حلد   -
�لعــــا\ لإلنتــــاo 2لكن خا�o حد �إلنتــــاo �لد�خل . نطا! 
نظا\ �حلســــابا3 �لقومية، )2 )نشطة ”�لعمل غv �لد�خل . 

نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية“.

�ألنشــــطة �لV ال تعتX )نشــــطة =نتاo، 2بالتحديد �ألنشــــطة   -
�لشخصية.

2هذ] �ألنو�� �لثالثة من �ألنشــــطة مقســــمة =Y طو�ئف �ئيســــية على 
.vمعايـ )سا~ عد

Pنشطة ”	لعمل 	لد	خل v نطاu نظا!   ( P )
	حلسابا) 	لقومية“ 

¿ــــر' )2ًال متيـيــــز )نشــــطة �لعمــــل �لد�خل . نطــــا! نظا\   - ٧٨٠
�حلســــابا3 �لقوميــــة على )ســــا~ �لوحد �ملؤسســــية �لــــÀ Vد� فيها 
�إلنتاi2 .oيع �ألنشطة ��3 �لصلة بالعمل فيما يتعلق بعمل �لشخص 
. �لشركا'/:شــــبا^ �لشركا'، :� �ملؤسســــا' غI �`ا�فة للربح، )2 
�حلكومــــة ُتجمع معا . طائفة �ئيســــية �2حــــد، P1، متثل iيع )نو�� 

�لعمل . ”�لقطا� �لنظامي“.
تتألــــف �لوظيفة �لنظاميــــة )2 �لعمل �لنظامي . ”�ملشــــا�يع   - P1
�لنظاميــــة“ من توفv مدخال3 �لعمل إلنتاo �لســــلع 2=نتاo �خلدما3 
�ملرتبط عا/ بالعمل للحصوt على )جر )2 �بح حË لو Ç يتحقق هذ� 
�ألجر )2 �لربح فعليG . �لفتر �ملرجعية �ملعينة، بصر[ �لنظر عن �ملهنة، 
�2لوضع . �لوظيفة، �2لترتيبا3 �لتعاقدية، �2لنشــــا¦ �القتصا/'، =¸، 
. �لشركا3، 2)شــــبا] �لشــــركا3، �2لتعا2نيا3، �2ملز��� �لتجا�ية، 

�2ملؤسسا3 غu� vا/فة للربح.
2)نشــــطة �لعمل �ملتعلقة بإنتاT �ألسر �ملعيشية ١٠٣ حتد/ على   - ٧٨١
)ســــا~ صفة �لســــلع �2خلدما3 �لV تنتجها �ألنشطة �ملضطلع ֲדا، على 

�لنحو �ملبني )/نا]:
=نتاo �لســــلع �لذ' تقو\ به �ألســــر �ملعيشية ألغر�0 حتقيق   - P2
�لدخل )2 الســــتخد�ماִדا �لنهائية �خلاصة (سو�s لالستهال� )2 لتكوين 
 v2 كليهمــــا، مبــــا . �لك �لعمــــل . �لقطا� غ( (tــــا� �)~ �ملــــاi=

�لنظامي١٠٤. 

١٠٣ يــــر/ �ســــتخد�\ مصطلح ”=نتاo �ألســــر �ملعيشــــية“ على �لنحو �ملعــــرَّ[ . نظا\ 

�حلســــابا3 �لقومية لعا\ ١٩٩٣ 2يشــــY= v )نشــــطة �إلنتاo �لV يشــــتغل ֲדا )فر�/ �ألســــر 
 vالعتبا�ية 2)فر�/ �ألسر �ملعيشية �ملالكة للمشا�يع غ� vملعيشية �ملالكة للمشا�يع �لسوقية غ�
�العتبا�ية �لV تنتج ألغر�0 �ســــتخد�ماִדا �لنهائية. 2مشــــا�يع �لقطا� غv �لنظامي تشكل 
 oباإلنتا Bالعتبا�ية. 2)فر�/ �ألسر �ملعيشية �ملشتغلو� vمن �ملشا�يع �لعائلية �لسوقية غ �sًجز
ألغر�0 �ســــتخد�ماִדم �لنهائية �خلاصة ”يعملوB“ . �ملشــــا�يع �لعائلية. �نظر )يضG �لفر� 

هاs من هذ� �لفصل.
١٠٤ 2فقــــG للتعريف �لو��/ . �لقر�� �ملتعلق بإحصــــا3�s �لعمل . �لقطا� غv �لنظامي 

�لذ' �Oذ] �ملؤمتر �لد�2 �خلامس عشر خلs�X =حصاs �لعمل، . كانوB �لثا?/يناير ١٩٩٣، 
فإB �لقطا� غv �لنظامي ”يعتr Xموعة 2حد�3 =نتاo تشكل، 2فقG للتعا�يف �2لتصنيفا3 
�لو��/ . نظا\ �ألمم �ملتحد للحســــابا3 �لقومية (Rev.4) جز�sً من قطا� �ألســــر �ملعيشية 
بوصفها مشا�يع عائلية )2 باملثل، مشا�يع عائلية غv �عتبا�ية“ (�لفقر ٦ (١)). ”�2لقطا� 
غv �لنظامي معرَّ[ بصر[ �لنظر عن نو� مكاB �لعمل �لذ' تنفذ فيه �ألنشــــطة �إلنتاجية، 
2حجم )صوt �)~ �ملاt �لثابت �ملســــتخدمة، 2مد تشــــغيل �ملشــــر�2 (/�ئم )2 مو½ي )2 

.(٣) ٦ عرضي)، 2تشغيله بوصفه نشاطG �ئيسيG )2 ثانويG ملالكه“ (�لفقر



١٥١

�لوقت  Pستخد��  '�RحصاU  sألغر� لألنشطة  �لمقتر�  �لد�لي  �لتصنيف   - عشر  ثالث 

�إلنتاT �ألّ�¡ للسلع
=نتــــاo �ملنتجــــا3 �لز��عيــــة O2زينها بعد �لــــك؛ i2ع Ðا�   -
�لُعليق )2 �ملحاصيل غv �ملز�2عة �ألخر`؛ �2حلر�جة؛ 2قطع 

�خلشب i2ع �حلطب؛ �2لقنص 2صيد �أل½ا�.
=نتاo �ملنتجا3 �أل2ّلية �ألخر` مثل �مللح؛ �2لتعدين �2قتال�   -

�حلجا�؛ 2قطع �ُخلث؛ 2جتميع �مليا] �2إلمد�/ ֲדا.

�إلنتاT غI �ألّ�¡ للسلع
 oحلبو( بالد�~؛ 2=نتا� oجتهيــــز �ملنتجا3 �لز��عية؛ 2=نتــــا  -
�لدقيــــق بالطحن؛ 2=عــــد�/ �لتبغ 2معاجلتــــه؛ 2معاجلة �جللو/ 
2=نتــــاo �جللــــد �ملدبو®؛ 2=نتــــاo 2حفظ منتجــــا3 �للحو\ 
�2أل½ا�؛ 2حفــــظ �لفاكهة بالتجفيــــف، 2تعبئتها . قنا?، 
 oمثل �لزبــــد )2 �جلنب؛ 2=نتا Bمنتجــــا3 �أللبا o؛ 2=نتــــا¸=
 2( tلســــال� oجلعة )2 �خلمر )2 �ملشــــر2با3 �لر2حية؛ 2=نتا�

�حلصر.
 o�2لتفصيل؛ 2=نتا s؛ 2خياطة مالبس �لنســــاâنســــج �لقما  -
�لنعاt؛ 2=نتاo �آلنية �لفخا�ية، )2 �أل�2? �ملنـزلية )2 �لســــلع 
�ملعمــــر؛ 2صنع �ألثا� )2 �لتجهيز�3؛ �2ألشــــغاt �ليد2ية؛ 

2صنع �لطو( �2لبال¦ �2لكتل �ملفرَّغة.
)نشطة �لتشيـيد �ملدفوعة �ألجر �2لتشيـيد بغر0 تكوين �)~   - P3

�ملاt �خلا«.
تشيـيد �ملنـزt �خلا«.  -

�لتحسينا3 �2إلصالحا3 �لرئيسية . �لبيت.  -
)عماt �لتشــــيـيد �2إلصالحا3 �لرئيســــية للطــــر!، �2ملبا?،   -

�2لسد2/، �2جلسو�، �لV ينظمها �ملجتمع �ملحلي.
تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل، مبا . �لك �لعمل .   - P4

�لقطا� غv �لنظامي.
بيع �ألغذية �2إلجتا� ֲדا.  -

=صال» �لسلع �ملعمر 2تركيبها 2صيانتها.  -
تقــــدمي �خلدما3 �لتجا�ية، �2لفنيــــة، �2الجتماعية 2خدما3   -

�لرعاية �لشخصية.
نقل �لسلع �2لركا(.  -

تقــــدمي �خلدما3 �ملنـزلية �ملدفوعــــة �ألجر (مبا . �لك �لعمل   -
. �ألسر �ملعيشــــية كمساعد منـزلية: �لبســــتا?، �2لسائق، 

�2لشغَّاt، �2خلا/مة).

�2ألقســــا\ �لرئيســــية �لناجتــــة . �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة   - ٧٨٢
ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت فيما يتعلق بأنشطة �لعمل �لد�خل 

. نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية تر/ على �لنحو �لتا�:
01 - �لعمل حلســــا( �لشركا3/)شبا] �لشــــركا3، �2ملؤسسا3 

غu� vا/فة للربح، �2حلكومة.
02 - �لعمل حلســــا( �ملشــــا�يع �لعائلية غv �العتبا�ية . )نشــــطة 
�إلنتــــاo �أل�2 (�ألنشــــطة �لV تؤ/` فيمــــا يتعلق بالز��عة، 
�2حلر�جــــة، �2لقنص، 2صيــــد �أل½ا�، �2لتعديــــن �2قتال� 

.(�حلجا�
03 - �لعمل حلســــا( �ملشــــا�يع �لعائلية غv �العتبا�ية . )نشــــطة 

�إلنتاo غv �أل�2 (�ألنشطة �لV تؤ/` . صنع �لسلع).
04 - �لعمل حلســــا( �ملشــــا�يع �لعائلية غv �العتبا�ية . )نشــــطة 

�لتشيـيد (�ألنشطة �لV تؤ/` . )عماt �لتشيـيد).
05 - �لعمــــل حلســــا( �ملشــــا�يع �لعائلية غــــv �العتبا�ية . تقدمي 
�خلدمــــا3 للحصوt على �لدخل (�ألنشــــطة �لV تؤ/` فيما 

يتعلق بتقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل).

Pنشطة 	لعمل ”غb 	لد	خل v نطاu نظا!   (d)
	حلسابا) 	لقومية“

تتعــــني حــــد2/ )نشــــطة �لعمل غــــv �لد�خل . نطــــا! نظا\   - ٧٨٣
 �حلســــابا3 �لقومية من ناحية ما =�� كانت تتم من )جل )فر�/ �ألســــر
�ملعيشــــية )2 من )جل )فر�/ �ألسر �ملعيشية �ألخر` )2 �ملجتمع �ملحلي. 
 oطا� �إلنتا= . oتند� V2هذ] �لتفرقة حتد/ )نشــــطة �لعمل �لطوعي �ل
غــــv �لد�خــــل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية بصو� مســــتقلة١٠٥. 
�2لعمل غv �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية �لذ' يؤ/` من 
)جل �ألسر �ملعيشية للشخص ��ته ميثل جز�sً من =نتاo �ألسر �ملعيشية 
باملعــــÕ �لعــــا\. 2ير/ )/نا] مثــــاt توضيحي للطو�ئف �لرئيســــية �ملتعلقة 

بتصنيف )نشطة �لعمل غv �لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية.
تقــــدمي �خلدمــــا3 غv �ملدفوعــــة �ألجر لالســــتخد�\ �لنهائي   - P5

�خلا«.
Eلنهائي �خلا� Pالستخد�� sخلدما' �ملنـزلية ألغر��

��خل �ألسرL �ملعيشية
 تنظيــــف Z2خرفــــة 2صيانة �ملســــكن �لذ' تشــــغله �ألســــر  -

.vملعيشية، مبا . �لك �إلصالحا3 �لصغ�

 vنشــــطة �لعمل غ( Y= ١٠٥ مصطلح ”�لعمل �لطوعي“ يســــتخد\ بوجه عا\ لإلشــــا�

 vلد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية )2 غ� oيشــــمل �إلنتا B( ملدفو� �ألجر 2ميكن�
�لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية �2ألنشطة �لسوقية )2 غv �لسوقية.
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

تنظيف 2خدمة 2=صال» �لســــلع �ملعمر )2 �لســــلع �ألخر`   -
لألســــر �ملعيشية، مبا . �لك �ملركبا3 �ملستخدمة ألغر�0 

�ألسر �ملعيشية.
=عد�/ 2تقدمي �لوجبا3.  -

نقل )فر�/ �ألسر �ملعيشية )2 )متعتهم.  -
خدما' منح �لرعاية غI �ملدفوعة �ألجر

ألفر�� �ألسرL �ملعيشية
�عاية �ألطفاt 2تد�يبهم 2توجيههم.  -
�عاية �ملرضى )2 �لعجز )2 �ملسنني.  -

تقــــدمي �خلدما3 �ملنـزلية غv �ملدفوعة �ألجر، 2خدما3 منح   - P6
�لرعايــــة �2خلدما3 �لطوعية =Y �ألســــر �ملعيشــــية �ألخــــر`، �2ملجتمع 

�ملحلي، �2ملؤسسا3 غu� vا/فة للربح �لO Vد\ �ألسر �ملعيشية.
تقدمي �ملساعد غv �لنظامية =Y �جلB�v �2ألقا�(.  -

�لعمل �لطوعي �2ملجتمعي ”غــــv �لنظامي/غv �ملنظم“ عن   -
طريــــق ��بطــــا3 �حلي �2لر�بطــــا3 غv �لنظاميــــة للمجتمع 

�ملحلي.
�لعمــــل �لطوعــــي �2ملجتمعي ”�لنظامي/�ملنظــــم“ عن طريق   -
�لصليــــب �ألàر، 2منظمــــا3 �لرفــــا]، �2ملنظمــــا3 �لفنية، 
�2لكنائس، �2لنو�/' �2ملؤسسا3 �ألخر` غu� vا/فة للربح 

�لO Vد\ �ألسر �ملعيشية.
2ميثل ”�لعمل �لطوعي“ �لطائفة �لوحيد للعمل �لذ' ميكن   - ٧٨٤
)B يكــــوB =ما /�خــــًال . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية )2 غv /�خل 
. نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية. 2كل عمل طوعي ينتج ســــلعG (مبا 
. �لــــك )عماt �لتشــــيـيد �uامة �لV ينظمهــــا �ملجتمع �ملحلي، . iلة 
)مــــو�، للطر!، �2لســــد2/، �2آلبا�، =¸) يصنــــف بوصفه عمًال /�خًال 
. نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية. �2لعمل �لطوعي غv �ملدفو� �ألجر 
 tتنتج �خلدما3 بعما Vململوكة لألســــر �ملعيشية �ل� vملؤسســــا3 غ� .
مستخدمني يشمل )يضG )نشطة �لعمل �لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 
�لقومية. 2من ناحية )خر`، فإB �خلدما3 �لطوعية غv �ملدفوعة �ألجر 
 tملجتمع �ملحلي (عد� )عما� Y=2 ،`ألســــر �ملعيشية �ألخر� Y= ملقدمة�
�لتشــــيـيد �uامة �ملنظمة على �لنحو �ملشــــا� =ليه )عــــال])، Y=2 ��بطا3 
�حلي، �2لر�بطا3 غv �لنظامية �ألخر` متثل )نشطة عمل غv /�خل . 
نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية. �2ألقســــا\ �لرئيسية �لناجتة . �لتصنيف 
�لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت فيما يتعلق بالعمل 

غv �لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية هي:
06 -  �لعمــــل �ملتعلق بتقدمي �خلدمــــا3 �ملنـزلية غv �ملدفوعة �ألجر 

لالستعماt �لنهائي �خلا« . �ألسر �ملعيشية.

07 - �لعمل �ملتعلق بتقدمي خدما3 منح �لرعاية غv �ملدفوعة �ألجر 
ألفر�/ �ألسر �ملعيشية.

08 - �لعمــــل �ملتعلق بتقــــدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســــاعدته 
لألسر �ملعيشية �ألخر`.

	ألنشطة 	لشخصية  (+)

¿ر' متيـيز �ألنشــــطة �لشــــخصية 2فقG ملا يلــــي: ( ) ) طبيعة   - ٧٨٥
�لنشــــا¦ (على ســــبيل �ملثاt، �لتعلم، �2لتآنس، 2=شــــبا� �الحتياجا3 
 �لفســــيولوجية)؛ 2 (() مشا�كة �آلخرين (على سبيل �ملثاt، مشاهد
�أللعا( �لرياضية بدًال من �الشــــتر�� . �أللعــــا( �لرياضية؛ 2حضو� 
عر0 مســــرحي بــــدًال من �لتمثيــــل )2 �الشــــتر��، كهو�ية، . عر0 
مســــرحي). 2تطبيق هذ] �ملعايـv يؤ/' =Y )قســــا\ �لنشــــا¦ �لرئيســــية 

�لتالية:
09 - �لتعلم.

10 - �لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي.

 11 - حضــــو� �ألحد�� �لثقافية، �2لترفيهية �2لرياضية Z 2(/2يا�
)ماكنها.

12 - مما�سة �uو�يا3 �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`.

13 - �الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية.

.'v14 - �ستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه

.B15 - �لرعاية �2لعناية �لشخصيتا

�ألقسا\ �2ملجموعا3  - ٢
¿ر'، Zيا/ على �لك، متيـيز �ألنشطة �ملند�جة . �لطو�ئف   - ٧٨٦
�لعامة بتوZيعها Ï :قســــاP. 2عند حتديد rموعا3 معينة حتت �ألقسا\، 
يتمثل �ملعيا� �ألساســــي . عمومية �حلد� )2 تكر��] �2نتظامه؛ )' )نه 
=�� كانــــت هنا� )نو�� معينة من �ألنشــــطة مــــن �ملعرS( ]2ا عا/ية )2 
سائد . معظم �لبلد�B، عندئذ تد�o هذ] �ألنشطة على )على مستو` 
تفصيلــــي. 2. بعض �ألقســــا\، Ç ¿ر حتديــــد rموعا3 معينة ألB من 
 o��/= حالة . Bجد� بني �لبلد� vهنا� تباين كب Bملسلم به )نه سيكو�

�ألنشطة على هذ� �ملستو` من �لتفصيل.
2هنا� �عتبا� ±خر . تكوين )قســــا\ )r 2موعا3 مســــتقلة   - ٧٨٧
يتمثــــل . )�يــــة �ملجموعا3 �ملعينة من �ألنشــــطة بالنســــبة =Y )هد�[ 
�لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقــــت - 2هــــي . حالة هذ� 
�لتصنيــــف، مقيا~ )كثر ¥ــــوًال للعمل. 2هكذ�، فإB �ألقســــا\ �ملتعلقة 
بأنشــــطة �لعمــــل �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية . �ألســــر 
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�لوقت  Pستخد��  '�RحصاU  sألغر� لألنشطة  �لمقتر�  �لد�لي  �لتصنيف   - عشر  ثالث 

 oمن �إلنتا sكجز �ملعيشــــية تZX �ألنشــــطة �القتصا/ية �لV ُتؤ/َّ` عا/
�خلا« لألسر �ملعيشية �2ألنشطة �ملرتبطة بالقطا� غv �لنظامي.

هيكل 
نظا! ترميز 	لتصنيف  - 2	�
جــــر` 2ضع �لتصنيف �لــــد�2 �ملقتر» لألنشــــطة ألغر�0   - ٧٨٨
=حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت حسب خطة ترميز تفصيلية من ستة )�قا\ 
 Gئيسي� Gمن ١٥ قسم t2لتسلســــل هرمي. 2يتألف �ملســــتو` �أل G2فق
على �لنحو �ملشا� =ليه . �لفر� �لسابق. 2)عطيت هذ] �لطو�ئف �لـ ١٥ 
�مو�Z من �قمني من Y= 01 15. 2يتألف �ملســــتو` �لثا? من )قســــا\ 
ضمن �ألقسا\ �لرئيسية؛ 2)عطيت هذ] �ألقسا\ �مو�Z من ثالثة )�قا\. 
2يتألف �ملســــتو` �لثالث من rموعا3 ضمن �ألقسا\؛ 2)عطيت هذ] 
�ملجموعا3 �مو�Z من )�بعة )�قا\. 2يتألف �ملســــتو` �لر�بع من فئا3 
ضمــــن �ملجموعا3 2)عطيت �مو�Z من ºســــة )�قا\، . حني يتألف 
�ملستو` �خلامس من فئا3 فرعية )عطيت �مو�Z من ستة )�قا\. 2توفر 
�ملســــتويا3 �ألعلى )نشطة )كثر تفصيًال. 2يتألف كل قسم �ئيسي من 
ثالثة )قسا\ )2 )كثر يوجد منها ٥٤ . rموعها. 2هذ] �ألقسا\ تقسم 
Zيا/ على �لك =Y ما rموعه ٩٢ rموعة. 2توجد ٢٠٠ فئة 2 ٣٦٣ 

فئة فرعية.
�2ألنشطة على مستو` �لقسم تشمل ما يلي: ( ) ) �ألنشطة   - ٧٨٩
�ألساســــية �ملتعلقة بالطائفة؛ 2 (() �ألنشطة غv �ألساسية )2 �ألنشطة 
��3 �لصلة. 2تعاÑ �النتقاال3 عا/ بوصفها ”نشــــاطG �� صلة“ على 
مســــتو` �لقســــم /�خل �لطائفة. 2بعض �لطو�ئف تشمل )قسامG تضم 

)نشطة ”)خر` ��3 صلة“ =ضافية.
2يــــد�o قســــم ”غــــv مصنــــف . موضع ±خــــر“ . iيع   - ٧٩٠
�ألقسا\ �لرئيسية �لV تستخد\ ألنشطة معينة تند�o بوضو» . �لقسم 
�لرئيســــي 2لكنها ليست متو�فقة مع )' )قســــا\ )نشطة سبق حتديدها. 
 Iلك، يشــــمل كل قســــم �ئيسي 2كل قسم �لرمز ”غ� Y= 2باإلضافة
vــــد� بالكامل“؛ 2هو يتعلق باألنشــــطة �لV توصف بصو� مبهمة )2 
تر/ مبعÕ عا\ لد�جة عد\ 2جو/ معلوما3 تكفي للتمكن من تصنيفها 

. )' قسم من �إلقسا\. 
2هيــــكل �لتصنيف حË مســــتو` �لقســــم ��2/ بالتفصيل .   - ٧٩١

�ملرفق ٢٠ 2موجز )/نا].

05 Y= 01 ألقسا\ �لرئيسية من�  - ١
فيما يتعلق باألقســــا\ �لرئيســــية �لV تشــــمل )نشــــطة �لعمل   - ٧٩٢
�لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية (05-01)، تعرَّ[ �ألنشطة 
�ألساســــية بأSا �ألنشــــطة �لV متا�~ كجزs من )/�s عمل �لشخص )2 
كجزs من ”2قت �لعمل“. �2ألنشطة ��3 �لصلة هي �ألنشطة �ملتصلة 
ֲדــــا من �لناحية �ملفاهيمية . =طــــا� =حصا3�s �ليد �لعاملة (�لبحث عن 

عمل، �2لتد�يب �2لد��ســــا3 . �لعمل) حË لو كانت تلك �ألنشطة 
)نشطة =نتاo غv /�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية.

�2لطو�ئــــف �ملقابلة ألنشــــطة �لعمل �لد�خــــل . نطا! نظا\   - ٧٩٣
 �حلســــابا3 �لقومية �)ألقسا\ �لرئيســــية من Y= 01 (05 منظمة بصو�

موحد على �لنحو �لتا�:
�ألنشطة �ألساسية، �لV تتألف من )نشطة �لعمل.  -

�ألنشــــطة ��3 �لصلة، �لV تتألف من �ألنشــــطة ��3 �لصلة   -
بالبحث عن عمل/=نشاs عمل جتا�'.

�النتقاال3.  -
�2لعمل . مشا�يع �لقطا� ”�لنظامي“ (�لقسم �لرئيسي 01)   - ٧٩٤
يشــــمل �لعمل كجزs من ”�لوظيفة �لرئيسية“ 2 ”�لوظائف �ألخر`“ 
على حد سو�s. 2للتمشي مع تعريف ساعا3 �لعمل �ملستخد\ . =طا� 
 B�2ملتد�بو ،Bيؤ/يها �ملمتهنو Vنشطة �لعمل �ل( B3 �لعمل، فإ�sحصا=
�لد�خليــــوB �2لذين يشــــغلوB 2ظائف ��3 صلة �2ألنشــــطة �لV تؤ/` 
 . �لعمل تصنف )يضG . هذ� �لقســــم vفتــــر�3 �لر�حة �لقصــــ sثنــــا(
�لرئيســــي. )ما �ألنشطة �ألخر` �لV حتد� . مكاB �لعمل . مشا�يع 
�لقطا� �لنظامي خا�o )2قا3 �لعمل �لعا/ية فإSا تشكل قسمG ±خر . 
هذ� �لقسم �لرئيسي. �2لنتيجة �ملنشو/ هي )B ميثل �لقسم �لرئيسي 01 

تغطية كاملة لألنشطة �لV حتد� . مكاB �لعمل.
�2لقسم �لرئيسي 01 يشمل )يضG �ألنشطة �ملتعلقة بـ ”فتر�3   - ٧٩٥
 عن �لعمــــل“ بوصفها جز�sً من 2قت vالســــتر�حة �2لتوقفا3 �لقص�
�لعمل �2ألنشطة �ملتعلقة بـ ”فتر�3 �الستر�حة �ألخر`“. بيد )B تلك 
�ألنشطة ليســــت gد/ بصو� مستقلة فيما يتعلق بالعمل �لذ' يؤ/` 
 B( 0من �ملفتر B( مشــــا�يع �ألســــر �ملعيشية. �2لســــبب . هذ� هو .
 2( Gالعتبا�ية )قل تنظيمي� vترتيبا3 2قت �لعمل . �ملشا�يع �لعائلية غ
)كثر مر2نة بوجه عا\ مقا�نة باملشــــا�يع . �لقطا� �لنظامي. 2هكذ�، 
ُتصنف �ألنشــــطة �ملرتبطــــة بفتر�3 �لر�حة تلك من �لعمل . �ألقســــا\ 

�ملقابلة 2ليس ضمن �لقسم �لرئيسي.

08 Y= 06 ألقسا\ �لرئيسية من�  - ٢
تتسم �ألقسا\ �لرئيســــية �ملقابلة للعمل غv �لد�خل . نطا!   - ٧٩٦
نظا\ �حلســــابا3 �لقومية (�ألقســــا\ �لرئيســــية من Y= 06 08) باuيكل 

�ملوحد �لتا�:
�ألنشطة �ألساسية، �لV تتألف من )نشطة �لعمل.  -

�ألنشــــطة ��3 �لصلــــة (فيمــــا يتعلق بالقســــم �لرئيســــي 08   -
فقط).

�النتقاال3.  -
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2تشــــكل )نشطة 2قت �لعمل �ألنشطة �ألساســــية لكل طائفة من هذ] 
�لطو�ئــــف. 2باإلضافة =Y �لك، Áصص �لقســــم �لرئيســــي 08 (تقدمي 
 Gألسر �ملعيشية �ألخر`) قسم� Y= خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مساعدته

�2حد� لألنشطة غv �ألساسية )2 �ألنشطة ��3 �لصلة.

15 Y= 09 ألقسا\ �لرئيسية من�  - ٣
 vتتسم �ألقســــا\ �لرئيسية �ملقابلة لألنشــــطة �لشخصية )2 غ  - ٧٩٧

�إلنتاجية باuيكل �ملوحد �لتا�:
�ألنشــــطة �ألساســــية، �لــــV تتألــــف مــــن �ألنشــــطة �خلاصة   -

بالطائفة.
�ألنشــــطة ��3 �لصلــــة (فيمــــا يتعلق بالقســــم �لرئيســــي 09   -

فقط).
�النتقاال3.  -

2تشــــكل �ألنشــــطة �ألساسية iيع �ألقســــا\ . هذ] �لطو�ئف =ال فيما 
يتعلــــق بالقســــم �لرئيســــي 09 (�لتعلــــم) �لذ' Áصص قســــمG �2حد� 

لألنشطة غv �ألساسية )2 �ألنشطة ��3 �لصلة.

تطبيق 	لتصنيف ها( - 

مو�sمة �لتصنيف مع �حلاال3 �لقطرية  - ١
 3�s2ضع �لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة ألغر�0 =حصا  - ٧٩٨
�ســــتخد�\ �لوقت من )جل �ســــتخد�مه . Oطيط 2تنفيذ iع �لبيانا3 

�ملتعلقة باستخد�\ �لوقت 2كذلك . جتهيز 2حتليل �لبيانا3 �لناجتة.
2ميكن )B يكــــوB طابع 2تعريف طو�ئــــف �لتصنيف �لد�2   - ٧٩٩
لألنشــــطة مفيدين كأ/� =�شــــا/ية للبلد�B �لV تضع تصنيفG لألنشــــطة 
ألt2 مر، )2 للبلد�B �لV تنقح تصنيفG قائمG. 2قد �ســــتخد\ عد/ من 

�لبلد�B (�نظر �ملرفق ٢) �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ֲדذ] �لطريقة.
�2لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشــــطة ال Àل gل �لتصنيفا3   - ٨٠٠
�لوطنيــــة، 2لكنه يوفر =طا�� للمقا�نة �لد2لية لإلحصا3�s �لوطنية. 2. 
حالــــة �ختال[ �لتصنيفــــا3 �لوطنية عن �لتصنيف �لــــد�2، فإنه ميكن 
 Gُحصل عليها طبق Vترتيب �أل�قا\ �ل حتقيق هذ] �لقابلية للمقا�نة بإعا/
 tحلصو� Bباإلمكا Bيكو B( موعا3، شريطةr . للتصنيفا3 �لوطنية
علــــى iيع �لعناصــــر �لالZمة إلعــــا/ �لترتيب هذ] مــــن �إلحصائيا3 

�لوطنية.
2بغية حتقيق �لقابلية للمقا�نة �لد2لية، ُيقتر» )B تعتمد iيع   - ٨٠١
�لبلــــد�Y= ،B �حلد �لذ' تســــمح به متطلبا3 كل منهــــا، نفس �ملبا/¬ 
�2لتعا�يــــف �لعامة . خططها لتصنيف �ألنشــــطة، على �لنحو �ملبني . 
هــــذ� �لفصــــل. 2نتيجة لذلك، ينبغي )B يكــــوB باإلمكاB =عا/ ترتيب 

�لتصنيفــــا3 �لوطنية لتالئم متطلبا3 �ملعيا� �لد�2 بضم طو�ئف كاملة 
مــــن �لتصنيفــــا3 �لوطنية. بيد )B هذ� ليس ممكنG /�ئمG ألB فئا3 معينة 
عند )على مســــتو` من �لتفصيل قد ال تكوB مبوَّبة . تصنيفا3 بعض 

.Bلبلد��

2. حــــني يهــــد[ �لتصنيــــف �لــــد�2 لألنشــــطة ألغر�0   - ٨٠٢
=حصا3�s �ستخد�\ �لوقت =Y حتقيق �لقابلية للمقا�نة �لد2لية، فإB ½ته 
�لرئيســــية تتمثل . فائدته . 2ضع =طا� لنظا\ مقايـيس شــــاملة للعمل. 
 :. �2لبيانا3 �لV ُيحصل عليها عن طريق هذ� �لتصنيف ستكوB مفيد
( ) ) تقدير مدخال3 �لعمل �لوط6 . =نتاo �لسلع �2خلدما3، 2 (() 
جتميع �حلســــابا3 �لتابعة لقطا� �ألسر �ملعيشية، 2 (o) حتليل �ستخد�\ 
�لوقت . =طا� نظا\ �حلسابا3 �لقومية. 2هذ� �لنظا\ مفيد بوجه خا« 
للبلد�B �لنامية �لV قد تكوB مفتقر =Y �لد��سا3 �الستقصائية �ملتعلقة 
باليــــد �لعاملة )2 باملصر2فا3 2قد تكوB ³اجة =Y �ســــتخد�\ /��ســــة 
�ســــتقصائية 2طنيــــة 2حيد ملعاجلة كثــــv من �لقضايــــا �ملختلفة �ملتعلقة 

بالبحث �2لسياسة.

2ليس �لقصد من �لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة )B يفتح   - ٨٠٣
عنو بالكامل ”�لصند2! �ألســــو/“ للوقت �ملقضي . �لعمل �ملدفو� 
�ألجر (2ال ســــيما . �لقطا� �لنظامي)، مــــع )نه يوفر مو�صفا3 )كثر 
تفصيًال ألنشطة �لعمل �القتصا/' �لقائمة . �ألسر �ملعيشية. 2بالتا�، 
 3�sد2/ جــــد� لغر0 =عد�/ =حصاg ~ال ميكن تطبيقه =ال على )ســــا

متعلقة بوقت �لعمل 2ترتيبا3 2قت �لعمل.

�2لتفصيل �ملطلو( لتصنيف لألنشــــطة فيما يتعلق باستخد�\   - ٨٠٤
�لوقــــت مثل هــــذ� �لتصنيف قد Áتلــــف من بلد آلخــــر، 2. كثv من 
�حلاال3، قد ينصب �لتركيز على rموعة جزئية من �ألقســــا\ �ملشمولة 
ֲדــــذ� �لتصنيف. 2مع مر�عا �لفر2! . نطا! �ألنشــــطة �2الهتماما3، 
يصلح هذ� �لتصنيف كإطا� عمل ميكن )B ُتشتق منه مستويا3 متباينة 

من �لتفصيل.

2معظم ُنُظم تصنيف �ألنشــــطة �ملستخدمة حاليG نشأ3 من   - ٨٠٥
�uيكل �ألصلي �ملوضـــو� للمشر�2 �ملتعد/ �ألقطا� الستخد�\ �لوقت 
. �لستينا3. 2هذ] �لُنُظم تشمل �لتصنيفا3 �لوطنية 2تصنيف �ألنشطة 
للمكتب �إلحصائي �إلقليمي للجماعا3 �أل2�2بية. 2من �ملرجح جد� 
 فيما يتعلق Æططها �خلاصة بترميز Xلديها سنو�3 من �خل Vل� Bلبلد�� B(
�ســــتخد�\ �لوقت، فضًال عن بر�مج �لد��سا3 �الستقصائية �إلحصائية 
�لوطنية �ملتطو� بالكامل ملعاجلة �حتياجا3 ³و� معينة، ستســــتمر . 
�ســــتخد�مها. 2بالنظر =B( Y �لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشــــطة Àافظ 
علــــى �لتســــا2! مع هذ] �خلطــــط، فإSما يشــــتركاB . كثv من )2جه 
�لتشــــابه. �2ألمــــل معقو/ على )B تقو\ هذ] �لبلــــد�B مبر�جعة تصنيفاִדا 
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2تنقيحها على �لنحو �ملناســــب للعمل على Zيا/ �النســــجا\ )كثر من 
�لك مع �لتصنيف �لد�2 لألنشطة.

 Y= تفتقر Vل� B2مــــن ناحية )خر`، فإنه فيما يتعلــــق بالبلد�  - ٨٠٦
�uياكل �ألساســــية �لالZمة لوضع تصنيفها �خلا« بأنشطتها �2ملحافظة 
عليــــه )2 �لV ُتقِد\ للمر �ألY2 على =جر�s /��ســــة �ســــتقصائية 2طنية 
بشــــأB �ســــتخد�\ �لوقت، ُيقتر» )B تعتمد �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة 
ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت . �ملقا\ �ألt2 مع =/خاt )قل قد� 

.Gممكن من �لتعديال3 حسبما جتد] مناسب
2للتمكني من حتويل �لتصنيف �لوط6 لألنشطة =Y �لتصنيف   - ٨٠٧
�لــــد�2 �ملقتر» لألنشــــطة، فــــإB �لطو�ئف . )على مســــتو` تفصيلي 
للتصنيــــف . �خلطــــة �لوطنية ينبغي )B تتو�فق مــــع �ملجموعا3 �لفر/ية 
للتصنيــــف �لد�2 لألنشــــطة، )B( 2 تشــــكل )قســــامG فرعيــــة من تلك 
 Bخر`، فإ( �ملجموعا3 )2 تشــــكل rموعا3 مؤتلفة منهــــا. 2بعبا�
كل طائفة . )على مســــتو` تفصيلي . �لتصنيف �لوط6 ينبغي، بوجه 
عا\، )ال تشــــمل )جز�s من قسمني )2 )كثر. 2=�� كانت �لطو�ئف متثل 
 B( ،\موعتني كاملتني )2 )كثر، ينبغي، بوجه عاr موعا3 مؤلفة منr

.sمن نفس �لقسم، حسب �القتضا �sتشكل جز

�الحتفاµ بالطو�ئف
يتمثــــل طــــو� ها\ . عمليــــة Zيا/ تطويــــر �لتصنيف �لد�2   - ٨٠٨
�ملقتر» لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت . جتميع 2تقيـيم 
�خلــــ3�X �لقطريــــة . بناs تصنيفا3 �ألنشــــطة بوجه عــــا\ 2. تطويع 
�لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة بوجه خــــا«. 2تعتX �لقابلية للمقا�نة على 
 Gمســــتويا3 �لطو�ئف �لرئيسية مثالية لتقيـيم هذ] �لنتائج. 2يوصى )يض

.Bباألقسا\ �ملكونة من ثالثة )�قا\ قد� �إلمكا Ùباالحتفا

�لتوسيع :� �لتقليص
 Çلعا� . Bهنا� عد/ قليل من �لبلد� Bنه قد يكو( Y= بالنظر  - ٨٠٩
تتسم فيها iيع طو�ئف �لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة باأل�ية على 
قد\ �ملسا�2، فإنه ميكن توسيعه )2 تقليصه ، �هنG باحلالة �الجتماعية، 

�2لثقافية �2القتصا/ية للبلد.
2ستجد بعض �لبلد�B( B �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0   - ٨١٠
=حصــــا3�s �ســــتخد�\ �لوقت فيه =ســــها( )2 تفصيــــل )كX بكثv من 
 ،tملطلو( فيما يتعلق بأهد�[ �لد��سة �الستقصائية. 2على سبيل �ملثا�
 s3 صلة سو��� Bلطو�ئف �لتفصيلية ألنشــــطة �لتسو! قد ال تكو� Bفإ
لغر0 �لد��ســــة �الســــتقصائية )2 للحــــاال3 �لفعليــــة . �لبلد. 2على 
ســــبيل �ملثاt، قد ال Àد/ �ملستجيبوB �لسلع �2خلدما3 �لV ُتشتر` )2 
يقوموB بشر�ئها . نفس �لوقت بوصفها ”سلعG عامة“ )خر`. 2هنا� 
مالحظــــة ��3 صلــــة تتمثل . )B بعض �ألنشــــطة �لــــV تعتX هامة . 

�لتصنيف �لد�2 لألنشطة قد ال تكوB هامة )2 حË تنطبق على �لبلد. 
2على ســــبيل �ملثاt، قد حتظر �لقو�نني )2 تقيد بشــــد صنع �ملشر2با3 
�لكحولية )2 بيعها )2 شرֲדا؛ 2هكذ�، لن تكوB �ألنشطة �ملقابلة عا/ية 

.B2 ��3 صلة . هذ] �لبلد�(
 3�s2ميكن تقليص �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا  - ٨١١
�ســــتخد�\ �لوقــــت بضم rموعا3 �ألقســــا\ �ملختــــا� . عد/ )قل من 
 . Gموعا3 متامr oموعا3 )قل تفصيًال )2 بإ/ماr . 2( 3ملجموعا�
�ألقسا\. 2قد يكوB من �ملرغو( فيه )2 من �لضر�2' ضم �ملجموعا3 
 Y= ملختلفــــة للتصنيف �لد�2 لألنشــــطة. 2قد يرجع �لســــبب . �لك�
)B )نو�� �ألنشــــطة �لV فصلتهــــا rموعاª 3تا� من �لتصنيف �لد�2 
لألنشــــطة ليســــت هامة بد�جة كافية . بلد معني. 2هنا� حالة ��3 
 Ï فيها )حد �ألنشــــطة �ملد�جة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة Xصلة يعت
مســــتو` �أل�قا\ �لســــتة هامG بد�جة كافية . �لبلد لرفعه =Y مستو` 
 tنو� معني من �ألشغا Bقد يكو ،tأل�قا\ �خلمســــة. 2على سبيل �ملثا�
�ليد2يــــة )كثــــر شــــيوعG بكثv من �ألشــــغاt �ليد2ية �ألخــــر` �ملد�جة 
Ï مســــتو` �أل�قا\ �لســــتة حتــــت �لرمــــز 03114 . �لتصنيف �لد�2 

لألنشطة.
 V2من ناحيــــة )خر`، فيما يتعلق ببعض )نو�� �ألنشــــطة �ل  - ٨١٢
تعتــــX هامة حلاال3 قطرية معينة، قد تكــــوB طو�ئف �لتصنيف �لد�2 
لألنشــــطة rمعة )كثر ممــــا ينبغي. 2. تلك �حلاال3، ميكن )B توســــع 
�لبلد�r Bموعا3 �ألنشــــطة . )قســــا\ �أل�قا\ �لثالثة لتأخذ . �العتبا� 
�حلاجــــة =Y قــــد� )كX من �لتفصيــــل. 2. حالة �لقيــــا\ بذلك، ُيقتر» 
�ملحافظة، قد� �إلمكاB، على مســــتويا3 �أل�قــــا\ �لثالثة . �لتصنيف 
 ،�لد�2 لألنشــــطة، مع )نه ميكن )B تضيــــف �لبلد�r Bموعا3 جديد
)2 حــــË فئــــا3 من ºســــة )�قا\ 2فئــــا3 فرعية من ســــتة )�قا\ /�خل 

�ملجموعا3، حسب �حلاجة.
2للمحافظة على �لقابلية للمقا�نة بالتصنيف �لد�2 لألنشطة،   - ٨١٣
ينبغــــي )B توصف بدقة �لفئا3 �ألكثر تفصيًال لتجميعها . )قســــا\ )2 

)قسا\ �ئيسية بدB2 تغيـv �لعالقا3 �لقائمة.
2قد تكوB هنا� )نشطة معينة يشتغل ֲדا عد/ قليل جد� من   - ٨١٤
�ألشــــخا« )2 قد تكوB غv هامة نســــبيG لإلطا� �لتحليلي �لذ' ميثل 
)هــــد�[ iع �لبيانا3 �لV ال تند�o حتــــت )' rموعة معرَّفة )خر`. 
2=نشاs قسم ”غv مصنف . موضع ±خر“ يتيح تسجيل هذ] �ألنشطة 
 Y= يؤ/' هــــذ� �حلل B( طائفــــة فرعية مســــتقلة. 2ميكن sنشــــا= B2بد
Oفيــــض تكاليف 2ضع 2تنفيذ �لتصنيف بدB2 ترتيب )' )ثر ها\ على 
فائدته. �2لســــبب �آلخر لتحديد )قســــا\ ’غv مصنف . موضع ±خر‘ 
هو )نه، . مرحلة �لتصميم، قد ال تكوi Bيع �ألنشــــطة قد ُ)خذ3 . 

�العتبا� )2 قد تظهر )نشطة جديد بعد تطويع �لتصنيف.



١٥٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 vحلكيم لألقســــا\ ’غ� vالســــتخد�\ غ� B( 2جتــــد� مالحظة  - ٨١٥
مصنف . موضع ±خر‘ . مرحلة �لترميز قد يؤ/' =Y خسا� �ملعلوما3 
 sملتعلقة بطبيعة )نشطة معينة 2. �لتطبيقا3 �لعملية للتصنيف، 2قد يسا�
�ســــتخد�مها ”كأقسا\ نفايا3“ لألنشــــطة غv �ملوصوفة بقد� كا[. 
2فيما يتعلق باألنشــــطة غــــv �ملحد/ بقد� كا[، يوصى باســــتخد�\ 

�لقسم ”غg vد/ بالكامل“.

�حلاجة =Y �ملعلوما3 �لسياقية  - ٢
تتسم بعض )بعا/ �لسيا! �لذ' تنفذ فيه �ألنشطة بأSا مدrة   - ٨١٦
. �لتصنيف. 2ينبغي �لنظر . ضر�2 =ضافة )سئلة تكميلية . )/� iع 
 3�vلبيانا3 اللتقا¦ �ملعلوما3 �إلضافية. (�نظر �ملناقشــــة �ملتعلقة باملتغ�
�لســــياقية . �جلــــزs �لثا?). 2قد تنشــــأ حاجة للحصــــوt على �ألنو�� 

�ملختلفة من �ملعلوما3 . ظل �لظر2[ �لتالية:
)B تكــــوB طو�ئف )نشــــطة �لعمــــل gد/ بدقــــة فيما يتعلق   -
بالنو� �ملؤسسي لوحد �جلهة �ملنتجة، )' فيما يتعلق مبا =�� 
كانت مشر2عG عائليG )2 مشا�يع غv عائلية. 2لذلك، هنا� 
حاجة للحصوt على �ملعلوما3 �ملتعلقة بالوحد �ملؤسســــية 

.oيتم فيها �إلنتا Vل�
)B تكــــوB طو�ئــــف )نشــــطة �لعمــــل gد/ مــــن ناحية نو�   -
�ألنشطة �القتصا/ية كما هي gد/ . �لتصنيفا3 �لصناعية 
لألنشــــطة �القتصا/ية. 2لذلك، هنا� حاجة للحصوt على 

هذ] �ملعلوما3 للتمكن من تصنيف �لنشا¦.
)B تكــــوB طائفة �ألنشــــطة 01 مدفوعة �ألجر بوجه عا\ =ال   -
�مبا . حالة =سها\ عماt �ألسر �2ملمتهنني ”بدB2 )جر“. 
2لتحديــــد ما =�� كاB �لعمل مدفــــو� �ألجر )2 غv مدفو� 

�ألجر، تدعو �حلاجة =i Yع معلوما3 =ضافية.
قد تكوB طائفة �ألنشطة 02 مدفوعة �ألجر )2 غv مدفوعة   -
�ألجــــر 2لكن ”�خلدمــــا3 �ملنـزلية �ملدفوعــــة �ألجر“ ُتحد/ 

بوصفها قسمg Gد/�.
)نشطة �لعمل �ملنـز� غv �ملدفو� �ألجر 2)نشطة منح �لرعاية   -
 Gهن� غــــv �ملدفوعة �ألجر تصنف . طو�ئف كل على حد
\ ألفر�/ �ألسر �ملعيشية  بـ ”ملن“ يقد\ �لنشــــا¦ - سو�s ُقدِّ
�خلاصة (�لقســــماB �لرئيســــياB 06 2 07) )2 للغv (�لقســــم 
�لرئيســــي 08). 2قد تكوB هنا� حاجة =Y �ملتغv �لســــياقي 

”ملن“ إلمكاB تصنيف �لنشا¦ بدقة.
�ألنشــــطة �لV ترتبط بوجه عا\ بالعمل �لطوعي غv �ملدفو�   -
�ألجر تد�o . �لقسم �لرئيسي 08. 2حتد/ �ألقسا\ بالنسبة 
ملا =�� كاB �لعمل �لطوعي ميثل مســــاعد غv نظامية لألســــر 

�ملعيشــــية �ألخــــر` )2 مع كيــــاB نظامي. 2قــــد تكوB هنا� 
حاجة =Y �ملتغv �لسياقي ”ملن“ للتميـيز بينهما.

يصنف �النتقاt �2النتظا� حسب �لغر0 �لرئيسي )2 �لنشا¦   -
�لضــــرu '�2ما، 2على ســــبيل �ملثاt، مــــا =�� كانا متعلقني 
بالعمل، )2 ³ضو� حد� �ياضي )2 بالقيا\ بأنشــــطة صيانة 
. �ألســــر �ملعيشــــية. 2لذلك، هنا� حاجــــة =Y �ملعلوما3 

�ملتعلقة بالغر0 من �إلنتقاt )2 �النتظا�.

يعطــــى قد� مــــن �أل�يــــة لتكنولوجيا �حلاســــو( . حتديد   -
�لقســــمني �ملســــتقلني (12133 2 1414). 2هذ� �ســــتخد�\ 
ضم6 ±خر للمعلوما3 �لســــياقية (�لتكنولوجيا �ملستخدمة) 

. حتديد �ألقسا\ �2ملجموعا3.

معاجلــة �ألنشــطة �ملـــتز�منة  - ٣
o�2Z(”2“ �ألنشطة

تصف قائمة �ألنشطة �لV يتضمنها �لتصنيف �لد�2 لألنشطة   - ٨١٧
ألغر�0 =حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت )نشطة مفر/. بيد )نه قد يؤ/َّ` 
نشاطاB )2 )كثر جنبY= G جنب )2 . 2قت �2حد. 2عال2 على �لك، 
قد يكوB بعض )o�2Z �ألنشطة متر�بطG ��تيG 2جلميع �ألغر�0 �لعملية 
 B( Bمفر/�. 2عند تطبيق �لتصنيف، سيتعني على �لبلد� Gتشكل نشــــاط

تقر� كيفية تسجيل هذ] �ألنشطة 2ترميزها.

2. حالة حد�2 �ألنشطة . ±B �2حد، للبلد�O B( Bتا� ما   - ٨١٨
=�� كانت تســــجل نشاطG �2حد� فقط (�لنشا¦ �لرئيسي )2 �أل�2ّ) )2 
ما =�� كانت تسجل �لنشاطني. �2العتبا� �ألساسي هو هد[ �لد��سة 
�الســــتقصائية. فإ�� كاB �لنشاطاB هاماB على قد\ �ملسا�2 فيما يتعلق 
بأهد�[ �لد��سة �الستقصائية، عندئذ ينبغي تسجيل �ملعلوما3 �ملتعلقة 
بالنشــــاطني 2تصميم )/3�2 �لد��سة �الســــتقصائية بناsً على �لك بغية 
 tهي �ملثا tعد\ فقــــد �ملعلوما3 �ملتعلقة بالنشــــاطني. �2عاية �ألطفــــا
 Gبوصفه نشاط Ñ�2حد 2يعا B± . �لتقليد' للنشا¦ �لذ' Àد� عا/
 B( Y= الهتما\ بالنشــــا¦ هو �لســــبب �لد�عي� Bما يكو �v2كث .Gثانوي

تكوB �لد��سا3 �الستقصائية مصممة اللتقا¦ �ألنشطة �ملتز�منة.

Ç ��=2 تكــــن هنــــا� )�ية للقد� على ترميز �لنشــــاطني كل   - ٨١٩
علــــى حد . �لزo2، مثل �ألكل �2لشــــر(، عندئذ ســــيتعني )B حتد/ 
قو�عد �لترميز �لنشــــا¦ �لذ' ســــيجر' ترميز]. 2قــــد حتد/ �لقو�عد )نه 
ينبغي )B ُيســــتخد\ للترميز �ملستو` �ألقل تقسيمG �لذ' قد يند�o فيه 
�لنشــــاطاB، =�� كاB �لك مناســــبG. 2من ناحية )خر`، ستدعو �حلاجة 
=Y حتديــــد قاعد لترتيب �أل2لويا3. (يالحظ )B مشــــر�2 �لتصنيف 
 o2عد\ تز� Bلضما Gلســــلبية“ بوصفها قسم�” tيشــــمل �عاية �ألطفا



١٥٧

�لوقت  Pستخد��  '�RحصاU  sألغر� لألنشطة  �لمقتر�  �لد�لي  �لتصنيف   - عشر  ثالث 

 Gعتبا�] نشــــاط� Gمع )' نشــــا¦ ±خر؛ 2ميكن )يض Gهذ� �لنشــــا¦ تلقائي
)2ّليG . حالة تسجيل )نشطة متز�منة �2لقيا\ بترتيب �أل2لويا3).

�2ألمثلة على ”)o�2Z“ �ألنشطة �لV ليس من �لعملي بوجه   - ٨٢٠
عا\ تســــجيلها كل على حد هي �ألكل �2لشــــر(، �2لتكلم/�لتحا�2 
فيمــــا يتعلــــق بالعمل، )2 عنــــد حضو� �الجتماعا3، )2 . �ملناســــبا3 
�الجتماعية؛ 2مشــــاهد �لفيديو )2 �الســــتما� =Y �لر�/يــــو فيما يتعلق 
بالد��سة على 2جه �لتحديد. 2قد تنظر �لبلد�o��/= . B هذ] �ألنو�� 

من )o�2Z �ألنشطة . �لتصنيفا3 )2 حتديد قو�عد �أل2لوية ملعاجلتها.
 G2جZ 2ميثل �نتظا� 2سائل �ملو�صال3 �2النتقاال3 �لالحقة  - ٨٢١
مــــن �ألنشــــطة ميكن معاجلتــــه بطريقتني، 2مــــر )خــــر`، �هنG ֲדد[ 
�لد��ســــة �الستقصائية. فاألهد�[ �ملحد/ ��3 �لصلة بتوفv �خلدما3 
�لعامة، على ســــبيل �ملثاt، ســــتجد )B �لتحليل �ملستقل لوقت �النتظا� 
22قت �النتقاt مفيد. 22قت �النتظا� �لذ' يصاحب �ســــتخد�\ )نو�� 
ªتلفة من �خلدما3 مثل خدما3 �لصحة �لعامة )2 �خلدما3 �حلكومية 

�ألخر`، ميكن )B يعاÑ بنفس �لطريقة.
2هنــــا� ”o2Z“ خا« ±خــــر من �ألنشــــطة يتعلق بفتر�3   - ٨٢٢
تنــــاt2 �لغد�s . �لعمــــل. 2يقتر» �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة تصنيف 
فتر�3 تناt2 �لغد�s . =طا� �لقسم �لرئيسي 01 (2بالتا� ستظهر حتت 
”�لعمل“) شريطة )B تكوB �ألنشطة �أل2ّلية مسجلة. بيد )نه =�� كانت 
 �لد��سة �الستقصائية تسجل )نشطة متز�منة، عندئذ يتعني معاملة ”فتر
تناt2 �لغد�s . �لعمل“ كنشا¦ ثانو' 2يتعني تسجيل �ألنشطة �ملعينة 
�ملضطلع ֲדا خالt تلك �لفتر (على ســــبيل �ملثاt، �ألكل، �2لتســــو!، 

�2جتما� عمل) بوصفها �لنشا¦ �لرئيسي.
2ميكن �لقيا\ بترتيب )2لويا3 �ألنشــــطة . مرحلة �لتسجيل   - ٨٢٣
)i 2ــــع �لبيانــــا3 )2 . مرحلــــة �لترميــــز، �هنــــG بتصميــــم �لد��ســــة 
�الســــتقصائية. 2عنــــد �لقيا\ بترتيب )2لويا3 �ألنشــــطة . مرحلة iع 
�لبيانــــا3، ســــتدعو �حلاجة =Y معرفة �لباحثني �2ملســــتجيـبني على حد 
ســــو�s (2ال ســــيما . حالة طريقــــة �ليومية ”�ملتر2كة للمســــتجيب“) 
بقو�عد ترتيب �أل2لويا3. 2يتســــم هذ� بأ�ية بالغة بوجه خا« عندما 
جتمع �لد��سة �الستقصائية معلوما3 متعلقة بنشا¦ ()�2ّ) �2حد فقط 
)2 عندما جتمع �لد��ســــة �الســــتقصائية معلوما3 بشأB )نشطة متز�منة 
حيث تدعو �حلاجة =Y حتديد �لنشــــا¦ �أل�2 �2لنشــــا¦ �لثانو'. 2. 
تصميما3 �لد��ســــة �الســــتقصائية �لV ال ¿ر' فيها حتديد �ألنشــــطة 
�ملتز�منة كأنشــــطة )2ّلية )2 ثانوية . مرحلة �لتســــجيل، ستدعو �حلاجة 

=Y =جر�s هذ� �لتحديد . مرحلة �لترميز.

±ثا� iع �لبيانا3  - ٤
 Y2ُتجر' /��ســــتها �الستقصائية �أل Vل� Bفيما يتعلق بالبلد�  - ٨٢٤
 tلتوفيق بني /�جة �لشمو� Y= هنا� حاجة Bالستخد�\ �لوقت، قد تكو

�2لســــهولة . �ستخد�\ �لتصنيف. 2كما ُ�كر )عال]، إلمكاB �ستخد�\ 
 tهنا� حاجة للحصو Bعلى مستو` جتميع، ستكو( Ï Ëلتصنيف ح�
علــــى معلومــــا3 =ضافية . شــــكل متغv ســــياقي )2 عن طريق )ســــئلة 

�ستقصائية.
 tال تز� V2ال ســــيما تلــــك �ل ،B2فيمــــا يتعلــــق ببعض �لبلد�  - ٨٢٥
=حصــــا3�s �ليــــد �لعاملة فيها . مرحلة �إلعــــد�/ 2قد تكوB خXִדا . 
rاi tع �لبيانا3 �ملتعلقة بالقطا� غv �لنظامي gد2/، قد يكوB من 
�لصعــــب �لتميـيز بني �ألنو�� �ملختلفة من �لعمل �لد�خل . نطا! نظا\ 
�حلســــابا3 �لقومية ألغر�0 �لترميز حÏ Ë مســــتو` �لقسم �لرئيسي. 
2على ســــبيل �ملثاt، قد ال يكوB بإمكاB �ملســــتجيـبني �إلبال® عما =�� 
كانــــو� يعملــــوB . �لقطا� �لنظامــــي. 2قد يكوB مــــن �ألفضل طلب 
معلوما3 عن مكاB عمل �لفر/ �2ســــتخد�\ �لك كأسا~ للترميز بدًال 

من تر� �لقر�� سو�s للباحث )2 �ملستجيب.
2مــــن ناحية )خر`، فإB �لبلد�B �لV حتتاY= o تصنيف )كثر   - ٨٢٦
تفصيًال لألنشــــطة ميكنهــــا مو�sمة هذ� �لتصنيف مــــع )غر�ضها بإضافة 
rموعــــا3 )2 حتديد فئا3 . =طا� �ملجموعا3 باســــتخد�\ �موZ من 
ºســــة )�قا\ )2 ستة )�قا\. بيد )نه ينبغي )B تالحظ �لبلد�B )نه بسبب 
�لتعقيد�3 �لV تشــــو( iع 2حتليل بيانا3 �ستخد�\ �لوقت، قد يؤ/' 
�لتفصيــــل �لز�ئد عن �حلد =Y �إلثقاt على �ملســــتجيـبني، 2=طالة �لوقت 

�ملقضي . iع �لبيانا3، 2تعقيد عملية �لترميز.
2قــــد حتتاo �لبلد�B )يضY= G توفv تعا�يف تشــــغيلية لبعض   - ٨٢٧
�ملفاهيــــم �ملســــتخدمة . �لتصنيــــف. 2مــــن �ألمثلة �uامــــة على �لك: 
 vالعتبا�'، �2ملجتمع �ملحلي، �2ملؤسســــا3 غ� vملشــــر�2 �لعائلي غ�
�uا/فه للربح مبا . �لك �ملؤسســــا3 غu� vا/فة للربح �لO Vد\ �ألسر 

�ملعيشية.

تطبيقا3 على �لتبويب �2لتحليل  - ٥
يقصــــد بأقســــا\ �لتصنيف �لرئيســــية �لـــــ ١٥ )B تكوB مبثابة   - ٨٢٨
طو�ئــــف تبويب عامة لنو� �لنشــــا¦. 2هذ] �ألقســــا\ �لرئيســــية هامة 
ملعظــــم �لتحليال3 �لV تفحص �ألمنــــا¦ . Oصيص �لوقت 2فقG لنو� 
�ألنشــــطة حســــب �جلنس، �2لفئة �لعمرية، �2ملوضع �جلغــــر�.، 2يوفر 
�لتقســــيم �إلضــــا. على مســــتويا3 �أل�قا\ �لثالثــــة )2 �أل�بعة تفاصيل 
كافية للتحليال3 �لV تركز على )نو�� معينة من �ألنشــــطة /�خل هذ] 

�ألقسا\ �لرئيسية.
2مــــن ناحية )خر`، قــــد يكوB من �ملرغو( فيه �ســــتخد�\   - ٨٢٩
طو�ئف )قل تفصيًال لبعض )نو�� �لتحليال3. 2بتوفv ثالثة مســــتويا3 
من �لتصنيف (�ألقســــا\ �لرئيســــية، �2ألقســــا\، �2ملجموعــــا3)، يقد\ 
�لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة ألغر�0 =حصا3�s �ســــتخد�\ �لوقت =طا� 
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عمل لتصنيفا3 قابلة للمقا�نة للبيانا3 على مستويا3 تفصيل ªتلفة. 
2ميكن جتميع �ألقســــا\ �لرئيســــية �لـ ١٥ بصو� uــــا معناها فيما يتعلق 
بتحليــــال3 مــــن قبيل تلــــك �لV تركز على مؤشــــر�3 2قــــت �لفر�®، 
�2لعمل �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية �2لعمل غv �لد�خل 
 vنطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية، �2لعمل �ملدفو� �ألجر �2لعمل غ .

�ملدفو� �ألجر.

(Ås) Xª لقائمة على �طا� عمل	لتبويب 	ئف 	طو  ( P )

 Z± يــــو�/ �لتصنيــــف �لرباعي للوقــــت �لذ' 2ضعــــه /�غفني  - ٨٣٠
(Dagfinn Ås (1978))، �ســــتنا/� =Y )فــــكا� [. /. باتر2شــــيف 
(V.D. Patrushev)، )حد �ألمثلة على �لك. 2قد �سُتخد\ هذ� �لنهج 
. حتليل نتائج كثv من /��سا3 �ستخد�\ �لوقت �2إلبال® عنها. À2د/ 
�إلطا� iيع �أل2قا3 بوصفها =ما: ( ) ) �قت6 ضر�	يÁ 6د\ �حتياجا3 
فسيولوجية )ساسية، )2 (() �قت6 متعاقد5 عليه صر�حة فيما يتعلق بعمل 
مربــــح )2 باالنتظا\ . مد�ســــة، )2 (o) 2قتG مرتبطG به يلتز\ به �لفر/، 
 sيتبقى . حالة �لوفا dخدمة بديلة له )2 (/) �قت فر� s2لكن ميكن شر�
باألنو�� �لثالثة �ألخر`. 2يوضح �جلدt2 ١٩ كيف ميكن Zيا/ جتميع 

�ألقسا\ �لرئيسية للتصنيف �لد�2 لألنشطة باستخد�\ هذ� �إلطا�.

تبويب 	ألقسا! 	لرئيسية على PساQ �طا� عمل   (d)
نظا! 	حلسابا) 	لقومية

�ســــتخدمت �لتحليال3 �لV تركــــز على �لقضايا ��3 �لصلة   - ٨٣١
 vملدفــــو� �ألجر 2تقيـيم �لعمل غ� vبالعمــــل �ملدفو� �ألجر �2لعمل غ
�ملدفو� �ألجر طو�ئف �لتبويب �لV تظهر rاميع )نشطة �لعمل �لد�خل 
. نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية، 2)نشطة �لعمل غv �لد�خل . نطا! 
 Gإلنتاجية. 2كما نوقش سابق� vنظا\ �حلســــابا3 �لقومية �2ألنشــــطة غ
بالفعل . هذ� �لفر�، توفر �ألقسا\ �لرئيسية للتصنيف �لد�2 لألنشطة 
هيكًال متســــقG مع =طا� عمل نظا\ �حلســــابا3 �لقومية 2من Ê تســــهل 
�لتبويــــب . هذ� �لصــــد/. 2تر/ . �جلدt2 ٢٠ خطة تبويب )ساســــية 
تعكــــس �لــــك. بيد )نه جتــــد� مالحظة )نه فيما يتعلــــق بطو�ئف �لعمل 
�لد�خــــــل . نــطا! نظــا\ �حلســــابا3 �لقومــية (�ألقــســــا\ �لرئيــســــية 
05-01)، التعتX بعض �ألنشــــطة بوجه عا\ )Sا تشــــكل 2قتG =نتاجيG؛ 
2هذ] �ألنشــــطة تشــــمل �لوقــــت �ملخصــــص لالنتقــــاال3 )2 لالنتظا� 
غv �ملتعلق مباشــــر بالنشــــا¦ �إلنتاجي، �2لبحــــث عن عمل، 2فتر�3 
�الســــتر�حة �لطويلة. 2ألغر�0 �لتحليل �لعا\ لتخصيص �لوقت، تدعو 
�حلاجة =Y �لتفرقة بينها؛ بيد )نه ألغر�0 �لتقيـيم . �حلســــابا3 �لتابعة 
لقطا� �ألسر �ملعيشية، قد Oتا� �لبلد�B طر» �لك �لوقت من تقدير�3 

�لوقت �إلنتاجي.

حتليل �نتا+ 	ألسر 	ملعيشية  (+)
 3�sُيقســــم هيكل �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا  - ٨٣٢
�ســــتخد�\ �لوقــــت )نشــــطة �لعمل �لد�خــــل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 
 �لقومية �لV ميا�سها �ألفر�/ =r Yموعتني �ئيسيتني فيما يتعلق بالوحد

فئا) 	لتبويب باســــتخد	! �طا� عمل   - ١٩ 2
	جلــــد
(Ås) Xª

�ألقساP �لرئيسية للتصنيف �لد�¡ لألنشطة ألغر�s :نو�K �لوقت
Uحصا�R' �ستخد�P �لوقت

~�
�لرعاية �2لعناية �لشخصيتا15B	لوقت 	لضر

	لوقت 	ملتعاقد عليه 

:dلعمل حلسا	
�لشركا3، 2)شبا] �لشركا3، �2حلكومة، 01

�2ملؤسسا3 غu� vا/فة للربح
:v العتبا�ية	 bلعائلية غ	ملشا�يع 	 dلعمل حلسا	

)نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
)نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ
)نشطة �لتشييد04
تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05
�لتعلم09

	لوقت 	ملرتبط به

	لعمل:
تقدمي �خلدما3 �ملنـزلية غv �ملدفوعة �ألجر 06

 لالســــتخد�\ �لنهائــــي �خلــــا« . �ألســــر
�ملعيشية

توفــــv خدما3 منح �لرعايــــة غv �ملدفوعة 07
�ألجر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية

تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مساعدته 08
لألسر �ملعيشية �ألخر`


قت 	لفر	¬

�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10
حضو�/Zيا� �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، 11

�2لترفيهية �2لرياضية
مما�سة �uو�يا3 �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية 12

�ألخر`
�الشــــتر�� . �أللعا( �لرياضيــــة �لد�خلية 13

�2خلا�جيه
14'vستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�
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�ملؤسســــية �لV تنتج �ملخرجا3: �ألنشــــطة �لV يؤ/يها �ألفر�/ بوصفهم 
)فر�/� . �ألســــر �ملعيشــــية 2تسهم . =نتاo �ألســــر �ملعيشية، �2ألنشطة 
�لــــV يؤ/يها �ألفر�/ 2تســــهم . =نتاo �لوحــــد�3 �ملنتمية =Y قطاعا3 
)خر` غv قطا� �ألســــر �ملعيشــــية. 2هكذ� ميكن Zيا/ توســــيع نطا! 

طو�ئــــف �لتبويب �ألساســــي �لقائمة على =طا� عمل نظا\ �حلســــابا3 
�لقومية �ملبني . �جلدt2 ٢٠ بغر0 حتليل جو�نب =نتاo قطا� �ألســــر 
�ملعيشية - مع �لتميـيز، على سبيل �ملثاt، بني �إلنتاo �لد�خل . نطا! 
نظا\ �حلسابا3 �لقومية �2إلنتاo غv �لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 
�لقومية )2 بني �إلنتاo �لسوقي 2غv �لسوقي. 2فيما يتعلق ֲדذ� �لتطبيق، 
 Y= 02 تقيـيم �ألنشــــطة . �ألقسا\ �لرئيسية Y= هنا� حاجة Bســــتكو
 G05 . مســــتو` �أل�قا\ �لثالثة �2جلمع بينها . طو�ئف مناسبة. �2هن
بالتحليل �ملطلو(، قد تدعو �حلاجة =Y �حلصوt على معلوما3 =ضافية 
عن �ألنشــــطة، 2على ســــبيل �ملثاt، هل �إلنتاo ســــوقي )\ غv سوقي. 

2ُتناقش )/نا] �ملفاهيم ��3 �لصلة.
�ألسر �ملعيشية بوصفها منتجة

 Vألســــر �ملعيشية بأنه يشمل �ألنشطة �ل� oميكن 2صف =نتا  - ٨٣٣
”يقو\ ֲדا )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية، )2 ألجلهم، 2هي �ألنشطة �لV ميكن 
�الســــتعاضة عنها بسلع سوقية، )2 خدما3 مدفوعة �ألجر، =�� كانت 
�لظر2[ مثل �لدخل، 2)2ضا� �لســــو!، �2مليوt �لشــــخصية تســــمح 
بتفويض )/�s �خلدمة =Y شــــخص ما خا�r oموعة �ألســــر �ملعيشية“ 
(�يــــد، ١٩٣٤، على �لنحو �ملذكو� . كويزB، ١٩٧٨). �2ألنشــــطة 
�لV يؤ/يها )فر�/ �ألســــر �ملعيشية ألغر�0 =نتاo �ألسر �ملعيشية تصنف 
. �لتصنيــــف �لد�2 لألنشــــطة =Y طائفتني عامتــــني لإلنتاo )2 �لعمل 
�لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية �2إلنتاo )2 �لعمل غv �لد�خل 

. نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية.
UنتاT �ألسر �ملعيشية �لد�خل u نطا� نظاP �حلسابا' �لقومية

=B =نتــــاo �ألســــر �ملعيشــــية، . نظــــا\ �حلســــابا3 �لقومية،   - ٨٣٤
”Àد� . �ملشــــا�يع �لV ميتلكها 2يســــيطر عليها مباشر )فر�/ �ألسر 
�ملعيشية، سو�s بصو� فر/ية )2 . مشا�كة مع �لغv“ (جلنة �جلماعا3 
�أل2�2بية 2±خرB2، ١٩٩٣، �لفقر ٤-١٣٩). 2هنا� فر! ها\ يتمثل 
. )نه عندما ”يعمل )فر�/ �ألســــر �ملعيشية كموظفني . �لشركا3، )2 
)شــــبا] �لشــــركا3 )2 �حلكومة، فإB �إلنتاo �لذ' يسهموB فيه Àد� 
خا�o قطا� �ألسر �ملعيشية“ (�ملرجع نفسه). 2مفهو\ �ألسر �ملعيشية 
 vلذ' تقو\ به ”�ملشــــا�يع �لعائلية غ� oإلنتا� Y= vيشــــ Gبوصفها منتج
 G2 =نتاج( Gســــوقي Gما =نتاج= Bيكو B( ميكن oالعتبا�ية“. 2هذ� �إلنتا�

غv سوقي.
��ملشــــا	يع �لعائليــــة �لســــوقية غI �العتبا	ية تنتج �لســــلع )2   - ٨٣٥
 Gتشتر� فعلي B( خلدما3 بغر0 �لبيع )2 �ملقايضة . �لسو!. ”2ميكن�
. )' نــــو� من )نو�� �ألنشــــطة �إلنتاجية - �لز��عــــة، )2 �لتعدين، )2 
�لتصنيع، )2 �لتشــــيـيد، )2 �لتوZيع بالتجزئــــة )2 =نتاo )نو�� )خر` من 
 Bتتر�2» هذ] �ملشا�يع من )شخا« فر�/` يعملو B( خلدما3. 2ميكن�
 tلو�قع )' �)~ ما� . Bكباعة . �لشو��� )2 منظفي )حذية ال ميلكو

تبويب 	ألقســــا! 	لرئيســــية باستخد	!   - ٢٠ 2
	جلد
�طا� عمل نظا! 	حلسابا) 	لقومية

aلنشا� Kنو sلرئيسية للتصنيف �لد�¡ لألنشطة ألغر�� Pألقسا�
Uحصا�R' �ستخد�P �لوقت

	لعمل 	لد	خل 
v نطاu نظا! 

	حلسابا) 	لقومية 

:dلعمل حلسا	
�لشركا3، 2)شبا] �لشركا3، �2حلكومة، 01

�2ملؤسسا3 غu� vا/فة للربح
:v العتبا�ية	 bلعائلية غ	ملشا�يع 	 dلعمل حلسا	

)نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
)نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ
)نشطة �لتشييد04
تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05

	لعمل غb 	لد	خل 
v نطاu نظا! 

	حلسابا) 	لقومية

	لعمل:
تقدمي �خلدما3 �ملنـزلية غv �ملدفوعة �ألجر 06

 لالســــتخد�\ �لنهائــــي �خلــــا« . �ألســــر
�ملعيشية

توفــــv خدما3 منح �لرعايــــة غv �ملدفوعة 07
�ألجر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية

تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مساعدته 08
لألسر �ملعيشية �ألخر`

	ألنشطة
غb 	إلنتاجية

�لتعلم09
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10
حضو�/Zيا� �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، 11

�2لترفيهية �2لرياضية
مما�سة �uو�يا3 �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية 12

�ألخر`
�الشــــتر�� . �أللعا( �لرياضيــــة �لد�خلية 13

�2خلا�جيه
14'vستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�
15Bلرعاية �2لعناية �لشخصيتا�



١٦٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 للتصنيع، )2 �لتشيـيد )2 �خلدما3 vمشا�يع كب Y= خا« ֲדم B2 مكا(
 .(٤-١١٤ 2تضــــم عد/� كب�v من �ملوظفني“ (�ملرجع نفســــه، �لفقر
2هذ] �ملشــــا�يع تشــــمل )يضG �لشــــر�كا3 غv �العتبا�ية �لV تعمل . 
=نتاo �لســــلع )2 �خلدما3. 2بعض ªرجا3 هؤالs �ملنتجني �لســــوقيـني 
ميكن �إلحتفاÙ ֲדا ألغر�0 �الستهال� من جانب )فر�/ �ألسر �ملعيشية 
�لV ينتمي =ليها مالك �ملشر�2. 2متثل ”مشا�يع �لقطا� غv �لنظامي“ 

جز�sً من �ملشا�يع �لعائلية �لسوقية غv �العتبا�ية.
2عندما يعمل )فر�/ �ألسر �ملعيشية . =نتاo �لسلع �2خلدما3   - ٨٣٦
لالستخد�\ �لنهائي �خلا« ֲדم، يقاS= tم يقوموB به حلسا( �ملشا	يع 
�لعائلية غI �العتبا	ية �ل| تنتج لالستخد�P �لنهائي �خلاE. 2تعمل تلك 
�ملشــــا�يع . �إلنتاo غv �لســــوقي 2قد تتألف مما يلي (�ملرجع نفســــه، 

:(٤-١٤٩ 2 ٤-١٤٨ Bلفقرتا�
مز��عو �لكفا[ )2 غvهم �ملشــــتغلوB بإنتاo �لسلع �لز��عية   -

لالستهال� �لنهائي �خلا« ֲדم.
�ألســــر �ملعيشية �ملشــــتغلة بتشــــيـيد �ملســــاكن �خلاصة ֲדا )2   -
�ملنشــــآ3 �ألخر` لالستخد�\ �خلا« ֲדا، )2 . �لتحسينا3 

)2 �لتوسعا3 �إلنشائية للمساكن )2 �ملنشآ3 �لقائمة.
�ألســــر �ملعيشــــية �ملشــــتغلة بإنتاo ســــلع )خر` لالستهال�   -
�خلــــا« ֲדا مثل �ألقمشــــة، �2ملالبــــس، �2ألثا�، �2لســــلع 
�ألخر` لألسر �ملعيشية، �2ملو�/ �لغذ�ئية (Æال[ �لوجبا3 

لالستهال� �لفو�').
�ألسر �ملعيشية �لV تنتج �خلدما3 �ملنـزلية لالستهال� �خلا«   -

ֲדا باستخد�\ خد\ مدفوعي �ألجر.
�ألســــر �ملعيشــــية �لV تنتج خدما3 �إلســــكاB لالســــتهال�   -

�خلا« ֲדا.
 B2تنتج �لســــلع على )سا~ طوعي (بد Vألســــر �ملعيشية �ل�  -

)جر).
�ألســــر �ملعيشــــية �لــــV تنتج �خلدمــــا3 على )ســــا~ طوعي   -
(بدB2 )جر) . 2حد�3 خا�o قطا� �ألســــر �ملعيشــــية مثل 
 Vا/فة للربح، �2ملد��~، �2ملستشفيا3 �لu� vملؤسســــا3 غ�

تنتج �خلدما3 بعماt مستخدمني.
rموعــــا3 �ألســــر �ملعيشــــية �لV تشــــتغل بأعماt �لتشــــيـيد   -
�جلماعي للمبا?، �2لطر!، �2جلسو�، =¸، لينتفع )فر�/ها )2 

rتمعها �ملحلي Æدماִדا �ملجانية.
�2ملشــــا�يع �لV تنتج �لســــلع ميكن )B تبيــــع )' ناتج فائض   - ٨٣٧
عــــن �حتياجاִדا، 2لكنها =�� كانت تقو\ على 2جه �إلعتيا/ ببيع معظم 

ناجتها، فينبغي )B تعامل بوصفها منتجة سوقية.

UنتاT �ألسر �ملعيشية غI �لد�خل u نطا�
نظاP �حلسابا' �لقومية

تتعلق )نشطة =نتاo �ألسر �ملعيشية غv �لد�خل . نطا! نظا\   - ٨٣٨
�حلسابا3 �لقومية بنوعني من �ألنشطة:

=نتاo )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية للخدما3 �ملنـزلية لالســــتخد�\   -
 Bلقسما� ،tجر (�نظر، على سبيل �ملثا( B2لنهائي �خلا« بد�

.(07 2 06 Bلرئيسيا�
=نتاo )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية للخدما3 غv �ملدفوعة �ألجر   -
لألســــر �ملعيشية )2 �لوحد�3 �ملؤسسية �ألخر` (�نظر، على 

سبيل �ملثاt، �لقسم �لرئيسي 08).
�إلنتاT �لسوقي �غI �لسوقي

تنشــــأ عن �إلنتــــاo °رجا' من �لســــلع �2خلدما3. 2ميكن   - ٨٣٩
تصنيف �لناتج بوصفه سوقي6 )2 غI سوقي. 2. =طا� نظا\ �حلسابا3 
�لقومية، فإB �لناتج �لســــوقي هو ”�لناتج �لــــذ' يبا� بأÐاu Bا /اللتها 
مــــن �لناحيــــة �القتصا/ية )2 ¿ر' تصريفه . �لســــو!، )2 يكوB معد� 
لبيعه )2 تصريفه . �لســــو! على Äو ±خر“ (جلنة �جلماعا3 �أل2�2بية 
2±خــــرB2، ١٩٩٣، �لفقر ٦-٤٥)١٠٦. )ما �لناتج غv �لســــوقي فإنه 
يتألف من �لناتج �لذ' تنتجه لإلستخد�\ �لنهائي �خلا« �ملشا�يع �لعائلية 
غــــv �العتبا�ية (مبا . �لــــك =نتاo �لكفا[)، �2لســــلع �ملنتجة بغر0 
قيا\ �ملشــــا�يع بتكوين =iا� �)~ �ملاt �لثابت �خلا« ֲדا، 2”�لســــلع 
�2خلدما3 �لفر/ية )2 �جلماعية �لV تنتجها �ملؤسسا3 غu� vا/فة للربح 
�لO Vد\ �ألســــر �ملعيشية )2 �حلكومة 2تقد\ rانG، )2 بأÐاB ليست uا 
/اللتها من �لناحية �القتصا/ية للوحد�3 �ملؤسسية �ألخر` )2 �ملجتمع 

.(٦-٤٩ �ملحلي ككل“ (�ملرجع نفسه، �لفقر
�2هنــــG بنــــو� �لناتــــج، ميكن تصنيــــف �ملنتجــــني كمنتجني   - ٨٤٠
 oإلنتا� Bيكــــو B( مماثلة، ميكن ســــوقيـني )2 غv ســــوقيـني؛ 2بصــــو�
ســــوقي )2 غv ســــوقي. 2فيمــــا يتعلق بالوحــــد�3 �ملؤسســــية، يتمثل 
�ملنتجوB �لســــوقيوB . �لشركا3 �ملالية �2لشركا3 غv �ملالية، 2)شبا] 
�لشركا3، �2ملشا�يع �لعائلية غv �العتبا�ية. 2من ناحية )خر`، يتمثل 
 Vألسر �ملعيشية �ل� B( لسوقيـني . �حلكومة �لعامة؛ كما� vغ Bملنتجو�
تنتج الســــتخد�مها �لنهائــــي �خلا« )2 بغر0 تكويــــن �)½اuا �لثابت 
 Vا/فة للربح �لu� vملؤسسا3 غ� B( سوقية. 2. حني vمنتجة غ Xتعت
Oد\ �ألســــر �ملعيشية �2ملؤسسا3 غu� vا/فة للربح �لV متوuا �حلكومة 
. �ملقــــا\ �ألt2 تعتــــX منتجــــة غv ســــوقية، فإB �ألنــــو�� �ألخر` من 

١٠٦ يقاB= t �ألÐاB تكوB `ا �اللتها من �لناحية �القتصا�ية عندما يكوu Bا تأثv ها\ 

 . B2يرغب �ملشــــتر Vعرضها 2على �لكميا3 �ل . Bيرغب �ملنتجو Vعلــــى �لكميا3 �لــــ
.(٦-٤٥ شر�ئها (جلنة �جلماعا3 �أل2�2بية 2±خرB2، ١٩٩٣، �لفقر



١٦١

�لوقت  Pستخد��  '�RحصاU  sألغر� لألنشطة  �لمقتر�  �لد�لي  �لتصنيف   - عشر  ثالث 

�ملؤسســــا3 غu� vا/فة للربح قد تكوB منتجة ســــوقية )2 غv ســــوقية 
�هنG بغرضها.

2فيما يتعلق بتقدير �لناتج �ملحلي �إلiا�، فإB نظا\ �حلسابا3   - ٨٤١
�لقوميــــة يتناi t2يع �إلنتاo �لســــوقي �2إلنتاo غv �لســــوقي للقطا� 
�حلكومــــي �2ملؤسســــا3 غu� vا/فة للربح �لV تنتج �لســــلع �2خلدما3 
بعماt مســــتخدمني. i2يع �إلنتاo غv �لســــوقي �آلخر ليست له قيمة 

. نظا\ �حلسابا3 �لقومية.

حتليل 	لعمل 	ملدفو] 	ألجر 
غb 	ملدفو] 	ألجر  (�)

يتســــم �لتميـيز بني �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر   - ٨٤٢
باأل�ية . كثv من �الســــتخد�ما3 �لتحليلية �uامة لبيانا3 �ســــتخد�\ 
�لوقت �لV نوقشت . �جلزs �ألt2 من هذ� �لدليل. 2هذ� �لتميـيز )ساسي 
للخصائــــص �ملميز ألنشــــطة �لعمل �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 
�لقومية 2)نشــــطة �لعمل غv �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية 
2بالتــــا� )�2/�ا بصو� صرÀة (على ســــبيل �ملثاt، �خلدما3 �ملنـزلية 
�ملدفوعة �ألجر) 2بصو� ضمنية على حد ســــو�s . �ألقســــا\ �لرئيسية 

للتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.
 Bلفر/ يشــــتغل بنشا¦ عمل مدفو� �ألجر =�� كا� B= t2يقا  - ٨٤٣
�لفــــر/ Àصل على تعويض )2 )جر، نقــــد� )2 عينG، مقابل �لعمل �لذ' 
يتم. 2ُمدَخل �لعمل . �ألنشــــطة �لو�قعة ضمن حد �إلنتاo �لد�خل . 
نطــــا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية له تعويض مقابــــل، بصر[ �لنظر عما 
=�� كاB يدفع للعامل )جر بالفعل )\ ال. 2ُمدَخل �لعمل �ملدفو� �ألجر 
� قيمته 2ُتسجل . نظا\ �حلسابا3 �لقومية كتعويض. 2قد  بالفعل ُتقدَّ
يكوB �لتعويض . شكل )جو� )2 مرتبا3، )2 عمولة من �ملبيعا3، )2 
مدفوعــــا3 بالقطعة، )2 مكافــــآ3 )2 مدفوعا3 عينية مثل �ألغذية، )2 

�إلسكاB )2 �لتد�يب.
2)نشطة �لعمل غv �ملدفو� �ألجر ميكن )B تنتمي =Y �2حد   - ٨٤٤

من ºسة )نو��:
�لعمل �لذ' يؤ/يه :حد عماm �لعائلة بد�� :جر١٠٧.  -

�لعمــــل غv �ملدفو� �ألجر �لذ' تؤ/يه �ألســــر �ملعيشــــية .   -
 oلســــلع الســــتخد�مها �لنهائي �خلا« مبا . �لك =نتا� oنتا=

�لكفا[.

�خلدما3 �لطوعية غv �ملدفوعة �ألجر �ملقدمة للمؤسســــا3   -
 tتنتــــج �لســــلع �2خلدمــــا3 بعما Vا/فــــة للربــــح �لu� vغــــ

مستخدمني.
�لعمــــل غv �ملدفو� �ألجر �لذ' تؤ/يه �ألســــر �ملعيشــــية .   -

=نتاo �خلدما3 الستخد�مها �لنهائي �خلا«.
�خلدما3 �لطوعية غv �ملدفوعة �ألجر �ملقدمة للمؤسســــا3   -

غu� vا/فة للربح �لO Vد\ �ألسر �ملعيشية.
 vمن )نشــــطة �لعمل غ Y2ألنو�� �لثالثة �أل� B( 2مــــن �أل�ية مالحظة
�ملدفو� �ألجر متثل )نشطة =نتاo /�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية. 
 Gنظري Bلنوعني �أل2لني من �ألنشــــطة يدخال� B2فضــــــًال عن �لك، فإ
. تقدير �لناتج �ملحلي �إلiا� مع )نه، من �لناحية �لعملية، قد ُيبخس 
تقدير�ا بســــبب �الفتقا� =Y �لبيانا3؛ 2مــــن ناحية )خر`، ال تدخل 
 vملدفوعة �ألجر �ملقدمة للمؤسســــا3 غ� vقيمة �خلدمــــا3 �لطوعية غ

�uا/فة للربح . تقدير �لناتج �ملحلي �إلiا�.
2يوجــــز �جلدt2 ٢١ �لعالقا3 بــــني �ملنتجني �2لعمل �لوثيقة   - ٨٤٥
 3�sلصلة باإلطا� �ملفاهيمي للتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا�
�ســــتخد�\ �لوقــــت �2لV نوقشــــت . هــــذ� �لفر�. 2تقــــو\ �لوحد�3 
 vملخرجا3 �لناجتة ســــوقية )2 غ� Bملؤسســــية بأنشــــطة عمل 2قد تكو�
ســــوقية. i2يــــع �ملخرجا3 �لســــوقية ناجتة عن )نشــــطة =نتاجية /�خلة 
 oهنا� )نشــــطة عمل تند� B( vنطــــا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية غ .
ضمن حد �إلنتاo �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية تنتج عنها 
ªرجــــا3 غv ســــوقية. �2لعمل غv �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 
�لقومية ينشأ عنه =نتاo غv سوقي. 2قيمة كل عمل مدفو� �ألجر (كل 
عمل مدفو� �ألجر هو عمل /�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 �لقومية) 
2كذلــــك �لعمل غv �ملدفو� �ألجر �لد�خل . نطا! نظا\ �حلســــابا3 
�لقوميــــة يدخل . تقديــــر�3 �لناتج �ملحلي �إلiا�؛ 2ُيعتX حســــا( 
�ألسر �ملعيشية فيما يتعلق بالعمل غv �ملدفو� �ألجر �لد�خل بكامله . 
 نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية 2قيمته جز�sً من �لدخل �ملختلط لألسر
�ملعيشــــية. )ما �لعمل غv �لد�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية فإنه 
يســــتبعد بكامله من تقدير �لناتج �ملحلي �إلiا�؛ 2باإلضافة =Y �لك، 
يُــــد�o بعــــض �لعمل �لطوعــــي . حد �إلنتاo �لد�خــــل . نطا! نظا\ 

�حلسابا3 �لقومية 2لكن ال تقد� له قيمة . �لناتج �ملحلي �إلiا�.

	لعالقة بقائمة ترميز 	ألنشطة للمكتب 	إلحصائي   - 
	


بية�
للجماعا) 	أل

ُيقصــــد بالتصنيــــف �لد�2 �ملقتر» لألنشــــطة توفv 2ســــيلة   - ٨٤٦
إلجر�s /��ســــا3 مقا�نة شــــاملة لعد بلد�B. 2باملثــــل، 2ُضعت قائمة 
 ترميز �ألنشــــطة للمكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية ֲדد[ Zيا/

 B2لعائلة بد� tعما Y= ١٠٧ . �لتصنيــــف �لد�2 للوضع �لوظيفي لعا\١٩٩٣، يشــــا�

)جــــر بأSــــم عماt �لعائلة �ملســــا�وB. 2هم يقوموB بأنشــــطة =نتاo /�خــــل . نطا! نظا\ 
�حلســــابا3 �لقومية حلسا( مشــــر�2 عائلي غv �عتبا�' ميتلكه )حد )فر�/ �ألسر �ملعيشية 

2لكنهم ال ÀصلوB على تعويض.



١٦٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

 sألعضا� Bُتجمع . �لبلد� Vمكانية مقا�نة بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت �ل=
 Y= . �الحتا/ �ألÛ2�2 2بلد�B شــــر! )2�2با (برنامج تقدمي �ملســــاعد
بولند� 2هنغا�يا إلعا/ تشكيل هياكل �القتصا/). 2كما )Sا �ستفا/3 
متامG من �خل3�X �لســــابقة، 2من �ملشــــر�2 �ملتعــــد/ �ألقطا� للبحو� 
�ملقا�نة مليز�نيا3 �ستخد�\ �لوقت، �2لتعديال3 �لقطرية . )2�2با (قا\ 
١٨ بلد� باختبا� مشــــر�2 �ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية)، 
 X2كند� 2)ستر�ليا، �ســــتفا/ �لتصنيف �لد�2 �ملقتر» لألنشطة من �خل
. 2ضع قائمة �ألنشــــطة للمكتب �إلحصائــــي للجماعا3 �أل2�2بية. 
2هنــــا� . �لو�قع تو�فق قو' بني �لتصنيفني (�نظر �ملرفق ٢٢ لالطال� 
على �لتفاصيل). �2لتو�فق . مستو` �لقسم �لرئيسي (�لرمز �ملؤلف من 
�قم �2حد للمكتب �إلحصائــــي للجماعا3 �أل2�2بية، �2لرمز �ملؤلف 

.٢٢ t2من �قمني للتصنيف �لد�2 لألنشطة) مبني . �جلد
2بوجه عا\، تتفق �ألقسا\ �لرئيسية للتصنيف �لد�2 لألنشطة   - ٨٤٧
مع �2حد من �لرموZ �ملؤلفة من �قم �2حد . قائمة �ملكتب �إلحصائي 
 Xللجماعا3 �أل2�2بية. 2يتضمن �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة عد/� )ك
من �لطو�ئف �لرئيســــية �ملتفقة مع �موZ �ملكتب �إلحصائي للجماعا3 

 �أل2�2بيــــة �ملؤلفة من �قم �2حد فيما يتعلق بالوظيفة، �2عاية �ألســــر
 . Gيع �ألنشطة تقريبi2 .الجتماعية �2لترفيه� �ملعيشية �2لعائلة �2حليا
مستو` �لقسم 2مســــتو` �لرقمني . �لقائمتني متشاֲדة )يضG؛ 2تتمثل 

�الختالفا3 �لرئيسية فيما يلي:
iيع �ألنشــــطة �لV تعتX )نشطة عمل مصنفة . �مز 2حيد   -
مؤلف من �قم �2حد . قائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا3 
�أل2�2بية: يرتبط �لعمل بوجه عا\ بالعمالة �لنظامية؛ À2تو' 
�لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة على ºسة )قسا\ �ئيسية للعمل، 

مع ��تبا¦ قسم �ئيسي �2حد بالعمالة �لنظامية.
 B( ميكن Vيصنــــف �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة �ألنشــــطة �ل  -
تنــــد�o من ناحية �ملفاهيم ســــو�s . =طا� �لعمل �لد�خل . 
نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية )2 �لعمل غv �لد�خل . نطا! 
نظا\ �حلســــابا3 �لقومية بوصفها عمًال /�خًال . نطا! نظا\ 
�حلســــابا3 �لقومية؛ 2تصنف بعض هذ] �ألنشــــطة بوصفها 
عمًال غv /�خل . نطا! نظا\ �حلسابا3 �لقومية . تصنيف 
�ملكتب �إلحصائي للجماعــــا3 �أل2�2بية 2تد�o حتت بند 

	لعالقة بني 	ملنتجني 
	لعمل   - ٢١ 2
	جلد


حد� 	إلنتا+/ 
	لوحد� 	ملؤسسية

غb سوقيةسوقية

	لشركا)، 
Pشبا^ 
	لشركا)

	ملشا�يع 	لعائلية
غb 	العتبا�ية

	حلكومة	ملؤسسا) غb 	�ا�فة للربح	ألسر 	ملعيشية

	حلساd 	خلا، 
	لسلع

	حلساd 	خلا، 
بعما2 مستخدمني	خلدما)

 bملؤسسا) غ	
	�ا�فة للربح 

	ل} kد! 	ألسر 
	ملعيشية

	حلكومة 	لعامة، 
 �
�
	لوطنية 

	لوطنية

��خل u نطا� نظاP �لعمل
�حلسابا' �لقومية

 Pنطا� نظا u خل��
�حلسابا' �لقومية

 Pنطا� نظا u خل��
�حلسابا' �لقومية

غI ��خل u نطا� 
نظاP �حلسابا' 

�لقومية

 Pنطا� نظا u خل��
�حلسابا' �لقومية

غI ��خل u نطا� 
نظاP �حلسابا' 

�لقومية

 Pنطا� نظا u خل��
�حلسابا' �لقومية

�لعمل مقابل بأجر
تعويض

 )جر بوصفه 
مستخدمG؛ /خل 

ªتلط*

�لعمل مقابل 
تعويض؛ متطو� 

tمقابل بد

�لعمل مقابل  
تعويض؛ منصب 

Ûنتخا�
 v)جرP �
بد
	لناتج 	ملحلي 

	إلDا�

مندمج . �لدخل 
 �ملختلط* لألسر

�ملعيشية

مندمج . �لدخل 
 �ملختلط* لألسر

�ملعيشية
 bجر (غP �
بد
�	خل v 	لناتج 
	ملحلي 	إلDا�)

معا/t لقيمة 
�خلدما3

خدما3 تطوعية 
rانية

خدما3 تطوعية 
rانية

”H. Arboleda “Time use data and valuation of unpaid work، 2ثيقة Ç تنشر (٢٠٠١). �ملصد	: 
 �لدخل �ملختلط هو �لفائض )2 �لعجز �لناشئ من =نتاo �ملشا�يع �لعائلية غv �العتبا�ية؛ 2هو Àتو' ضمنيG على عنصر تعويض مقابل �لعمل �لذ' قا\ به �ملالك، )2 )فر�/ �ألسر  *
�ملعيشــــية �آلخرB2، 2ال ميكن حتديد] بصو� مســــتقلة من عائد �ملالك بوصفه منظم �ملشــــر�2 2لكنه ال يتضمن فائض �الســــتغالt �آل من �ملساكن �لV يشغلها �ملالك (جلنة �جلماعا3 

.(٧-٨ �أل2�2بية 2±خرB2، ١٩٩٣، �لفقر



١٦٣

�لوقت  Pستخد��  '�RحصاU  sألغر� لألنشطة  �لمقتر�  �لد�لي  �لتصنيف   - عشر  ثالث 

مقا�نة بني 	لطو	ئف 	لرئيسية للتصنيف 	لد
� لألنشطة ألغر	E �حصا(	) 	ستخد	! 	لوقت  - ٢٢ 2
	جلد

بية�

تصنيفا) 	ملكتب 	إلحصائي للجماعا) 	أل

�ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية �ألقساP �لرئيسية للتصنيف �لد�¡ لألنشطة 
�لوظيفة1

�لعمل حلسا( �لشركا3، 2)شبا] �لشركا3، �2حلكومة، �2ملؤسسا3 01 
غu� vا/فة للربح

)نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ 
)نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ 
)نشطة �لتشيـيد04 
تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05 

�لد��سة2 �لتعلم09 

�عاية �ألسر �ملعيشية �2لعائلة3 
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملنـزلية غv �ملدفوعة �ألجر لالستخد�\ �لنهائي 06 

�خلا« /�خل �ألسر �ملعيشية
 07 �لعمل . تقدمي خدما3 منح �لرعاية غv �ملدفوعة �ألجر ألفر�/ �ألسر

�ملعيشية

�لعمل . تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مساعدته =Y �ألسر �ملعيشية 08 
�ألخر`

�لعمل �لطوعي �2الجتماعا43 

�حليا �الجتماعية �2لترفيه5 
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10 
حضو�/Zيا� �ألحد��/�ألماكن �لثقافية، �2لترفيهية �2لرياضية11 

�uو�يا3 �2أللعا(7 مما�سة �uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`12 

�أللعا( �لرياضية �2ألنشطة �خلا�جية 6 �الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جيه13 

 14'v8 �ستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه'v2سائط �إلعال\ �جلماه

 15Bلرعاية �لشخصية0 �لرعاية �2لعناية �لشخصيتا�

�النتقاال3 �2ستخد�\ �لوقت غv �ملحد/9 مند¨ة u �لطو�ئف �لرئيسية ��' �لصلة



١٦٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

”�عايــــة �ألســــر �ملعيشــــية �2لعائلة “. �2ألمثلــــة على �لك 
تشــــمل: ( ) ) جتميــــع �مليا] i2ع �حلطــــب؛ 2 (() �حلفظ 
 oنتا= (o) 2 ملعيشــــية؛� �2خلبز ألغر�0 �ســــتهال� �ألســــر
�ملشــــغوال3 �ليد2ية �2ملنســــوجا3؛ 2 (/) �لبســــتنة؛ 2 (هـ) 

�عاية �حليو�نا3 �ألليفة.
2. كال �لتصنيفني، يعامل ”�لتشــــيـيد �لرئيســــي لالستخد�\   -
�لنهائــــي �خلــــا«“ مثل تشــــيـيد منـزt 2=جــــر�s =صالحا3 
�ئيســــية بوصفــــه عمــــًال /�خــــًال . نطا! نظا\ �حلســــابا3 
�لقوميــــة؛ 2مع �لك، يصنف هذ� �لنشــــا¦ . =طا� ”�عاية 
�ألســــر �ملعيشــــية �2لعائلة“ . تصنيــــف �ملكتب �إلحصائي 

للجماعا3 �أل2�2بية، مصحوبG بشر».
يصنف ”�لقنص 2صيد �أل½ا�، 2قطف �لثما�، i2ع �لفطر   -
�2ألعشا(“ . =طا� )نشــــطة �لعمل �لد�خل . نطا! نظا\ 
�حلســــابا3 �لقوميــــة . �لتصنيف �لد�2 لألنشــــطة 2لكنها 
تصنــــف بوصفهــــا ”مما�ســــة =نتاجية“ . =طــــا� ”�أللعا( 
�لرياضية �2ألنشــــطة �خلا�جية“ . قائمة �ملكتب �إلحصائي 

للجماعا3 �أل2�2بية.
iيع )نشطة �لد��سة )2 �لتعلم غv �ملتعلقة بالد��سة �ملدفوعة   -
�ألجر ألغر�0 �لعمل تصنف بوصفها /��ســــة، 2على 2جه 
�لتحديد �لد��سة . 2قت �لفر�®، . قائمة �ملكتب �إلحصائي 
للجماعا3 �أل2�2بية؛ )ما �ل�Xمج �لد��سية �ملتعلقة باأللعا( 
�لرياضية u�2و�يا3 فإSا تصنف . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة 

. =طا� �لطو�ئف �خلاصة ֲדا 2ليس . =طا� �لطائفة �لرئيسية 
للتعلم.

�ألنشــــطة �لدينية ��3 �لصلة باملما�سا3 �لفر/ية ُتصنف .   -
=طا� �لرعاية �لشخصية . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة 2لكنها 
تصنف كأنشطة قائمة على �ملشا�كة . =طا� �لعمل �لطوعي 
�2الجتماعــــا3 . قائمــــة �ملكتــــب �إلحصائــــي للجماعا3 

�أل2�2بية.
ُتصنف )نشــــطة �حلصوt على �خلدما3 �لشــــخصية �2لطبية   -
. =طــــا� �لرعايــــة �2لعناية �لشــــخصيتني . �لتصنيف �لد�2 
لألنشــــطة 2لكنهــــا تصنف كأنشــــطة تســــو! 2خدما3 . 
=طا� ”�عاية �ألســــر �ملعيشــــية �2لعائلــــة“ . قائمة �ملكتب 

�إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية.
ُيصنــــف ”�خللو/ =Y �لر�حــــة“ . =طا� �حليــــا �الجتماعية   -
�2لترفيــــه . قائمة �ملكتــــب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية 
2لكنه ُيصنف . =طا� �لرعاية �لشخصية . �لتصنيف �لد�2 

لألنشطة.
تد�o )نشــــطة �النتقاال3 كأقسا\ ضمن �لطو�ئف �لرئيسية   -
��3 �لصلــــة . �لتصنيــــف �لــــد�2 لألنشــــطة؛ )مــــا قائمــــة 
�ملكتــــب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية فإSا تتضمن �مز� 
لالنتقاال3 مؤلفG من �قم �2حد، 2تصنف )نشطة �إلنتقاال3 

حسب �لغر0.



	ملرفقــا)





١٦٧

�ألهد���لد	�سة �الستقصائية�لبلد
�لد��سة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت )ستر�ليا

لعا\ ١٩٩٧
قيــــا~ )منــــا¦ �لنشــــا¦ �ليومي لألشــــخا« . )ســــتر�ليا لتحديد �لصــــو� �حلالية   -

الستخد�\ �لوقت . )ستر�ليا
/��ســــة �لفر2! . )منا¦ �لعمل �ملدفو� �ألجر 2عمل �ألســــر �ملعيشــــية �2ملجتمع   -

�ملحلي غv �ملدفو� �ألجر حسب �جلنس �2خلصائص �ملميز �ألخر`
=جر�s مقا�نا3 بالد��ســــة �الســــتقصائية لعا\ ١٩٩٢ لتحديــــد �لتغ3�v . )منا¦   -

�ستخد�\ �لوقت
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، �أل��ضي �لفلسطينية �ملحتلة

١٩٩٩-٢٠٠٠
توفv �لبيانا3 �إلحصائية �ملتعلقة بالوقت �لذ' قضا] �ألشخا« 2)نو�� �ألنشطة   -
�لV قامو� ֲדا، حســــب تعلقها برســــم �لسياســــا3 2صنع �لقر���3، مبا . �لك: 
�إلحصا3�s �ملتعلقة بالوقت �ملقضي . �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر، 
�2لوقت �لذ' قضا] �لعاطلوB . �لبحث عن �لوظائف، �2لوقت �ملقضي . )نشطة 

2قت �لفر�® �2عاية �ألطفاt �2ملسنني، �2ملعلوما3 �ملتعلقة باالقتصا/ �ملستتر
�لد��سة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت بنن

لعا\ ١٩٩٨
�حلصوt على �ملعلوما3 �ملتعلقة بالفر2! بني �جلنسني . �ستخد�\ �لوقت  -

�لد��ســــة �الستقصائية �لوطنية الستخد�\ �جلمهو�ية �لد2مينيكية
�لوقت لعا\ ١٩٩٥

تقيـيم حجم �لعمل غv �ملدفو� �ألجر  -
حتليل �شتر�� �ملر) �2لرجل . �لعمل غv �ملدفو� �ألجر  -

حتديد �ملتغ3�v ��3 �لصلة بالعمل غv �ملدفو� �ألجر  -
�لد��سة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت iهو�ية كو�يا

. iهو�ية كو�يا عا\ ١٩٩٩
تقدير ما يفعله �ألشــــخا«، 2كيف يقضوB 2قتهم، 2ما هو شكل �حليا �ليومية،   -
2كم من �لوقت يقضى . �لوظيفة �ملر³ة، �2لعمل غv �ملدفو� �ألجر، 2)نشــــطة 
2قت �لفر�®، �2ألنشطة �لشخصية، 2كيف Oتلف فئا3 �لسكاB �2لبلد�B . هذ] 

�جلو�نب
توفv بيانا3 )ساسية 2معلوما3 جديد عن حجم 2منط عمل �ملر) بدB2 )جر .   -

�ألسر �ملعيشية
�ستنتاo �آلثا� �ملترتبة . �لسياسة �لعامة من نتائج �لد��سة �الستقصائية الستخد�\   -
�لوقت مثل تقاســــم �لرجل �2ملر) للعمل . �ألســــر �ملعيشية لتحقيق �ملسا�2 بني 

�جلنسني، 2توZيع �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر . �ملناطق �لريفية
للمصر2فــــاi 3هو�ية ال2 �لدميقر�طية �لشعبية �الســــتقصائية  �لد��ســــة 

 2حــــد  :١٩٩٨ لعــــا\  �2الســــتهال� 
�ستخد�\ �لوقت

Zعة �أل���Z Gقيا~ �إلنتاجية . �لز��عة، 2)ساس  -
 vحلجــــم �2لقطا� غ� vلتجا�يــــة �لصغ� tعنصر �لعمــــل . �ألعما vقيــــا~ تأثــــ  -

�لنظامي
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، جنو( )فريقيا

لعا\ ٢٠٠٠
قيا~ 2حتليل �لوقت �لذ' يقضيه �ألفر�/ �ملختلفوB من يو\ آلخر  -

توفv معلوما3 جديد عن تقسيم �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر بني   -
�ملر) �2لرجل �2ملجموعا3 �ألخر`

=/ماo �لعمل غv �ملدفو� �ألجر . �حلسابا3 �لتابعة  -
 �كتساÃ� )ية (عمق بشأB �ألنشطة �إلنتاجية 2)نشطة 2قت �لفر�® ألفر�/ �ألسر  -

�ملعيشية
�كتســــا( �ملزيد من �لفهم ألنشــــطة =نتاجية مثل عمل �لكفا[، �2لعمل �لعرضي   -

�2لعمل . �لقطا� غv �لنظامي

	ملرفق ١
قائمة توضيحية ألهد	\ Dع 	لبيانا) 	لوطنية الستخد	! 	لوقت

١٦٧



١٦٨

�ألهد���لد	�سة �الستقصائية�لبلد
Bلد��ســــة �الســــتقصائية للرصد �لشامل عما� 

للمؤشر�3 �لوطنية �لسنوية، لعا\ ١٩٩٩
قيا~ �ســــتخد�\ �لفر/ للوقت ألغر�0 �لتحليــــل �الجتماعي �2القتصا/'، 2على   -
ســــبيل �ملثــــاt، �إلنتاجية، 2حجــــم �لقطا� غــــv �لنظامي، �2ألنشــــطة �القتصا/ية 

للمر)
�لد��ســــة �الســــتقصائية �لوطنية أل2ضا� غو�تيماال

�ملعيشة . غو�تيماال لعا\ ٢٠٠٠
توفv �لبيانا3 ��3 �لصلة بالسياســــا3 فيما يتعلق بأ2ضا� �ملعيشــــة . غو�تيماال   -

بغر0 قيا\ �حلكومة باستخد�مها . تصميم �ستر�تيجية Oفيف حد �لفقر
�لقيا\ بشكل )Ï2 باستكشا[ �لقضايا �ملتعلقة بسلو� �لعمل، 2كيف ميكن تطوير   -
سياســــا3 �حلكومة فيما يتعلق بوضع بر�مــــج �لتوظيف �2الحتياجا3 من �uياكل 

�ألساسية، =¸
�لد�2 ١٢ من �لد��ســــة �الســــتقصائية كند�

�الجتماعية �لعامة لعا\ ١٩٩٨
iــــع �لبيانــــا3 �ملتعلقة باالجتاهــــا3 �الجتماعية بغية �صد �لتغــــ3�v . �ملجتمع   -

�لكند' مبر�2 �لوقت
توفv معلوما3 عن قضايا �جتماعية معينة موضع �هتما\ حا� )2 ناشئ  -

توفــــv �ملعلومــــا3 لدعم صنع �لسياســــا3: �ســــتحقاقا3 ضر�ئــــب =عالة �لطفل،   -
2خطط �ملعاشا3 �لتقاعدية 2بر�مج �لرعاية �لصحية

�لد��ســــة �الســــتقصائية �لوطنيــــة �ملتعلقة �ملغر(
/١٩٩٧ مبيز�نيــــة 2قــــت �ملــــر) للفتــــر

١٩٩٨

³ث كيفية �شــــتر�� �ملر) . �حليا �القتصا/ية من خالt حتليل متعمق للجو�نب   -
�ملختلفة لعمل �ملر)

³ث كيف تؤ/' �لقو�عد �2ملما�ســــا3 �الجتماعية - �لثقافية =Y تقيـيد �شــــتر��   -
�ملر) بالكامل . �حليا �القتصا/ية

قيــــا~ كمية �ملها\ �ملختلفة �لV تؤ/يها �ملر)، 22صفهــــا بالتفصيل، لفهم طبيعتها   -
2)2ضاعها على Äو )فضل

حتديد �لعو�مل �ملؤثر . مسا�ة �ملر) . �لتنمية، 2عكسيG، )ثر هذ] �ملسا�ة على   -
�لعو�مل �لدميغر�فية، �2القتصا/ية �2الجتماعية - �لثقافية

�لد��سة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت �ملكسيك
لعا\ ١٩٩٨

معرفة �ألنشطة �ملختلفة �لV يؤ/يها �ألشخا« خالt �ليو\  -
 tملعيشية لألنشطة �ملختلفة خال� معرفة �لفتر �لزمنية �لV يكرســــها )فر�/ �ألســــر  -

�ليو\
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، منغوليا

لعا\ ٢٠٠٠
iع �لبيانا3 �ملتعلقة بعد\ �ملسا�2 بني �جلنسني 2عمل �ملر) غv �ملدفو� �ألجر  -

iــــع �لبيانــــا3 �ملتعلقــــة بالعمالة �2لقطا� غــــv �لنظامي للخــــرo2 بتقدير �2قعي   -
للعمالة

�لد��سة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت نيوZيلند�
لعا\ ١٩٩٩

حتديد كيف يو�Z �ألشــــخا« �لبالغوB من �لعمر ١٢ عامG )2 )كثر 2قتهم على   -
�ألنشطة �ملختلفة

حتديد ما =�� كانت توجد فر2! هامة . �ســــتخد�\ �لوقت بني �لفئا3 �لســــكانية   -
�ملختلفة

توفv �لبيانا3 لتحقيق حتسن بصو� هامة . تقدير�3 �حلسابا3 �لقومية ملسا�ة   -
�خلدمــــا3 �ملنـزليــــة لقطا� �ألســــر �ملعيشــــية . �لناتج �ملحلي �إلiا� 2مســــا�ة 
�لعمالة . �ملؤسســــا3 غu� vا/فة للربح �لO Vد\ �ألسر �ملعيشية . �لناتج �ملحلي 

�إلiا�

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



١٦٩

١ �لمرفـــق 

�ألهد���لد��سة �الستقصائية�لبلد
�لد��سة �الســــتقصائية الستخد�� �لوقت ��ند

لعا� ١٩٩٨
�ستنبا* منهجية لتقدير �ليد �لعاملة/�لقو' �لعاملة % �لبلد "لتقدير قيمة �لعمل غ�   -

�ملدفو6 �ألجر % �القتصا3 % حسا0 تابع
�ســــتخـــالA �آلثا� �ملترتبة % �لسياسة �لعامة/�ل<�مج من حتليل �لبيانا9 �ملتعلــــقة   -
 % 'Cيع �لعمــــل �ملدفو6 �ألجر "غ� �ملدفو6 �ألجر بــــني �لرجل "�ملرEتو ( C ) بـــــ
�ملناطق �لريفية "�حلضرية، " (0) طبيعة عمل �ملرC' غ� �ملدفو6 �ألجر مبا % Iلك 
مشقة عملها " (U) تقاسم �لرجل "�ملرC' للعمل % �ألسر' �ملعيشية لتحقيق �لعد�لة 

بني �جلنسني
حتليل منط �ستخد�� �لوقت لألفر�3 لفهم طبيعة عملهم الستخالA نتائج من Cجل   -

"ضع بر�مج توظيف "�فاZ �م
حتليل بيانا9 منط �ستخد�� �لوقت لقطا6 معني من �لسكاa مثل �ألطفا_ "�لنسا^   -

الستخالA نتائج من Cجل "ضع سياسا9 �فاZ �م
fع "حتليل منط �ستخد�� �لوقت لألشخاA % "الياd 9تا�' % ��ند للحصو_   -
على معلوما9 شــــاملة عن �لوقت �لذh يقضيه �ألشخاA % �ألنشطة �القتصا3ية 
�ملتد�"لة % �لســــوl "غ� �ملتد�"لة % �لســــوl �لد�خلة % نطاl نظا� �حلســــابا9 
 lغــــ� �لد�خلة % نطا lلقوميــــة - ١٩٩٣، "�ألنشــــطة غــــ� �ملتد�"لة % �لســــو�
نظا� �حلســــابا9 �لقومية �ملد�جة % pطا� حد �إلنتاU �لعا�، "�لرعاية �لشــــخصية 

"�ألنشطة 9�I �لصلة �لs ال ميكن تفويضها للغ�
�ستخد�� �لبياناp % 9عد�3 تقدير�9 موثوقة بقد� Cك< بشأa قو' �لعمل "�لدخل   -
�لقومي حسب نظا� �حلسابا9 �لقومية لعا� ١٩٩٣، "% حسا0 قيمة �لعمل غ� 

�ملدفو6 �ألجر من خال_ حسا0 تابع مستقل.



�ستر�ليا
عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية: 	لد�	سة 	الستقصائية الستخد	� 	لوقت � ستر	ليا لعا� ١٩٩٧عنو�� �لد��سة �الستقصائية:

ال توجد معلوما� متاحة�لفتر� �ملرجعية:
	لد�	ســــة 	الستقصائية الستخد	� 	لوقت، ستر	ليا - ملف ســــجل 	لوحد, 	ملحا( بالسرية، ١٩٩٧. $�قة معلوما�. �ملصد�: 

	ملكتب 	ألستر	9 لإلحصا7	�. كانب3	
<�	سة 	ستقصائية مستقلةتصميم �لد��سة �الستقصائية:
منا( 	لنشا( 	ليومي لألشخا@ � ستر	ليا لتحديد 	لصو�, 	حلالية الستخد	� 	لوقت � ستر	ليا�هد�� �لد��سة �الستقصائية: Fقيا  -

منا( 	لعمل 	ملدفوG 	ألجر $	لعمل � 	ألســــر, 	ملعيشــــية $	ملجتمع 	ملحلي غ3 	ملدفوG 	ألجر،  � L$لفر	ســــة 	�>  -
Nألخر	ملميز, 	خلصائص 	جلنس $	حسب 

Wجر	7 مقا�نا� بالد�	سة 	الستقصائية لعا� ١٩٩٢ لتحديد 	لتغ3	� � منا( 	ستخد	� 	لوقت  -
:�يومية لـ ٢٤ ساعة مد$نة Y	تيXطريقة #ع �لبيانا

� �لد��سة �الستقصائية:�&'�
	لوصف  

تسجيل 	ألنشطة 	ملتز	منة   
متغــــ3	� 	لســــياL 	ل` _عــــت (أل[   
غرc، $ملــــن، $مع من، $	ملوضع، 

(eW ،جربأجر/بد$� 

hلزم	يومية مفتوحة تضمنت تسجيًال لألنشطة بالتسلسل 
نشا( ثانو[ $	حد

ملن؛ 	التصاال�/	لتكنولوجيا 	ملستخدمة؛ $	ملوضع 	ملا<[؛ $	ملوضع 	ملكاo؛ $$سيلة 	النتقاn؛ $مع من

تصنيف نشطة 	ستخد	� 	لوقت � ستر	ليا لعا� ١٩٩٧: مستوN 	أل�قا� 	لثالثة؛ ١٠ pموعا� �ئيسية؛ ٦٩ pموعة تصنيف �ألنشطة:
� مستوN 	لرقمني

� كل مستجيب بيانا� عن يومني متتاليـني معينني؛ $ُجرN �لعينة �لزمنية: xلت ســــنة كاملة على ســــاF فتر[ (�بع ســــنو[)؛ $قدَّ
مســــح جلميع يا� 	ألســــبوG بنســــب متسا$ية؛ $	لعطال� 	ملد�ســــية $	لعامة ممثلة بنفس 	لنســــبة تقريبX 	ل` حدثت ֲדا 

خالn 	لعا�
�ختبا� �لعينة:

	ملجتمع 	إلحصائي 	ملرجعي  

طريقة خذ 	لعينا�  

على 	لصعيد 	لوطh؛ pتمع 	ألسر 	ملعيشية (ال يشمل ٠٠٠ ١٧٥ شخص يعيشو� � مناطق نائية $ مستقر$� بصو�, 
كثر؛ مع بعض 	الستثنا7	� $ Xعما�هم ١٥ عاممتفرقة � �ا7 ستر	ليا)؛ _يع فر	< 	ألسر 	ملعيشية 	لذين بلغت 

جرN 	ختيا� _يع فر	< 	ألســــر 	ملعيشــــية 	لذين تو	فر� فيهم 	لشر$( � حو	9 ١٠٠ ٤ سر, معيشية �تا�, كعينة، 
عطو	 حو	9 ٣٠٠ ١٤ يو� يومية

نسبة 	ستجابة 	ألسر 	ملعيشية ٧٢ � 	ملائة؛ $نسبة 	ستجابة 	ألفر	< ٨٤ � 	ملائةنسبة �الستجابة:

١٧٠

�ملرفق ٢
مو�صفا� تصميم �لد��سا� �الستقصائية الستخد�; �لوقت 7 بلد�� 5تا��:

١٩٩٥-٢٠٠٠



١٧١

٢ �لمرفـــق 

	أل�	ضي 	لفلسطينية 	ملحتلة
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت، ١٩٩٩-٢٠٠٠عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

٨ )يا�/مايو ١٩٩٩ - ٧ )يا�/مايو ٢٠٠٠	لفتر� 	ملرجعية:
�لد	�ســــة �الســــتقصائية الستخد�P �لوقت: مثاm فلسطيN. �2قة )عدها ~. �لعاصي الجتما� فريق �خلs�X �ملع6 بطر! 	ملصد�: 

(٢٠٠٠ ،=جر�s �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت (�ألمم �ملتحد
/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
توفv بيانا3 =حصائية عن �لوقت �لذ' قضا] �ألشــــخا« 2)نو�� �ألنشــــطة �لV عملو� فيها، حســــب تعلقها برســــم Pهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:

�لسياســــا3 2صنع �لقر���3، مبا . �لك: �إلحصا3�s �ملتعلقة بالوقت �ملقضي . �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� 
�ألجر، �2لوقت �لذ' قضا] �لعاطلوB ³ثG عن �لوظائف، 2)نشطة 2قت �لفر�®، �2عاية �ألطفاt �2ملسنني، �2ملعلوما3 

�ملتعلقة باالقتصا/ �ملستتر
يومية لـ ٢٤ ساعة مد2نة ��تيGطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

ياأل/� �لرئيسية لتسجيل �ألنشطة هي يومية Zمنية من �لساعة ١٢ . منتصف �لليل =Y �لساعة ١٢ . منتصف �لليل؛ 
2ُسجلت �ألنشطة لكل فتر مدִדا ٣٠ /قيقة خالt �لليل 2لكل فتر مدִדا ١٥ /قيقة خالt �لنها�؛ ترميز الحق

Ç تسجل =ال �ألنشطة �لرئيسية
tجر؛ مع من؛ )ين: �ملوضع 22سيلة �النتقا( B2بأجر/بد

تصنيف �ألمم �ملتحد �لتجريـ�: عشر rموعا3 �ئيسية؛ Ðانوr Bموعة مؤلفة من �قمنيتصنيف 	ألنشطة:
\ كل مســــتجيب بيانا3 �ليوميــــة عن يو\ �2حد؛ Z22عــــت )يا\ يومية 	لعينة 	لزمنية: ¥لت ســــنة كاملة على )ســــا~ مســــتمر: 2قدَّ

�ملســــتجيب ³يث غطى rمو� بيانا3 �لد��سة �الســــتقصائية سنة �2حد كاملة؛ 2تألف rمو� عينة �ليومية من ١١ 
)سر معيشية

	ختبا� 	لعينة:
�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

iيع �ألشخا« �لذين بلغت )عما�هم ١٠ سنو�3 )2 )كثر
من ٠١٩ ٤ )ســــر معيشــــية ªتا� كعينة، 2ألغر�0 �لد��سة �الســــتقصائية، جر` عشو�ئيG �ختيا� �كر �2حد 2)نثى 

�2حد من )فر�/ها �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦ ليصل عد/ �ملستجيـبني =Y ما rموعه ٠٣٨ ٨ مستجيبًا
نسبة عد\ �الستجابة ٤ . �ملائةنسبة 	الستجابة:



١٧٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

بـنن
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت لعا\ ١٩٩٨عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

±���/ما�~ - نيساB/)بريل ١٩٩٨	لفتر� 	ملرجعية:
�ملنهجية ��لنتائج. �لد	�سة �الستقصائية الستخد�P �لوقت u بنن، ١٩٩٨	ملصد�: 

2حد /��سة �ستقصائية نصف سنوية لألسر �ملعيشية فيما يتعلق مبؤشر�3 �لعمل، �2لدخل �2ملؤشر�3 �الجتماعية . تصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
�ملناطق �حلضرية؛ /��سة �ستقصائية مستقلة بشأB �ستخد�\ �لوقت �2لتعليم . �ملناطق �لريفية

�حلصوt على �ملعلوما3 �ملتعلقة بالفر2! بني �جلنسني . �ستخد�\ �لوقتPهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:
�ملقابلة �السترجاعية 2جهG لوجهطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   

متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

يومية Zمنية ”بسيطة“ ¥لت ٦٢ نشاطG مد�جG مسبقG . صفو[ 2خطZ GمنيG . =ضافا3 مد كل منها ١٥ /قيقة 
 Gتبد) من �لساعة ٤ صباح

 Y= vخللية �ملناسبة. 2)ش� . “x” ل بوضع عالمة كل نشا¦ مد�o مسبقG 2حد� . فتر معينة مدִדا ١٥ /قيقة ُسجِّ
“x” لعالمة� tحو �ألنشطة �ملتز�منة بوضع /�ئر

ال توجد

 �لد��سة �الستقصائيةتصنيف 	ألنشطة:�/( . Gمسبق Gمد�ج G٦٢ نشاط
\ كل مســــتجيب بيانا3 عن يو\ �2حد؛ Z22عت )يا\ يومية �ملســــتجيب ³يث كاB كل يو\ 	لعينة 	لزمنية: فتر �2حد مغطا؛ 2قدَّ

من )يا\ �ألسبو� ممثًال بالتسا2'
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  
طريقة )خذ �لعينا3  

Gمن �لعمر ٦-٦٥ عام Bعلى �لصعيد �لوط6؛ حضر'/�يفي؛ �ألشخا« �لبالغو
iيع �ألشخا« �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦ . �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة كانو� مشمولني: ٨٣٤ ٥ شخصG من 

٧٨٧ ١ )سر معيشية . �ملناطق �حلضرية؛ 2 ٧٧٠ ٦ شخصG من ٤١٩ ١ )سر معيشية . �ملناطق �لريفية
ال توجد معلوما3 متاحةنسبة 	الستجابة:



١٧٣

٢ �لمرفـــق 

	جلمهو�ية 	لد
مينيكية
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت لعا\ ١٩٩٥عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

حزير�B/يونيه - كانوB �ألt2//يسمX ١٩٩٥	لفتر� 	ملرجعية:
2ثائق Ç تنشر. �ملعهد �لد�2 للبحث �2لتد�يب من )جل �لنهو0 باملر)	ملصد�: 

/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
تقدير حجم �لعمل غv �ملدفو� �ألجرPهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

حتليل �شتر�� �ملر) �2لرجل . �لعمل غv �ملدفو� �ألجر  -
حتديد �ملتغ3�v ��3 �لصلة بالعمل غv �ملدفو� �ألجر  -

مزيج من �ملقابلة �السترجاعية 2جهG لوجه �2ملشاهد �ملباشرطريقة Dع 	لبيانا):

	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P

�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

�أل/� �لرئيسية لتسجيل �ألنشطة هي �ليومية �لزمنية من �لساعة ٥ صباحY= G �لساعة ٥ صباحG؛ 2ُتسجل �ألنشطة . 
فتر�3 مد كل منها ١٥ /قيقة؛ �2لترميز الحق

2يد�» �ستبياB �ألسر �ملعيشية )فر�/ �ألسر �ملعيشية À2صل على �ملعلوما3 �ملتعلقة مبا =�� كاB �ألطفاt يعملوB 2من 
هو صانع �لقر�� �لرئيسي
ُسجلت �ألنشطة �لثانوية

sجر فيما يتعلق باألنشطة �لرئيسية �2لثانوية على حد سو�( B2ين، 2أل' غر0؛ بأجر/بد(

مائة 2سبعة عشر �مز� لألنشطةتصنيف 	ألنشطة:
جر` �حلصوt على �لتغ3�v �ملو½ية . �لز��عة باســــتخد�\ �ملحاصيل كمتغv �لتقســــيم =Y طبقا3 . �ختيا� �ألســــر 	لعينة 	لزمنية:

�ملعيشية �2لفسحة بني �ملقابال3 على مد` سبعة )شهر؛ 2قدَّ\ كل مستجيب بيانا3 �ليومية ليو\ �2حد؛ Z22عت )يا\ 
يومية �ملستجيب ³يث كاB كل يو\ من )يا\ �ألسبو� ممثًال . �لد��سة �الستقصائية

	ختبا� 	لعينة:
�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6؛ حضر'/�يفي
�ألشخا« �لذين بلغت )عما�هم ١٠ سنو�3 )2 )كثر

iيع )فر�/ �ألسر �ملعيشية �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦ . ٥٠٠ ١ )سر معيشية ªتا� كعينة كانو� مشمولني

بلغت نســــبة �الســــتجابة �لشــــاملة ٨٤,٤ . �ملائة، 2بلغــــت ٧٩,٧ . �ملائة . �ملناطق �حلضريــــة 2 ٨٨,٦ . �ملائة . نسبة 	الستجابة:
�ملناطق �لريفية



١٧٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

Dهو�ية كو�يا
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . iهو�ية كو�يا لعا\ ١٩٩٩عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

٢-١٤ )يلوt/سبتمX ١٩٩٩	لفتر� 	ملرجعية:
تقرير قطر'. �2قة قدمها ). شوB (٢٠٠٠)	ملصد�: 

/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
تقديــــر مــــا يفعله �ألشــــخا«، 2كيف يقضوB 2قتهم، 2مــــا هي ½ا3 �حليا �ليومية، 2كــــم من �لوقت يقضي . Pهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

�لوظيفة �ملر³ة، �2لعمل غv �ملدفو� �ألجر، 2)نشــــطة 2قت �لفر�®، �2ألنشــــطة �لشخصية، 2كيف Oتلف �لفئا3 
�لسكانية �2لبلد�B . هذ] �جلو�نب

توفv بيانا3 )ساسية 2معلوما3 جديد عن حجم 2منط عمل �ملر) بدB2 )جر . �ألسر �ملعيشية  -
�ســــتنتاo �آلثا� �ملترتبة . �لسياســــة �لعامة من نتائج �لد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت مثل تقاسم �لرجل   -
�2ملر) للعمل . �ألســــر �ملعيشــــية لتحقيق �لعد�لة بني �جلنسني، 2توZيع �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر 

. �ملناطق �لريفية
مزيج من �ليومية �ملد2نة ��تيG �2ملقابلة �لناجتة عن �ستبيانا3 �ملعلوما3 �ألساسيةطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

متثلت �أل/� �لرئيســــية لتســــجيل �ألنشــــطة . يومية Zمنية كاملة تبد) من �لساعة ٠٠/٠٠ صباحY= G �لساعة ٢٤/٠٠ 
مساsً؛ 2فتر�Z 3منية gد/ مد كل منها ١٠ /قائق

�2ستبيانا3 لألسر �ملعيشية �2ألفر�/
ُسجلت �ألنشطة �لثانوية

�ملوضع؛ مع من (ألنشطة �ألكل فحسب)؛ 2ملن (ألنشطة �عاية �ألسر فحسب)؛ بأجر/بدB2 )جر (للعمل . 
�ملشر�2 �لتجا�' �لعائلي، �2لعمل . مز�عة �ألسر 2حديقتها ليس بغر0 �لبيع)

تسع rموعا3 �ئيسية (من �قم �2حد)؛ 2)�بعوr Bموعة من �قمنيتصنيف 	ألنشطة:
ســــجل �ملشــــتركوB . �لد��سة �الستقصائية �ســــتخد�مهم للوقت . )حد )يا\ Sاية �ألسبو� 2)حد )يا\ �لعمل. Bَّ2/2 	لعينة 	لزمنية:

)يضG �لعاملوB . 2ظائف مر³ة جد2ًال ZمنيG ألسبو� بشأB ساعا3 عملهم خالt سبعة )يا\. i Bَّ2/2يع )فر�/ �ألسر 
�ملعيشــــية يومياִדم . نفس �أليا\. Z22عت �لعينة على )ســــابيع �لد��ســــة �الستقصائية 2)يا\ �ليومية بالتسا2' مما )عطى 

Bقصاها )سبوعا( نفس عد/ �ألسر �ملعيشية لكل )سبو�. 2ُسمح بتأجيل تد2ين )يا\ �ليومية ملد
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6؛ rتمع �ألسر �ملعيشية
�ألشخا« �لذين بلغت )عما�هم ١٠ سنو�3 )2 )كثر

جر` �ختيا� iيع �ملســــتجيـبني �لذين تو�فر3 فيهم �لشــــر2¦ . ٠٠٠ ١٧ )ســــر معيشــــية ªتا� كعينة مما )عطى ما 
rموعه ١٠٩ ٤٦ مستجيبª Gتا�� كعينة

٩٤,٧ . �ملائة من �ملجتمع �إلحصائي �ملختا� كعينةنسبة 	الستجابة:



١٧٥

٢ �لمرفـــق 

Dهو�ية ال
 	لدميقر	طية 	لشعبية
�لد��سة �الستقصائية للمصر2فا3 �2الستهال�: 2حد �ستخد�\ �لوقت، ١٩٩٧-١٩٩٨عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

ال توجد معلوما3 متاحة	لفتر� 	ملرجعية:
iج �ليومية �لزمنية ’�لبسيطة‘. �2قة )عدها �. ��يندستا\ (٢٠٠٠)	ملصد�: 

/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
قيا~ �إلنتاجية . �لنشا¦ �لز��عي، 2)ساس��Z Gعة �أل�PZهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

 �حلجم �2لقطا� غv �لنظاميvقيا~ )ثر عنصر �لعمل . �ملشا�يع �لتجا�ية �لصغ  -
�ملقابلة �السترجاعيةطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

يومية Zمنية ”بسيطة“ ¥لت ٢١ نشاطG مد�جG مسبقG كصفو[ 2خطZ GمنيG . =ضافا3 مد كل منها ٣٠ /قيقة 
تبد) . �لساعة ٤ صباحG كأعمد؛ 2ُسجلت �ملعلوما3 �إلضافية �ملتعلقة باألنشطة �القتصا/ية 2باالنتقاال3

Ç تسجل )نشطة متز�منة
ال توجد

 �لد��سة �الستقصائيةتصنيف 	ألنشطة:�/( . Gمسبق Gمد�ج Gنشاط B2�2حد 2عشر
\ كل مستجيب بيانا3 �ليومية ليو\ �2حد؛ 2كاB كل يو\ من )يا\ �ألسبو� ممثًال بالتسا2'؛ 	لعينة 	لزمنية: ¥لت �لسنة بكاملها؛ 2قدَّ

�2ختا� �لعد�/ يو\ �ليومية
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6؛ rتمع �ألسر �ملعيشية
�ألشخا« �لذين بلغت )عما�هم ١٠ سنو�3 )2 )كثر

�حلجم: ٨٨٢ ٨ من �ملســــتجيـبني �لذين تو�فر3 فيهم �لشــــر2¦ باختيا� شخص �2حد عشو�ئيG من كل )سر معيشية 
ªتا� كعينة

نسبة عد\ �الستجابة ال تذكرنسبة 	الستجابة:



١٧٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

جنوP dفريقيا
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت لعا\ ٢٠٠٠عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

شبا¦/ف�Xير - تشرين �ألt2/)كتوبر ٢٠٠٠	لفتر� 	ملرجعية:
�لد	�ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�P �لوقت لعاP ٢٠٠٠. /��سة )عدها '. مبيتشــــي6 2 /. بدلند� الجتما� فريق 	ملصد�: 

(٢٠٠٠ ،�خلs�X �ملع6 بطر! =جر�s �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت (�ألمم �ملتحد
/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
قيا~ 2حتليل �لوقت �لذ' قضا] )فر�/ ªتلفوB من يو\ آلخر؛Pهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

توفــــv معلوما3 جديد عن تقســــيم �لعمــــل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� �ألجر بني �ملــــر) �2لرجل �2ملجموعا3   -
�ألخر`

=/ماo �لعمل غv �ملدفو� �ألجر . �حلسابا3 �لتابعة  -
�لوصوÃ� Y= tية )عمق لألنشطة �إلجنابية 2)نشطة 2قت �لفر�® ألفر�/ �ألسر �ملعيشية  -

Zيا/ فهم )نشطة =نتاجية من قبيل �لعمل �لكفا.، �2لعمل �لعرضي �2لعمل . �لقطا� غv �لنظامي  -
�ملقابلة �السترجاعية 2جهG لوجهطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

�أل/� �لرئيسية لتسجيل �ألنشطة هي يومية Zمنية من �لساعة ٤ صباحY= G �لساعة ٤ صباحG؛ 2جر' تسجيل �ألنشطة 
على فتر�3 مد كل منها ٣٠ /قيقة؛ 2ُســــجل ما 2صل عد/] =Y ثالثة )نشــــطة لكل فتر مدִדا ٣٠ /قيقة؛ �2لترميز 
 Bعن �لقيا\ بالعمل �ملنـز�؛ 2حصل �الستبيا t2ملعيشية من هو �لشخص �لرئيسي �ملسؤ� الحق. 2سأt �ستبياB �ألسر
�لفــــر/' على معلوما3 بشــــأB عــــد/ �ألطفاt 2معلوما3 تفصيلية عن �لعمل، 2طلب =Y �ملســــتجيـبني تصنيف �لعمل 

�لتجا�' =Y نظامي/غv نظامي
ُسجلت �ألنشطة �ملتز�منة؛ Ç2 ¿ر ترتيب )2ليا3 �ألنشطة =Y )نشطة )2ّلية، )2 ثانوية )2 ثالثة

�ملوضع؛ �2لغر0 من �النتقاال3

�عتما/ تصنيف �ألمم �ملتحد �لتجريـ�: ١٠ rموعا3 �ئيسية؛ 2بعض �لتغيـ3�v . مستو` �لرقمني للمجموعة 01؛ تصنيف 	ألنشطة:
2مد نطا! مستو` �أل�قا\ �لثالثة ليشمل حاال3 قطرية معينة

¥لت ســــنة بالكامل على )ســــا~ فتر'؛ 2تطلب �لتصميم )B تكوi Bيع )يا\ �ألسبو� ممثلة بالتسا2' بتخصيص )يا\ 	لعينة 	لزمنية:
\ كل مستجيب بيانا3 يومية ليو\ �2حد مقابلة للعد�/ين 2فقG لذلك؛ 2قدَّ

	ختبا� 	لعينة:
�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6؛ حضر'/�يفي؛ )نو�� �ملستوطنا3 (نظامية حضرية، 2غv نظامية حضرية، 2مز��� جتا�ية �يفية، 
2مناطق �يفية )خر`/قبلية)

�ألشخا« �لبالغوB من �لعمر ١٠ سنو�3 )2 )كثر
جر` عشــــو�ئيG �ختيا� �ثنني من )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦ لكل )سر معيشية ªتا� كعينة؛ 
 2بلغ rمو� �حلجم �ملخطط ٨٠٠ ١٠ 2حد سكنية؛ 2جر` �ختيا� iيع �ألسر �ملعيشية . �لوحد �لسكنية �ملختا�

كعينة
نسبة �الستجابة ٨٤ . �ملائةنسبة 	الستجابة:



١٧٧

٢ �لمرفـــق 

	لسويد
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت لعا\ ٢٠٠٠عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

٢٠٠٠-٢٠٠١	لفتر� 	ملرجعية:
�ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية. تقرير Ç ينشر . عا\٢٠٠٠	ملصد�: 

/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
ال توجد معلوما3 متاحةPهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:

Sج �ليومية ”�ملتر2كة للمستجيب“ �2ملقابال3 جلمع بيانا3 �ألفر�/ �2ألسر �ملعيشيةطريقة Dع 	لبيانا):

	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P

�لوصف  
تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   

متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

يومية Zمنية كاملة مؤلفة من فتر�3 مد كل منها ١٠ /قائق؛ �2ستبيانا3 لألسر �ملعيشية �2ألفر�/
ُسجلت �ألنشطة �لثانوية

مع من، �2ملوضع

�لد��سة �الستقصائية �أل2�2بية الستخد�\ �لوقت �2لنظا\ �لسويد' لرموZ �ألنشطة �ملستخدماB . �لد��سة �الستقصائية تصنيف 	ألنشطة:
١٩٩٠-١٩٩١ للفتر

¥لت �لد��سة �الستقصائية ١٢ شهر�. 2جر` عشو�ئيG =ختيا� يومي يومية، 2يو\ عمل 2يو\ Sاية )سبو�. Sج �أليا\ 	لعينة 	لزمنية:
�ملحد/ لليومية

	ختبا� 	لعينة:
�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

Gمن �لعمر ٢٠-٦٤ عام Bألشخا« �لبالغو�
متثلت 2حد �لد��ســــة . �لفر/ �2ألســــر �ملعيشية معG. �2لعينة من ٥٠٠ ٥ فر/؛ 2كانت �ألمها3 �لوحيد�3 ممثال3 

ل �لز2جاB عينة جزئية من �ألفر�/ بالزيا/؛ 2شكَََّّّ
ال توجد معلوما3 متاحةنسبة 	الستجابة:



١٧٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

عما�
�لد��سة �الستقصائية للرصد �لشامل للمؤشر�3 �لوطنية �لسنوية، لعا\ ١٩٩٩عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

)يا�/مايو ١٩٩٩ - نيساB/)بريل ٢٠٠٠	لفتر� 	ملرجعية:

�لرصد �لشامل للمؤشر�' �لوطنية �لسنوية، لعاP ١٩٩٩. تقرير ف6. /�ئر �إلحصا3�s �لسويدية	ملصد�: 
2حد �لد��سة �الستقصائية ملصر2فا3 2/خل �ألسر �ملعيشيةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
توفــــv بيانــــا3 =حصائيــــة عن �لوقت �لذ' قضا] �ألشــــخا« 2)نو�� �ألنشــــطة �لV قامو� ֲדا، حســــب تعلقها برســــم Pهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:

�لسياســــا3 2صنع �لقر���3، مبا . �لك: �إلحصا3�s �ملتعلقة بالوقت �ملقضي . �لعمل �ملدفو� �ألجر 2غv �ملدفو� 
 tعن �لوظائف، �2لوقت �ملقضي . )نشــــطة 2قت �لفر�®، �2عاية �ألطفا G³ث Bألجــــر، �2لوقــــت �لذ' قضا] �لعاطلو�

�2ملسنني، �2حلصوt على �ملعلوما3 �ملتعلقة باالقتصا/ �ملستتر
 �2لكتابة؛ �2ملقابلة �الســــترجاعية فيما يتعلق باألشخا« غv طريقة Dع 	لبيانا):sفيما يتعلق باألشــــخا« �مللمني بالقر� Gيومية مد2نة ��تي

 �2لكتابةsمللمني بالقر��

	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P

�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

يومية Zمنية ”بسيطة“ ¥لت ٢٣ نشاطG مد�جG مسبقG . صفو[ 2خطZ GمنيG . =ضافا3 مد كل منها ١٥ /قيقة 
تبد) . �لساعة ٤ صباحG كأعمد

ال يوجد
ال يوجد

 �لد��سة �الستقصائيةتصنيف 	ألنشطة:�/( . Gنشاط B2ثالثة 2عشر o�/(
¥لت ســــنة كاملة على )ســــا~ شــــهر' فتر': 2قدَّ\ كل مســــتجيب بيانا3 �ليومية ليو\ �2حد ªتا� عشو�ئيG خالt 	لعينة 	لزمنية:

١٩٩٠-١٩٩١ �ألسبو� �لثالث جلمع بيانا3 �لد��سة �الستقصائية ملصر2فا3 2/خل �ألسر �ملعيشية للفتر
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  
طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6؛ حضر' �2يفي؛ rتمع �ألسر �ملعيشية
�ألشخا« �لبالغوB من �لعمر ١٥ عامG )2 )كثر

iيع �ألشخا« �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦ . عينة جزئية من ٥٠ . �ملائة من �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة �لبالغ 
عد/ها ١٤٨ ٤ )سر معيشية . �لد��سة �الستقصائية ملصر2فا3 2/خل �ألسر �ملعيشية

نسبة عد\ �الستجابة ٩٥ . �ملائةنسبة 	الستجابة:



١٧٩

٢ �لمرفـــق 

غو	تيماال
مسح /��سي لقيا~ مستويا3 �ملعيشةعنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

�لد��سة �الستقصائية �لوطنية أل2ضا� �ملعيشة . غو�تيماال لعا\ ٢٠٠٠
	لفتر� 	ملرجعية:

تقرير غv �½ي )عد] /. ســــتيل، مكتب /��ســــا3 قيا~ مستويا3 �ملعيشــــة - �لبنك �لد�2 من �جتما� فريق �خلs�X 	ملصد�: 
(٢٠٠٠ ،�ملع6 بطر! =جر�s �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت (�ألمم �ملتحد

2حد �ستخد�\ �لوقت . �لد��سا3 �الستقصائية �ملتعد/ �ألغر�0تصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
توفv �لبيانا3 �لوثيقة �لصلة بالسياســــا3 فيما يتعلق بأ2ضا� �ملعيشــــة . غو�تيماال لكي تســــتخدمها �حلكومة . Pهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

تصميم �ستر�تيجية لتخفيف حد �لفقر
�لقيا\، بشكل )Ï2، باستكشا[ �لقضايا �ملتعلقة بسلو� �لعمل، 2كيف تتخذ �ألسر �ملعيشية �لقر���3 فيما يتعلق   -
باملفاضال3، 2كيف ميكن تطوير سياسا3 �حلكومة فيما يتعلق بوضع بر�مج �لتوظيف، �2الحتياجا3 من �uياكل 

�ألساسية، =¸
�ملقابلة �السترجاعية 2جهG لوجهطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

كاB �ستبياB �ألسر �ملعيشية . غو�تيماال متعد/ �ملو�ضيع �2شتمل على 2حد�3 عن �إلسكاB، �2)~ �ملاt �الجتماعي، 
�2للغا3 �ملنطو! ֲדا، �2لصحة، �2لتعليم، u�2جر، �2لنشــــا¦ �القتصا/'، �2خلصوبة، �2ســــتخد�\ �لوقت، 2مشــــا�يع 
�ألســــر �ملعيشية، 2مصر2فا3 �ألسر �ملعيشية، �2ألنشــــطة �لز��عية، �2الئتماB/�ملدخر�3. �2شتملت �لوحد �ملتعلقة 
 B( 2سؤ�ًال عن �ألنشطة ”�ألخر`“، �2قتضت ،Gمعين Gبالوقت على )ســــئلة مبســــطة عن �لوقت �ملقضي . ٢٢ نشاط
يبلغ rمو� �لوقت ٢٤ ساعة. 2باإلضافة =Y �لك،كانت توجد . عد 2حد�3 )خر` معلوما3 ُجمعت بشأB كم 
من �لوقت يســــتغرقه �النتقاY= t مر�فق �خلدما3 (�ملد��~، �2ملر�فق �لصحية) 2كم من �لوقت يتعني على �ألشــــخا« 

)B ينتظر�2 للحصوt على �خلدما3
ُسئل �ملستجيبوB عن �ألنشطة �لV )/2ها . 2قت �2حد

Ç تتضمن �لوحد ��ִדا )سئلة عن �لسيا! �لذ' قضي فيه �لوقت؛ 2مع �لك )مكن �ستخد�\ �ملعلوما3 �ملستخلصة من 
�لوحد�3 �ألخر` فيما يتعلق ببعض �ألنشطة لتوفv �ملعلوما3 �لسياقية

iعت معلوما3 بشــــأB: )نشــــطة �لعمل (�لعمل �ملدفو� �ألجر، �2لعمل غv �ملدفو� �ألجر، 2خياطة �ملالبس ألفر�/ تصنيف 	ألنشطة:
�ألســــر، �2عاية �حليو�نــــا3، 2=صال» �ملنـزt، 22قت �النتقــــاt �هابG 2=يابG)؛ �2لتعليم (2قت �حلصص �لد��ســــية)؛ 
 ،tع �لوقو/، �2عاية �ألطفاi 2( [لتنظيف، �2لطهي، �2لغســــيل، �2لتخلص من �لقمامة، 2جتميع �مليا�) �2لعمل �ملنـز�
�2لقيا\ باملشــــتريا3)؛ �2لدفع مقابل �خلدما3؛ �2ألنشطة �ألخر` (�لرعاية �لشخصية، 2)نشطة 2قت �لفر��، 2خدمة 

.Gمو� �ألنشطة ٢٢ نشاطr لك. 2بلغ� vملجتمع �ملحلي، �2ألكل، �2لنو\)؛ 2غ�
فتر 2حيد. معلوما3 عن �ليو\ �لسابق للمقابلة	لعينة 	لزمنية:
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

iيع )فر�/ �ألسر �ملعيشية �لبالغوB من �لعمر ٧ سنو�3 )2 )كثر. �2لعينة �ملتعلقة بالد��سة �الستقصائية عينة ممثلة على 
�لصعيد �لوط6 2ممثلة على �لصعيد �حلضر'/�لريفي

�2لعينة ممثلة )يضG للفئا3 �إلثنية �لرئيسية �خلمس . �لبلد
ُطبقت �لوحد �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت . �بع �2حد من �ألسر �ملعيشية �لV جر3 مقابلتها على iيع �ألفر�/ �لبالغني 

من �لعمر سبع سنو�3 )2 )كثر
غv متاحةنسبة 	الستجابة:



١٨٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

فنلند	
�لد��سة �الستقصائية �لفنلندية الستخد�\ �لوقت، ٢٠٠٠/١٩٩٩عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

±���/ما�~ ١٩٩٩ - شبا¦/ف�Xير ٢٠٠٠	لفتر� 	ملرجعية:
�ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية. تقرير Ç ُينشر، ٢٠٠٠	ملصد�: 

/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
ال توجد معلوما3 متاحةPهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:

�ملقابلة 2جهG لوجه مبساعد �حلاسو(طريقة Dع 	لبيانا):

	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P

�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

يومية كاملة مدִדا ٢٤ ساعة تضمنت فتر�3 مد كل منها ١٠ /قائق. 2يوميا3 مستقلة للكبا� �2ألطفاt �لبالغني من 
�لعمر ١٠-١٤ عامG. 2)عطى للمسنني �2لعاطلني، =¸، مثاt =ضا. تضمن عد/� )قل من �ألنشطة.

�ستبيانا3 لألسر �ملعيشية �2ألفر�/
جر` تسجيل �ألنشطة �لثانوية

مع من؛ �ملوضع. 2جر` ترميز �ملوضع على )سا~ 2صف �لنشا¦

تصنيف 	ألنشطة:
ســــجل �ملشــــتركوB . �لد��سة �الســــتقصائية �ســــتخد�مهم للوقت . )حد )يا\ �لعمل 2)حد )يا\ Sاية �ألسبو�. كما 	لعينة 	لزمنية:

/Bَّ2 �لعاملوB . 2ظائف مر³ة جد2ًال ZمنيG ألسبو� عن ساعا3 عملهم خالt سبعة )يا\. i Bَّ2/2يع )فر�/ �ألسر 
�ملعيشية يومياִדم . نفس �أليا\. Z22عت �لعينة على )سابيع �لد��سة �الستقصائية 2)يا\ �ليومية بالتسا2' مع Oصيص 

.Bقصاها )سبوعا( نفس عد/ �ألسر �ملعيشية لكل )سبو�. 2ُسمح بتأجيل )يا\ �ليومية ملد
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  
طريقة )خذ �لعينا3  

�ملجتمع �لبالغ من �لعمر ١٠ سنو�3 )2 )كثر
¥لت �لد��سة �الستقصائية ٨٠٠ ٤ )سر معيشية، مثل )فر�/ها (٠٠٠ ١١ فر/) �ملجتمع �لبالغ من �لعمر ١٠ سنو�3 
 Bكانت فيها �ألســــر �ملعيشــــية مبثابة عنقو/ 2كا )2 )كثــــر. 2متثــــل تصميم �ملعاينة . معاينة عنقو/ية من مرحلة �2حد
�ألشــــخا« مبثابة 2حد�3 )2ّلية. 2جر` �ستخد�\ سجل �ملجتمع كأسا~ الختيا� عينة من �ألشخا« �لذين شكلت 

)سرهم �ملعيشية عينة �لد��سة. 2جر' عدُّ iيع )فر�/ �ألسر �ملعيشية
بلغت نسبة عد\ �الستجابة . �ملقابلة �لV جر3 مع �ألسر �ملعيشية خالt �لنصف �ألt2 من فتر �لد��سة �الستقصائية نسبة 	الستجابة:

٣٤ . �ملائة، 2هو ما كاB متمشيG مع �لد��سا3 �الستقصائية �حلديثة �ألخر` لألسر �ملعيشية . فنلند�. 2متثل �لسبب 
�لرئيســــي لعد\ �الســــتجابة . �لرفض. 2كانت نسبة ٤ . �ملائة من )فر�/ �ألسر �ملعيشية من غv �ملستجيـبني . �ملقابلة 
مع �ألفر�/. 2بعد �ملقابلة مع �ألفر�/، Ç تقم نســــبة ١١-١٢ . �ملائة من )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية �لذين جر3 مقابلتهم 

مبلs �ليوميا3



١٨١

٢ �لمرفـــق 

كند	
�لد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة لعا\ ١٩٩٨ - �لد�2 ١٢ - �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقتعنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

شبا¦/ف�Xير ١٩٩٨ - كانوB �لثا?/يناير ١٩٩٩	لفتر� 	ملرجعية:
�لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت: /ليل �ملستعمل. �لد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة لعا\ ١٩٩٨	ملصد�: 

2حد مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
iع �لبيانا3 �ملتعلقة باالجتاها3 �الجتماعية من )جل �صد �لتغ3�v . �ملجتمع �لكند' مبر�2 �لوقتPهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

توفv معلوما3 عن قضايا �جتماعية معينة موضع �هتما\ حا� )2 طا�¬  -
�ملقابلة �السترجاعية باستخد�\ �ملقابلة �uاتفية مبساعد �حلاسو(طريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

يومية �جعية مدִדا ٢٤ ســــاعة تغطي �لفتر من �لســــاعة ٤ صباحY= G �لســــاعة ٤ صباحG �ســــتبيانا3 لألســــر �ملعيشية 
�2ألفر�/
ال يوجد

�ملوضع؛ 2مع من؛ 2ملن

تصنيف �ستخد�\ �لوقت . كند� لعا\ ١٩٩٨تصنيف 	ألنشطة:
¥لت ســــنة كاملة (شــــبا¦/ف�Xير ١٩٩٨ - كانوB �لثا?/يناير ١٩٩٩) على )سا~ (شهر') مستمر؛ �2لعينة موZعة 	لعينة 	لزمنية:

بالتســــا2' على ١٢ شــــهر� لتمثل �لتغv �ملو½ي؛ 2مثلت �لعينة كل يو\ من )يا\ �ألسبو�: 2خصص للمستجيـبني يو\ 
�2حد gد/

	ختبا� 	لعينة:
�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6 (Ç يشمل �ملستجيـبني من )قاليم يوكوB 2نونافو3 2نو�� 2يست)؛ rتمع �ألسر �ملعيشية؛ iيع 
�ألشخا« �لبالغني من �لعمر ١٥ عامG )2 )كثر

جر` �ختيا� عينة �ألســــر �ملعيشــــية باســــتخد�\ )سلو( �ستبعا/ �ملجموعا3 غv �ملناســــبة . =طا� نظا\ �لتلفنة باأل�قا\ 
�لعشــــو�ئية؛ 2جر` �ختيا� شــــخص �2حد تو�فر3 فيه �لشــــر2¦ لكل )سر معيشــــية لتوفv �لبيانا3 �ملتعلقة باستخد�\ 

�لوقت
بلغت نسبة �الستجابة �لشاملة ٧٧,٦ . �ملائة نسبة 	الستجابة:



١٨٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

dملغر	
�لد��سة �الستقصائية �لوطنية مليز�نية 2قت �ملر) . �لفتر ١٩٩٨/١٩٩٧عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

١٦ حزير�B/يونيه ١٩٩٧ - ١٥ حزير�B/يونيه ١٩٩٨	لفتر� 	ملرجعية:
�حلالــــة �الجتماعيــــة - �القتصا�ية للمر:u L �ملغرp. �	�ســــة �ســــتقصائية �طنية مليز�نية �قت �ملــــر:u L �لفترL ١٩٩٧/	ملصد�: 

 u L:سة �ستقصائية �طنية مليز�نية �قت �ملر�	� .pملغر� u L:شامل، �ملجلد ١. �ستخد�ما' �قت �ملر s١٩٩٨. عر
�لفترL ١٩٩٨/١٩٩٧. عرs شامل، �ملجلد ٢

/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
/��سة كيف تشتر� �ملر) . �حليا �القتصا/ية من خالt حتليل متعمق للجو�نب �ملختلفة لعمل �ملر)Pهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

/��سة كيف تقيد �لقو�عد �2ملما�سا3 �الجتماعية - �لثقافية �الشتر�� �لكامل للمر) . �حليا �القتصا/ية  -
تقدير حجم �ملها\ �ملختلفة �لV تؤ/يها �ملر) 2شرحها بالتفصيل لفهم طبيعتها 2)2ضاعها على Äو )فضل  -

حتديد �لعو�مل �ملؤثر . مســــا�ة �ملر) . �لتنمية، 2بصو� عكســــية، )ثر هذ] �ملســــا�ة على �لعو�مل �لدميغر�فية،   -
�2القتصا/ية �2الجتماعية - �القتصا/ية

�ملقابلة �السترجاعية �2ملشاهد؛ معا2/ �لزيا��3 . �ليو\طريقة Dع 	لبيانا):

	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P

�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

يومية مفتوحة مدִדا )�بع 2عشرB2 ساعة مع تسجيل )2قا3 بد�ية S2اية �لنشا¦ �لرئيسي؛ 2تسجيل rمو� �لوقت 
�ملقضي بالساعا3 �2لدقائق؛

�ستبيانا3 للمعلوما3 �ألساسية �ملتعلقة باألسر �ملعيشية �2لفر/ �2ملجتمع �ملحلي
ُسجلت �ألنشطة �ملتز�منة
�ملوضع؛ ملن/أل' غر0

تصنيف على مستو` )�بعة )�قا\: تسع rموعا3 �ئيسية، 2ست 2ثالثوr Bموعة على مستو` �لرقمنيتصنيف 	ألنشطة:
¥لت سنة كاملة ملر�عا �لتغ3�v �ملو½ية . �لنشا¦ �القتصا/' للمر)؛ 2خصصت )يا\ gد/ ³يث يكوB كل يو\ 	لعينة 	لزمنية:

من )يا\ �ألسبو� موZعG بالتسا2' على rمو� عد/ يوميا3 �لعينة
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6؛ حضر'/�يفي؛ rتمع �ألسر �ملعيشية
Gملعيشية من �إلنا� �لبالغا3 من �لعمر ١٥-٧٠ عام� )فر�/ �ألسر

 �حلجم: جر` �ختيا� ٧٧٦ ٢ من )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية �إلنا� بصو� عشــــو�ئية من ٤٨٧ ٤ )ســــر معيشية ªتا�
كعينة

غv متاحةنسبة 	الستجابة:



١٨٣

٢ �لمرفـــق 

	ملكسيك
�لد��سة �الستقصائية �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت لعا\ ١٩٩٨عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

ال توجد معلوما3 متاحة	لفتر� 	ملرجعية:
تقرير قطر�. /��سة )عدها (. منديز الجتما� فريق �خلs�X �ملع6 بطر! =جر�s �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ 	ملصد�: 

(٢٠٠٠ ،�لوقت (�ألمم �ملتحد
2حد �لد��سة �الستقصائية �لوطنية للدخل �2ملصر2فا3تصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
معرفة �ألنشطة �ملختلفة �لV يؤ/يها �ألشخا« خالt �ليو\Pهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

معرفة �لفتر �لزمنية �لV يكرسها )فر�/ �ألسر �ملعيشية لألنشطة �ملختلفة خالt �ليو\  -
�ملقابلة �السترجاعية 2جهG لوجهطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

يومية مفتوحة؛ ُسجل rمو� �لوقت �ملقضي . كل نشا¦ ُمبّلغ عنه �ستبيانا3 للمعلوما3 �ألساسية �ملتعلقة 
باألسر �ملعيشية �2لفر/ �2ملجتمع �ملحلي

سجلت �ألنشطة �ملتز�منة r2مو� �لوقت �ملقضي
�ملوضع؛ مع من

)�بع عشر rموعة �ئيسية؛ 2 ٦٨ rموعة فرعيةتصنيف 	ألنشطة:
فتر 2حيد مغطا	لعينة 	لزمنية:
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6؛ rتمع �ألسر �ملعيشية
�ألشخا« �لبالغوB من �لعمر ٨ سنو�3 )2 )كثر

iيع �ملســــتجيـبني �لذين تو�فر3 فيهم �لشــــر2¦ من �لـ ٠٠٠ ١٢ )ســــر ªتا� كعينة . �لد��سة �الستقصائية �لوطنية 
للدخل �2ملصر2فا3

مؤشر عد\ �الستجابة ال يذكرنسبة 	الستجابة:



١٨٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

منغوليا
�لد��سة �الستقصائية �ملتعلقة باستخد�\ �لوقت، ٢٠٠٠عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

حزير�B/يونيه ٢٠٠٠	لفتر� 	ملرجعية:
تقرير قطر� عن �لد	�سة �الستقصائية الستخد�P �لوقت، ٢٠٠٠. /��سة )عدها '. نو2[ الجتما� فريق �خلs�X 	ملصد�: 

(٢٠٠٠ ،�ملع6 بطر! =جر�s �لد��سا3 �الستقصائية الستخد�\ �لوقت (�ألمم �ملتحد
/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
iع �لبيانا3 �ملتعلقة بعد\ �ملسا�2 بني �جلنسني 2عمل �ملر) بدB2 )جرPهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

iع �لبيانا3 �ملتعلقة بالعمالة �2لقطا� غv �لنظامي لتقدمي تقدير �2قعي للعمالة  -
مزيج من �ملقابلة �السترجاعية �2ليومية �ملد2نة ��تيGطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

�أل/� �لرئيسية لتسجيل �ألنشطة متثلت . يومية Zمنية كاملة مدִדا ٢٤ ساعة مقسمة =Y فتر�3 مد كل منها ١٠ 
/قائق

حصل �ستبياB �ألسر �ملعيشية �2لفر/ على �ملعلوما3 �ملتعلقة بالتعليم، �2حلالة �لز�2جية �2لعمالة
ُسجلت �ألنشطة �أل2ّلية �2لثانوية . عمو/ين منفصلني
)ين/ما هي 2سيلة �النتقاt؛ مع من؛ بأجر/بدB2 )جر

مو�sمة تصنيف �ألمم �ملتحد �لتجريـ�؛ �المتد�/ =Y مستو` ثالثة )�قا\تصنيف 	ألنشطة:
فتر 2حيد مغطا؛ ُخصص لثلثي �ملستجيـبني يوماg Bد/�B لليومية 2ُخصص لثلث �ملستجيـبني ثالثة )يا\ gد/ 	لعينة 	لزمنية:

لليومية؛ i2يع )يا\ �ألسبو� مغطا بالتسا2'
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  
طريقة )خذ �لعينا3  

على �لصعيد �لوط6؛ حضر'/�يفي؛ rتمع �ألسر �ملعيشية؛ �ألشخا« �لبالغوB من �لعمر ١٢ عامG )2 )كثر
�حلجم: ٧٥٣ ٢ مســــتجيبG تو�فر3 فيهم �لشــــر2¦ من ٠٨٦ ١ )ســــر معيشية ªتا� عشــــو�ئيG؛ 2جر` �ختيا� iيع 

�ملستجيـبني �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦ . �ألسر �ملعيشية �ملختا� كعينة
٨٢,١ . �ملائة من �ملستجيـبنينسبة 	الستجابة:



١٨٥

٢ �لمرفـــق 

نيكا�	غو	
�ملسح �لد��سي �ملتعلق بقيا~ مستويا3 �ملعيشةعنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

�ملسح �لد��سي �ملتعلق بقيا~ مستويا3 �ملعيشة . نيكا��غو� لعا\ ١٩٩٨
ال توجد معلوما3 متاحة	لفتر� 	ملرجعية:

بياB غv �½ي )عد] /. ستيل، مكتب /��سا3 قيا~ مستويا3 �ملعيشة - �لبنك �لد�2	ملصد�: 
2حد متعلقة باستخد�\ �لوقت . /��سة �ستقصائية متعد/ �ألغر�0تصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
توفv �لبيانا3 ��3 �لصلة بالسياســــة �لعامة فيما يتعلق بأ2ضا� �ملعيشــــة . نيكا��غو� لكي تستخدمها �حلكومة . Pهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

تصميم �ستر�تيجية لتخفيف حد �لفقر
�لقيا\، بصو� )Ï2، باستكشــــا[ �لقضايا �ملتعلقة بســــلو� �لعمل، 2كيف تتخذ �ألســــر �ملعيشية �لقر���3 �ملتعلقة   -
باملفاضال3، 2كيف ميكن تطوير سياسا3 �حلكومة فيما يتعلق بوضع بر�مج �لتوظيف، �2الحتياجا3 من �uياكل 

�ألساسية، =¸
�ملقابلة مع iيع )فر�/ �ألسر �ملعيشية �لبالغني من �لعمر ٦ سنو�3 )2 )كثرطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

 t�2)~ �ملا ،Bمتعد/ �ملو�ضيع �شتمل على 2حد�3 متعلقة باإلسكا Gألسر �ملعيشية . نيكا��غو� �ستبيان� Bستبيا� Bكا
�الجتماعي، �2للغا3 �ملنطو! ֲדا، �2لصحة، �2لتعليم، u�2جر، �2لنشا¦ �القتصا/'، �2خلصوبة، �2ستخد�\ �لوقت، 
 2مشا�يع �ألسر �ملعيشية، 2مصر2فا3 �ألسر �ملعيشية، �2ألنشطة �لز��عية، �2الئتماB/�ملدخر�3. 2تضمنت �لوحد
�ملتعلقة بالوقت )ســــئلة مبســــطة عن �لوقت �ملقضي . ٢٢ نشاطG معينG 2ســــؤ�ًال عن �ألنشطة ”�ألخر`“، �2قتضت 
)B يبلغ rمو� �لوقت ٢٤ ســــاعة. 2باإلضافة =Y �لك، كانت توجد . عد 2حد�3 )خر` معلوما3 ُجمعت عن 
كــــم من �لوقت يســــتغرقه �النتقــــاY= t مر�فق �خلدما3 (�ملد��~، �2ملر�فق �لصحية) 2كــــم من �لوقت يتعني )B ينتظر 

�ألشخا« للحصوt على �خلدما3
ُسئل �ملستجيبوB عن �ألنشطة �لV )/2ها . نفس �لوقت )ين/ما هي 2سيلة �النتقاt؛ مع من؛ بأجر/بدB2 )جر

Ç تتضمن �لوحد ��ִדا )ســــئلة عن �لســــيا! �لذ' قضي فيه �لوقت، 2مع �لك، )مكن �ستخد�\ معلوما3 من 2حد�3 
)خر` فيما يتعلق ببعض �ألنشطة لتوفv �ملعلوما3 �لسياقية

iعت معلوما3 بشــــأB: )نشــــطة �لعمل (�لعمل �ملدفو� �ألجر، �2لعمل غv �ملدفو� �ألجر، 2خياطة �ملالبس ألفر�/ تصنيف 	ألنشطة:
�لعائلــــة، �2عايــــة �حليو�نــــا3، 2=صال» �ملنـــــزt، 22قت �النتقاt �هابــــG 2=يابG؛ �2لتعليم (2قت �حلصص �لد��ســــية)؛ 
 ،tع �لوقو/، �2عاية �ألطفاi2 ،[�2لعمل �ملنـز� (�لتنظيف، �2لطهي، �2لغســــيل، �2لتخلص من �لقمامة، 2جتميع �مليا
�2ملشــــتريا3)؛ �2ألنشــــطة �لشخصية (�ألكل، �2لنو\، �2لرعاية �لشــــخصية، 22قت �لفر�®، 2طلب �لرعاية �لصحية)؛ 

�2ألنشطة �الجتماعية (حفال3 �لزفا[، �2جلنا3�Z، �2لزيا��3 �لعائلية، 2خدمة �ملجتمع �ملحلي)
فتر 2حيد. معلوما3 عن �ليو\ �لسابق للمقابلة	لعينة 	لزمنية:
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

iيع )فر�/ �ألســــر �ملعيشــــية �لبالغوB من �لعمر ٦ ســــنو�3 )2 )كثر. �2لعينة �ملتعلقة باملسح �لد��سي لقيا~ مستويا3 
�ملعيشة عينة ممثلة على �لصعيد �لوط6 2ممثلة )يضG على �لصعيد �حلضر'/�لريفي

�ســــُتخدمت 2حد �ســــتخد�\ �لوقت فيما يتعلق ¹ميع �ألفر�/ �لبالغني من �لعمر ٦ ســــنو�3 )2 )كثر . نصف �ألســــر 
�ملعيشية �لV جر3 مقابلتها

ال توجد معلوما3 متاحةنسبة 	الستجابة:



١٨٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

نيوXيلند	
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقتعنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

١٩٩٩/١٩٩٨	لفتر� 	ملرجعية:
/ليل مستخدمي �لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . نيوZيلند�، ١٩٩٩. /�ئر �إلحصا3�s �لنيوZيلندية	ملصد�: 

/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
حتديد كيف يو�Z �ألشخا« �لبالغوB من �لعمر ١٢ عامG )2 )كثر 2قتهم على �ألنشطة �ملختلفةPهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

حتديد ما =�� كانت توجد فر2! هامة . �ستخد�\ �لوقت بني �لفئا3 �لسكانية �ملختلفة  -
توفv بيانا3 لتحقيق حتسن ها\ . تقدير�3 �حلسابا3 �لقومية ملسا�ة �خلدما3 �ملنـزلية من قطا� �ألسر �ملعيشية   -
 Vا/فة للربح �لu� vا� فيما يتعلق باملؤسسا3 غiا� 2مسا�ة �لعمالة . �لناتج �ملحلي �إلiلناتج �ملحلي �إل� .

Oد\ �ألسر �ملعيشية
يومية مدִדا ٤٨ ساعة مد2نة ��تيGطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   
متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

 3�vس /قائق، لتســــجيل �ألنشــــطة 2متغº كل منها يوميــــة Zمنيــــة مدִדا Ðا? 2)�بعوB ســــاعة، مرتبة . فتر�3 مد
�لسيا!؛ �2ستبياB لألسر �ملعيشية؛ �2ستبياB للفر/

iيع �ألنشطة �ملتز�منة مسجلة . عمو/ مستقل . �ليومية
�ملوضع 22سيلة �النتقاt؛ ملن؛ بأجر/بدB2 )جر

تصنيف على مســــتو` )�بعة )�قا\: =حد` عشــــر rموعة �ئيسية على مســــتو` �قمني، 2سبع 2ستوr Bموعة على تصنيف 	ألنشطة:
مستو` ثالثة )�قا\

Z2عت 2حد�3 �ملعاينة �أل2ّلية للعينة بالتسا2' على مد` �لـ ١٢ شهر� لفتر �لد��سة �الستقصائية على Äو يرمي 	لعينة 	لزمنية:
=Y �إلقالÉ/( Y= t حد من تأثv �آلثا� �ملو½ية على تقدير�3 �ستخد�\ �لوقت. 2جر` حتقيق تو�BZ �لعينة . iيع 

�ألسابيع . )�با� �لسنة �2أليا\ . �ألسبو�
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

 vغ/B�2يهيكي)؛ �ملا�2يو على �لصعيد �لوط6 (ال يشــــمل �لســــكاB �لذين يعيشــــوB . �جلز� �لســــاحلية، عد� جزير
�ملا�2يـني؛ rتمع �ألسر �ملعيشية؛ )فر�/ �ألسر �ملعيشية �لبالغوB من �لعمر ١٢ عامG )2 )كثر

�حلجم: جر` �ختيا� ٢٠٠ ٧ )ســــر معيشــــية ªتا� كعينة من �لـ ٧٥٢ 2حد معاينة )2ّلية . �لد��ســــة �الســــتقصائية 
�القتصا/ية لألســــر �ملعيشــــية. 2جر` �ختيا� ١٥٠ 2حد معاينة )2ّلية �نتقائية =ضافية لضماB( B تشــــمل �لعينة عد/� 

كافيG من �ملا�2يـني
نسبة �الستجابة �لشاملة ٧٢ . �ملائةنسبة 	الستجابة:



١٨٧

٢ �لمرفـــق 

	�ند
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت لعا\ ١٩٩٨عنو	� 	لد�	سة 	الستقصائية:

متوZ/يوليه ١٩٩٨ - حزير�B/يونيه ١٩٩٩	لفتر� 	ملرجعية:
باند' 2ه�2v' (2000) (Pandey and Hirway)	ملصد�: 

/��سة �ستقصائية مستقلةتصميم 	لد�	سة 	الستقصائية:
2ضع =طا� مفاهيمي 2منهجية مناســــبة لتصميم 2=جر�s /��ســــا3 �ستخد�\ �لوقت . �uند بصفة منتظمة. 2)يضP ،Gهد	\ 	لد�	سة 	الستقصائية:  -

�ســــتنبا¦ منهجيــــة لتقدير �ليد �لعاملة/�لقو �لعاملة . �لبلــــد 2تقدير قيمة �لعمل غv �ملدفو� �ألجر . �القتصا/ . 
حسا( تابع

 . �ســــتنتاo ±ثا� �لسياســــة/�ل�Xمج من حتليل �لبيانا3 بشــــأB: ( ) ) توZيع �لعمل �ملدفو� �ألجر بني �لرجل �2ملر)  -
�ملناطق �لريفية �2حلضرية، 2 (() طبيعة عمل �ملر) غv �ملدفو� �ألجر مبا . �لك مشــــقة عملها 2 (o) تقاســــم 

�لرجل �2ملر) لعمل �ألسر �ملعيشية لتحقيق �لعد�لة بني �جلنسني
حتليل منط �ستخد�\ �لوقت لألفر�/ لفهم طبيعة عملهم بغية �ستخال« �ستنتاجا3 ل�Xمج �لتوظيف �2لرفا] uم  -

حتليــــل �لبيانــــا3 �ملتعلقة بنمط �ســــتخد�\ �لوقــــت للقطا� �ملعني من �ملجتمع مثل �ألطفاt �2لنســــاs الســــتخال«   -
�ستنتاجا3 لسياسا3 �لرفا] uم

iــــع 2حتليــــل �ملعلومــــا3 �ملتعلقة بنمط �ســــتخد�\ �لوقت لألشــــخا« . 2الياª 3تا� . �uنــــد للحصوt على   -
معلوما3 شــــاملة عن �لوقت �لذ' قضا] �ألشــــخا« . �ألنشــــطة �القتصا/ية �ملتد�2لة 2غv �ملتد�2لة . �لســــو! 

vال ميكن تفويضها للغ Vلعا\ 2عن �لرعاية �لشخصية �2ألنشطة ��3 �لصلة �ل� oلد�خلة . نطا! حد �إلنتا�
�ســــتخد�\ �لبيانا3 . =عد�/ تقدير�3 )كثر موثوقية بشــــأB �لقو �لعاملة �2لدخل �لقومي حســــب نظا\ �حلسابا3   -

�لقومية لعا\ ١٩٩٣، 2. حسا( قيمة �لعمل غv �ملدفو� �ألجر عن طريق حسابا3 تابعة مستقلة
�ملقابلة �السترجاعية 2جهG لوجهطريقة Dع 	لبيانا):


	) 	لد�	سة 	الستقصائية:�P
�لوصف  

تسجيل �ألنشطة �ملتز�منة   

متغــــ3�v �لســــيا! �لi Vعــــت (أل'   
غر0، 2ملــــن، 2مع من، �2ملوضع، 

بأجر/بدB2 )جر، =¸)

�أل/� �لرئيسية لتسجيل �ألنشطة هي يومية Zمنية من �لساعة ٤ صباحY= G �لساعة ٤ صباحG ليو\ عا/'، 2يو\ ªتلف 
)ســــبوعيG 2يو\ غv عا/' (حســــب �القتضاs)؛ 2جر` تســــجيل �ألنشــــطة على فتر�3 مد كل منها ســــاعة �2حد؛ 
2جر` تسجيل �ستخد�\ �لوقت �لفعلي بالدقائق؛ �2لترميز مسبق. o�/(2 �ستبياB �ألسر �ملعيشية )فر�/ �ألسر �ملعيشية 

2حصل على معلوما3 تفصيلية عن �لعمل 2ما =�� كاB �لفر/ يشتر� . صنع �لقر���3
ســــجلت iيع �ألنشــــطة �لV حدثت . �لفتر �لبالغة ساعة �2حد؛ 2حد/ مؤشر �ألنشــــطة �ملتعد/ �ألنشطة �ملتز�منة 

سجلت iيع �ألنشطة �لV حدثت . �لفتر �لبالغة ساعة �2حد؛ 2حد/ مؤشر �ألنشطة �ملتعد/ �ألنشطة �ملتز�منة
�ملوضع (سو�s /�خل �ألسر �ملعيشية )2 خا�جها)؛ 2سو�s /فع �ألجر 2طريقة �لدفع

تسع rموعا3 �ئيسية؛ 2 ١٦ rموعة فرعية على مستو` �قمني؛ 2 ١٧٦ نشاطGتصنيف 	ألنشطة:
¥لت ســــنة كاملة على )ســــا~ فتر' (�بع ســــنو')؛ 2قد\ كل مســــتجيب بيانا3 �ليومية لثالثة )نو�� من �أليا\ . 	لعينة 	لزمنية:

 “Gتلف )سبوعيª” \عا/'، 2يو vسبو� - يو\ عا/'، 2يو\ غ(
	ختبا� 	لعينة:

�ملجتمع �إلحصائي �ملرجعي  

طريقة )خذ �لعينا3  

(�ملنطقــــة) �2لتميـيــــز  �لتوZيــــع �جلغــــر�.  )ســــا~  �لوطــــ6 ممثــــًال بســــت 2اليــــاª 3تــــا� علــــى  �لصعيــــد  علــــى 
�لقبلية/�لصناعيــــة �2ملناطــــق  �لريفية/�حلضريــــة،  �ملناطــــق   .  tملثــــا� ســــبيل  2علــــى  �لعمــــل  )منــــا¦   . �ملحتمــــل 

�ألشخا« �لبالغوB من �لعمر ٦ سنو�3 )2 )كثر
iيع )فر�/ �ألسر �ملعيشية �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦ . ٥٩١ ١٨ )سر معيشية ªتا� كعينة كانو� مشمولني

بلغت نسبة �ستجابة �ألسر �ملعيشية ٨‚٩٩ . �ملائةنسبة 	الستجابة:



١٨٨

Pستر	ليا
�ملوضع

�حلقل ٢: �ملوضع �ملكا�ªحلقل ١: �ملوضع �ملا��
غv موصو[/غg vد/  0

�ملنـزt �خلا«  1
منـزt شخص ±خر  2

مكاB �لعمل =�� كاB خا�o �لبيت (يشمل �ملز�عة)  3
مكاB عا\، على سبيل �ملثاt، شا��، /�� �لبلدية، حد�ئق عامة، كنيسة  4

منطقــــة جتا�يــــة 2خدمية، على ســــبيل �ملثاt، مصــــر[، متجر، مكتب   5
(Æال[ ٦ ٧2)

منشــــأ ألنشــــطة 2قت �لفر�®، �2ألنشــــطة �لثقافية، 2)نشــــطة �أللعا(   6
�لرياضية

مكاB لألكل �2لشر( (ال يشمل مقصف �لعمل، =¸)  7
منشأ تعليمية  8

�يف، )iة، شاطئ  9

oبني �لد�خل �2خلا� tموصو[/�النتقا vغ  0
. �لد�خل  1
oخلا�� .  2

بالطريق  3
�نتظا� - . �لد�خل  4
oنتظا� - . �خلا��  5

mسيلة �النتقا�
ال تنطبق  00

�لقطا�  01

�حلافلة  02

�ملعدية/�لتر�\  03

�لتاكسي  04

 كسائقvلشاحنة �ملقفلة، �لشاحنة �لكب� ،�لسيا�  05

 كر�كبvلشاحنة �ملقفلة، �لشاحنة �لكب� ،�لسيا�  06

، �لد��جة �لبخا�ية �ملنخفضة (سكوتر)vلد��جة �لبخا�ية �لصغ�  07

�لد��جة  08

�ملشي  09

�ستخد�\ 2سيلة �نتقاÇ ،t حتد/  98

غv مصنفة . موضع ±خر  99

	جلمهو�ية 	لد
مينيكية
:ين حدثت �ألنشطة

�ملنـزt �خلا«  1
منـزt )شخا« ±خرين  2

مكاB �لعمل  3
مد�سة/جامعة  4
مر�كز �لصحة  5

�ملطاعم، �2ملقاهي، 2حانا3 �لرقص، �2حلد�ئق، �2ملالعب �لرياضية 2ما شابه �لك  6
�لشا��  7

)سو�! �خلدمة �لذ�تية/�حلانا3  8

	ملرفق ٣
Pمثلة على 	لرموX 	لقطرية لـ ”	ملوضع/
سيلة 	النتقا2“



١٨٩

٣ �لمرفـــق 

Dهو�ية كو�يا
�سيلة �النتقا�mملوضع

خا�o �لبيت (على سبيل �ملثاt، مكاB �لعمل، �2ملد�سة، 2بيت شخص   0
±خر 2ما =Y �لك)

�لبيت  1

�النتقاt س�v على �لقدمني  2
�النتقاt ³افلة . �حلضر  3

�النتقاt بقطا� �ألنفا!  4
�النتقاt بتاكسي  5

�النتقاt بسيا� �كا(  6

�النتقــــاt بالد��جة، )2 �لد��جة �لبخا�يــــة، )2 �حلافلة �ملكوكية، )2 حافلة   7
�ملد�سة، =¸

�النتقاt بالقطا�، )2 حافلة �لضو�حي، )2 حافلة �ملسافا3 �لطويلة  8
، gر��، طائر، قا�(، =¸)vشاحنة كب ،tخر` (على سبيل �ملثا(  9

جنوP dفريقيا
	مز �ملوضع ٢	مز �ملوضع ١

�ملنـزt �خلا«  1
منـزt شخص ±خر  2

�حلقل، )2 �ملز�عة )2 مكاB عمل ��Zعي ±خر  3
مكاB عمل ±خر خا�o �ملسكن �خلا«  4

منشأ تعليمية  5
مكاB عا\، 2بعبا� )خر`، ليس . مســــكن خا«، )2 مكاB عمل )2   6

منشأ تعليمية
t2 �نتظا� �النتقا( tالنتقا�  7

(/ ±خر (ُيحدَّ  8
�يف، )iة، شاطئ  9

. �لد�خل  1
oخلا�� .  2

�النتقاt س�v على �لقدمني  3
�النتقاt بوسيلة �نتقاt خاصة (سيا�، )2 شاحنة مقفلة، )2 /��جة نا�ية)  4

) )2 ما شابه �لك)vبتاكسي (كوم� (حافلة صغ tالنتقا�  5
�النتقاt بالقطا�  6
�النتقاt باحلافلة  7

�النتقاt بالد��جة  8
(/ �النتقاt بوسائل )خر` (ُتحدَّ  9

كند	
بالطريق�ملكا�

بيت �ملستجيب  1
مكاB �لعمل  2

مكاB ±خر (مبا . �لك �حلديقة �لعامة، �2جلو��)  3

سيا� (سائق)  5
سيا� (��كب)  6

س�v على �لقدمني  7
حافلة 2قطا� )نفا! (يشمل �لتر�\، )2 �لقطا��3 �ملكوكية )2 2سائل �لنقل   8

�لعا\ �ألخر`)
/��جة  9

)خر` (على سبيل �ملثاt، طائر، قطا�، /��جة نا�ية)  10

dملغر	
مكا� �لعمل

�ملسكن  1
مكاB ±خر  2



١٩٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 


بية�
	ملكتب 	إلحصائي للجماعا) 	أل
mملوضع ��سيلة �النتقا�

موضع غg vد/  00

(tال يتعلق باالنتقا) /دg vموضع غ  10

�لبيت  11

بيت ثاB )2 مtÚ لقضاS sاية �ألسبو�  12

مكاB �لعمل )2 �ملد�سة  13

بيت )شخا« ±خرين  14

مطعم، )2 مقهى )2 حانة  15

(tال يتعلق باالنتقا) د/ ±خرg موضع  19

2سيلة �نتقاt خاصة غg vد/  20

�النتقاt س�v على �لقدمني  21

�النتقاt بد��جة  22

�النتقاt بد��جة ±لية، )2 /��جة نا�ية )2 قا�( مبحر�  23

�النتقاt بسيا� �كا(  24

، )2 شاحنة صند2قية )2 جر��vبشاحنة كب tالنتقا�  25

2سيلة �نتقاt خاصة gد/ )خر`  29

2سيلة نقل عا\ غg vد/  30

�النتقاt بتاكسي  31

v³افلة )2 مركبة كب tالنتقا�  32

�النتقاt بتر�\ )2 بقطا� )نفا!  33

�النتقاt بقطا�  34

�النتقاt بطائر  35

�النتقاt بقا�( )2 سفينة  36

2سيلة نقل عا\ gد/ )خر`  39

2سيلة �نتقاt غg vد/  40

	ملكسيك
u :� موضع

/�خل �ملسكن  1
خا�o �ملسكن  2

نيوXيلند	
aين حد� �لنشا:mسيلة �النتقا�

. �لبيت  01

بيت )شخا« ±خرين  02

مكاB �لعمل )2 مكاB �لد��سة  03

مكاB عا\ )2 جتا�' )2 خدما3، على سبيل �ملثاt، شا��، متجر  04

)iة، )2 شاطئ )2 برية  05

ما	�� (/�� �جتماعا3) )2 موقع ±خر له )�ية ثقافية للما�2يـني، 2على   06
سبيل �ملثاt يو	�با (�ملد�فن)

مكاB ±خر، على سبيل �ملثاt، كنيسة، غرفة نا/' �ياضي  07

 Ñلوحة �لتز tعلى �لقدمني )2 بد��جة، 2على ســــبيل �ملثا �vســــ tالنتقا�  08
��3 �لعجال3، �2لر2لر بليد

�النتقاt بوســــيلة �نتقاt خاصة، 2على ســــبيل �ملثاt سيا�، /��جة نا�ية،   09
شاحنة صند2قية

�النتقاt بوســــيلة نقــــل عا\، 2على ســــبيل �ملثاt، حافلــــة، معدية، قطا�،   10
طائر، تاكسي

tتذكر 2سيلة �النتقا Ç 2لكن ،tالنتقا�  11



١٩١

٣ �لمرفـــق 

	�ند
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�
	لد
�� 	أل

2
	ليو! 	أل
مقدمة لد	�سة �ستخد�P �لوقت �لساعة ٨/٠٠-٨/٢٠ 

مقدما' �لساعة ٨/٢٠-٨/٤٠ 
 سابقة Xما لديهم من خ Y= Bهم 2مقاطعاִדم 2يعرضوsجلد/ )½ا� Bملتد�بو� \ يقدِّ
فيما يتعلق بالد��ســــا3 �الستقصائية. 2يقد\ �ملشــــتركوB �آلخرB2 )نفسهم. 2ُيعد 

ر rمًال للXنامج �ملتعلق ببقية �لتد�يب. كل منهم بطاقة لنفسه. 2يعر0 �ملُيسِّ
�لقو�عد �ألساسية �لساعة ٨/٤٠-٩/١٠ 

تســــليم �لكتيــــب �لدليلي للباحــــث �مليد�?، �2لكتيب �لدليلي للمشــــتر� 2نســــخة 
�2حــــد من �الســــتبياs�/(2 .B متريــــن قائم على �ملشــــا�كة يوضــــح �ملعايـv �2لقيم 
 Ê لوضع قو�عد )ساســــية حللقة �لعمل. �2لتد2ين )2ًال . �لكتيب �لدليلي للمشتر�
=عــــد�/ قائمة كاملة باملجموعة على لوحة قالبة. ()فكا� )خر` . �لكتيب �لدليلي 

ر). للُميسِّ
شر� �ملصطلحا' �لساعة ٩/١٠-٩/٣٠ 

شــــر» �لشكل �لذ' تأخذ] �ألســــئلة �ملختلفة، 2على سبيل �ملثاt، حر2[ �لكتابة/
�لطباعــــة، �2إلشــــا� �ملتعــــد/ )2 �ملفــــر/، 2مــــا =Y �لــــك؛ 2كيفيــــة 2ضع عالمة 
 Y=  هــــذ� �جلزs من �لكتيب �لدليلي معG. �2إلشــــا�sعلى �ألســــئلة. 2قر� ((/�ئر
عد/ قليل من �ألسئلة . �الستبياB 2سؤ�t �ألفر�/ عما =�� كانت معر2ضة بوضو» 

من عدمه.
�ستبيا� �ألسرL �ملعيشية �لساعة ٩/٣٠-١٠/١٥ 

 كل ســــؤ�t بكامله بعناية. 2ُيطلــــب =Y �ملتد�بني =معاB �لنظر . �لترiة بلغة sقر�
كل منهم 2مناقشة )' �ستفسا��3 )2 مالحظا3.

 لشر( �لشا'vستر�حة قص�
من هو فر� �ألسرL �ملعيشية �لساعة ١٠/٣٠-١٠/٥٠ 

شــــر» 2مترين iاعي. �2لتأكيد على عد\ �لســــما» بأ' بديل . �ختيا� 2حد�3 
 �لســــكن. �2لتأكيد على =مكانية 2جو/ )كثر من )ســــر معيشــــية �2حد . 2حد

 �لتعا�يف �ملناسبة . �لكتيب �لدليلي s2قر� .tZملنا� tســــكنية. �2لتأكيد على عما
بالكامــــل. s�/(2 �لتما�ين �لو��/ . �لكتيب �لدليلي للمشــــتر� (تر/ �إلجابا3 . 

ر). �لكتيب �لدليلي للُميسِّ
�لعالقا' �لساعة ١٠/٥٠-١١/١٠ 

شــــر» �لتما�ين �لو��/ . �لكتيب �لدليلي للمشــــتر� Ê )/�ئها. (تر/ �إلجابا3 . 
ــــر). �لتأكيد على )�ية عالقة �لشــــخص �ملختا� ¹ميع )فر�/  �لكتيب �لدليلي للُميسِّ

�ألسر �ملعيشية �آلخرين.
تد	يب صو	� على �ستبيا� �ألسرL �ملعيشية �لساعة ١١/١٠-١١/٤٠ 

 مترين ُيجر' فيه )حد �ملتد�بني مقابلة مع متد�( ±خر فيما يتعلق باســــتبياB �ألسر
�ملعيشــــية. 2ُيبلَّغ ”�ملســــتجيب“، ســــر�، بأB عليه )B يؤ/' /�2 شخص مستخد\ 
مشــــغوt ال يرغب . )B يضحي بالوقت 2عندئذ، بعد �التفا!، يســــا�2] �لشــــك 
2يقوB= t بعض مفر/�3 �ملعلوما3 ”خاصة“. 2يشــــاهد �ملتد�بوB �آلخرB2 �لك 
2يد2نوB تعليقاִדم . كتيبهم �لدليلي للمشتر�، Ê يسهموB مبالحظاִדم �2قتر�حاִדم. 

2ميكن )B يقتر» �ملشتركوB )يضG طرقG ملعاجلة �لصعوبا3 �لV حدثت.
uالستبيا� �لدميغر�� �لساعة ١١/٤٠-١٢/٢٥ 

/��ســــة �ســــتبياB /ميغر�. فر/'، �2لقيا\ مر ثانية مبقا�نته بالترiا3. 2=يالs �نتبا] 
خا« لألســــئلة �ملتعلقة بالعمل - )نو�� �لعمل �ملختلفة، �2لوضع . �لعمل، �2ملهنة 
�2لصناعة. 2=يالs �نتبا] خا« لإلغفاال3. �2لتأكيد على ضر�2 عد\ قيا\ �لباحث 

�مليد�? بوضع �فتر�ضا3 بشأB �ملستجيب، بل عليه )B يتبع �ألسئلة كما هي.
uعلى �الستبيا� �لدميغر� �	يب صو	تد �لساعة ١٢/٢٥-١٢/٤٥ 

�ختيا� �ثنني ±خرين من �ملتد�بني ليشتركا . �لتد�يب �لصو�'، )2 طلب متطوعني. 
2ُيبلَّغ ”�ملســــتجيب“، ســــر�، بأB عليه )B يؤ/' /�2 شخص صغv �لسن، يذهب 
 B2آلخر� B2يقو\ �ملشتركو .G2يبلغ من �لعمر ١١ عام ،o2متز vملد�سة، 2غ� Y=

بتد2ين �لتعليقا3 �2القتر�حا3 . كتيباִדم �لدليلية 2جتميعها بعد �لك.
sلغد�� فتر

يومية �ستخد�P �لوقت �لساعة ١٣/١٥-١٤/١٥ 
شر» كيف يسv �جلزs �ألساسي لليومية. ُيقر) بالكامل �جلزs �2 �لصلة من �لكتيب 
 tلدليلــــي مع =ضافــــة �لفر� �ملتعلق بالتز�من 2باملوضع. �2لتأكيد على )�ية �لســــؤ��
عن هذ] �لتفاصيل 2تد2ينها )ثناs �ملقابلة. �2لتأكيد على )�ية �لسؤ�t عن �ألنشطة 

�ملتعد/. 2عر0 مثاt ليومية مد2نة على �لنحو �لصحيح.
�لتمرين �ملتعلق باملوضع �لساعة ١٤/١٥-١٤/٣٠ 

)/�s متريــــن . �لكتيــــب �لدليلــــي للمشــــتر�. (تــــر/ �إلجابا3 . �لكتيــــب �لدليلي 
ر). للُميسِّ

�لد��سة �الستقصائية الســــتخد�\ �لوقت . جنو( )فريقيا لعا\ ٢٠٠٠،  �ملصــد	: 
2ثيقة تد�يـبية Ç تنشر.

ُتع6 �لد�2 �ألY2 ¹ميع �لباحثني �مليد�نيـني �جلد/، 2منســــقي �ملقاطعا3  ملحوظة: 
2مدير' �لد��ســــا3 �الســــتقصائية . �ملقاطعا3. 2ُتع6 �لد�2 �لثانية بالباحثني �مليد�نيـني 

.sجلد/ �2لقد�مى على حد سو��

	ملرفق ١٠
جد
X 2م° تد�يـ¯ مشر
¤ بشأ� Dع 	لبيانا) 	ملتعلقة

بأنشطة 	ستخد	! 	لوقت 
ترميزها



٢٠٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�الستبيا� �ملتعلق باليومية �لساعة ١٤/٣٠-١٤/٤٥ 
 /��ســــة كاملة لألسئلة قبل 2بعد تد2ين �ليومية 2كذلك بالنسبة =Y �ستبياB �ألسر

�ملعيشية �2الستبياB �لدميغر�..

مني :��nج6 يوميا' �ملشتركني �ملقسَّ �لساعة ١٤/٤٥-١٥/١٥ 
ــــم �ملتد�بــــو�2Z( BجG 2يقو\ �2حد . كل o2Z مبــــلs �ليومية لآلخر عن �ليو\  ُيقسَّ
�لســــابق. 2¿ر' �لتركيز على 2صف )عمد �ألنشــــطة �ملتز�منة 2موضعها. (¿مع 
 ــــرB2 �ليوميا3، 2يقوموB بد��ســــتها 2يقدموB مالحظا3 تقيـيمة uا . /�2 �مليسِّ

الحقة).

�لتد	يب �لعملي �لد�خلي �لساعة ١٥/١٥-١٦/٠٠ 
ميأل �لباحثوB �مليد�نيوB �ملتد�بوB �ستبيانG ألسر معيشية، �2ستبيانG /ميغر�فيG 2يومية 
ملوظــــف . /�ئر =حصا3�s جنو( )فريقيا. 2يتبا/t �ملشــــتركوB �ليوميا3 �ملد2نة 
لتدقيقها �2لتعليق عليها. Ê يســــلم �ملشــــتركوB �ليوميا3 لكي يدققها 2يعلق عليها 

.B2ر �ملنسقوB �2مليسِّ

شر( �لشا' متا» من �لساعة ١٥/٤٥

	ليو! 	لثا6
مالحظا' تقيـيمة للمتمرنني �لساعة ٨/٠٠-٨/٣٠ 

 B222جهت. 2يد Vملقابلة �2لصعوبا3 �ل� sملكتسبة من =جر�� Xاعية للخi مناقشة
منسقو �ملقاطعا3 مالحظاִדم 2يؤكد�2 على هذ] �لنقا¦ خالt تد�يب الحق.

تقدمي نفسك �لساعة ٨/٣٠-٩/٠٠ 
)/�s مترين قائم على �ملشا�كة بشأB �لكيفية �لV يقد\ ֲדا �لباحث نفسه للمستجيب. 

2=عطاs �ملشتركني نسخG من �سالة �لتقدمي.

�ختيا	 �ملستجيـبني �لساعة ٩/٠٠-٩/٤٥ 
شر» s�/( Ê مترين . �لكتيب �لدليلي للمشتر� (تر/ �إلجابا3 . �لكتيب �لدليلي 
ــــر). 2خالt هذ] �لد3��2، يقد\ �ملنســــقوB معلومــــا3 تقيـيمية كتابية ()2  للميسِّ
 شــــفوية =�� لز\ �ألمر) للمشتركني . يوميا3 �ملجموعا3 �لز2جية 2يوميا3 /�ئر

=حصا3�s جنو( )فريقيا.

 لشر( �لشا'vستر�حة قص�

ترميز �ألنشطة �لساعة ١٠/٠٠-١١/٠٠ 
شــــر» ترميز �ألنشطة بد��ســــة قائمة �لترميز بعناية، )2ًال طائفة بطائفة، 2بعد �لك 
مفر/ مبفر/. Ê شــــر» فهر~ �لترميز. 2يوY �نتبا] خا« لطو�ئف ”�لعمل“ من 

١ =Y ٣، 2يقر) بالكامل شر» كلمة ”منشأ“ . �لكتيب �لدليلي.

متا	ين على �لترميز �لساعة ١١/٠٠-١٢/٠٠ 
 t2لتمرين �لو��/ . �لكتيب �لدليلي للمشتر�. 2هذ� مترين يرمي . �ملقا\ �أل� s�/(
 Vل� s3 فيما يتعلق ( ( ) ) �ألشــــيا�vتذك G2لكنه يشــــمل )يض Zمر�جعة �لرمو Y=
تؤ/' =Y �لتذكر )ثناs �ملقابلة 2 (() �لطر! غv �لصحيحة مللs �ليومية. �2لتأكيد 
 ��2تكبو� �لكثv من Xخل� Y= B2يفتقــــر Bميد�نيو Bألمثلة )عطاها باحثو� B( علــــى

�ألخطاs! 2بوجه خا«، ينبغي )B تتضمن �ليوميا3 �لصحيحة �ملزيد من �ألنشــــطة 
ر). �ملتعد/ (تر/ �إلجابا3 . �لكتيب �لدليلي للميسِّ

ترميز �ليوميا' �خلاصة �لساعة ١٢/٠٠-١٢/٤٥ 
.Gبترميز �ليوميا3 من �ملما�سة �لد�خلية 2يقابل بعضهم بعض Bيقو\ �ملتد�بو

sلغد�� فتر

عمليا' �ملر�جعة �جلماعية للترميز �لساعة ١٣/١٥-١٤/٠٠ 
م �ملتد�بوr Y= Bموعا3 ُتر�جع كل منها ترميز �ألخر`. ُيقسَّ

�ملر�جعة �جلماعية لالستبيانا' �لساعة ١٤/٠٠-١٥/٠٠ 
يعو/ �ملتد�بوY= B نفس �ملجموعا3. 2¿ب )B ير�جع كل شــــخص �الســــتبيانا3 
 sألخطا� Bملتعلقة مبا ال يقل عن ثالثة متد�بني ±خرين، مع تد2ين مالحظا3 بشــــأ�

�ملتعلقة باإلغفاال3، �2لعالقة، =¸.

 لشر( �لشا'vستر�حة قص�

مناقشة �ألخطاR �لشائعة �لساعة ١٥/٠٠-١٥/٣٠ 
مناقشة عامة لألخطاs �لشائعة �لV 2جد3 . �الستبيانا3.

iUاU� Rكماm �ستما	�' �لتقيـيم �لساعة ١٥/٣٠-١٦/٠٠ 
.تسليم �ستما� �لتقيـيم. 2يتعني )B ميلؤها �ملشتركوB قبل �ملغا/�

	لد
�� 	لثانية
2
	ليو! 	أل

مقدما' �لساعة ٨/٠٠-٨/١٥ 
يقوt كل شــــخص �½ه، 2ما �لذ' يشــــعر بثقتة فيه =Y )قصى حد 2ما يشعر بثقته 
فيه =É/( Y حد فيما يتعلق بالعمل �مليد�? �' �لصلة باســــتخد�\ �لوقت. 2تســــليم 
�لكتيبا3 �لدليلية للمشتركني. �2لتأكيد على )�ية حتسني نسبة �الستجابة. 2شر» 

rمل �لXنامج . �ليومني �لتاليـني.

�لقو�عد �ألساسية �لساعة ٨/١٥-٨/٤٥ 
تسليم /ليل �لباحث �مليد�?، 2/ليل �ملشتر�، 2نسخة �2حد من �الستبياB �2لترiا3 
��3 �لصلــــة. s�/(2 مترين قائم على �ملشــــا�كة يوضــــح �ملعايـv �2لقيم �ملتعلقة بوضع 

ر). �لقو�عد �ألساسية حللقة �لعمل. (تر/ )فكا� . �لكتيب �لدليلي للميسِّ

�لصفحة �لضابطة �لساعة ٨/٤٥-٩/١٥ 
تســــليم )مثلة على HH3 2 HH2 2 ،HH1. 2شــــر» كيفية �ســــتخد�مها. 2مناقشة 
 Gمترين يكتب فيه كل شــــخص 2صف s�/(2 ــــاu 2صف فعلي كامل sكيفيــــة =عطــــا
 ما كتبو]. 2بعد �لك sملشــــتر� ±خر. 2طلب قيا\ عد/ قليل من �ملشــــتركني بقر�
 توضع مبا/¬ لوصف 2مناقشــــة �الختالفا3 بني 2صف �لشخص 22صف �ألسر
�ملعيشــــية. �2لتأكيــــد على عد\ �لســــما» ببديل. �2لتأكيد على ضــــر�2 )B يتحقق 

�لباحثوB �مليد�نيوB من 2جو/ )سر معيشية متعد/ . 2حد سكنية.



٢٠١

١٠ �لمرفـــق 

�ستبيا� �ألسرL �ملعيشية �لساعة ٩/١٥-٩/٤٥ 
=جر�s /��ســــة /قيقة. �2لتركيز على �إلغفاال3. �2لتأكيد على ضر�2 �ســــتخد�\ 

�لترiا3 �ملعد سلفG طو�t �لوقت.

من هو فر� �ألسرL �ملعيشية �لساعة ٩/٤٥-١٠/١٥ 
شــــر» s�/(2 مترين iاعي. �2لتأكيد على =مكانية 2جو/ )كثر من )ســــر معيشــــية 
 �لكاملة للتعا�يف s�2لقر� .tZملنا� tســــكنية. �2لتأكيد على عما �2حد . 2حد
�ملناســــبة . �لكتيــــب �لدليلــــي. s�/(2 متريــــن . �لكتيــــب �لدليلي للمشــــتر�. (تر/ 

ر). �إلجابا3 . �لكتيب �لدليلي للُميسِّ

 لشر( �لشا'vستر�حة قص�

�لعالقا' �لساعة ١٠/٣٠-١١/٠٠ 
قيــــا\ )حد )فر�/ �ملجموعة بالشــــر» لألفــــر�/ �آلخرين �2ختبا�هــــم. s�/(2 �لتما�ين 
ر). �لو��/ . �لكتيب �لدليلي للمشتر� (تر/ �إلجابا3 . �لكتيب �لدليلي للميسِّ

�لساعة ١١/٠٠-١١/٣٠ تد	يب صو	� على �ستبيا� �ألسرL �ملعيشية
)/�s مترين يقابل فيه )حد �ملتد�بني متد�بG ±خر فيما يتعلق باستبياB �ألسر �ملعيشية. 

ُيبلَّغ ”�ملستجيب“، سر�، للقيا\ بد�2 خا/مة تعيش . /�� �( عملها.

uالستبيا� �لدميغر�� �لساعة ١١/٣٠-١١/٥٠ 
)جر�s /��ســــة /قيقة إلستبياB /ميغر�. فر/'، �2لتركيز ثانية على �ألجز�s �لصعبة: 
)نــــو�� �لعمــــل �ملختلفة، 22ضع �لعمــــل، �2ملهنــــة �2لصناعة. 2=يــــالs �نتبا] خا« 
لإلغفــــاال3. �2لتأكيــــد على )i Bيع )نو�� �لعمل �لســــبعة تعتX عمــــًال. �2لتأكيد 
على ضر�2 عد\ قيا\ �لباحث �مليد�? بوضع �فتر�ضا3 بشأB �ملستجيب، بل يتبع 

�ألسئلة كما هي.

متا	ين متعلقة بالعمل �لساعة ١١/٥٠-١٢/١٥ 
ُيطلب =Y )فر�/ �ملجموعة �كتشا[ �ملشاكل �لu Vا =جابا3 فيما يتعلق بالعمل . 
�أليا\ �لسبعة �لسابقة، �2ملهنة، �2لصناعة �2حلالة . �لكتيب �لدليلي للمشتر�. (من 

ر). �ملمكن 2�2/ =جابا3 . �لكتيب �لدليلي للميسِّ

uعلى �الستبيا� �لدميغر� �	يب صو	تد �لساعة ١٢/١٥-١٢/٤٥ 
�ختيا� �ثنني ±خرين من �ملتد�بني ليشتركا . �لتد�يب �لصو�'، )2 طلب متطوعني. 
2ُيبلَّغ ”�ملســــتجيب“، ســــر�، بأB عليه )B يقو\ بد�2 عاملة مصنع مســــتغÕ عنها، 
تؤ/' عمًال (منـزليG) ”Sا�يG“ لألســــر �ملعيشــــية �ألخر` )ثناs �لبحث عن عمل . 

مصنع ±خر.
 Bيقومو Ê لتعليقا3 �2القتر�حا3 . كتيباִדم �لدليلية� B2آلخر� Bملشتركو� B22يد

¹معها.

sلغد�� فتر

يومية �ستخد�P �لوقت �لساعة ١٣/١٥-١٤/٠٠ 
شــــر» كيف يعمل �جلزs �ألساســــي . �ليومية. 2/��سة �ملثاt �ملتعلق بيومية مد2نة 
على �لنحو �لصحيح . �لكتيب �لدليلي للمشــــتر�. 2ُيقر) بالكامل �جلزs �2 �لصلة 
من �لكتيب �لدليلي. 2يضا[ �لقســــم �ملتعلق بالتز�من 2باملوضع، 2يتم �لتأكيد على 

ضر�2 توجيه هذ] �ألســــئلة 2ملئها )ثناs �ملقابلة. �2لتأكيد على )�ية �لوقو[ على 
�ألنشــــطة �ملتعــــد/. �2لتأكيد على )�ية �لبدs . �لســــطر �ألt2 لــــكل فتر Zمنية. 

�2لتأكيد على ضر�2 2جو/ نشا¦ �2حد على �ألقل لكل فتر Zمنية.

مترين متعلق باملوضع �لساعة ١٤/٠٠-١٤/٣٠ 
)/�s �لتمرين �لو��/ . �لكتيب �لدليلي للمشتر�. (تر/ �إلجابا3 . �لكتيب �لدليلي 
ر). 2بعد �لك يسأt �ملشتركوB بعضهم بعضG عن كيفية ترميزهم للحاال3  للميسِّ

�لصعبة �ملختلفة.

�ستبيا� �ليومية �لساعة ١٤/٣٠-١٥/٠٠ 
/��ســــة /قيقة لألســــئلة 2ترiتها قبل �ليوميــــة 2بعدها كما هي �حلــــاt فيما يتعلق 

باستبياB �ألسر �ملعيشية �2الستبياB �لدميغر�..
 لشر( �لشا'vستر�حة قص�

تقدمي نفسك �لساعة ١٥/١٥-١٥/٤٥ 
 مترين قائم على �ملشا�كة بشأB �لكيفية �لV يقد\ ֲדا �لباحث نفسه للمستجيب. �/(

2=عطاs �ملشتركني نسخG من �سالة �لتقدمي. �2لتأكيد على )�ية هذ� �لتقدمي.

�ختيا	 �ملستجيـبني �لساعة ١٥/٤٥-١٦/١٥ 
شر» s�/( Ê مترين . �لكتيب �لدليلي للمشتر�. (تر/ �إلجابا3 . �لكتيب �لدليلي 

ر). للميسِّ

	ليو! 	لثا6
�ملما	سة u �مليد�� �لساعة ٨/٠٠-١٢/٠٠ 

يذهب �ملشــــتركوY= B 2حد�3 معاينة )2ّلية قريبة بغر0 �لقيا\ مبما�ســــة ميد�نية. 
2يذهب كل متد�( =Y )ســــر معيشــــية �2حد مللs �ســــتبياB لألســــر �ملعيشــــية، 
 sالستبيانا3 عند �نتها� B2ر �2ســــتبياB /ميغر�. �2حد 2يومية �2حد. 2ير�جع �مليسِّ
كل متد�(. 2تشــــمل �ملر�جعة من كاB ينبغي �ختيا�هم كمســــتجيـبني =�� كانت 

هذ] هي �ملقابلة �ألY2. 2يقو\ �ملشتركوB بترميز �ألنشطة . يوميتهم.
sلغد�� فتر

مناقشة بشأ� �ملما	سة �مليد�نية �لساعة ١٣/٠٠-١٣/٣٠ 
رB2 �ملشاكل  يشــــر» �ملشــــتركوB جتا�ֲדم. 2تناقش �ملشــــاكل �لعامة. 2يناقش �مليسِّ

�لشائعة �لV 2جد3 . �ليوميا3.

عمليا' �ملر�جعة �جلماعية للترميز  �لساعة ١٣/٣٠-١٤/٣٠ 
م �ملتد�بوr Y= Bموعا3 تر�جع كل منها ترميز �ألخر`. 2ير�جع كل شخص  ُيقسَّ

ترميز ثالثة ±خرين. 

�لرموn �لصعبة �لساعة ١٤/٣٠-١٥/٠٠ 
)/�s مترين، . �لكتيب �لدليلي للمشتر�، عن جو�نب �لترميز �ألكثر صعوبة، 2على 
ســــبيل �ملثاt، �النتقاال3 �2ملوضع، 2 ”�لعمل“، �2عاية �ألطفاt، 2من يفعل ما�� 

ر). ملن. (تر/ �إلجابا3 . �لكتيب �لدليلي للُميسِّ
 لشر( �لشا'vستر�حة قص�



٢٠٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�إل��	L ��لسوقيا' �لساعة ١٥/١٥-١٦/٠٠ 
/��ســــة /قيقة للتفاصيل �إل/��ية �2لسوقيا3. �2لتحد� عن تنظيم �لفريق �2لتنظيم 
�مليد�?. �2لتحد� عن )يا\ �لعمل، �2لعمل �إللز�مي . Sاية �ألســــبو�، �2حلصص 
�ملخصصة لليوميا3. 2شــــر» �ملعلوما3 �لV سيتعني =عطاÃها للمشرفني كل يو\. 

.¸= ،sلعقو/. 2تسليم شا��3 �أل½ا� s2مل
�لتقيـيم �لنهائي �لساعة ١٦/٠٠-١٦/١٥ 

تسليم �لتقيـيم. 2ميأل �ملشتركوB �لتقيـيم قبل مغا/�ִדم.

 	لد
�� 	ملتعلقة باملشرفني
�لساعة ١٦/١٥-١٧/٠٠ �أل���	 ��لو�جبا'

/��سة /قيقة للكتيب �لدليلي توجه �النتبا] =Y �ألقسا\ �ملختلفة.

تسليم �ستما��3 �ختيا� �لوحد �لسكنية 2مر�جعة كيفية �ستخد�مها.

Oطيــــط كيفية قيا\ كل فريق بعمله، 2خط ســــv] . 2حــــد�3 �ملعاينة �أل2ّلية 2)ين 
سيقضي �لليل.

مناقشة قو�عد �النتقاال3.

 �لكاملة للكتيب s�2لقر� ،Bير�جعها �ملشرفو B( ب¿ Vملختلفة �ل� sستعر�0 �ألشيا�
�لدليلي . هذ� �ملوضو�.

Pلساعة ١٧/١٥-١٧/٣٠ �ختتا�

.Bمناقشة )' مسائل )خر` يطرحها �ملشرفو



٢٠٣٢٠٣

ما هو فهرQ 	لترميز؟
=B عملية ترميز )2صا[ �ألنشــــطة �ملد2نة . يوميا3 �ستخد�\ �لوقت تنطو' 
 Zإلجابا3 �حلرفية باملفــــر/�3 . فهر~ �لترميز، إل¿ا/ �لرمو� علــــى مهمة مضاها
�ملناســــبة. 2هكذ�، ميثل فهر~ �لترميز �أل/� �لرئيســــية لعملية �ملضاها هذ]. 2ميكن 
)B يأخذ �لفهر~ �لشــــكل �ملا/' للمنشــــو��3 �ملطبوعة �لد�ئمة، )2 حو�فظ )��2! 
 ±ليG /�خل نظا\ حاسوÛ، 2ميكن s2سائبة، )2 مطبوعا3 حاسوبية )2 ملفا3 مقر
)B يضطلع باملضاها شخص، هو �لقائم بالترميز، باستخد�\ حاسو( )2 عن طريق 

�لتفاعل بني �لقائم بالترميز 2حاسو(.
 2من �أل�ية �لتســــليم بأB فهر~ �لترميز Áتلف عن قائمة �ملجموعا3 �ملحد/
. �لتصنيف. فالعنا2ين �لV ُتختا� لتلك �ملجموعا3 تكوB مصممة لتكوB 2صفية 
قــــد� �إلمــــكاB ملحتو` �ملجموعة، مع مر�عا �ســــتخد�\ عد/ قليــــل من �لكلما3 
 V3 �ل�vللتعبــــ Gال عــــد/ قليل من هــــذ] �لعنا2يــــن مطابق= Bفحســــب. 2لــــن يكو

يستخدمها �ألفر�/ عند سؤ�uم عن )نشطتهم �ليومية.
2بالنظر =Y )نه ¿ب )B يكوB فهر~ �لترميز جاهز� قبل بدs عمليا3 �لترميز، 
فإنــــه يتعني )B يكــــوB �لفهر~ موضوعG على Äو يتوقع �ألشــــكاt �ألكثر �حتماًال 
 Y= ~يستند �لفهر B( Y= لأل2صا[ �حلرفية لألنشطة. 2لتحقيق �لك، تدعو �حلاجة
�إلجابا3 �لو��/ . مفر/�3 �ليومية �لفعلية �لV ميكن �حلصوt عليها . �ختبا��3 
مســــبقة 2/��سا3 �ســــتقصائية �ســــتطالعية. 2ميكن 2ضع قائمة بســــيطة )2ّلية من 
)2صا[ �ألنشــــطة �لــــو��/ . �لتصنيف 2تنقيحها بعد �لك باســــتخد�\ �إلجابا3 

�لفعلية 2مثاt �لك �لقائمة �لو��/ . �جلدt2 )لف ١ )/نا].
 vفها�~ �لترميز غ B( 02. بد�ية عمليا3 �لد��سة �الستقصائية، ¿ب �فتر�
مكتملة، 2¿ب �Oا� تد�بv الســــتكماuا )ثناs �لفتر �لكاملة لعملية �لترميز، 2مبزيد 
 tالســــتكما� Bيكو B( 2قت مبكــــر . �لعملية. 2ينبغي . مــــن �ملفــــر/�3 �جلديد
�متد�/� لعملية �إلجابة على �الستفســــا��3 مبعÕ )نه ينبغي )B تكوB طبيعة 2نتائج 
�الستفسا��3 �لV )جيب عليها متاحة جلميع �لقائمني بالترميز بأسر� 2قت ممكن، 
 =�� مــــا �2جهــــو� نفــــس نو� �إلجابة. 2يتمثــــل )فضل Sج . =صد�� نســــخ جديد
مــــن فها�~ �لترميــــز على Äو متكر� حســــبما تدعو �حلاجة (ســــيتوقف هذ� على 
حجــــم �إلجابا3 �جلديــــد �لÇ V تؤخذ . �إلعتبا�). 2يالحظ )B =صد�� نســــخة 
جديد كاملة من فهر~ �لترميز )فضل من =صد�� =ضافا3 للفهر~، ألB �ملفر/�3 
�جلديد ســــتدخل . )ماكن ªتلفة . �لفهر~ 2سيتعني على �لقائمني بالترميز نقل 
�ملعلومــــا3 مــــن �ملذكر �ملتعلقة باإلضافــــاY= 3 فهر~ �لترميز �لرئيســــي، 2هو ما 

 Vلكاملة لفها�~ �لترميز �ل� ينطو' على خطر ��تكاֲדم �ألخطاs. �2لنسخ �جلديد
تصد� بصو� متكر� . �ألسابيع �ألY2 لعملية �لترميز سيؤ/' )يضY= G �حلد من 
خطــــو� �حتفــــاÙ كل �2حد من �لقائمني بالترميز مبذكر�تــــه �خلاصة به فيما يتعلق 
بترميز =جابا3 معينة. 2هذ] �ملذكر�3 ميكن بســــهولة )B تكوB مصد� �ختالفا3 
منهجيــــة بني �لقائمني بالترميز . ترميز �إلجابا3 غv �لو��/ . �لنســــخة �ألصلية 

لفها�~ �لترميز.


ضع 
	ستكما2 فهرQ 	لترميز

=B عملية 2ضع �2ستكماt فهر~ ترميز لتصنيف لألنشطة ينبغي �عتبا�ها مبثابة 
 Vبالتصنيف �2ســــتكماله. 2عند تنظيم �ملو�/ �ل Ùمن �لعمليــــة �لعامة لالحتفا sجــــز
يتعني =/��جها . فهر~ ترميز �ملهن، فإB �لقضية �ألY2 تتعلق ֲדيكل �لفهر~ ��ته. 
2)ساســــيG، يكوB �الختيا� بني Sجني ªتلفني: ( ) ) �لنهج �لشــــامل 2 (() �لنهج 
�ملنظم. ففي �لنهج �لشــــامل، ينبغي )B يكوB لكل نو� مميز من �إلجابا3 موجو/ 
. عملية �لترميز، من �لناحية �لنظرية، بند . �لفهر~. 2ميز هذ� �لنهج هي )نه قد 
يكوB من �ملمكن للقائمني بالترميز �الهتد�s حY= Ë �ألنشــــطة �لنا/� )2 �لغامضة 
 �vحجم �لفهر~ قد يصبح كب B( . ملد�جة . �لفهر~. 2يتمثل �لعيب �لرئيســــي�
جــــد� 2قد يؤ/' rــــر/ حجمه =Y =بطاs عملية �لبحث عــــن �لبند ”�لصحيح“ . 
�لفهر~، 2بالتا� =بطاs �لترميز، سو�s كاB �لترميز يتم يد2يG )2 مبساعد �حلاسو(. 
 قد Oلق �النطبا� بأB �لترميز مهمة بســــيطة، vلفها�~ �حلرفية �لكب� Bفإ ،G2)يض
تنطــــو' على مضاها مباشــــر بني =جابــــة 2بند . �لفهر~. بيــــد )نه مهما كانت 
 B( لفها�~ �ملتعلقة باملهن تظهر� Bفيما يتعلق بالترميز، فإ v3 بالفها�~ كب�Xخل�
نسبة هامة من �إلجابا3 ال تضاهي بنو/ �لفهر~ بالضبط، 2فيما يتعلق بذلك يتعني 

.على �ملرs =ستخد�\ �لقو�عد 2/)2 تقدير] لتحقيق ”)فضل“ مضاها
)مــــا �لفهر~ �ملنظم فإنــــه ال ÀاB( t2 يعكس كل =جابــــة ممكنة، 2لكن �لبنو/ 
 Y= كيفية حتليــــل �إلجابة �ملتاحة Bمصحوبة بتعليما3 للقائم بالترميز بشــــأ Bتكــــو
كلما3 2ظيفية (�ئيســــية) 2)½اs 2صفية )2 صفا3 لبحث فعَّاt عن )نســــب �مز. 
�2لبنــــو/ �أل2ّلية . �لفهر~ هي �لكلما3 �لوظيفيــــة. Ç ��=2 تكن �لكلمة �لوظيفية 
 (. حــــد ��ִדا كافية لتحديد �ملجموعة بصو� فريد، ¿ب =ضافة كلمة ()2 عبا�
 Ç ��=2 .لديها نفس �لكلمة �لوظيفية V2صفية مناسبة للتميـيز بني �لبد�ئل �ملمكنة �ل
يكن هذ� كافيG لتبديد iيع نو�حي �لغمو0، ينبغي �ستخد�\ كلما3 2صفية ثانية 
)2 )على مرتبة. 2عا/ ما سيكوB لفهر~ �لترميز �ملنظم عد/ من بنو/ �لفهر~ )صغر 
كثــــ�v منه . فهــــر~ �لقائمة �لكاملة. 2هذ� ناتج من قصــــر �لفهر~ على كلما3 
2ظيفية =�� )مكن 2على �ســــتخد�\ �لتعليما3 ”(عد� ما �2/ )عال])“، مما يســــمح 
 vلكلما3 �لوصفية غ� Bمن �إلجابا3 من �لفهر~ عندما تكو vباســــتبعا/ عد/ كب
جوهرية الختيا� �ملجموعة �لصحيحة. 2فهر~ �لترميز �ملنظم مرتب )¹ديG حسب 

�لكلما3 �لوظيفية.
2مز�يــــا 2جو/ فهــــر~ ترميز منظم تتســــم بأSا ثنائية. )2ًال )نه يســــاعد �لقائم 
بالترميــــز . �لبحث عن بنو/ �لفهر~ بطريقة متفقــــة مع قو�عد �لترميز. 2ثانيG، )نه 
يعجل مبهمة �لترميز ³صر عد/ �لبنو/ �لV يتعني على �لقائم بالترميز )B يبحث فيها 

Hoffmann (2001)، �لصفحا3 ١٨-٣٣. �ملصد	: 
 �ملكتســــبة من �لبلد�B �لصناعية �لناطقة Xخل� Y= t2يســــتند هذ� �ملرفق . �ملقا\ �أل  (
باإلنكليزية، بســــبب gد2/ية �لوثائق �ملتاحة بســــهولة فيما يتعلق بإعد�/ �2ستخد�\ فها�~ 
 . �لترميز X�2ملعرفة باخل .Bتلك �لبلد� . G3 �لترميز نشــــأ3 )ساســــ�sجر�= Bلترميز 2أل�
 Xمــــد` ميكن نقل �خل '( Y= t2لذلك يصعب �لقو بلغــــا3 2. بيئــــا3 )خر` gــــد2/
�ملوثقــــة باللغــــة �النكليزية =Y لغا3 2ثقافا3 )خر`. بيد )B �القتر�حا3 �لو��/ )/نا] توفر 

نقطة بد�ية للعمل �2لقيا\ بتجا�( فيما يتعلق بترميز �إلجابا3 بلغا3 )خر`.

	ملرفق ١١
P ألنشطة	ملتعلق بتصنيف 	لترميز 	 Qضع فهر
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 t2لفهر~، بســــبب صغر عد/ �لبنو/. 2فهر~ �لترميز �لبســــيط �لو��/ . �جلد� .
)لف - ١ مثاt توضيحي لفهر~ منظم.

	ستخد	! فها�Q 	لترميز

ميكــــن �عتبــــا� �لترميز عمليــــة تتمثل فيها مهمــــة �لقائم بالترميــــز . ”ترiة“ 
�ملعلوما3 �لV توفرها �إلجابا3 �ملســــجلة =Y )نســــب �مز . هيكل �لتصنيف �' 
�لصلة. �2أل/3�2 �لرئيسية uذ] �لترiة هي فها�~ �لترميز 2تعليما3 �لترميز، مبا . 
�لك �لتعليما3 �ملتعلقة مبË ينبغي معاملة �إلجابة كاستفسا� ينبغي على �ملشرفني )2 

�ملوظفني �خلs�X �إلجابة عليه. 2ينبغي )B حتد/ �لتعليما3 ما يلي:
كيفية تنفيذ عملية �لترiة هذ].  ( ( )

مــــا هــــي �لبنو/ �لV يتعني �لبحث عنها فيمــــا يتعلق باإلجابة ��3 �لصلة   ())
2بأ' ترتيب، 2ما هو نو� �ملعلوما3 �إلضافية �لV يتعني �ستخد�مها من �إلجابا3 

�ألخر`.
مــــË يكوB �ســــتخد�\ تلك �ملعلومــــا3 �إلضافية مســــموحG به 2كيف   (o)

تستخد\.
2من �لناحية �ملثالية ينبغي )B يكوB فهر~ �لترميز ُمنشأ على Äو يعكس 2يدعم 
�ســــتخد�\ هذ] �لتعليما3. 2بعض �إلجابا3 ال ميكن ببســــاطة ترميزها . rموعة 

)نشطة تفصيلية. 2يرجع هذ� عا/ ألحد �ألسبا( �لتالية:
قد تكوB �إلجابة مبهمة، )' )Sا قد ال تتضمن معلوما3 كافية لترميزها   ( ( )

2فقG لفهر~ �لترميز 2قو�عد �لترميز.
قد تكوB �إلجابة /قيقة، 2لكنها قد تســــتخد\ )2صافG ال تطابق )' بند   ())

من بنو/ �لفهر~.

2لإلبقاs على عد/ �الستفســــا��3 �لV ¿ب )B يتناu2ا �ملشــــرفوB 2)خصائيو 
�لترميــــز . نطــــا! معقوt، ينبغي تصميم فهر~ �لترميز 2تعليما3 �لترميز إل�شــــا/ 
�لقائمني بالترميز فيما يتعلق بأكثر �حلاال3 شــــيوعG. 2يتمثل )بســــط حل . �لنص 

.“Gتلقائي على ترميز �إلجابة . rموعة ”ªتا�
2هنــــا� خطر حقيقي يتمثــــل . )نه حË قبل )À Bاt2 �لقائموB بالترميز =¿ا/ 
�مز /قيق، فإSم قد يستخدموB �ملجموعا3 ”�ملختا� تلقائيG“ مبثابة ”rموعا3 
نفايــــا3“ لإلجابا3 �لV يصعب ترميزهــــا. 2لذلك حا2لت بعض عمليا3 �لترميز 
عد\ =بقاs �لقائمني بالترميز على علم بإمكانية �ســــتخد�\ تلك �لرموÇ2 Z تســــمح 
=ال للمشــــرفني �ألفضــــل تد�يبG باســــتخد�مها. بيد )B هذ] �الســــتر�تيجية قد Oلق 
مشــــكلة معنوية بــــني �لقائمني بالترميز، 2قد تضع عبs �ستفســــا� كبv جد� على 
عاتق �ملشــــرفني. 2لذلك قد يكوB من �ألفضل )B ُيرصد بعناية �ســــتخد�\ �لقائمني 
بالترميــــز للرموZ �ملختــــا� تلقائيG. 2مطالبتهم بتســــجيل �قم بنــــد �لفهر~ �ملختا� 
 Gبوصفه �ألنســــب لإلجابة، بــــدًال من �لرمز �لذ' يعطيه هــــذ� �لبند، قد يكبح )يض

 .“�إلغر�s لـ ”�لترميز بالذ�كر
�2إلجابــــا3 �ملحد/ بالكامل �لV ال يشــــملها �لتصنيف 2فهر~ �لترميز بقد� 
كا[ ينبغــــي /�ئمــــB( G يتناu2ا )خصائيو �لترميز. 2ينبغي تســــجيل ظهو�ها بعناية، 
 Gهذ] �حلاال3 متثل مصد�� هام Bملعاملة �ملتســــا2قة للحاال3 �ملتسا2ية 2أل� Bلضما
للمعلومــــا3 �ملتعلقة باســــتكماt فهــــر~ �لترميز فضًال عن �لتصنيــــف ��ته. 2ميكن 
تناt2 هذ] �حلاال3 سو�s باستخد�\ قو�عد �أل2لوية �ملحد/ للتصنيف )2 بإسنا/ها 
=r Yموعة مناســــبة من �ألنشــــطة ”غv �ملوصوفة بالقد� �لــــكا.“ من �لتصنيف. 
2كما )شــــv =ليــــه، ال ينبغي )B يســــتخد\ �حلل �ألخv =ال )خصائيــــو �لترميز. 2من 
�أل�ية مالحظة )B هذ] �ملجموعا3 ليست نفس rموعا3 �لتصنيف ”غv �ملصنفة 
. موضــــع ±خــــر“. 2¿ب بــــذt عناية فائقة لعــــد\ =ثا� �لبلبلة فيمــــا يتعلق بنوعي 

�ملجموعتني.

فهرQ ترميز بسيط للتصنيف 	لد
� لألنشطة ألغر	E �حصا(	) 	ستخد	! 	لوقت 	جلد
P 2لف ١ - 
�لوصف�لرمز

ٍِASK(2صوt (ميثل هذ� عمًال حلظيG. ُيسأt عما قضيت فيه بقية �لفتر
حضو�//�~ فنوB بوصفه نشاطG خا�o �ملد�سة12111
حضو�//�~ فنوB بوصفه جز�s من �ملقر� �لد��سي للمد�سة09111
حضو�/كنيسة15152
15142حضو�/عيا/
حضو�/حفلة موسيقية11113
حضو�//�2 تد�يب ��3 صلة بالعمل فيما يتعلق بالقطا� �لنظامي01115
حضو�//�2 تد�يب ��3 صلة بالعمل فيما يتعلق بأعماt �لتشيـيد غv �لنظامية04114
حضو�//�2 تد�يب ��3 صلة بالعمل فيما يتعلق باألعماt غv �أل2ّلية غv �لنظامية03118
حضو�//�2 تد�يب ��3 صلة بالعمل فيما يتعلق بالقطا� �أل�2 غv �لنظامي02118
حضو�//�2 تد�يب ��3 صلة بالعمل فيما يتعلق باخلدما3 غv �لنظامية05170

حضو�/قضية . gكمة كشاهد083002



٢٠٥

١١ �لمرفـــق 

�لوصف�لرمز

، نشا¦ غv /ي101226Zحضو�/جنا
حضو�/�جتما�082

حضو�/طقس /ي151526
حضو�/مد�سة091111
حضو�/جامعة، )2 معهد ف6 عا� )2 كلية متوسطة091111
حضو�/حفل Zفا[، غv /ي101226

َخبز/الستخد�\ �ألسر �ملعيشية061111
َخبز/ألغر�0 كسب �لدخل031122
حتميم/طفل من �ألسر �ملعيشية071111
حتميم/طفل ليس من �ألسر �ملعيشية08116

حتميم/شخص ��شد ±خر من �ألسر �ملعيشية071211
حتميم/شخص ��شد ±خر ليس من �ألسر �ملعيشية08117
�ستحما\/�لشخص نفسه15131
تلقي �لرعاية من )حد )فر�/ �ألسر �ملعيشية 15141

061119غلي �ملاs/ألغر�0 �لطهي، )2 �لشر(، )2 صنع �لشا' )2 �لقهو
غلي �ملاs/ليس ألغر�0 �لطهي061125
تضفv شعر شخص ±خر/ليس لكسب �لدخل071211
تضفv �لشعر/للنفس15131
تضفv �لشعر/لكسب �لدخل . �لقطا� غv �لنظامي0514

=عا/ �ملو�شي من �حلقوt/كعامل . مز�عة جتا�ية01111
=عا/ �ملو�شي من �حلقوt/)نشطة ��Zعية لألسر �ملعيشية02112
15131تنظيف �ألسناB بالفرشا
شر�s �لسلع/لالستخد�\ �ملنـز� )2 �لشخصي06121
شر�s �لسلع/لإلنتاo �ملنـز�03121
ASKلنو� �لعمل Gبيعها )2 الستخد�مها . عمل مدفو� �ألجر: �لترميز 2فق شر�s �لسلع/إلعا/

تغيـv �حلفا0/لطفل . �ألسر �ملعيشية071111
�لد�/شة10111

061111�لتحقق من )B �لقد�2 جاهز
حصر �ملو�شي/كعامل )جv . مز�عة جتا�ية01111
حصر �ملو�شي/�ألنشطة �لز��عية لألسر �ملعيشية02112
�لتمرين . جوقة/غv /ي121136
�لتمرين . جوقة//ي151526
قطع �خلشب/جزs من iع �حلطب02114

تنظيف/�لدجاo للبيع بعد �لطهي051111



٢٠٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لوصف�لرمز

تنظيف/�لدجاo للبيع غv مطهية031111
تنظيف/طفل من �ألسر �ملعيشية071111
تنظيف/طفل ليس من �ألسر �ملعيشية08116

تنظيف/�ألغذية ألغر�0 �لطهي061111
تنظيف/�ملنـزt كخا/مة مدفوعة �ألجر0516

تنظيف/�ملنـزt �خلا« بدB2 )جر061121
تنظيف/�لفناs )2 �حلديقة061122
=غال!/�لكشك �لذ' يـبيع فيه �ملالبس �لV قا\ Æياطتها بنفسه02122

=غال!/�لكشك �لذ' يـبيع فيه )شياs )خر`051121
051113B2غال!/�لكشك �لذ' يـبيع فيه )غذية )عدها ±خر=
iع/��2 �لبقر021128
iع/من با( لبا( لألعماt �خلvية08131

iع/�إلمفينو (�لسبانخ �لXية)021142
 حتصيل/�ملعاâ �لتقاعد' (من �حلكومة)061227
iع/�حلطب021143
iع/معد�3 �لعمل �ملتعلقة بكشك �ملالبس02122
iع/معد�3 �لعمل �ملتعلقة بتجهيز �ألغذية03112
iع/معد�3 �لعمل �ملتعلقة بكشك �ألغذية02122
iع/معد�3 �لعمل �ملتعلقة بكشك ±خر02122
iع/معد�3 �لعمل �ملتعلقة بأعماt �إلصال» (�لقطا� غv �لنظامي): ُيسأt عن �لنو� ألعطاs �قم  سا/~04111
متشيط شعر �لشخص1513

08121Zمتعلق باملجتمع �ملحلي )2 جنا tلطهي/ألغر�0 �حتفا�
�لطهي/�لعمل بأجر كعامل منـز�0516

�لطهي/ بدB2 )جر . �ملنـزt �خلا«061111
قص �لشعر/للحصوt على �لدخل، . �لقطا� غv �لنظامي05141

�لتفصيل، �2خلياطة �2لتطريز031133
�لرقص/كجزs من �ملشا�كة . �حليا �الجتماعية10112
�لرقص//�~ . �لرقص12113
ASKلنو� �لعمل Gيصنف 2فق :sلعمال� Y= توصيل �لسلع

2ضع �لطعا\ . �ألطبا!061112
0912Vلو�جب �لبي� s�/(

=لبا~/طفل من �ألسر �ملعيشية071111
=لبا~/طفل ليس من �ألسر �ملعيشية08116
=�تد�s �ملالبس/�لنفس1513



٢٠٧

١١ �لمرفـــق 

�لوصف�لرمز

�لشر(/كجزs من 2جبة151211
�لشر(/كجزs من )كلة سريعة151212
�لشر(/ليس مع 2جبة )2 )كلة سريعة15122
ASKtللغر0 من �النتقا Gتصنف 2فق :قيا/ سيا�
 �ألكل1512

�ستضافة �لز101122��2
=طعا\ �حليو�نا3/كعامل . مز�عة جتا�ية01111

=طعا\ �حليو�نا3/كجزs من �لنشا¦ �لز��عي لألسر �ملعيشية021121
=طعا\ �حليو�نا3/�حليو�نا3 �ملدللة061161
=طعا\ طفل/من �ألسر �ملعيشية071111
=طعا\ طفل/ليس من �ألسر �ملعيشية08116
=حضا� طفل/من )فر�/ �ألسر �ملعيشية07113
=حضا� طفل/ليست له قر�بة باألسر �ملعيشية08116
=حضا� �مليا]02117

=حضا� �حلطب021143
=صال» �ملعد�3/كجزs من �لعمل . �لقطا� �لنظامي01111
=صال» �ملعد�3/للحصوt على �لدخل، . �لقطا� غv �لنظامي05121

101121sألصدقا� Zيا�
�لبستنة/ألغر�0 �ستهال� �ألسر �ملعيشية )2 للحصوt على �لدخل02111

�لبستنة/لقضاs 2قت �لفر�®061124
��تد�s �ملالبس1513
ASKللغر0 من �لرحلة Gلبيت: ُتصنف 2فق� Y= �لعو/

�لذها( ملقابلة )حد �ألشخا«102
�لذها( للتسو!/مد �لتسو! (طلب مزيد من �لتفاصيل إلعطاs �قم سا/~)08112

062tالنتقا� �لذها( للتسو!/مد
�لذها( للنو\15111
ASKللغر0 من �لرحلة Gموقف �لتاكسيا3؛ �ملحطة: يصنف 2فق Y= )لذها�
�2 �مليا]1513/ Y= )لذها�
�لذها( =Y �لعمل/�لقطا� �لنظامي013
�لذها( =Y �لعمل/�لقطا� غv �لنظامي033

�لتحية10112
�لعناية باملظهر �لشخصي1513

�أللعا( �لرياضية13113
نشر �لغسيل لتجفيفه061142



٢٠٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لوصف�لرمز

قص �لشعر له15141
تسخني �مليا]/كجزs من �لطهي061119
تسخني �مليا]/ليس ألغر�0 �لطهي061125
08116Vملعيشية فيما يتعلق بو�جب بي� تقدمي �ملساعد/لطفل ليس من �ألسر

071121Vملعيشية فيما يتعلق بو�جب بي� تقدمي �ملساعد/لطفل من �ألسر
تقدمي �ملساعد/جلا� فيما يتعلق مبهمة08111

�لكي061143
061112=عد�/ �ملائد
�الضطجا� . �لسرير/غv نائم: ُيحذ[ هذ� �لرمز =�� 2جد نشا¦ متز�من ±خر15161

=شعاt �لنا�/كجزs من �لطهي061119
=شعاt �لنا�/ليس ألغر�0 �لطهي061125
�الستما�/=Y �ملوسيقى14132
�الستما�/=Y �لر�/يو14131
�عاية ��شد/ليس من �ألسر �ملعيشية08117
�عاية ��شد/من �ألسر �ملعيشية07121
�عاية طفل/ليس من �ألسر �ملعيشية08116
�عاية طفل/من �ألسر �ملعيشية، �عاية =¿ابية: �لسؤ�t عن �لنو� ألعطاs �قم سا/~07111
�عاية طفل/من �ألسر �ملعيشية، �عاية سلبية، �ملالحظة فحسب07114
�عاية �ملو�شي/كعامل . مز�عة جتا�ية01111
�عاية �ملو�شي/كجزs من �لنشا¦ �لز��عي لألسر �ملعيشية02112
�لبحث عن عمل/. �لقطا� �لنظامي01201

061121âترتيب �لفر�
صنع قد�2 من �لفخا� لبيعها031145
=يقا/ �لنا�/كجزs من �لطهي061111
=يقا/ �لنا�/ليس ألغر�0 �لطهي061125
�تق �ملالبس061145
=�ضا� طفل/من �ألسر �ملعيشية07111

=عا/ �ملالبس =Y مكاSا061144
=عا/ �ألطبا! =Y مكاSا061113

ASKلنو� نشا¦ �لعمل Gا: �لترميز 2فقSمكا Y= 3�2/معد�3 �لعمل/( =عا/
061151sفع حسا( �لكهربا/
�للعب/2حد]12131

�للعب/�ياضة: �لسؤ�t عن �لنو� إلعطاs �قم ثالث13
�للعب/لعبة تلفزيونية1213



٢٠٩

١١ �لمرفـــق 

�لوصف�لرمز

�للعب/مع شخص )2 )شخا« ±خرين12134
061145sتلميع �حلذ�
�لصال/2حد]15151
�لصال/كفر/ . rموعة15152

=عد�/ �لطعا\061111
ASKعن �ألنشطة ��3 �لصلة tلسؤ�� :âلفر�� Y= )إلعد�/ للذها�

=عد�/ �لسلع للبيع/�ملالبس �لV صنعها بنفسه02122
=عد�/ �لسلع للبيع/�ألغذية )2 �ملشر2با3 �لV )عدها بنفسه02122
=عد�/ �لسلع للبيع/خال[ �ألغذية، )2 �ملشر2با3 )2 �ملالبس �لV صنعها بنفسه02122

 نشر �لغسيل على �حلبل061142
�النتظا� . طابو� للحصوt على �ملعاâ �لتقاعد'061227
 �لكتا( �ملقد~15151sقر�
 كتا(14111sقر�
 صحيفة14112sقر�
�السترخاs/2حد]: ُيحذ[ �لرمز . حالة �لقيا\ بأ' شيs ±خر . نفس �لوقت15161
�السترخاs/مع شخص 2/)2 )شخا«10112

=صال» �ملنـزt/كنشا¦ مد� للدخل041113
=صال» �ملنـزt/كجزs من �لعمل . �لقطا� �لنظامي01111

=صال» �ملنـزt/كجزs من صيانة �لبيت061131
�خللو/ =Y �لر�حة: ُيحذ[ �لرمز . حالة �لقيا\ بشيs ±خر . نفس �لوقت15161
ASKللغر0 من �لرحلة Gُيعطى �لرمز 2فق :�لعو/
مر�جعة �لعمل �ملد�سي0912

13112tكو( /��جة/ليس ألغر�0 �النتقا�
�لبيع/كجزs من �لعمل . �لقطا� �لنظامي01111
05112B2لبيع/مالبس صنعها ±خر�
�لبيع/مالبس صنعها بنفسه02122
�لبيع/من با( =Y با(05112
05112B2لبيع/)غذية )2 مشر2با3 )عدها ±خر�
�لبيع/)غذية )2 مشر2با3 )عدها بنفسه02122

تقدمي �لطعا\061112
�خلياطة/كعامل . بيته حلسا( مصنع01111
�خلياطة/لالستخد�\ �خلا«03113

�خلياطة/بغر0 �لبيع، . �لقطا� غv �لنظامي031133
�لتسو!: يعطى �قم سا/~ ملا مت تسوقه06122



٢١٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لوصف�لرمز

1513âبالد tالغتسا�
�بح �ملو�شي/لالستخد�\ �خلا«02112
�بح �ملو�شي/ألغر�0 �لبيع، مز�عة جتا�ية )r 2ز�01111
�بح �ملو�شي/ألغر�0 �لبيع، مز�عة �ألسر �ملعيشية02112
�لنو\/�لنو\ �لرئيسي . �ليو\15111
�لنو\/ِسنه من �لنو\15112
�لتدخني15162

061111t�2لفو نقع جريش �لذ�
�لتحد� . �uاتف101112
قضاs 2قت مع شخص: �لسؤ�t عن �لتفاصيل إلعطاs �قم سا/~10112

�لد��سة/. مؤسسة تعليمية091111
0912Vلد��سة/. �لبيت، �لو�جب �لبي�
�لد��سة . �لبيت، غv متعلقة باالنتظا\ . مد�سة، )2 معهد عا� ف6، )2 كلية متوسطة )2 جامعة0913

�لتجو�t على �إلنترنت14143
كنس �لغرفة/�لعمل بأجر كعامل منـز�0516

كنس �لغرفة/�لعمل بدB2 )جر . �لبيت �خلا«061121
061122sكنس �لفنا
071232)خذ شخص مسن =Y �لعيا/
10111sلتحد� مع )صدقا�
 لشر( �لشا'/. �لعمل01114vستر�حة قص�

ترتيب/غرفة061121
�ملتاجر/. �لشا��051123

ASKtلطائفة ��3 �لصلة بالغر0 من �النتقا� . tعلى �مز �النتقا tتر�جع قائمة �لترميز للحصو :tالنتقا�
خلع �ملالبس/للنفس1513
Zيا�/مكتبة142

Zيا�/شخص ما101123
ASKنتظا�: �لترميز كالنشا¦ �لذ' تعلق به �النتظا��

�ملشي/للنـزهة )2 �لتمرين13111
ASKtللغر0 من �النتقا Gما: �لترميز 2فق Bمكا Y= )ملشي/للذها�

شطف/طفل من �ألسر �ملعيشية071111
061133غسل/�لسيا�
غسل/�ملالبس061141
غسل/�ألطبا!061113
غسل/�ملالبس �ملعد للغسل061141



٢١١

١١ �لمرفـــق 

�لوصف�لرمز

غسل/حفاضا3 طفل من �ألسر �ملعيشية071111
�الغتساt/لنفسه1513

مشاهد/لعبة �ياضية حية11131
مر�قبة/ �لقد061111�2
14121Bلتلفزيو�/مشاهد
مشاهد/�لفيديو14122

�' �لنباتا3/نباتا3 �لزينة061124
�' �لنباتا3/جزs من )عماt �لبستنة �لسوقية021114
�لعمل/كممتهن )2 متد�( /�خلي01113
�لعمل/كعامل منـز�0516
ASKعن نو� �لعمل tلنظامي: �لسؤ�� vلعمل/للحسا( �خلا«، �لقطا� غ�

�لعمل/لتحقيق �لربح (كر( عمل/ للحسا( �خلا«) . منشا نظامية01111
�لعمل/مقابل )جر )2 مرتب . �لقطا� �لنظامي01111
�لعمل/. برنامج لألشغاt �لعامة04111
�لعمل/بدB2 )جر . مشر�2 جتا�' نظامي01111



٢١٢

�ملرفق ١٢
مثا� توضيحي لوقائع مؤشر عليها  يومية

�ملكتب �إلحصائي للجماعا� �أل�	�بية (�٢٠٠٠). �ملصد	: 



٢١٣

١٢ �لمرفـــق 



٢١٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



	لد�	سة 	الســــتقصائية الستخد	! 	لوقت لعا! ١٩٩٢،  	ملثا2 	لتوضيحي ١ - 
Pستر	ليا: يوما� للشخص*

�لتقدير�3 �لV ُحصل عليها من �لد��ســــة �الســــتقصائية مستخلصة باستخد�\ 
=جر�s معقد لتقدير �لنســــب. 2هذ� يكفل )B تكوB تقدير�3 �لد��سة �الستقصائية 
متفقــــة مع توZيــــع تقدير' بصو� مســــتقلة ملجمو� �ملجتمع �إلحصائي حســــب 
�بع �لســــنة، �2جلنس، �2لســــن، �2لعمل �2ملنطقة (بدًال من �جلنس، �2لسن، �2لعمل 
�2ملنطقة /�خل �لعينة ��ִדا). 2)جريت �لد��سة �إلستقصائية على مد` )�بع فتر�3 
مد كل منها )ســــبوعاB . عا\ ١٩٩٢، من ٢٤شــــبا¦/ف�Xير =Y ٧ ±���/ما�~، 
2من ٢٥ )يا�/مايو =Y ٦ حزير�B/يونيه، 2من ٢٨ )يلوt/ســــبتمY= X ١٠ تشــــرين 
 .Xيســــم//t2أل� B٥ كانو Y= Xكتوبــــر، 2مــــن ٢٣ تشــــرين �لثا?/نوفمــــ(/t2أل�

22ضعت �لتقدير�3 على Äو متفق مع توZيعا3 �ملجتمع لألطر �لزمنية.

�ملقايـيس �ملرجعية
ُيعــــد �ملكتب �الســــتر�� لإلحصا3�s تقدير�3 �لســــكاB شــــهريG. 2من هذ] 
�لتقدير�3 ُتستخلص �ملقايـيس �ملرجعية للد��سة �الستقصائية �لشهرية لليد �لعاملة. 
2فيما يتعلق باملقايـيس �ملرجعية لربع �لســــنة - �لســــن - �جلنس - �لعمل - �ملنطقة 
(�لعاصمة/بقية �لوالية) �لالZمة للد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت، جر` 
�ستخد�\ متوسط �ملقياسني �ملعيا�يـني لليد �لعاملة �ملحيطني بكل فتر iع. 2جر` 
تعديل �ملقايـيس �ملرجعية للمجتمع لكي تأخذ . �العتبا� فئا3 �لســــكاB �خلا�جة 

عن نطا! �لد��سة �الستقصائية.

B�Z2أل�
للحصــــوt علــــى تقديــــر�3 قائمة علــــى �لشــــخص، ُ)/خلت عو�مــــل فك )2 
”)B�Z2“ . سجال3 �لشــــخص �ملستجيب إلمكاB فك �لبيانا3 لتوفv تقدير�3 
تتعلــــق باملجتمع بكامله . نطا! �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2كانت �ألB�Z2 �ملطبقة 
تقــــو\ مبدئيG على �حتماt �ختيا� كاB متباينG �هنG بالعــــد �ملتعلق بالوالية/�إلقليم. 
Ê ُ)جر' تعديل uذ] �ألB�Z2 على )ســــا~ �ملقايـيس �ملرجعية لربع �لســــنة - �لســــن 
- �جلنــــس - �لعمــــل - �ملنطقة لكفالــــة )B يكوB �لتوZيع �لتقديــــر' للمجتمع من 
�لد��ســــة �الســــتقصائية متفقG مع توZيع �ملجتمع �إلحصائي للمقايـيس. 2ملا كانت 
�لوحد �ملرجحة تتمثل . �لشــــخص – �ليو\، فقد ُ)جر' تعديل تناســــ� ±خر ليو\ 
�لعمل 2يو\ Sاية �ألســــبو�. (لالطال� على شر» لصيغة �لتقدير �ملستخدمة، �نظر 

�لتذيـيل )/نا]).
2بعد جتميع �لبيانا3 من ســــجال3 �ألشــــخا« لتكوين بيانا3 �ألســــر �ملعيشية، 

.يصبح BZ2 تلك �لوحد�3 هو ”�لوسط �لتو�فقي“ ألB�Z2 )فر�/ تلك �لوحد
2جر` تصميم =جر�3�s �لتقدير لتعديل �لتقدير�3 على Äو يؤ/' =O Yفيض حتيز 
عد\ �الســــتجابة بتعديل )B�Z2 سجال3 �ألشــــخا« �ملستجيـبني . كل خلية �بع 

سنة - سن - جنس - عمل - منطقة لتعويض �لعد بالناقص . تلك �خللية.

صيغة 	لتقدير تذييل - 
	لتقدير	) على 	ملستويا) 	لوطنية

جــــر` تكويــــن �لتقدير�3 �لوطنيــــة بإعد�/ تقديــــر�3 على مســــتو` �ملناطق 
(�لعاصمة/بقية �لوالية) i Êها للوصوY= t �ملستو` �لوط6.

�2ألB�Z2 �ملستخدمة uذ� �لنو� من �ملقايـيس �ملرجعية مستخلصة من �ملقايـيس 
�ملرجعية للمجتمع �لV تظهر عد/ �ألشخا« (N) . كل جزs من �لوالية، مصنفني 
بصو� متقاطعة حســــب �بع �لسنة (فتر �جلمع)، �2لسن، �2جلنس، 2ما =�� كانو� 

.Bيعملو
2قد ُحســــبت �ألB�Z2 على مســــتو` �ليومية بدًال من مســــتو` �ملســــتجيب. 
2هكــــذ�، كاB لكل مســــتجيب Z2ناB، يقابــــالB �ليو\ �ألt2 �2لثــــا? لليومية على 
�لتو��. 2كاB نو� �ليو\، سو�s يو\ عمل )S 2اية )سبو�، ميثل متغv ترجيح ±خر. 

.(n) . 2عد/ �ستجابا3 يو\ �ليومية يتمثل
�2لوw BZ لســــجل �لشــــخص - �ليو\ I لفر/ مســــتجيب . �بع سنة q، 2يبلغ 
عمر] a 2جنسه s، 22ضعه �لوظيفي e، . �ملنطقة r 2نو� �ليو\ z، حتد/ باستخد�\ 

�لصيغة �لتالية:

حيث:
عد/ �ألشــــخا« . �بع �لسنة، �2لفئة �لعمرية، �2جلنس، r2موعة   = N qaser

�لوظيفة �2ملنطقة
عد/ �ملستجيـبني . �بع �لسنة، �2لفئة �لعمرية، �2جلنس، r2موعة   = n qaserz

�لوظيفة، �2ملنطقة 2نو� �ليو\
 Mc 2 ،Xc 3�vللمتغ r على �لتقدير �لكلــــي للمنطقة t2بعــــد �لــــك )مكن �حلصو

Nc 2، بالطريقة �لتالية:
r = Xcمو� عد/ �لساعا3 �لV قضاها . �لنشا¦ A، �ألشخا« .   ( ( )

�لتصنيف c، . ”يو\ عا/'“.

2تقدير]:
 . A ¦لنشــــا� . Bملشــــتركو� c عد/ �ألشــــخا« . �لتصنيف = Mc  ())

”يو\ عا/'“. �ملكتب �ألستر�� لإلحصا3�s (١٩٩٢)، �لصفحا3 ٣٦-٥٩. �ملصد	:   *

(١)

dayweekendzif
n
N

weekdayzif
n
N

w

qaserz

qaser

qaserz

qaser

qaserz
,7/2

,7/5

(٢)
i cqaserzia s e z qaserzcc xwXX ˆ

	ملرفق ١٣
Pمثلة توضيحية إلجر	(	) 	لتقدير فيما يتعلق بالد�	سا) 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت

٢١٥



٢١٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

2تقدير]:

c عد/ �ألشخا« . �لتصنيف = Nc  (o)
2تقدير]:

متوســــط عد/ �لســــاعا3 �لV قضيــــت،  لكل (/) 
 A ¦لنشا� . ،c شــــخص مشــــتر� . �لتصنيف

. ”يو\ عا/'“

c

c
c M

X
X ˆ

ˆ
2تقدير]: 

2بعد �لك مت �حلصوt على �لتقدير�3 �لوطنية ¹مع تقدير�3 �ملناطق.

	لد�	سة 	الســــتقصائية 	الجتماعية 	لعامة لعا! ١٩٩٨،  	ملثا2 	لتوضيحي ٢ – 
	ســــتخد	! 	لوقت: مســــتجيب 
	حد iتــــا� كعينة لكل 

Pسر� معيشية؛ شخص 
	حد v 	ليو!*
 هنا� ملفاB للبيانا3 على �ملستو` �جلزئي ميكن منهما =عد�/ تقدير�3 �لد�2
١٢ للد��ســــة �الســــتقصائية �الجتماعية �لعامة. À2تو' �مللف �لرئيسي على موجز 
للمعلوما3 �ملتعلقة باســــتخد�\ �لوقت من ٧٤٩ ١٠ مستجيبÀ2 .Gتو' )يضG على 
=جابا3 �الســــتبياB �لV ُحصل عليها من هؤالs �ملســــتجيـبني. À2تو' ملف 2قائع 
�ستخد�\ �لوقت على معلوما3 تشر» تفاصيل 2قائع �ستخد�\ �لوقت �لبالغ عد/ها 
 Bُتجمع معلوما3 �الســــتبيا Ç2 .Bملســــتجيبو� sبلــــغ عنها هؤال( V١٠٥ ٢٢١ �لــــ

�ملتعلقة باملستجيـبني �لذين �فضو� تد2ين يومية كاملة.
2عنــــد حتليــــل بيانا3 �لد�2 ١٢ للد��ســــة �الســــتقصائية �الجتماعيــــة �لعامة، 
مــــن �لضر�2' �ســــتخد�\ )حــــد عو�مل �لترجيــــح WGHTFIN . �مللف �لرئيســــي 
WGHTEPI 2 . ملــــف 2قائــــع �ســــتخد�\ �لوقت. 2يشــــY= WGHTFIN v عد/ 
 vألشخا« . �ملجتمع �إلحصائي �لذين ميثلهم سجل . �مللف �لرئيسي، . حني يش�

Y= WGHTEPI عد/ 2قائع �ستخد�\ �لوقت �لV ميثلها سجل . ملف �لوقائع.

2. �لد�2 ٧، للد��ســــة �الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت �لV )جريت . =طا� 
، كاB هنا� )يضZ2 GناB: ُيستخد\ vلد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة �ألخ�
 Vلقائمة على بيانا3 �لوقائع، 2ُيستخد\ �آلخر للتقدير�3 �ل� vللتقدير�3 غ t2أل�
�ســــتخدمت بيانا3 �لوقائع. 2. �لد�2 ٧، Ç ُتجمع يوميا3 �ستخد�\ �لوقت =ال 
  لعينة جزئية )بسبب عد\ �الجابة على �لقسم �ملتعلق باليومية . �الستبيا(B. 2ملر�عا
)خذ هذ] �لعينة �جلزئية من �لوقائع، كانت )B�Z2 �لوقائع )كX من )B�Z2 �ألشخا« 
 (بنفس �لطريقة �لV �ختلفت ֲדا )B�Z2 �ألشخا« عن )B�Z2 �ألسر �ملعيشية ملر�عا

)خذ �لعينة ملستجيب �2حد فحسب لكل )سر معيشية). 2. هذ] �لد�2 للد��سة 
�الســــتقصائية �الجتماعيــــة �لعامة، Ç تؤخــــذ عينة جزئية لوقائع �ســــتخد�\ �لوقت؛ 
i2عت �لد�2 ١٢ للد��ســــة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة بيانا3 متعلقة ¹ميع 
2قائع �ستخد�\ �لوقت خالt �ليو\ �ملرجعي جلميع �ملستجيـبني. 2بالنظر عد\ �لقيا\ 
بأخــــذ عينة جزئيــــة، كاBZ2 B كل �2قعة هو نفس �لوBZ للمســــتجيب �لذ' )بلغ 

عنها ).
م بصــــو� ªتلفة عن �مللف �لرئيســــي  2ملــــف 2قائــــع �ســــتخد�\ �لوقــــت ُمنظَّ
حيث )نه توجد ســــجال3 متعد/ لوقائع �ســــتخد�\ �لوقت لكل مستجيب. 2كل 
�2قعة الســــتخد�\ �لوقت متثل ســــجًال gد/� بصو� مستقلة، 2لكل مستجيب ٢١ 
 ســــجل 2قائع . �ملتوســــط. 2هذ� يشــــكل تعقيد� =ضافيG . تطبيق �ألB�Z2 بصو�

صحيحة.

�لترجيح
=ننا نعتB( X كل /�2 من �لد��ســــة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة تتألف من 
عد/ من �لد��سا3 �الســــتقصائية �ملستقلة: �2حد لكل شهر iع. 2لذلك، كلما 
كاB ممكنG، نقو\ بترجيح كل /��سة �ستقصائية شهرية بصو� مستقلة لكي تسهم 
�لبيانا3 �لV ُتجمع كل شهر . �لتقدير�3 بالتناسب مع �لسكاB �لكنديـني . �لك 
�لشــــهر. Ç ��=2 يكن حجم �لعينة �ملتعلقة بشــــهر معني كب�v مبا فيه �لكفاية، ُتجمع 

معG �لسجال3 �ملتعلقة بشهرين )2 )كثر . مر�حل معينة من عملية �لترجيح.
2ميثــــل تصميــــم �لعينة �ملرجحة ��تيG تصميمG تكوB فيــــه )B�Z2 كل 2حد . �لعينة 
نفــــس �ألB�Z2. 2قــــد جر` �ختيا� عينة �لد��ســــة �الســــتقصائية �الجتماعية �لعامة 
للد�2 ١٢ باســــتخد�\ )ســــلو( �ملعاينة باســــتبعا/ �ملجموعا3 غv �لصاحلة، �لذ' 
له �لك �لتصميم، حيث يكوB لكل )ســــر معيشــــية /�خل �لطبقة �حتماt متســــا2 

لالختيا�. 2هذ� �الحتماt مسا2 لـ :

عد/ )�قا\ �uو�تف �ملختا� كعينة . �لطبقة
(٦)       ________________________

rمو� عد/ )�قا\ �uو�تف �ملمكنة . �لطبقة

(rمو� عد/ )�قا\ �uو�تف �ملمكنة . �لطبقة يسا2' عد/ �ملجموعا3 �لصاحلة . 
.(١٠٠ . Gلطبقة مضر2ب�

2كلما )مكن، كاB ¿ر'، بصو� مستقلة، ترجيح كل شهر مشموt بد��سة 
�ســــتقصائية. 2كاB هذ� يتم . gا2لة لضماB =ســــها\ كل شــــهر مشموt بد��سة 
 vتكن )حجا\ �لعينة �لشهرية كب Ç ��=2 .مناسبة �ستقصائية . �لتقدير�3 بصو�
مبا فيه �لكفاية، كاB ¿ر' ضم شــــهرين )2 )كثر من �لشــــهو� �ملشــــمولة بالد��سة 

�الستقصائية . خطو�3 ترجيح معينة.

حساd 	لو�X 	ألساسي  - ١
كاB ُيعطى لكل �قم هاتف (مســــتجيب 2غv مســــتجيب) عامل (. �خلدمة) 
. عينة �لتلفنة باأل�قا\ �لعشــــو�ئية BZ2 مســــا2 ملقلو( �حتماt �ختيا�]. 2كاB هذ� 

�لوBZ ُيحسب بصو� مستقلة لكل rموعة طبقة - شهر على �لنحو �لتا�:

�ملصد	: /�ئر �إلحصا3�s �لكندية. (١٩٩٩ ))، صفحة ٨-١٧.  *

. �لــــد�2 ٧، للد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت �لــــV )جريت . =طا�   (
، Ç ُتجمع يوميا3 =ال لعينة جزئية (بسبب vلد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة �ألخ�
عد\ �إلجابة على �لقســــم �ملتعلق باليومية . �الستبياB) 2من Ê �ختلف �لوBZ �ملتعلق مبلف 

.٧ 2قائع �ستخد�\ �لوقت . �لد�2 ٧ عن �لوBZ �ملتعلق بامللف �لرئيسي للد�2

(٣)
i cqaserzia s e z qaserzcc mwMM ˆ

(٤)
cqaserza s e z qaserzcc nwNN ˆ

=
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c
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XX=
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١٣ �لمرفـــق 

ـ       (٧)عـــد/ )�قــا\ �uــــــو�تف �ملمكنة . كل rموعة طبقـــة - شهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عد/ )�قا\ �uو�تف �ملختا� كعينة . كل rموعة طبقة - شهر

تعديل عد! 	الستجابة  - ٢
كاB ¿ر` تعديل �ألB�Z2 �ملتعلقة بأ�قا\ �uو�تف �ملستجيبة لكي متثل )�قا\ �uو�تف 
غv �ملســــتجيبة. 2كاB �لك يتم بصو� مســــتقلة . كل rموعة طبقة - شــــهر. 

2جر` تعديل �لسجال3 بالعامل �لتا�:

rمو� �ألB�Z2 �ألساسية جلميع )�قا\ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              (٨)�uو�تف . كل rموعة طبقة - شهر �لعامل ١ = 

rمو� �ألB�Z2 �ألساسية أل�قا\ �uو�تف
�ملستجيبة . كل rموعة طبقة - شهر

2عندئذ كانت )�قا\ �uو�تف غv �ملستجيبة تسقط.

�X 	ألسر� 	ملعيشية dحسا  - ٣

جر` �ســــتخد�\ �لــــوBZ من �خلطو ٢ كوBZ )�2 لألســــر �ملعيشــــية. 2فيما 
 vنه غ( Õمبع) ) اتف سك6u لديها )كثر من �قم �2حد Vيتعلق باألسر �ملعيشية �ل
مستخد\ لألغر�0 �لتجا�ية فحسب)، جر` تعديل هذ� �لوBZ بالنقصاB لألخذ . 
�العتبا� )B �ختيا� تلك �ألســــر �ملعيشية )على �حتماًال. 2جر3 قسمة �لوBZ �ملتعلق 

بكل )سر معيشية على عد/ )�قا\ �uو�تف �لسكنية �لO Vد\ �ألسر �ملعيشية.

١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            (٩)            �لعامل ٢ = 
        عد/ )�قا\ �uو�تف غv �ملتعلقة بأعماt جتا�ية

2ينتــــج عــــن هــــذ� )BZ2 B �ألســــر �ملعيشــــية = �لــــوBZ �ألساســــي * �لعامل ١ * 
�لعامل ٢.


�X 	لشخص dحسا  - ٤
2بعد �لك جر` حســــا( BZ2 �لشــــخص لكل شــــخص �ســــتجا( للد��سة 
�الســــتقصائية، بضر( BZ2 �ألسر �ملعيشية لذلك �لشخص . عد/ �ألشخا« . 
�ألسر �ملعيشية �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦ الختيا�هم للد��سة �الستقصائية ()'، 

عد/ �ألشخا« �لبالغني من �لعمر ١٥ عامG )2 )كثر).
2نتج عن هذ� )BZ2 B �لشخص = �لوBZ �ألساسي * �لعامل ١ * �لعامل ٢ * 

عد/ )فر�/ �ألسر �ملعيشية �لذين تو�فر3 فيهم �لشر2¦.
تعديل 
�X 	لشخص ملر	عا� 	ملجاميع 	خلا�جية  - ٥

جر` تعديل )B�Z2 �ألشــــخا« عد مر�3 باســــتخد�\ طريقة نســــبة �لتوفيق 
�لتكــــر��' لألB�Z2. 2هذ] �لطريقة تكفل )نه، �ســــتنا/� =Y �لعينة �لكلية للد��ســــة 
�الســــتقصائية، فإB �لتقدير�3 �لناجتة �لV ينبغي )B تضاهي rاميع مرجعية خا�جية 
معينــــة تكوB مضاهية uا بالفعل. 2جر` �ســــتخد�\ ثــــال� rموعا3 من �ملجاميع 
�ملرجعية �خلا�جية ألغر�0 هذ] �لد��ســــة �الســــتقصائية، i2يعها rاميع للمجتمع 

�إلحصائي: للطبقة حســــب �لشــــهر، 2ملجموعة �لعمر - �جلنس حســــب �ملقاطعة، 
2ليو\ �ألسبو� حسب �ملقاطعة حسب �لشهر.

2جدير بالذكر )نه جر` =/��o �ألشــــخا« �لذين يعيشــــوB . )ســــر معيشية 
 sــــر �ختيا� هؤال¿ Ç خدمــــة هاتفية . �ملجاميع �ملرجعيــــة �خلا�جية مع )نه B2بــــد

�ألشخا« كعينة.
�لتعديل حسب �ملكتب �إلقليمي - �لطبقة - �لشهر  ( : )

ُ)جــــر' تعديــــل ألB�Z2 �ألشــــخا« �ملســــجلة . كل طبقة لكل شــــهر جلعل 
 BZ2 )ملســــقطة. 2مت �لك بضر� Bمتفقة مع تعد�/�3 �لســــكا Bتقدير�3 �لســــكا

�لشخص لكل سجل /�خل �لطبقة . �لنسبة �لتالية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     (١٠)تعد�/ �لسكاB �ملسقط حســـب �ملكتب �إلقليمي - �لطبقة- �لشهر
rمو� )B�Z2 �ألشخا« حسب �ملكتب �إلقليمي- �لطبقة - �لشهر

، كاB ¿ر' ضم بيانا3 �لشهو� �ملجا�2 لنفس v2=�� كانت )حجا\ �لعينا3 صغ
�لطبقة قبل =جر�s هذ� �لتعديل.

�لتعديل حسب �ملقاطعة - �لسن - �جلنس  (p)
متثلــــت خطو �لترجيح �لتالية . تعديل �ألB�Z2 بالنســــب لتتفق مع �لتوZيعا3 
�ملسقطة حسب �ملقاطعة - �لفئة �لعمرية - �جلنس. 2جر` �حلصوt على تعد�/�3 
 �لســــكاB �ملســــقطة فيما يتعلق بالذكو� �2إلنا� . �لفئا3 �لعمرية �لســــت عشر

�لتالية:
٣٠-٢٥٣٤-٢٠٢٩-١٥٢٤-١٩
٥٠-٤٥٥٤-٤٠٤٩-٣٥٤٤-٣٩
٧٠-٦٥٧٤-٦٠٦٩-٥٥٦٤-٥٩
٩٠+٨٥-٨٠٨٩-٧٥٨٤-٧٩

2فيمــــا يتعلق بكل تصنيف من �لتصنيفا3 �لناجتة، جر` تعديل )B�Z2 �ألشــــخا« 
�ملسجلة . �لتصنيف بالضر( . �لنسبة �لتالية:

تعد�/ �لسكاB �ملسقط حسب rموعة �ملقاطعة - �لسن- �جلنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (١١)

rمو� )B�Z2 �ألشخا« �ملسجلة حسب rمو� �ملقاطعة - �لطبقة - �جلنس

حيث =B تعد�/ �لسكاB �ملسقط =
 

كانوB �لثا?/يناير ١٩٩٩
∑ تعد�/ �لسكاB �ملسقط حسب rموعة �ملقاطعة - �لسن - �جلنس

___________________________________   (١٢)شبا¦/ف�Xير ١٩٩٨
١٢

 ، كاB ¿ر' ضم بيانا3 �لفئا3 �لعمرية �ملجا�2v2=�� كانت )حجا\ �لعينا3 صغ
لنفس �ملقاطعة �2جلنس قبل =جر�s هذ� �لتعديل.

�لتعديل حسب �ملقاطعة - يوP �ألسبوK (يوP معني) - �لشهر  (T)
ُجمعت معلوما3 �ســــتخد�\ �لوقت من �ملســــتجيـبني فيما يتعلق بيو\ ªتا� من 
)يا\ �ألســــبو� لكي يكوB لكل يو\ عد/ من �ملســــتجيـبني متســــا2 تقريبG. 2)جر' 
تعديل ألB�Z2 �ألشــــخا« �ملســــجلة . كل مقاطعة، 2يو\ ªتا� من )يا\ �ألســــبو� 

كاB لــــد` )قل من ٦ . �ملائة من �ألســــر �ملعيشــــية . �لعينــــة )كثر من �قم �2حد   )
uاتف غv متعلق بعمل جتا�'.
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�لوقت باستخد��  �لمتعلقة  �إلحصا���  �نتا�  �ليل 

	شهر للجمع لضما# �# متثل تقدير�� �ملجتمع كل يو� من �يا� �ألسبو
. 	ُ�جر� 
�لتعديــــل بضر8 	7# �لشــــخص �ملســــجل 2 �ملجموعة �ل0 تضــــم �ملقاطعة - يو� 

�ألسبو
  �لشهر 2 �لنسبة �لتالية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      (١٣)تعد�A �لسكا# �ملسقط حســـب �ملقاطعة - �ليو� - �لشهر
Fمو
 �	�7# �ألشخاE حسب �ملقاطعة - �ليو� - �لشهر

حيث H#  تعد�A �لسكا# �ملسقط =

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      (١٤)تعد�A �لسكا# �ملسقط حســـب �ملقاطعة - �ليو� - �لشهر
٧     

���تعديال� نسبة �لتوفيق �لتكر�#" لأل�  ( �)
جرP تعديل �	�7# كل مســــتجيب عدO مر�� باستخد�� طريقة نسبة �لتوفيق 
�لتكر��X لأل	�7#. 	هذT �لطريقة تكفل �# تكو# �لتقدير�� �لناجتة ملجاميع �ملكتب 
�إلقليمي - �لطبقة - �لشهر، 	�ملقاطعة - �لفئة �لعمرية - �جلنس، 	�ملقاطعة - يو� 
 ��ألســــبو
 - �لشهر متفقة مع �الســــقاطا�. 	�جر� هذ� �لتعديل بتكر�X �خلطو�
� �لترجيــــح bH �# �جر� كل تكر�X للخطوO �قل �d) إلجــــر�e( 	)، 8( 	 ،( � )

تعديل لأل	#�7.
�لو� �لنهائي للشخص  - ٦

 (WGHTFIN) اية �لبند (٥) �لو7# �لنهائي للشــــخصh 2 ميثــــل �لو7# �لناتج
�ملدeX 2 �مللف �لرئيسي 	2 ملف �لوقائع.

� �لو�قعة�  - ٧
2 �لد�Xســــة �الســــتقصائية �الجتماعيــــة �لعامة - ٧، l جتمــــع يوميا� Hال من 
٩٠ 2 �ملائة من �ملســــتجيـبني �لذين قدمو� بيانا� كاملة بصوOX مفيدO 2 جو�نب 
� �ســــتخد�� �لوقت 	qيع بيانا� �لوقائع �sمن متغ sيكن كث l ،هكذ�	 .Pخر�
متاحني Hال لعينة جزئية من �ملســــتجيـبني، 	لذلك كانت هناw حاجة bH 	7# ثا# 
(TIMEWGT) لتمثيــــل هذT �لعينة �جلزئية، 	كا# هذ� هو �لو7# �ملقرX �ســــتخد�مه 

عند �ســــتخد�� ملف 	قائع �ستخد�� �لوقت. 	2 �لد�Xسة �الستقصائية �الجتماعية 
�لعامــــة - ١٢، l تكــــن هناw عينة جزئية من }لك �لقبيــــل، 	لذلك كانت للو#7 
�لذ� تعني �ســــتخد�مه مع بيانا� �لوقائع نفس �لقيمة �ملتعلقة بو7# �لشــــخص؛ بيد 
�نه كا# له تفسs ~تلف: Hعطاd 	7# ملجمو
 متعلق بوقائع �ستخد�� �لوقت بدًال 
من �ألشــــخاE، 	لذلك �عطي ��� ~تلفــــ�، هو WGHTEPI، 	هو 	�AX 2 ملف 

	قائع �ستخد�� �لوقت فحسب.
�لد#�ســــة �الستقصائية الســــتخد�� �لوقت � نيويلند�:  �ملثا' �لتوضيحي ٣ - 

شخصا� لكل 3سر1 معيشية؛ يوما عمل للشخص*

�لترجيح
ُ�عطي لكل �Xشــــد مستجيب 	7ن� فريد� 2 �لد�Xسة �الستقصائية الستخد�مه 
2 حســــا8 تقدير�� �لد�Xســــة �الســــتقصائية. 	متثلت �هم 	ظيفتني لتلك �أل	#�7 

فيما يلي:

 Xباألخــــذ 2 �العتبا Oمتحيز sســــة �ســــتقصائية غ�XA �Hعــــد�A تقدير�  -
�حتماال� �الختياX �ملتباينة بني �فر�A عينة �ملجتمع �إلحصائي.

”تقيـيم“ بيانا� �لعينة بالنســــبة F bHمو
 حجم �ملجتمع �إلحصائي،   -
� �لســــكا# 2 �Aتعد� �مما ميكن من Hجر�d حســــا8 بســــيط لتقدير�

حتليال� معينة الستخد�� �لوقت.
�شــــتملت عملية �لترجيح �ملتعلقة بالد�Xســــة �الســــتقصائية الســــتخد��   -

�لوقت على ثال� خطو�� Xئيسية.
.Xتعديل �حتما� �الختيا  -
تعديل عد� �الستجابة.  -

معايرF Oاميع �لعينا� باملقايـيس �ملرجعية للمجتمع �إلحصائي.  -

Xتعديل �حتما� �الختيا
 X7# �ختيا	2 �ألسر �ملعيشية ”�ملستجيبة �ملؤهلة“  Xُ�عطي لكل شــــخص ~تا
يعكس مقلو8 �حتما� �ختياTX 2 عينة �لد�Xســــة �الســــتقصائية الستخد�� �لوقت. 
	قــــد �ختلفت طريقة حســــا8 هذT �أل	�7# فيما يتعلــــق باملا	Xيـني 	غs �ملا	Xيـني 

بسبب عينة �لفر7.

تعديل عد� �الستجابة
�جــــر� تعديل لو7# �الختياX ألخذ عد� �الســــتجابة 2 �العتباX 2 �لد�Xســــة 
�الســــتقصائية الستخد�� �لوقت. 	�جريت هذT �لتعديال� حسب Fموعة �لتقدير. 
	كانت هناw �س Fموعا� تقدير: ثال� 2 �لعينة �ألساسية على �سا� �ملو�ضع 
� �	q #�7يع A�7 قد	ثنتا# 2 عينة �لفر7 على �سا� �لكثافة �إلثنية. �	جلغر�فية، �
�ألفر�A �ملســــتجيـبني �ملؤهلني، Xهن� بنسبة عد� �الســــتجابة �ل0 حدثت F 2موعة 

تقديرهم �ملعينة.

معايرF Oاميع �لعينا� باملقايـيس �ملرجعية
للمجتمع �إلحصائي

�لغــــر� من هذT �ملرحلــــة هو ضما# �# تكو# Fاميع بيانا� �لعينا� مضاهية 
للمقايـيس �ملرجعية للمجتمع �إلحصائي �ملعر	فة.

	متثلت �ملقايـيس �ملرجعية �ملستخدمة فيما يلي:
�لســــن (١٢-١٤، 	 ١٥-٢٤، 	 ٢٥-٣٤، 	 ٣٥-٤٤، 	 ٤٥-  -

٥٤، 	 ٥٥-٦٤، 	 ٦٥-٧٤، 	 ٧٥ +) حسب �جلنس.
�لصفة �إلثنية (ما	Xيو#، غs ما	Xيـني).  -

حالة �ليد �لعاملة (مشتغلو#، غs مشتغلني، ��، �لعاطلو# �7ئد� �لذين   -
ليسو� 2 �ليد �لعاملة) لألشخاE �لبالغني من �لعمر ١٥ + عام�.

 �	باإلضافة bH }لك، ضمنت �ملقايـيس �ملرجعية �# تكو# �سة �سبا
 �لبيانا
.
متعلقة بأيا� �لعمل 	�# يكو# ُسبَعا �لبيانا� متعلقني بنهاية �ألسبو

	جرP �حلصو� على �ملقايـيس �ملرجعية للســــن حســــب �جلنس 	�لصفة �إلثنية 
من بيانا� تعد�A عا� ١٩٩٦، معّدلة باملو�ليد، 	�لوفيا� 	��جرO. 	جرP �حلصو� 
على �ملقايـيس �ملرجعية لليد �لعاملة من بيانا� �لد�Xســــة �الســــتقصائية لليد �لعاملة 
2 �ألسر �ملعيشية ألXبعة �Xبا
 �لسنة �لq 0عت فيها بيانا� �لد�Xسة �الستقصائية 

الستخد�� �لوقت. .١٦-٢٢ �� نيو7يلند� (١٩٩٩)، �لصفحا�dحصاH �ملصد#:   *



٢١٩

١٣ �لمرفـــق 

=نتاo �لتقدير�3
�ستخدمت بعد �لك �ألB�Z2 �لنهائية �لV نتجت بعد �ملعاير إلنتاo �لتقدير�g 3ل 

�ألهتما\. 2كانت هنا� ثالثة )نو�� ªتلفة من �لتقدير�3:
متوســــط �لدقائــــق . �ليو\ . �لنشــــا¦ X (على ســــبيل �ملثاt، �لوقت   -
 ،tعلى ســــبيل �ملثا) Y ?لضر�2') لألشــــخا« . �لقســــم �لســــكا�

.(Gمن �لعمر ١٥-١٩ عام Bلذكو� �لبالغو�
rمو� عد/ �ألشخا« . �لقسم �لسكا? Y �لذين يتسموB باخلاصية   -

K (على سبيل �ملثاt، تعد/ �لوظائف).
�ملشــــتركوB: متوســــط �لدقائــــق . �ليــــو\ . �لنشــــا¦ X بني �لقســــم   -

.Y ?لسكا�
2تكونت �لتقدير�3 على �لنحو �لتا�:

 Vع عد/ �لدقائق �لi ،Y ?فيما يتعلق بكل شخص . �لقسم �لسكا  -
يقضيها كل شــــخص . �لقسم �لسكا? . �لنشا¦ X، 2ضر( �لك 
 .Y ?ع �لك لكل �ألشخا« . �لقسم �لسكاi2 .لشخص� BZ2 .
2ُيقسم هذ� �ملجمو� بعد �لك على rمو� )i B�Z2يع �ألشخا« . 

�لقسم �لسكا? Y للحصوt على متوسط �لدقائق.
.K يتسم باخلاصية Y ?كل شخص . �لقسم �لسكا B�Z2( عi  -

 ،(Y ?خا« بشــــخص . �لقســــم �لسكا) فيما يتعلق بكل يو\ يومية  -
 BZ2 . لك �ليو\ 2ضرֲדا� . X ¦ع عد/ �لدقائق �ملقضية . �لنشاi
�لشــــخص. i2ع هذ� لكل )يا\ �ليومية �خلاصة بالشــــخص . �لقســــم 
 B�Z2مو� �ألr 2بعد �لك يقســــم هذ� �ملجمو� علــــى .Y ?لســــكا�
�ملتعلقة بكل يو\ يومية قضى فيه شخص . �لقسم �لسكا? Y، عد/� 
من �لدقائق اليســــا2' صفر� . �لنشا¦ X. (ملحوظة: قد يسهم كل 

شخص مبا يصل =Y يومي يومية . هذ� �لتقدير).

تقدير�3 )حجا\ �ملجتمع �إلحصائي
توفر جد�t2 مستقلة تقدير�ª 3تا� ألحجا\ �ملجتمع �إلحصائي مستخلصة من 
�لد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت. 2توفر جد�t2 مر�فقة )خطاs �ملعاينة �لنسبية 
��3 �لصلة uذ] �لتقدير�3. 2تبني �جلد�B( t2 حجم rتمع �لد��ســــة �الســــتقصائية 
- �لســــكاB �ملدنيوB، �ملقيموB عا/، غv نـزالs �ملؤسســــا3 �لبالغوB من �لعمر ١٢ 
� بـ ٧٤٠ ٠٣٢ ٣٠ نســــمة.  عامG )2 )كثر �ملقيموB . )ســــر معيشــــية خاصة - ُيقدَّ
 v3 من قبيل �جلنس، �2لسن �2ملا�2يـني/غ�vجانب �لتحليال3 مبتغ Y= ،2هذ� �لرقم
 ،t3 �ستخد�\ �لوقت ��ִדا. 2على سبيل �ملثا�sإلحصا �ملا�2يـني، يوفر خلفية مفيد
 . Gلبالغة من �لعمر ٣٥-٤٤ عام� عند �لنظر . متوســــط �لوقت �لذ' قضته �ملر)
�لتعليــــم �2لتد�يــــب، من �ملفيد معرفة كم عد/ �لنســــاs �لبالغا3 من �لعمر ٣٥-٤٤ 

.Gعام

�ملقايـيس �ألساسية �لتقديرية
Uملتوسط مأخو	) z لنشا�	 v !ليو	 v لدقائق	متوسط 

للمجتمع بالكامل):

حيــــث tijz عد/ �لدقائق �لV ســــجلها �ملســــتجيب i . �ليو\ j . �لنشــــا¦ z؛ 
di 2 عد/ )يا\ �ليومية �لV ســــجلها �ملســــتجيب i (ملحوظــــة: ينبغي )B يكوB هذ� 
�لعد/ �ثنني . معظم �ألحياB 2لكنه قد يكوB �2حد� )حيانG)؛ wi 2 �لوBZ �ملرتبط 

باملستجيب i؛ n 2 عد/ �ملستجيـبني �ملؤهلني . �لعينة.

z لنشا�	 v !ليو	 v لدقائق	ملشتركو�: متوسط 	
متثل عبا� ”�ملشــــتركوB: متوســــط �لدقائق . �ليو\“ متوسط �لوقت �ملقضي 
. نشــــا¦ ما . �أليا\ �لV )بلغ �ألشــــخا« عن قيامهم بذلك �لنشــــا¦ فيها. 2هذ� 
ُيحســــب من rمو� �لوقت �ملقضي . �لنشــــا¦ z مقسومG على rمو� عد/ �أليا\ 

.z ¦لنشا� . Bقضاها �ألشخا« �ملشتركو Vل�
2ال متثل �أل�قا\ متوســــطG لكل مشــــتر� ()' rمو� �لوقت �ملقضي . نشا¦ 
 Y= على عد/ �ألشخا« �ملشتركني . �لك �لنشا¦). 2يرجع هذ� Gمعني مقســــوم

)نه ليس لدينا
حصر جلميع �ملشــــتركني. 2قد iعنا �لبيانا3 ملد يومني فقط 2لذلك ال نعلم 

شيئG عن �ألشخا« �لذين �مبا �شتركو� . نشا¦ ما . غv )يا\ يوميتهم.
2تر/ �لصيغة على �لنحو �لتا�:

حيث tijz عد/ �لدقائق �لV سجلها �ملستجيب i . �ليو\ j . �لنشا¦ z؛ diz 2 عد/ 
)يا\ �ليومية �لV ســــجل فيها �ملستجيب i 2قتG اليسا2' صفر� قضا] . �لنشا¦ z؛ 
wi 2 �لوBZ �ملرتبط باملســــتجيب i؛ nz 2 عد/ �ملســــتجيـبني �ملؤهلني . �لعينة �لذين 

.z ¦لنشا� . Gسجلو� 2قت
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متوسط 	لوقت 	ملقضي v 	ليو! P vنشطة iتلفة للمجتمع، حسب 	جلنس 
	لسن، 	جلد
P 2لف ٢ - 
P (ملعيشية	ملميز� لألسر� 	لصفة 	لفر�/	 xمستو) تصنيف متقاطع حسب v

p ¡�ّأل� aلنشا�

�لرجا�mلنساR¨موK �ֱדتمع
T لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)
Kֱדمو�

�لعمل حلســـا( �لشركا3، 2)شبا] �لشـــركا3 �2حلكومة، �2ملؤسسا3 01
غu� vا/فة للربح

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �لتشييد04
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر لالســـتخد�\ �لنهائي �خلا« 06

/�خل �ألسر �ملعيشية
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية07
�لعمـــل . تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســـاعدته لألســـر �ملعيشـــية 08

�ألخر`
�لتعلم09
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10
حضو�/Zيا� �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، �2لترفيهية �2لرياضية11
مما�سة �uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`12
�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية13
14'vستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�
15Bلرعاية �2لعناية �لشخصيتا�

	لطائفة ١ للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“) 
	لطائفة ٢ للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)

...

	لطائفة 	ألخ�b للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)
مبا . �لك: ()) �حلضر/�لريف؛ 2 (() �لتحصيل �لتعليمي؛ 2 (o) �حلالة �لز�2جية؛ 2 (/) حالة �ليد �لعاملة؛ 2 (هـ) تكوين �ألسر �ملعيشية 2 (2) �لدخل؛ 2 (Z) 2جو//عد\ 2جو/ )جهز مÚلية.  (

تستند �لتقدير�Y= 3 �ألنشطة �أل2ّلية )2 �لرئيسية فحسب. 2طو�ئف �لتبويب هي تلك �ملعرفة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.  )

قد جتر' Zيا/ حتليل �لفئا3 �لعمرية =Y فئا3 من ºس سنو�3.  o

	ملرفق ١٤
	جلد	
2 	ملقترحة لبيانا) 	ستخد	! 	لوقت
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١٤ �لمرفـــق 

متوسط 	لوقت 	ملقضي v 	ليو! P vنشطة iتلفة للمجتمع، حسب 	جلنس 
	لسن، 	جلد
P 2لف ٣ - 
v تصنيف متقاطع حسب 	حلضر/	لريف

�لنشاa �ألّ�¡ :

�لرجا�mلنساR¨موK �ֱדتمع
p لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)
Kֱדمو�

�لعمل حلســـا( �لشركا3، 2)شبا] �لشـــركا3 �2حلكومة، �2ملؤسسا3 01
غu� vا/فة للربح

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �لتشييد04
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر لالســـتخد�\ �لنهائي �خلا« 06

/�خل �ألسر �ملعيشية
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية07
�لعمـــل . تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســـاعدته لألســـر �ملعيشـــية 08

�ألخر`
�لتعلم09
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10
حضو�/Zيا� �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، �2لترفيهية �2لرياضية11
مما�سة �uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`12
�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية13
14'vستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�
15Bلرعاية �2لعناية �لشخصيتا�

	حلضر (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“) 
	لريف (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)

تستند �لتقدير�Y= 3 �ألنشطة �أل2ّلية )2 �لرئيسية فحسب. 2طو�ئف �لتبويب هي تلك �ملعرَّفة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.  (

قد جتر' Zيا/ حتليل �لفئا3 �لعمرية =Y فئا3 من ºس سنو�3.  )



٢٢٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

متوسط 	لوقت 	ملقضي v 	ليو! P vنشطة iتلفة للمشتركني، حسب 	جلنس 
	لسن، 	جلد
P 2لف ٤ - 
P (ملعيشية	ملميز� لألسر� 	لصفة 	لفر�/	 xمستو) تصنيف متقاطع حسب v

p ¡�ّأل� aلنشا�

�لرجا�mلنساR¨موK �ֱדتمع
T لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)
Kֱדمو�

�لعمل حلســـا( �لشركا3، 2)شبا] �لشـــركا3 �2حلكومة، �2ملؤسسا3 01
غu� vا/فة للربح

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �لتشييد04
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر لالســـتخد�\ �لنهائي �خلا« 06

/�خل �ألسر �ملعيشية
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية07
�لعمـــل . تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســـاعدته لألســـر �ملعيشـــية 08

�ألخر`
�لتعلم09
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10
حضو�/Zيا� �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، �2لترفيهية �2لرياضية11
مما�سة �uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`12
�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية13
14'vستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�
15Bلرعاية �2لعناية �لشخصيتا�

	لطائفة ١ للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“) 
	لطائفة ٢ للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)

...

	لطائفة 	ألخ�b للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)
مبا . �لك: ()) �حلضر/�لريف؛ 2 (() �لتحصيل �لتعليمي؛ 2 (o) �حلالة �لز�2جية؛ 2 (/) حالة �ليد �لعاملة؛ 2 (هـ) تكوين �ألسر �ملعيشية 2 (2) �لدخل؛ 2 (Z) 2جو//عد\ 2جو/ )جهز مÚلية.  (

تستند �لتقدير�Y= 3 �ألنشطة �أل2ّلية )2 �لرئيسية فحسب. 2طو�ئف �لتبويب هي تلك �ملعرفة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.  )

قد جتر' Zيا/ حتليل �لفئا3 �لعمرية =Y فئا3 من ºس سنو�3.  o



٢٢٣

١٤ �لمرفـــق 

متوسط 	لوقت 	ملقضي v 	ليو! P vنشطة iتلفة للمشتركني، حسب 	جلنس 
	لسن، 	جلد
P 2لف ٥ - 
v تصنيف متقاطع حسب 	حلضر/	لريف

�لنشاa �ألّ�¡ :

�لرجا�mلنساR¨موK �ֱדتمع
p لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)
Kֱדمو�

�لعمل حلســـا( �لشركا3، 2)شبا] �لشـــركا3 �2حلكومة، �2ملؤسسا3 01
غu� vا/فة للربح

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �لتشييد04
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر لالســـتخد�\ �لنهائي �خلا« 06

/�خل �ألسر �ملعيشية
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية07
�لعمـــل . تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســـاعدته لألســـر �ملعيشـــية 08

�ألخر`
�لتعلم09
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10
حضو�/Zيا� �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، �2لترفيهية �2لرياضية11
مما�سة �uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`12
�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية13
14'vستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�
15Bلرعاية �2لعناية �لشخصيتا�

	حلضر (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“) 
	لريف (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)

تستند �لتقدير�Y= 3 �ألنشطة �أل2ّلية )2 �لرئيسية فحسب. 2طو�ئف �لتبويب هي تلك �ملعرَّفة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.  (

قد جتر' Zيا/ حتليل �لفئا3 �لعمرية =Y فئا3 من ºس سنو�3.  )



٢٢٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

نسب 	الشتر	� v 	ألنشطة 	ملختلفة، حسب 	جلنس 
	لسن،  	جلد
P 2لف ٦ - 
P (ملعيشية	ملميز� لألسر� 	لصفة 	لفر�/	 xمستو) تصنيف متقاطع حسب v

p ¡�ّأل� aلنشا�

�لرجا�mلنساR¨موK �ֱדتمع
T لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)
Kֱדمو�

�لعمل حلســـا( �لشركا3، 2)شبا] �لشـــركا3 �2حلكومة، �2ملؤسسا3 01
غu� vا/فة للربح

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �لتشييد04
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر لالســـتخد�\ �لنهائي �خلا« 06

/�خل �ألسر �ملعيشية
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية07
�لعمـــل . تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســـاعدته لألســـر �ملعيشـــية 08

�ألخر`
�لتعلم09
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10
حضو�/Zيا� �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، �2لترفيهية �2لرياضية11
مما�سة �uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`12
�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية13
14'vستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�
15Bلرعاية �2لعناية �لشخصيتا�

	لطائفة ١ للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“) 
	لطائفة ٢ للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)

...

	لطائفة 	ألخ�b للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)
مبا . �لك: ()) �حلضر/�لريف؛ 2 (() �لتحصيل �لتعليمي؛ 2 (o) �حلالة �لز�2جية؛ 2 (/) حالة �ليد �لعاملة؛ 2 (هـ) تكوين �ألسر �ملعيشية 2 (2) �لدخل؛ 2 (Z) 2جو//عد\ 2جو/ )جهز مÚلية.  (

تستند �لتقدير�Y= 3 �ألنشطة �أل2ّلية )2 �لرئيسية فحسب. 2طو�ئف �لتبويب هي تلك �ملعرفة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.  )

قد جتر' Zيا/ حتليل �لفئا3 �لعمرية =Y فئا3 من ºس سنو�3.  o



٢٢٥

١٤ �لمرفـــق 

نسب 	الشتر	� v 	ألنشطة 	ملختلفة للمشتركني، حسب 	جلنس 
	لسن، 	جلد
P 2لف ٧ - 
v تصنيف متقاطع حسب 	حلضر/	لريف

�لنشاa �ألّ�¡ :

�لرجا�mلنساR¨موK �ֱדتمع
p لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)
Kֱדمو�

�لعمل حلســـا( �لشركا3، 2)شبا] �لشـــركا3 �2حلكومة، �2ملؤسسا3 01
غu� vا/فة للربح

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �لتشييد04
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر لالســـتخد�\ �لنهائي �خلا« 06

/�خل �ألسر �ملعيشية
�لعمل . تقدمي �خلدما3 �ملÚلية بدB2 )جر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية07
�لعمـــل . تقدمي خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســـاعدته لألســـر �ملعيشـــية 08

�ألخر`
�لتعلم09
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10
حضو�/Zيا� �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، �2لترفيهية �2لرياضية11
مما�سة �uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`12
�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية13
14'vستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�
15Bلرعاية �2لعناية �لشخصيتا�

	حلضر (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“) 
	لريف (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)

تستند �لتقدير�Y= 3 �ألنشطة �أل2ّلية )2 �لرئيسية فحسب. 2طو�ئف �لتبويب هي تلك �ملعرَّفة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.  (

قد جتر' Zيا/ حتليل �لفئا3 �لعمرية =Y فئا3 من ºس سنو�3.  )



٢٢٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 


لية 
حيد� 
متز	منة،ّP نشطةP تلفة بوصفهاi نشطةP v !ليو	 v ملقضية	لدقائق 	متوسط  	جلد
P 2لف ٨ - 
حسب 	جلنس 
	لفئا) 	لعمرية، v تصنيف متقاطع حسب 	حلضر/	لريف

: aفئة �لنشا

�لرجا�mلنساR¨موK �ֱדتمع
p لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)
Kֱדمو�

�لعمل حلســـا( �لشركا3، 2)شبا] �لشـــركا3 �2حلكومة، �2ملؤسسا3 01
غu� vا/فة للربح

Lألنشطة �ألّ�لية �لوحيد�
�ألنشطة �ملتز�منة ��ألنشطة �ألخر\

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل02�2ّ
Lألنشطة �ألّ�لية �لوحيد�

�ألنشطة �ملتز�منة ��ألنشطة �ألخر\
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo غv �أل03�2ّ

Lألنشطة �ألّ�لية �لوحيد�

...
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Lألنشطة �ألّ�لية �لوحيد�

�ألنشطة �ملتز�منة ��ألنشطة �ألخر\
	حلضر (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“) 
	لريف (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)

تستند �لتقدير�Y= 3 �ألنشطة �أل2ّلية �لV ُ)/ِّيت 2حدها (�أل2ّلية �لوحيد) �2ألنشطة �أل2ّلية �لV ُ)/ِّيت . ±B �2حد مع )نشطة )خر`. 2طو�ئف �لتبويب هي تلك �ملعرَّفة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0   (
=حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.

قد جتر' Zيا/ حتليل �لفئا3 �لعمرية =Y فئا3 من ºس سنو�3.  )



٢٢٧

١٤ �لمرفـــق 


	حد، حسب 	جلنس 
	لفئا) 	لعمرية، �ª v ِّيت�Pُ تلفةi نشطةP v !ليو	 v ل} قضيت	لدقائق 	متوسط  	جلد
P 2لف ٩ - 
P (ملعيشية	ملميز� لألسر� 	لصفة 	لفر�/	 xمستو) تصنيف متقاطع حسب v

p موعة �ألنشطة¨

�لرجا�mلنساR¨موK �ֱדتمع
T لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�لفئة �لعمرية�

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

�يع 
�١٥ألعما	

-١٥
٥٩

 ٦٠
�:كثر

(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)(Pليو� u 'لساعا�)
Kֱדمو�

�لعمل حلســـاp �لشركا'، �:شبا^ �لشـــركا' ��حلكومة، ��ملؤسسا' 01
غI �`ا�فة للربح

بالتز	من مع:
�لعمل حلساp �ألسر �ملعيشية u :نشطة �إلنتاT �ألّ�¡

�لعمل حلساp �ألسر �ملعيشية u :نشطة �إلنتاT غI �ألّ�¡
�لعمل حلساp �ألسر �ملعيشية u :نشطة �لتشييد

�لعمل حلساp �ألسر �ملعيشية u تقدمي �خلدما' للحصوm على �لدخل
 Eلنهائي �خلا� Pتقدمي خدما' م¢لية بد�� :جر لالســـتخد� u لعمـــل�

��خل �ألسرL �ملعيشية
�لعمل u تقدمي خدما' م¢لية بد�� :جر ألحد :فر�� �ألسرL �ملعيشية

�لعمـــل u تقـــدمي خدما' �ֱדتمع �حمللي �مســـاعدته لألســـر �ملعيشـــية 
�ألخر\

�لتعلم
�لتآنس ��ملشا	كة u �ֱדتمع �حمللي

حضو	/nيا	L �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، ��لترفيهية ��لرياضية
مما	سة �`و�يا'، ��أللعاp �:نشطة �لتسلية �ألخر\

�ملشا	كة u �أللعاp �لرياضية �لد�خلية ��خلا	جية
�Iجلماه� Pسائط �إلعال� Pستخد��
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بالتز	من مع:

�لعمل حلساp �ألسر �ملعيشية u :نشطة �إلنتاT �ألّ�¡
�لعمل حلساp �ألسر �ملعيشية u :نشطة �إلنتاT غI �ألّ�¡

�لعمل حلساp �ألسر �ملعيشية u :نشطة �لتشييد
�لعمل حلساp �ألسر �ملعيشية u تقدمي �خلدما' للحصوm على �لدخل

 Eلنهائي �خلا� Pتقدمي خدما' م¢لية بد�� :جر لالســـتخد� u لعمـــل�
��خل �ألسرL �ملعيشية

�لعمل u تقدمي خدما' م¢لية بد�� :جر ألحد :فر�� �ألسرL �ملعيشية
�لعمـــل u تقـــدمي خدما' �ֱדتمع �حمللي �مســـاعدته لألســـر �ملعيشـــية 

�ألخر\
�لتعلم

�لتآنس ��ملشا	كة u �ֱדتمع �حمللي
حضو	/nيا	L �ألحد��/ �ألماكن �لثقافية، ��لترفيهية ��لرياضية

مما	سة �`و�يا'، ��أللعاp �:نشطة �لتسلية �ألخر\
�ملشا	كة u �أللعاp �لرياضية �لد�خلية ��خلا	جية

�Iجلماه� Pسائط �إلعال� Pستخد��
	لطائفة ١ للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“) 
	لطائفة ٢ للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)

...

	لطائفة 	ألخ�b للصفة 	ملميز� (فيما يتعلق بـ ”�ملجمو�“)
مبا . �لك: ()) �حلضر/�لريف؛ 2 (() �لتحصيل �لتعليمي؛ 2 (o) �حلالة �لز�2جية؛ 2 (/) حالة �ليد �لعاملة؛ 2 (هـ) تكوين �ألسر �ملعيشية 2 (2) �لدخل؛ 2 (Z) 2جو//عد\ 2جو/ )جهز مÚلية.  (

تستند �لتقدير�Y= 3 �ألنشطة �أل2ّلية )2 �لرئيسية فحسب. 2طو�ئف �لتبويب هي تلك �ملعرفة . �لتصنيف �لد�2 لألنشطة ألغر�0 =حصا3�s �ستخد�\ �لوقت.  )

قد جتر' Zيا/ حتليل �لفئا3 �لعمرية =Y فئا3 من ºس سنو�3.  o



٢٢٨

	ملرفق ١٥
�سوما) بيانية لـ ”	إليقا] 	ليومي“



٢٢٩٢٢٩

	ملرفق ١٦
منوU+ أل�
	) 	لد�	سة 	الستقصائية الستخد! 	لوقت

	ستما�� 	ألسر� 	ملعيشية v 	لد�	سة 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت 	ملثا2 	لتوضيحي ١ - 
لعا! ١٩٩٧، Pستر	ليا

/�ئر �إلحصا3�s �ألستر�لية (١٩٩٦)). �ملصد	: 



٢٣٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٣١

١٦ �لمرفـــق 



٢٣٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٣٣

١٦ �لمرفـــق 

	ستبيا� 	ألسر� 	ملعيشية v 	لد�	سة 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت 	ملثا2 	لتوضيحي ٢ - 
v نيوXيلند	 لعا! ١٩٩٩

/�ئر �إلحصا3�s �لنيوZيلندية (١٩٩٨(). �ملصد	: 



٢٣٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

	ستبيا� 	لفر� v 	لد�	سة 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت لعا! ١٩٩٧، Pستر	ليا 	ملثا2 	لتوضيحي ٣ - 

/�ئر �إلحصا3�s �ألستر�لية (١٩٩٦(). �ملصد	: 



٢٣٥

١٦ �لمرفـــق 



٢٣٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٣٧

١٦ �لمرفـــق 



٢٣٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٣٩

١٦ �لمرفـــق 



٢٤٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٤١

١٦ �لمرفـــق 



٢٤٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٤٣

١٦ �لمرفـــق 



٢٤٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٤٥

١٦ �لمرفـــق 



٢٤٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٤٧

١٦ �لمرفـــق 



٢٤٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٤٩

١٦ �لمرفـــق 



٢٥٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

مقتطفا) من P�	� 	ملقابلة 	�اتفية مبساعد� 	حلاسوv d 	لد�	سة 	الستقصائية 	لكندية 	ملثا2 	لتوضيحي ٤ - 
الستخد	! 	لوقت لعا! ١٩٩٨

/�ئر �إلحصا3�s �لكندية (١٩٩٨)). �ملصد	: 



٢٥١

١٦ �لمرفـــق 



٢٥٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٥٣

١٦ �لمرفـــق 



٢٥٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٥٥

١٦ �لمرفـــق 



٢٥٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٥٧

١٦ �لمرفـــق 



٢٥٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٥٩

١٦ �لمرفـــق 



٢٦٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٦١

١٦ �لمرفـــق 

يومية Xمنية للد�	سة 	الستقصائية الستخد	! 	لوقت لعا! ١٩٩٧، Pستر	ليا 	ملثا2 	لتوضيحي ٥ - 

.(o١٩٩٦) 3 �ألستر�لية�sإلحصا� /�ئر �ملصد	: 



٢٦٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٦٣

١٦ �لمرفـــق 



٢٦٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٦٥

١٦ �لمرفـــق 

	لرصد 	لشامل للد�	سة 	الستقصائية للمؤشر	) 	لوطنية 	لسنوية 	ملثا2 	لتوضيحي ٦ - 
لعا! ١٩٩٩(
حد� 	ستخد	! 	لوقت)، ُعما�

/�ئر �إلحصا3�s �لسويدية (١٩٩٩). �ملصد	: 



٢٦٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 



٢٦٧٢٦٧

�إلحصا3�s �ملســــتخلصة من قو�عد بيانا3 �لد��ســــة �الستقصائية �الجتماعية 
 Gتقريب) Bمن �لســــكا vصغ sعت من جزi 3لعامة متثل تقدير�3 قائمة على بيانا�
 Y= شــــخص �2حد مــــن كل٠٠٠ ٢) 2هي عرضــــة للخطأ. 2ميكن تقســــيم �خلطأ

عنصرين: خطأ �ملعاينة �2خلطأ �خلا�o عن �ملعاينة.

 Bكا V2خطــــأ �ملعاينة هو �لفر! بني �لتقدير �ملســــتخلص مــــن عينة �2لنتيجة �ل
ســــيتم �حلصوt عليها من تعد�/ �لسكاB باســــتخد�\ نفس =جر�i 3�sع �لبيانا3. 
2فيما يتعلق بد��سة �ستقصائية بالعينة مثل �لد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة، 
� هذ� �خلطأ من بيانا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية. 2مقيا~ �خلطأ �ملســــتخد\ هو  ُيقدَّ
�الÄــــر�[ �ملعيــــا�' للتقدير. 2=�� كاB خطأ �ملعاينة )كX من ٣/١ ٣٣ . �ملائة من 
�لتقدير ��ته، فإنه يعتX غv موثو! لد�جة عد\ =مكاB نشر]. 2. تلك �حلالة، يظهر 
�لرمز ”-  -“ . �جلد�t2 �إلحصائية بدال من �لتقدير. 2=�� كاB خطأ �ملعاينة يقع 
بني ٣/٢ ١٦ 2 ٣/١ ٣٣ . �ملائة، فإB �لتقدير �ملقابل يكوB مصحوبG بالرمز ”*“ 
. �جلدt2. 2ينبغي �ســــتخد�\ تلك �لتقدير�3 ³ذ�. 2)خ�v، فإi Bيع �لتقدير�3 
�لV تتضمن خطأ معاينة )قل من  ٣/٢ ١٦ . �ملائة ميكن )B تستخد\ بدB2 قيد. )ما 
iيع �ألنو�� �ألخر` من �ألخطاs، مثل )خطاs �لشــــموt، �2الستجابة، �2لتجهيز 
2عد\ �الســــتجابة، فإSا )خطاs خا�جة عــــن �ملعاينة. 2من �لصعب حتديد كثv من 
هذ] �ألخطاs 2قياسها كميG. 2تنشأ )خطاs �لشموt عند 2جو/ فر2! بني �ملجتمع 
�ملســــتهد[ �2ملجتمع �ملشــــموt بالد��سة �الستقصائية. فاألســــر �ملعيشية �لV ليس 
 tمن �ملجتمع �ملستهد[ �لذ' �ستُبعد من �ملجتمع �ملشمو �sًلديها هو�تف متثل جز
بالد��ســــة �الســــتقصائية. 2بقد� �ختال[ هذ� �ملجتمع �ملســــتبعد عن بقية �ملجتمع 
، فإنه v2ملا كانت هذ] �الستبعا/�3 صغ .�ملستهد[، ستكوB �لتقدير�3 متحيز

. بيد )نه نظر� لوجو/ ��تباطا3 بني عد/ vلتحيز�3 �لناجتة صغ� Bتكــــو B( ُيتوقــــع
 Bقد تكو ،�ألســــئلة �ملوجهة . هذ] �لد��سة �الســــتقصائية �2ملجموعا3 �ملستبعد

�لتحيز�3 )هم مما يشv =ليه صغر حجم �ملجموعا3.
2قد جر` �ستبعا/ �ألفر�/ �ملقيمني . مؤسسا3 من �ملجتمع �ملشموt بالد��سة 
�الستقصائية. 2تأثv هذ� �الستبعا/ )كX ما ميكن فيما يتعلق باألشخا« �لبالغني من 

�لعمر ٦٥ عامG )2 )كثر، حيث يقتر( من نسبة ٩ . �ملائة فيما يتعلق ֲדم.
2باملثل، بقد� �ختال[ �ألســــر �ملعيشية �2ألشــــخا« غv �ملستجيبني عن بقية 
�لعينة، ســــتكوB �لتقدير�3 متحيز. 2قد بلغت نســــبة �الســــتجابة �لكلية للد��سة 

.Gالستقصائية �الجتماعية �لعامة ٨٠ . �ملائة تقريب�
2ميكن حد�2 عد\ �الستجابة . عد مر�حل . هذ] �لد��سة �الستقصائية. 
2هنا� مرحلتاB جلمع �ملعلوما3: على مســــتو` �ألســــر �ملعيشــــية 2على مستو` 
�لفر/. 2بلغ متوســــط عد\ �الســــتجابة على مســــتو` �ألسر �ملعيشــــية نسبة ٦ . 
�ملائة. 2عد\ �الســــتجابة حتد� )يضG على مســــتو` �ألســــئلة �لفر/ية. 2فيما يتعلق 
مبعظم �ألســــئلة، كانت نســــبة �الستجابة مرتفعة، 2. �جلد�t2، تظهر حاال3 عد\ 

�الستجابة بوجه عا\ حتت �لعنو�B ”غv مذكو�“.
2. حني كاB �فض �إلجابة على )سئلة gد/ منخفضG جد�، فإنه ميكن توقع 
ر �2لقد� على �إلجابة على بعض �ألسئلة بصو� كاملة . بعض  )B تؤثر /قة �لتذكُّ
 B( لد��ية بالصياغة �لدقيقة لألسئلة� Bلالحقة. 2من شأ� tلفصو� . �لنتائج �لو��/

تساعد �لقا�¬ على تفسv نتائج �لد��سة �الستقصائية.
2بالنظر =B( Y �لد��ســــة �الســــتقصائية مقطعية مســــتعرضة، فإنــــه يلز\ توخي 
 B3. 2قد تكو�vحلذ� عند �ســــتخال« �ستنتاجا3 ســــببية عن �ال�تبا¦ بني �ملتغ�
�ال�تباطا3 �مللحوظة �نعكاســــG للفر2! بني �ألفو�o، 2)ثا� �لفتر�3، �2لفر2! بني 

�لفئا3 �لعمرية )2 مزيج من هذ] �لعو�مل. .(o١٩٩٨) 3 �لكندية�sإلحصا� �ملصد	: /�ئر  *

	ملرفق ١٧
مثا2 لبيا� بشأ� جو�� 	لبيانا)*
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ميكــــن تصنيف ªرجا3 �لد��ســــة �الســــتقصائية �إلحصائية فيمــــا يتعلق بنو� 
�لبيانــــا3 �إلحصائيــــة �لناجتة مثل �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئــــي، �2لبيانا3 على 

�ملستو` �لكلي �2لبيانا3 �لوصفية.
	لبيانــــا) على 	ملســــتوx 	جلزئي: �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي هي بيانا3 
عن �خلصائص �ملميز لوحد�3 من rتمع =حصائي، مثل �ألفر�/ )2 �ألسر �ملعيشية. 
2. �لد��ســــا3 �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت �لV تســــتخد\ �ليوميا3 �لزمنية 
�2الســــتبيانا3 �لشخصية �2ستبيانا3 �ألسر �ملعيشــــية، تتألف ملفا3 �لبيانا3 على 
�ملســــتو` �جلزئي من ســــجال3 لكل شــــخص/يومية حتتو' علــــى: )2صا[ 2/)2 
�مــــوZ 2قائع �ألنشــــطة 2ما يقابلها من خصائص مميز مثل )2قــــا3 �لبد�ية �2لنهاية 
 Vفضًال عن قيم مفر/�3 �لبيانا3 �ل ،2متغ3�v �لسيا! 2متغ3�v مشتقة مثل �ملد
تر/ . �الستبيانا3 �لشخصية �2ستبيانا3 �ألسر �ملعيشية لألفر�/ مبا فيها �خلصائص 

�لدميغر�فية �2القتصا/ية.
	لبيانا) على 	ملســــتوx 	لكلي: تســــتخلص �لبيانا3 على �ملستو` �لكلي من 
�لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي بإنتاo =حصا3�s بشــــأB �ملجموعا3 )2 �ملجاميع، 
مــــن قبيل �لنســــب، )2 �ملتوســــطا3، )2 �ملجاميع )2 �لتكر���3 �لــــV حتد/ها خطة 
�لتبويب 2=جر�3�s �لتقدير للد��ســــة �الستقصائية، )2 من �جلد�t2 �لناجتة بناs على 
�لطلب لتلبية �حتياجا3 معينة للمســــتعملني من �لد��ســــة �الســــتقصائية. �2لبيانا3 
على �ملســــتو` �لكلي هي �ألســــس �لالZمة لتحليال3 2تطبيقا3 بيانا3 �لد��ســــة 
�الستقصائية. �2لبيانا3 �ألساســــية على �ملستو` �لكلي �ملستخلصة من �لد��سا3 
�الســــتقصائية الستخد�\ �لوقت تشــــمل تقدير�r 3مو� �لوقت )2 متوسط �لوقت 
)2 نسبة �لوقت �ملقضي حسب نو� �لنشا¦ )r 2موعا3 �ألنشطة �ملحد/ حسب 
�جلنــــس �2ملجموعا3 �لفرعية للمجتمع �إلحصائي �2ملناطق (�نظر �لفصل �لعاشــــر 
لالطال� على مناقشــــة تفصيلية للمقاييس �إلحصائية من �لد��ســــا3 �الستقصائية 

الستخد�\ �لوقت �2جلد�t2 �إلحصائية �ملوصى ֲדا).
	لبيانــــا) 	لوصفية: متثل �لبيانــــا3 �لوصفية نوعا خاصا من �لبيانا3 ُيقصد به 
2صف �لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي، )2 �لبيانا3 على �ملستو` �لكلي )2 �لبيانا3 
�لوصفيــــة �ألخــــر`. 2ميكن تصنيف �لبيانــــا3 �لوصفية �إلحصائيــــة 2فقا للمصا/� 

�2الستخد�ما3 على �لنحو �لتا� ):
�لبيانا' �لوصفية �لتعريفية: �ملعلوما3 �لV تصف �لوحد�3 �إلحصائية،   -
�2ملجتمعا3 �إلحصائيــــة، �2لتصنيفا3، 2عناصر �لبيانا3، �2ألســــئلة 
�لعا/ية 22حد�3 �ألسئلة، 2)/3�2 �جلمع، �2ملصطلحا3 �إلحصائية.

 V3 �ل�sتصــــف �إلجر� Vلبيانــــا' �لوصفية �إلجر�ئيــــة: �ملعلوما3 �ل�  -
ُتجمع ֲדا �لبيانا3، 2ُتجهز، 2ُتنشر 2ُتحفظ . �أل�شيف.

�لبيانــــا' �لوصفيــــة �لتشــــغيلية: �ملعلوما3 �لــــV تلخص نتائــــج تنفيذ   -
�إلجر�3�s، مبا . �لك مقاييس �لعبs �لو�قع على �ملستجيب، 2نسب 

 �الســــتجابة، 2نســــب =خفا! �ملر�جعة، �2لتكاليف 2مؤشــــر�3 �جلو/
�2أل/�s �ألخر`.

�لبيانــــا' �لوصفية للنظــــم: �ملعلوما3 �ملتعلقــــة باملو�ضع، 2تصميما3   -
 Vل� tططــــا3 قو�عد �لبيانــــا3، 2مســــا��3 �لوصوª2 ،3لســــجال�

تستخدمها �ل�Xمج.
�لبيانــــا' �لوصفية ֱדموعة �لبيانا': نو� معــــني من �لبيانا3 �لوصفية   -
للنظــــم يشــــمل �حلــــد �أل/É مــــن �لبيانــــا3 �لوصفية �لالZمــــة لوصف 
rموعا3 �لبيانا3، �2لوصوt =ليها، �2ستكماuا 2نشرها، مبا . �لك 
�لعنو�B، �2لوصف �لسياقي، 2عناصر �لبيانا3، 2شر2» خاليا �لبيانا3 
�2ملجتمع �إلحصائي (�ختيا�يG)، �2ملصد� �2ملو�ضيع. �2لبيانا3 �لوصفية 

ملجموعة �لبيانا3 تؤ/' /��2 هامG . �لنشر �2لتحليل �لثانو'.
�2لبيانــــا3 �لوصفية )ساســــية للمســــتعملني . ³ثهم عن �لبيانا3 إلكتشــــا[ 
�لبيانا3 �ملتاحة بالفعل 2كيف ميكن �ســــترجاعها؛ 2هي تساعد �ملستعملني . فهم 
معÕ �لبيانا3 2قيو/ �ســــتخد�مها 2تقييم موثوقية �لبيانا3 2جو/ִדا. 2تتوقف /�جة 
�لتفصيــــل �ملطلوبة على �ملعرفة �إلحصائية للمســــتعمل، �2لد��ية �لفنية باملعلوماتية، 
�2الســــتخد�\ �ملقصــــو/ للبيانا3. 2يؤ/' منو �لنشــــر �إلحصائي عن طريق شــــبكة 
 Y= تفا� �لطلب على �لبيانا3 �لوصفية، بالنظر�� Y= ،tإلنترنت، على ســــبيل �ملثا�
عــــد\ /��ية �جلمهو� بالضر�2 بالســــيا! �إلحصائــــي. 2. �لوقت ��ته، يلز\ تو�فر 
/�جة )على من �ملعلوما3 لتقييم جو/ �لبيانا3 2للمساعد . =مكانية �ملقا�نة على 
�لصعيــــد �لد�2 (. 2ألغر�0 بياB �العتبا��3 �لV يتعني مر�عاִדا . معاجلة �لقابلية 
للمقا�نــــة على �لصعيد �لد�2، تر/ )/نا] �ملجموعــــة �ملقترحة من �لبيانا3 �لوصفية 
لد��سة �ستقصائية 2طنية الستخد�\ �لوقت )عدها مشر�2 �لد��سا3 �الستقصائية 

:o أل2�2بية �ملنسقة الستخد�\ �لوقت�
�ملفاهيم �2لتعا�يف �لرئيسية: �ملجتمع �إلحصائي، �2ألسر �ملعيشية.  -

�لعينة: حجم �لعينة؛ �2لشموt 2=طا� �ملعاينة؛ 2تصميم �2ختيا� �لعينة.  -

�لنصو« �لوطنية لنما�o �لد��سا3 �الستقصائية �ملنسقة �ملوصى ֲדا.  -
iع �لبيانــــا3: فتر �لعمل �مليد�?؛ �2لباحثوB؛ �2التصاال3 باألســــر   -
�ملعيشــــية؛ 2)عماi tع �لبيانا3؛ 2نسب �الستجابة. 2جو/ �لبيانا3: 
قائمة ترميز �ألنشــــطة على �لصعيد �لوط6؛ 2موظفو �لترميز؛ 2مر�جعة 

�لبيانا3 2=ثبا3 عد\ حتيزها.
 ،B�Z22تعديل �أل ،B�Z2ملقد3��ِّ: �ملقد3��ِّ؛ مبا . �لك حســــا( �أل�  -

�2لتباينا3، �2ملعا/ال3، 2بر�مج �لبيانا3.
�لبيانا3 �ملتعلقة باألشــــخا« �ملســــؤ2لني عن �التصاال3 على �لصعيد   -

�لوط6.

.Colledge and Boyko (2000)  (
.Vale and Pellegrino (2000)  )

�ملكتب �إلحصائي للجماعا3 �أل2�2بية (٢٠٠٠ ().  o

	ملرفق ١٨
مالحظا) تقنية على 	ملخرجا) 	لرئيسية من 	لد�	سة 	الستقصائية

الستخد	! 	لوقت
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١٨ 	لمرفـــق 

'بعــــض �ملعلومــــا� �ألخر� �ل� قــــد تؤخذ � �العتبا� فيمــــا يتعلق بالبيانا� 
�لوصفيــــة �خلاصــــة بالبلد�2 ألغر�0 �لد��ســــا� �الســــتقصائية الســــتخد�( �لوقت 
هي: 'صف عملية توظيف �لباحثني؛ 'متوســــط عد; �ألســــر �ملعيشية لكل باحث 
بالنســــبة LG فترJ عمله؛ 'متوســــط �ملدJ �ل� �ستغرقها �لباحث � GعطاE �ملعلوما� 

للمســــتجيب بشــــأ2 �ليومية �لزمنية؛ 'تأجيل �أليا( �ملحد;J لليومية؛ '�لنسبة �ملئوية 
لأليا( ”�لصحيحة“؛ 'تو[يع �ليوميا� حسب ]يا( �ألسبوZ؛ '�لترميز، مبا � Wلك 
تد�يــــب �لقائمني بالترميز '�إلشــــر�` عليهم، 'ترميز �لوقــــت لكل يومية، 'تدقيق 

.J;جلو�
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جد
2 	ملحتويا) *
- مقدمة١  
-   ٢.............. ١)هد�[ �لد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة
- �٢ملجتمع �ملستهد[........................................٣  
-   ٤............................... ٣تصميم �لد��سة �الستقصائية
- �٤جلمع....................................................٥  
-   ٦.................................................. �٦لتجهيز
- ٨عملية �لتقدير.............................................٧  
- �٢٣ملبا/¬ �لتوجيهية للنشر 2موثوقية �لبيانا3...................٨  
-   ٩............................................ ٢٩هيكل �مللفا3
٣١معلوما3 =ضافية..........................................١٠ -

..................... �لتذييل )لف - )لف ١ - )لف جد�t2 �لتباين �لتقريـ�
٢١

- sلتذييل بـــا� ................ باs ١ - باs �٩٣ستبياB �لد��سة �الستقصائية
�لفهــــر~ �ملوضوعي للمتغ3�v فيمــــا يتعلق بامللف �لتذييل جيم -

�لرئيسي................................... 
جيم ١ - جيم 
٢٣

-  t�/ لتذييل� ... /�t ١ - /�t قامو~ �لبيانا3 فيما يتعلق بامللف �لرئيسي
٤٠٤

-  s١٨تصميم �لسجال3 فيما يتعلق بامللف �لرئيسي. �لتذييل ها s١ - ها sها
قامــــو~ �لبيانا3 فيما يتعلق مبلف 2قائع �ســــتخد�\ �لتذييل 2�2  -

 .................................... 2�2 ١ - 2�2 �١٦لوقت
- '�Z تصميم �لسجال3 فيما يتعلق مبلف 2قائع �ستخد�\ �لتذييل

 .................................... �Z' ١ - �Z' �٣لوقت
- sلتذييل حا� .. حاs ١ - حاs قائمة 2تعليما3 ترميز �ألنشطة لعا\ ١٩٩٨

٦٢
-  s٤قائمة ترميز �ألنشطة لعا\ ١٩٩٢............ �لتذييل طا s١ - طا sطا
-  sعا\ �لتذييل يــا Y= ألنشــــطة من عــــا\ ١٩٩٢� Zمقا�نــــة �مــــو

 ................................... ١٩٩٨١٠ s١ - يا sيا
مقا�نــــة �مــــوZ �ألنشــــطة من عــــا\ ١٩٩٢ =Y عا\ �لتذييل كا[ -

 ................................... ١٩٩٨
كا[ ١ - كا[ 
١٠

نظا\ �لرموZ �أل�بعة �2لعشرين لفئا3 �ألنشطة لعا\ �لتذييل ال\   -
... ......................... ال\ ١ - ال\ ١٩٩٨٨.......

�لد��ســــة �لتذييل ميم   -  . �لرياضيــــة  �أللعــــا(   Zمــــو� قائمــــة 
ميم ١ - ميم �٢الستقصائية �الجتماعية �لعامة لعا\ ١٩٩٨... 

-  Bلتذييل نو� ...... نوB ١ - نوB ١/ليل الستعماt بيانا3 �ستخد�\ �لوقت
مقدمة  - ١

 ،Y= tهذ] �لوثيقة مصممة لتمكني �ملســــتعملني �ملهتمني باملوضو� من �لوصو
 �2ســــتخد�\ ملف �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي فيما يتعلق بالد�2 �لثانية عشــــر
للد��سة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة، �لV )جريت من شبا¦/ف�Xير ١٩٩٨ لغاية 
كانوB �لثا?/يناير ١٩٩٩. 2حتتو' �لوثيقة على معلوما3 عن �ألهد�[، �2ملنهجية 
2=جر�3�s �لتقدير فضًال عن �ملبا/¬ �لتوجيهية �ملتعلقة بنشر �لتقدير�3 �لقائمة على 

�لد��سة �الستقصائية.
2هذ] �لوثيقة تعطي 2صفG عن كيفية �ســــتخد�\ �مللفا3 على �ملستو` �جلزئي 
علــــى �لنحــــو �لصحيح. À2تو' �لتذييالt�/ B 2 2�2 على قاموســــني للبيانا3 فيما 
 sيتعلــــق بامللف �لرئيســــي 2ملف 2قائع �ســــتخد�\ �لوقت، على �لتــــو��، 2هو �جلز
�لرئيســــي . هذ] �ملجموعة من �لوثائق. 2تر/ جد�t2 �لتباين . �لتذييل )لف 2ير/ 
�ســــتبياB �لد��ســــة �الســــتقصائية . �لتذييل باs. 2هذ] �ملجموعة متاحة . شــــكل 

تقرÃ] �آللة.

مقتطفا3 من /ليل �ملستعمل

كمية �لتفاصيل u ملف �لبيانا' على �ملستو\ �جلزئي  ٦-٥
بغية �حلماية من �النكشا[، فإB كمية �لتفاصيل �لV يتضمنها هذ� �مللف )قل 
ممــــا هو متا» . �مللف �لرئيســــي �لذ' حتتفظ به /�ئر �إلحصــــا3�s �لكندية. 2قد 
2ضع ســــقف للمتغ3�v ��3 �لقيم �ملطلقة 2جر` جتميع �ملعلوما3 �ملتعلقة ببعض 

�ملتغ3�v . فئا3 )2سع (على سبيل �ملثاt، �ملهنة، �2لدين، 2بلد �مليال/).
2قد ُ)شــــv . قامو~ �لبياناY= 3 �لتد�بv �ملتخذ لوضع ســــقف للبيانا3، )2 
جتميعها )2 ضم بعضها =Y بعض. )ما �ملتغ3�v �لV تتضمن عد/� gد2/� جد� من 

 فقد �ستبعد3 من �مللف.vمناطق سكانية صغ Y= vتش Vملشاهد�3 )2 �ل�

عملية 	لتقدير  - ٧
عند �ستخد�\ عينة �حتمالية، كما هي �حلاt فيما يتعلق بالد��سة �الستقصائية 
�الجتماعية �لعامة، فإB �ملبد) �لذ' يســــتند =ليه �لتقدير هو )B كل شــــخص ªتا� . 
�لعينة ”ميثل“ (باإلضافة =Y نفســــه) عد )شــــخا« ±خرين ليسو� . �لعينة. 2على 
ســــبيل �ملثاt، فإنه . عينة عشــــو�ئية بسيطة مكونة من ٢ . �ملائة من �ملجتمع، ميثل 
كل شــــخص . �لعينة ٥٠ شخصG . �ملجتمع. 2عد/ �ألشخا« �ملمثلني بشخص 

معني . �لعينة ُيعر[ عا/ بأنه BZ2 )2 عامل ترجيح �لشخص �ملختا� كعينة.
2يوجــــد ملفاB للبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي ميكن منهمــــا =جر�s تقدير�3 
�لد�2 ١٢ للد��ســــة �الستقصائية �الجتماعية �لعامة. À2تو' �مللف �لرئيسي على 
ملخص ملعلوما3 �ســــتخد�\ �لوقت من ٧٤٩ ١٠ مســــتجيبÀ2 .Gتو' )يضG على 
=جابا3 �الســــتبياB �لV ُحصل عليها من هؤالs �ملســــتجيبني. À2تو' ملف 2قائع 

جدt2 �ملحتويا3 هذ�، �لذ' يشــــمل كامل �لد�2 ١٢ للد��ســــة �الســــتقصائية   *
�الجتماعية �لعامة . كند�: /ليل �ملستعمل 2من Ê ال ينطبق على gتويا3 هذ� �ملرفق، مقّد\ 

للعلم فحسب.

	ملرفق ١٩
مقتطفا) من 	لد
�� ١٢ للد�	سة 	الستقصائية 	الجتماعية 	لعامة v كند	:

�ليل 	ملستعمل



٢٧١

١٩ �لمرفـــق 

�ستخد�\ �لوقت على معلوما3 تصف تفاصيل 2قائع �ستخد�\ �لوقت �لبالغ عد/ها 
 Bجتمع معلوما3 �الســــتبيا Ç2 .Bملســــتجيبو� s١٠٥ ٢٢١ 2قائــــع )بلغ عنها هؤال
فيما يتعلق باملســــتجيبني �لذين �فضو� تد2ين يومية كاملة. 2لالطال� على 2صف 
لتصميما3 �مللفا3، �2ملحتويا3 �2لتفسv �لصحيح للبيانا3 �ملتعلقة مبـلف �لبيـانا3 
 2�2 s2هـا t�/ 3لتذييـال� Bُير�جـع �ملســـــتعملو B( على �ملســـــتو` �جلزئــــي، ينبـغي

.B2نو s2حا '�Z2
2عنــــد حتليل بيانــــا3 �لد�2 ١٢ للد��ســــة �الســــتقصائية �الجتماعية �لعامة، 
مــــن �لضر�2' �ســــتخد�\ )حد عو�مــــل �لترجيح WGHTFIN . �مللف �لرئيســــي 
 WGHTFIN عامل �لترجيح vملف 2قائع �ستخد�\ �لوقت. 2يش . WGHTEPI 2
=Y عد/ �ألشــــخا« . �ملجتمع �لذين ميثلهم ســــجل . �مللف �لرئيســــي، . حني 
يشv عامل �لترجيح Y= WGHTEPI عد/ 2قائع �ستخد�\ �لوقت �لV ميثلها سجل 
. ملف �لوقائع. 2على ســــبيل �ملثاt، عند �ســــتخد�\ �مللف �لرئيســــي، فإB تقدير 
 Bم ”�2قعوSبأ B22 )كثر �لذين يشــــعر( Gعد/ �لكنديني �لبالغني من �لعمر ١٥ عام
. شــــر� �2تــــني يومي“ ()' )D2G = 1 : B) يبلــــغ ٠٩٥ ٨٥٩ ٨. 2هو rمو� 
i . WGHTFINيع �لسجال3 . �مللف �لرئيسي �لV تكوB فيها D2G = 1. 2عند 

 �ســــتخد�\ ملف 2قائع �ســــتخد�\ �لوقت، فإB تقدير عد/ �لوقائع �ملتعلقة مبشــــاهد
�لكنديــــني �لبالغني من �لعمر ١٥ عامــــG )2 )كX للتلفزيوB . يو\ عا/' يبلغ ٢٧١ 
٥٥٩ ٣٣، r2مو� i . WGHTEPIيع �لســــجال3 . ملف 2قائع �ســـــــتخد�\ 

.914 2( 913 2( 912 2( ACTCODE = 911 تشــمل Vلوقــت �لــ�
2. �لد�2 ٧، للد��ســــة �الســــتقصائية الســــتخد�\ �لوقت . =طا� �لد��ســــة 
، كاB هنا� )يضZ2 GناB، ُيستخد\ )حد�ا vالســــتقصائية �الجتماعية �لعامة �ألخ�
 Vلقائمة على بيانــــا3 �لوقائع 2ُيســــتخد\ �آلخــــر للتقدير�3 �ل� vللتقديــــر�3 غــــ
�ســــتخدمت بيانــــا3 �لوقائع. 2. �لــــد�2 ٧، Ç ُتجمع يوميا3 �ســــتخد�\ �لوقت 
 .(Bلقســــم �ملتعلق باليومية . �الستبيا� Y= بســــبب عد\ �الستجابة) ال لعينة فرعية=
 B�Z2( من Xلوقائع )ك� B�Z2( هذ] �لعينــــا3 �لفرعية من �لوقائع، كانــــت 2ملر�عــــا
�ألشــــخا« (بنفس �لطريقة �لV �ختلفت ֲדا )B�Z2 �ألشــــخا« عن )B�Z2 �ألســــر 
�ملعيشية لكي تؤخذ . �إلعتبا� عينة مستجيب �2حد فقط لكل )سر معيشية (�نظر 
�لفر� ٧-١ =Y ٤)). 2. هذ] �لد�2 للد��ســــة �الســــتقصائية �الجتماعية �لعامة، 
Ç تؤخذ عينا3 فرعية لوقائع �ســــتخد�\ �لوقت؛ 2قد iعت �لد�2 ١٢ للد��ســــة 
�الستقصائية �الجتماعية �لعامة بيانا3 عن iيع 2قائع �ستخد�\ �لوقت خالt �ليو\ 
�ملرجعي جلميع �ملســــتجيبني. 2بالنظر =Y عد\ )خذ عينا3 فرعية، فإB �لوBZ لكل 

�2قعة هو نفس �لوBZ للمستجيب �لذ' )بلغ عنها ).
2ملف 2قائع �ســــتخد�\ �لوقــــت منظم بصو� ªتلفة عن �مللف �لرئيســــي من 
ناحية 2جو/ سجال3 متعد/ لوقائع �ستخد�\ �لوقت لكل مستجيب. 2كل �2قعة 
الســــتخد�\ �لوقت متثل سجال gد/� بصو� مستقلة، حيث يوجد لكل مستجيب 
 B�Z2تطبيق �أل . G٢١ ســــجل 2قائع . �ملتوســــط. 2هذ� يشــــكل تعقيــــد� =ضافيــــ
بصو� صحيحة. 2ينبغي )B ير�جع �ملســــتعملوB �لتذييل نوB لالطال� على �لطر! 

�لصحيحة الستخد�\ هذ� �مللف.

سياسة �لترجيح  ٧-٢
على �ملســــتعملني )À Bذ��2 من نشــــر جد�t2 غv مرجحة )2 =جر�s )' حتليل 
قائــــم على نتائج /��ســــة �ســــتقصائية غv مرجحة. 2كما نوقــــش . �لفر� ٧-١، 
)جريت عد تعديال3 لألB�Z2 �عتمد3 على �ملقاطعة، �2لطبقة، �2لسن، �2جلنس، 
�2ليــــو\ �ملرجعي للمســــتجيب. 2تباينت بصــــو� هامة معــــدال3 �ملعاينة 2كذلك 
 Gخر` 2تباينت نسب عد\ �الستجابة تبع( Y= نســــب عد\ �الســــتجابة من مقاطعة
 B( من �أل�جح B( ]2من �ملعر ،tلدميغر�فية. 2على ســــبيل �ملثا� للخصائص �ملميز
يكوB غv �ملســــتجيبني من �لذكو� 2من �أل�جح )B يكونو� صغا� �لسن. 2. عينة 
�ملســــتجيبني، كانت نســــبة ٣,٣ . �ملائة من �لذكو� �لذين تر�2حت )عما�هم بني 
 Gحني )نه . �ملجتمع ككل، كانت نســــبة ٤,٣ . �ملائة تقريب . ،G١٥ 2 ١٩ عام
مــــن �لذكو� �لذين تر�2حت )عما�هــــم بني ١٥ 2 ١٩ عامG. 2لذلك، من �لو�ضح 
)نه ال ميكن �عتبا� تعد�/�3 �لعينة غv �ملرجحة ممثلة للمجتمع �ملســــتهد[ للد��سة 

�الستقصائية.

�ملبا�¾ �لتوجيهية للتحليل  ٧-٤
 Bكما هو ��2/ بالتفصيل . �لفر� ٤ من هذ] �لوثيقة، ال يشــــكل �ملســــتجيبو
. �لد��ســــة �الســــتقصائية �الجتماعيــــة �لعامة عينة عشــــو�ئية بســــيطة من �ملجتمع 
�ملستهد[. 2بدًال من �لك، تتسم �لد��سة �الستقصائية بتصميم معقد، مع تقسيم 
=Y طبقا3 2مر�حل �ختيا� متعد/، �2حتماال3 غv متسا2ية الختيا� �ملستجيبني. 
�2ســــتخد�\ بيانا3 من /��ســــا3 �ســــتقصائية معقد من �لك �لقبيل يضع مشاكل 
)ما\ �ملحللني بســــبب تأثv تصميم �لد��سة �الستقصائية �2حتماال3 �الختيا� على 

عملية �لتقدير 2=جر�3�s حسا( �لتباين �لV ينبغي �ستخد�مها.
 Y= Gمقسم G2قد �ستخدمت �لد��سة �الســــتقصائية �الجتماعية �لعامة تصميم
 Bطبقا3، ينطو' على فر2! هامة . كســــو� �ملعاينة بني �لطبقا3. 2هكذ�، تكو
بعض �ملناطق ممثلة بالزيا/ . �لعينة (بالنسبة لسكاSا) . حني تكوB بعض �ملناطق 
�ألخر` ممثلة بالناقص نسبيG؛ 2هذ� يعB( 6 �لعينة غv �ملرجحة ليست ممثِّلة للمجتمع 
�ملستهد[، حÇ ��= Ë تكن هنا� عد\ �ستجابة. 2قد تتباين نسب عد\ �الستجابة 

.Gملرجحة )قل متثيًال )يض� vللمجموعة �لدميغر�فية، مما ¿عل �لعينة غ Gتبع
 sلد��سة �الســــتقصائية عند =عد�/ �لتقدير�3 )2 =جر�� B�Z2( \2¿ب �ســــتخد�
�لتحليال3 لكي يؤخذ . �إلعتبا� قد� �إلمكاB �لتمثيل �جلغر�. بالزيا/ 2بالناقص 
�2لتمثيل �لناقص )2 �لز�ئد ملجموعا3 �لعمر - �لســــن، )2 شــــهو� �لســــنة، )2 )يا\ 
 �ألسبو� . �مللف غv �ملرجح. 2. حني )B كث�v من =جر�3�s �لتحليل �ملوجو/
 BZ2 تعريف �لو( Õمع Bفإ ،B�Z2ملجموعا3 �إلحصائية يســــمح باســــتخد�\ �أل� .
. هذ] �إلجر�3�s كث�v ما Áتلف عن �ملعÕ )2 �لتعريف �ملناســــب . =طا� /��سة 
�ســــتقصائية بالعينــــة، ممــــا ينتج عنه )نه . حــــني تكوB �لتقديــــر�3 �لناجتة عن هذ] 
 vلتباينا3 �ملحســــوبة غ� Bمن �حلاال3، تكا/ تكو vملجموعــــا3 صحيحة . كث�

.Õ3 مع��
2فيما يتعلق بكثv من )ســــاليب �لتحليل (على ســــبيل �ملثاt �الÄد�� �ملستقيم، 
�2الÄــــد�� �ملنطقي �لرياضي، 2تقدير �ملعدال3 �2لنســــب، 2حتليــــل �لتباين)، توجد 
 Õجتعل �لتباينا3 �ملحســــوبة باستخد�\ �ملجموعا3 �لعا/ية ��3 مع B( طريقة ميكن
بقد� )كX. 2=�� )عيد تغيv �لتمثيل �لنس� لألB�Z2 �ملتعلقة بالبيانا3، )2 باملجموعة 
�جلزئية من �لبيانا3 موضع �ألهتما\، ³يث يصبح �لوBZ �ملتوســــط مســــا2يG لو�حد 
(١)، عندئذ ســــتكوB �لتباينا3 �لناجتة عن �ملجموعا3 �لعا/ية معقولة بقد� )كX؛ 

. �لد�2 ٧، للد��سة �الستقصائية الستخد�\ �لوقت . =طا� �لد��سة �الستقصائية   (
، Ç ُتجمع يوميا3 =ال لعينة فرعية (بسبب عد\ �الستجابة للقسم vالجتماعية �لعامة �ألخ�
�ملتعلق باليومية . �الستبياB) 2من Á Êتلف �لوBZ فيما يتعلق مبلف 2قائع �ستخد�\ �لوقت 

..٧ . �لد�2 ٧ عنه . �مللف �لرئيسي �لد�2
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

2مع �لك لن تأخذ . �العتبا� تقســــيم تصميم �لعينة =Y طبقا3 2عنقدته، 2لكنها 
 ســــتأخذ . �العتبا� �حتماال3 �الختيا� غv �ملتســــا2ية. 2ميكن �لقيا\ ֲדذ] �إلعا/
 sلكلــــي قبل =جر�� BZعلى متوســــط �لو BZ2 لتمثيل �لنســــ� بقســــمة كل� vلتغيــــ

�لتحليل.
2يشــــر» �لفر� ٨ قابليــــة �ملعاينة للتغv 2موثوقية �لبيانــــا3 مبزيد من �لتفصيل 
2يو�/ �لتذييل )لف rموعة من �جلد�t2 �لV ميكن �ستخد�مها لتقدير قابلية �ملعاينة 

للتغv . كثv من �لتقدير�3 �لنوعية للمجاميع �2لنسب.
2حســــا( تقديــــر�3 �لتباين �خلاصة مبتغg vل �هتمــــا\ يتطلب معرفة تفصيلية 
بتصميــــم �لد��ســــة �الســــتقصائية؛ 2ال ميكن =عطــــاs �لك �لتفصيــــل . هذ� �مللف 
 Vبانتها� �لســــرية. �2لتباينا3 �ل للبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي بســــبب �ملخاطر
تأخــــذ . �العتبا� تصميم �لعينة ميكن )B تقو\ /�ئر �إلحصا3�s �لكندية ³ســــاֲדا 

فيما يتعلق بكثv من �إلحصا3�s على )سا~ �ستر/�/ �لتكاليف.
طر� �لتقدير �تفسI �لتقدير�'  ٧-٥

:vألمثلة �2لتفس�
 (SEX=2) عــــا\ ١٩٩٨، قالت نســــبة ٥٠,٤ . �ملائة مــــن �إلنا� .  (()
 (B٦,٢ مليو) 2 )كثــــر( Gلكنديــــا3 �لبالغــــا3 مــــن �لعمر ١٥ عامــــــ�
)Sن يشــــعرB بأSــــن )كثر �ســــتعجاًال باملقا�نة Æمس ســــنو�3 مضت 

.(A3=1)

مييل ســــتة º2ســــوB . �ملائة من �لكنديني �لذين تتر�2» )عما�هم بني   ())
٢٥ 2 ٤٤ عامY= (2# AGEGR 10 # .3) G =نقا« ساعا3 نومهم عند 

.(D2C=1) `حتياجهم ملزيد من �لوقت ألنشطة )خر�
قاt ســــبعوB . �ملائة من �لذكو� (SEX=1) �لذين تر�2حت )عما�هم   (o)
بني ١٥ 2 ٢٤ عامS( (AGEGR10 = 1) Gم �شتركو� بانتظا\ . )لعا( 
�ياضيــــة خالt �ألشــــهر �لـــــ ١٢ �ملاضية (J1 = 1) . حني Ç تشــــتر� 
بانتظــــا\ =ال نســــبة ٤٦ . �ملائة من �إلنــــا� (SEX = 2) . نفس �لفئة 

�لعمرية.
	ملبا�» 	لتوجيهية للنشر 
موثوقية 	لبيانا)  - ٨

من �أل�ية )B يصبح �ملســــتعلموB ملّمني مبحتويا3 هذ� �لفر� قبل نشــــر )' 
تقدير�3 مستخلصة من ملفا3 �لبيانا3 على �ملستو` �جلزئي للد��سة �الستقصائية 

�الجتماعية �لعامة، )2 =صد��ها على Äو ±خر.
2هذ� �لفر� �ملتعلق بالوثائق يوفر �ملبا/¬ �لتوجيهية �لV يتعني على �ملســــتعملني 
�تباعها. 2مبساعد هذ] �ملبا/¬ �لتوجيهية، ينبغي )B يكوB مستعملو ملفا3 �لبيانا3 
 على �ملســــتو` �جلزئي قا/�ين على =خر�o )�قا\ متفقة مع تلك �لV )خرجتها /�ئر
�إلحصا3�s �لكندية 2متمشــــية مع �ملبا/¬ �لتوجيهيــــة �ملقر� فيما يتعلق بالتقريب 
�2لنشر. 2ميكن تقسيم �ملبا/¬ �لتوجيهية =Y )�بعة فر�2 عامة: �حلد �أل/É ألحجا\ 
�لعينا3 �لالZمة للتقدير�3؛ �2لسياســــة �ملتعلقة بقابلية �ملعاينة للتغv؛ 2تقدير قابلية 

�ملعاينة للتغv؛ �2لسياسة �ملتعلقة بالتقريب.

هيكل 	مللفا)  - ٩
نظــــر� لطبيعــــة بيانا3 �ســــتخد�\ �لوقت، يتألف ملف �لبيانا3 على �ملســــتو` 

�جلزئي من ملفني فرعيني ير/ شرحهما )/نا].
�مللف �لرئيســــي 2يتألف من سجل �2حد لكل مستجيب. À2تو' �مللف على 
مــــا يربو بكثv عن ٣٠٠ متغــــv قائم على �الســــتبياB. 2باإلضافة =Y �لك، يوجز 
�مللف rمو� �لوقت �ملقضي . يو\ �ليومية . كل طائفة نشــــا¦، �لـ ١٠ طو�ئف 
�لرئيســــية، �2لـ ٢٤ طائفة فرعية، r2مو� �لوقت �ملقضي . كل موضع، r2مو� 
 oشخا« خا�( �لوقت �ملقضي مع )شخا« ªتلفني، �2لوقت �ملقضي . مساعد

�ألسر �ملعيشية.
2هذ� هو �مللف �أل2سع �ستخد�مG فيما يتعلق بتحليل �ستخد�\ �لوقت. À2تو' 

�مللف على ٧٤٩ ١٠ سجًال.
2ملــــف 2قائــــع �ســــتخد�\ �لوقت 2يتألــــف من iيــــع �لوقائع �لــــV )بلغ عنها 
�ملستجيبوB. 2كل مستجيب يكوBِّ عد/� متغ�v من �لسجال3 �هنG بعد/ �لوقائع 
�لــــV )بلــــغ  عنها. 2فيما يتعلــــق بكل �2قعة، توجد معلوما3 عن �لنشــــا¦، 22قت 
�لبد�يــــة �2لنهايــــة، �2ملــــد، �2ملوضع 2=شــــا� =Y من كاB مع �ملســــتجيب . تلك 
�لو�قعة. �2جلديد . �لد�2 ١٢ هو =/��o معلوما3 متعلقة مبن ســــاعد] �لنشــــا¦ 

�2لك . )نو�� ªتا� من �ألنشطة. À2تو' �مللف على ١٠٥ ٢٢١ سجال3.
 CASEID vضئيــــل . �مللفني. بيــــد )نه ميكن �ســــتخد�\ �ملتغ o�2/Z� 2هنــــا�
لربط �خلصائص �ملميز للمســــتجيبني 2متغ3�v �مللف �لرئيســــي �ألخر` مبعلوما3 
�ليومية �لتفصيلية �لو��/ . ملف �لوقائع. 2لالطال� على �ملبا/¬ �لتوجيهية �ملتعلقة 

.Bباستخد�\ بيانا3 �ستخد�\ �لوقت، �نظر �لتذييل نو
مالحظا' خاصة

حد/3 �الستجابة لليومية ما =�� كاB �ملستجيب قد ُ)/�o . �مللف من عدمه. 
2لذلــــك، قد يكوB �ملســــتجيب قــــد توقف عن �الســــتجابة . )' نقطة من �لفر� 
جيم . �الســــتبياB 2ما بعدها. 2قد يؤ/' هذ� �لتغv �ملنهجي =Z Yيا/ نســــبة عد\ 
 tيؤخذ . �العتبا� . )' مقا�نا3 طو� B( من �ألســــئلة 2ينبغي vالســــتجابة لكث�

�لوقت.
2حتســــب �لعـينة 2تعـد�/�3 �لسـكاB لكل متغـv . قو�ميس �لبيانا3 من iيع 

.vلوصف �ملتغ tملستجيبني 2ليس فقط �ملحد/ين . مركب �لشمو�
معلوما) �ضافية  - ١٠

ميكــــن �حلصوt على معلومــــا3 =ضافية عن هذ] �لد��ســــة �الســــتقصائية من 
�ألفر�/ �ملذكو�ين )/نا]. �2لبيانا3 �ملستخلصة من �لد��سة �الستقصائية متاحة عن 
طريق �لتقا�ير �ملنشــــو�، �2لتبويبا3 �لV ميكن �حلصوt عليها بطلب خا«، 2من 
هذ� �مللف للبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي. 2ملف �لبيانا3 على �ملســــتو` �جلزئي 
 The Housing, Family and Social Statistics Division of Statistics :متــــا» مــــن
Canada بثمــــن يبلغ ٦٠٠,٠٠ ١ /2ال�. 2ميكن �حلصــــوt على �لتبويبا3 بتكلفة 

تعكس �ملو��/ �ملطلوبة إلنتاo �لتبويب.
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�لعمل حلسا, �لشركا�/+شبا& �لشركا�، ��ملؤسسا� غ� ��ا�فة للربح ��حلكومة (�لعمل � �لقطا� �لنظامي)01

�ألنشطة �ألساسية: �لعمل � �ظيفة � ”�لقطا� �لنظامي“011
�قت �لعمل � �ظيفة � ”�لقطا� �لنظامي“0111

�قت 
لعمل � 
لوظيفة 
لرئيسية01111
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ألخر�01112
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الستر
حة من 

� �لصلة: �لبحث عن عمل/?نشا< مشر�� جتا>; � ”�لقطا� �لنظامي“012�E ألنشطة�
�لبحث عن عمل/?نشا< مشر�� جتا>; � ”�لقطا� �لنظامي“0120


لبحث عن عمل � ”
لقطا5 
لنظامي“01201

لقطا5 
لنظامي“01202” � E"نشا@ مشر�5 جتاI/لبحث عن


� �لصلة بالعمل � ”�لقطا� �لنظامي“013�E ��النتقاال
� �لصلة بالعمل � ”�لقطا� �لنظامي“0130�E ��النتقاال


لصلة بالعمل � ”
لقطا5 
لنظامي“01300 �
� �
النتقاال
�لعمل � ”�لقطا� �لنظامي“ غ� �ملصنف � موضع Fخر019

�لعمل � ”�لقطا� �لنظامي“ غ� �ملصنف � موضع Fخر0190

لعمل � ”
لقطا5 
لنظامي“ غ, 
ملصنف � موضع Jخر01900

02J�ّأل� L+نشطة �إلنتا �ملعيشية � Nلعمل حلسا, �ألسر�

021J�ّأل� L+نشطة �إلنتا �ألنشطة �ألساسية: �قت �لعمل �
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�ملرفق ٢٠
هيكل �لتصنيف �لد�J �لتجريـW لألنشطة ألغر�U ?حصا<�� �ستخدR �لوقت
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

جتميع �مليا]02117
�لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بالعمل . )نشطة �إلنتاo �أل�2ّ لألسر �ملعيشية02118
0211xبالكامل 2قت �لعمل . )نشطة �إلنتاo �أل�2ّ غv �ملحد/


تصريف 	ملخرجا) 	ل} تستخد! ألغر	P Eنشطة 	إلنتا+ 	ألّ
� لألسر 	ملعيشية0212 !X	للو	ملدخال)/	حلصو2 على 	
شر�s/�حلصوt على �ملدخال3/�للو�Z\ �لV تستخد\ ألغر�0  )نشطة �إلنتاo �أل�2ّ لألسر �ملعيشية02121
بيع/تصريف ªرجا3 )نشطة �إلنتاo �أل�2ّ لألسر �ملعيشية02122

	ألنشطة U	) 	لصلة: 	لبحث عن عمل/�نشا( عمل جتا�~ P vنشطة 	إلنتا+ 	ألّ
� v مشر
] عائلي022
	لبحث عن عمل/�نشا( عمل جتا�~ P vنشطة 	إلنتا+ 	ألّ
� v مشر
] عائلي0220

�لبحث عن عمل . )نشطة �إلنتاo �أل�2ّ . مشر�2 عائلي02201
�لبحث عن عمل/=نشاs عمل جتا�' . )نشطة �إلنتاo �أل�2ّ . مشر�2 عائلي02202

	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	إلنتا+ 	ألّ
� لألسر 	ملعيشية023
	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	إلنتا+ 	ألّ
� لألسر 	ملعيشية0230

�النتقاال3 ��3 �لصلة بأنشطة �إلنتاo �أل�2ّ لألسر �ملعيشية02300
	لعمل حلساd 	ألسر 	ملعيشية P vنشطة 	إلنتا+ 	ألّ
� غb 	ملصنفة v موضع ªخر029

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل�2ّ غv �ملصنفة . موضع ±خر0290
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo �أل�2ّ غv �ملصنفة . موضع ±خر02900

03�
	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية P vنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ

031�
	ألنشطة 	ألساسية: 
قت 	لعمل P vنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ
0311�

قت 	لعمل P vنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ

جتهيز منتجا3 �ألغذية03111
صنع منتجا3 �ألغذية �2ملشر2با3 �ألخر`03112
صنع �ملنسوجا3 �2ملالبس �2ملنتجا3 �جللدية �2ملنتجا3 �ملرتبطة ֲדا03113
�ألشغاt �ليد2ية باستخد�\ iيع )نو�� �ملو�/03114
=عد�/ 2معاجلة �لتبغ03115
صنع �لطو(، 2كتل �لبال¦ �خلر�سانية، �2لقو�لب �ملفرَّغة، �2لبال¦، =¸03116
صنع �ملستحضر�3 �لعشبية �2لد�2ئية03117
�لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بالعمل . )نشطة �إلنتاo غv �أل�2ّ لألسر �ملعيشية03118
0311xبالكامل 2قت �لعمل . )نشطة �إلنتاo غv �أل�2ّ غv �ملحد/


تصريف 	ملخرجا) P vنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ
� لألسر 	ملعيشية0312 !X	للو	ملدخال)/	حلصو2 على 	
شر�s/�حلصوt على �ملدخال3/�للو�Z\ �ملستخدمة ألغر�0 )نشطة �إلنتاo غv �أل�2ّ لألسر �ملعيشية03121
بيع/تصريف ªرجا3 )نشطة �إلنتاo غv �أل�2ّ لألسر �ملعيشية03122

	ألنشطة U	) 	لصلة: 	لبحث عن عمل/�نشا( عمل جتا�~ P vنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ
� v مشر
] عائلي032
	لبحث عن عمل/�نشا( عمل جتا�~ P vنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ
� v مشر
] عائلي0320

�لبحث عن عمل . )نشطة �إلنتاo غv �أل�2ّ . مشر�2 عائلي03201
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٢٠ �لمرفـــق 

�لبحث عن/=نشاs عمل جتا�' . )نشطة �إلنتا» غv �أل�2ّ . مشر�2 عائلي03202
	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ
� لألسر� 	ملعيشية033

	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ
� لألسر� 	ملعيشية0330
�النتقاال3 ��3 �لصلة بأنشطة �إلنتاo غv �أل�2ّ لألسر �ملعيشية03300

	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية P vنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ
� غb 	ملصنفة v موضع ªخر039
	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية P vنشطة 	إلنتا+ غb 	ألّ
� غb 	ملصنفة v موضع ªخر0390

�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �إلنتاo غv �أل�2ّ غv �ملصنفة . موضع ±خر03900

	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية P vنشطة 	لتشييد04

	ألنشطة 	ألساسية: 
قت 	لعمل P vنشطة 	لتشييد041

قت 	لعمل P vنشطة 	لتشييد0411

�لتشييد �2إلصال» لتكوين �)~ �ملاt �خلا«04111
تشييد 2=صال» �ملبا?، �2لطر!، �2لسد2/ �2إلنشا3�s �ألخر`04112
)نشطة �لتشييد �2إلصالحا3 �لرئيسية للطر!، �2ملبا?، �2جلسو�، �2لسدY= /2 ±خر]، �لV ينظمها �ملجتمع �ملحلي04113
�لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بالعمل . )نشطة �لتشييد . مشر�2 عائلي04114
0411xبالكامل 2قت �لعمل . )نشطة �لتشييد غv �ملحد/

	حلصو2 على 	ملدخال)/	للو	X! ألنشطة 	لتشييد 	ملتعلقة بإنتا+ 	ألسر� 	ملعيشية0412
شر�s/�حلصوt على �ملدخال3/�للو�Z\ ألنشطة �لتشييد �ملتعلقة بإنتاo �ألسر �ملعيشية04120

	ألنشطة U	) 	لصلة: 	لبحث عن عمل/�نشا( عمل جتا�~ P vنشطة 	لتشييد v مشر
] عائلي042
	لبحث عن عمل/�نشا( عمل جتا�~ P vنشطة 	لتشييد v مشر
] عائلي0420

�لبحث عن عمل/=نشاs عمل جتا�' . )نشطة �لتشييد . مشر�2 عائلي04201
�لبحث عن عمل/=نشاs عمل جتا�' . )نشطة �لتشييد كمشر�2 عائلي04202

	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	لتشييد 	ل} تقو! ֲדا 	ألسر 	ملعيشية043
	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	لتشييد 	ل} تقو! ֲדا 	ألسر 	ملعيشية0430

�النتقاال3 ��3 �لصلة بأنشطة �لتشييد �لV تقو\ ֲדا �ألسر �ملعيشية04300
	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية P vنشطة 	لتشييد غb 	ملصنفة v موضع ªخر049

	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية P vنشطة 	لتشييد غb 	ملصنفة v موضع ªخر0490
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . )نشطة �لتشييد غv �ملصنفة . موضع ±خر04900

	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية v تقدمي 	خلدما) للحصو2 على 	لدخل05

	ألنشطة 	ألساسية: 
قت 	لعمل v تقدمي 	خلدما) للحصو2 على 	لدخل051
بيع 
جتا�� 	ألغذية0511

=عد�/ 2بيع �ألغذية �2ملشر2با051113
05112�لتجا� �لبسيطة، �2لبيع من با( لبا(، �2لبيع . �لطريق، �2لبيع باملنا/�

تقدمي خدما) 	إلصال¤، 
	لتركيب 
	لصيانة0512
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�لتجهيز، �2لتركيب، 2شحذ �لُعد/، 2صيانة 2=صال» �لُعد/ �2ملاكينا051213
=صال» �ملركبا051223
=صال» �ألمتعة �لشخصية05123
=صال» )متعة �ألسر �ملعيشية05124

تقدمي 	خلدما) 	لتجا�ية 
	ملهنية0513
تأجv �لغر[، 2)ماكن �لنو\ �2ألعماt �ملرتبطة بذلك05131
=قر�0 2حتصيل �ألمو�t؛ �لنقد �ألجن�05132
�لطباعة على �آللة �لكاتبة، 2جتهيز �لنصو«، �2لrXة، �2لترميز05133
�ملحاسبة، 2مسك �لدفاتر، �2خلدما3 �لقانونية �2خلدما3 ��3 �لصلة05134
�لتد�يس �خلصوصي05135
05136Bألسنا� oخلدما3 �لطبية 2خدما3 عال� vتوف
05137توفv خدما3 �لتمريض/�ملد��2

توفb خدما) 	لرعاية 	لشخصية0514
توفv خدما3 �لرعاية �لشخصية05141
توفv �لرعاية �لصحية غv �ملهنية05142

0515dلركا	
نقل 	لبضائع 
نقل �لبضائع05151
نقل �لركا(05152

	خلدما) 	مل·لية 	ملدفوعة 	ألجر0516
تقدمي �خلدما3 �ملÚلية �ملدفوعة �ألجر05160

	الجتماعا)/	لتد�يب 
	لد�	سا)0517
�لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بالعمل . )نشطة �خلدما051703

051xملحد�� بالكامل	 bلدخل غ	خلدما) للحصو2 على 	تقدمي  v لعمل	قت 

	ألنشطة U	) 	لصلة: 	لبحث عن عمل/�نشا( عمل جتا�~ P vنشطة 	خلدما) v مشر
] عائلي052

	لبحث عن عمل/�نشا( عمل جتا�~ P vنشطة 	خلدما) v مشر
] عائلي0520
�لبحث عن عمل . )نشطة �خلدما3 . مشر�2 عائلي05200

	النتقاال) U	) 	لصلة بتقدمي 	خلدما) للحصو2 على 	لدخل053
	النتقاال) U	) 	لصلة بتقدمي 	خلدما) للحصو2 على 	لدخل0530

�النتقاال3 ��3 �لصلة بتقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل05300
	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية v تقدمي 	خلدما) للحصو2 على 	لدخل غb 	ملصنفة v موضع ªخر059

	لعمل حلساd 	ألسر� 	ملعيشية v تقدمي 	خلدما) للحصو2 على 	لدخل غb 	ملصنفة v موضع ªخر0590
�لعمل حلسا( �ألسر �ملعيشية . تقدمي �خلدما3 للحصوt على �لدخل غv �ملصنفة . موضع ±خر05900

تقدمي 	خلدما) 	مل·لية غb 	ملدفوعة 	ألجر لالستخد	! 	لنهائي 	خلا �	خل 	ألسر� 	ملعيشية06

	ألنشطة 	ألساسية: 
قت 	لعمل v تقدمي 	خلدما) 	مل·لية غb 	ملدفوعة 	ألجر لالستخد	! 	لنهائي 	خلا061
	خلدما) 	مل·لية غb 	ملدفوعة 	ألجر0611
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 �ألغذية06111��/=
تنظيف 2صيانة �ملسكن �2ألماكن �ملحيطة به06112
 بنظا\ نفِّذ] بنفسك06113vلزخرفة �2لصيانة �2إلصالحا3 �لصغ�
06114tلعناية باملنسوجا3 �2لِنعا�
06115�Úمل� vلتدب�
�عاية �حليو�نا3 �ملدللة06116

0612uلتسو	
�لتسو! لـ/شر�s �لسلع �2ألنشطة ��3 �لصلة06121
�لتسو! لـ/�النتفا� باخلدما3 �2ألنشطة ��3 �لصلة06122

061xملحد�� بالكامل	 bخلا غ	لنهائي 	! 	ألجر لالستخد	ملدفوعة 	 bمل·لية غ	خلدما) 	تقدمي  v لعمل	قت 

	النتقاال) U	) 	لصلة بتقدمي 	خلدما) 	مل·لية غb 	ملدفوعة 	ألجر062

	النتقاال) U	) 	لصلة بتقدمي 	خلدما) 	مل·لية غb 	ملدفوعة 0620
�النتقاال3 ��3 �لصلة بتقدمي �خلدما3 �ملÚلية غv �ملدفوعة �ألجر06200

	خلدما) 	مل·لية غb 	ملدفوعة 	ألجر غb 	ملصنفة v موضع ªخر069
	خلدما) 	مل·لية غb 	ملدفوعة 	ألجر غb 	ملصنفة v موضع ªخر0690

�خلدما3 �ملÚلية غv �ملدفوعة �ألجر غv �ملصنفة . موضع ±خر06900

توفb خدما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية07

	ألنشطة 	ألساسية: 
قت 	لعمل v توفb خدما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية071
�عاية 	ألطفا07112

�عاية �ألطفاt/�لرعاية �لبدنية07111
تعليم �ألطفاt، 2تد�يبهم 2مساعدִדم07112
�صطحا( �ألطفاY= t �ألماكن07113
مالحظة �ألطفاt (�لرعاية �لسلبية)07114

�عاية 	لكبا�0712
�عاية �لكبا�/�لرعاية �لبدنية07121
�عاية �لكبا�/�ملساند �لعاطفية07122
�صطحا( �لكبا� =Y �ألماكن07123

071xملحد�� بالكامل	 bملعيشية غ	ألسر� 	 �	ألجر ألفر	ملدفوعة 	 bلرعاية غ	خدما) منح  bتوف v لعمل	قت 

	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية072

	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية0720
�النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 منح �لرعاية غv �ملدفوعة �ألجر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية07200

توفb خدما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية غb 	ملصنفة v موضع ªخر079
توفb خدما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية غb 	ملصنفة v موضع ªخر0790

توفv خدما3 منح �لرعاية غv �ملدفوعة �ألجر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية غv �ملصنفة . موضع ±خر07900
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08xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
توفb خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 

081xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
	ألنشطة 	ألساسية: 
قت 	لعمل v توفb خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
0811xألخر	ملعيشية 	ألجر لألسر 	ملدفوعة 	 bملساعد� غ	تقدمي 

�لصيانة �2لتدبv �ملÚلياB على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`08111
�لتسو! لـ/شر�s �لسلع �2خلدما3 على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`08112
تشييد، 2جتديد 2=صال» �ملساكن �2إلنشا3�s �ألخر` على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`08113
=صالحا3 �لسلع �الستهالكية �2ملÚلية على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`08114
�ملساعد غv �ملدفوعة �ألجر . �ملشر�2 �لتجا�'/�ملز�عة �2لعمل على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`08115
�عاية �ألطفاt على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`08116
�عاية �لكبا� على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`08117
�ملساعد . rاt �لنقل لألسر �ملعيشية �ألخر`08118

	خلدما) 	ل} ينظمها 	ملجتمع 	ملحلي0812
�ألعماt �لV ينظمها �ملجتمع �ملحلي: �لطهي لالحتفاال3 �جلماعية، =¸08121
�لعمل . =صال» �لطر!/�ملبا?، 2تطهv 2=عد�/ )�0 �ملجتمع �ملحلي ، 2تنظيف (�لشو���، �2ألسو�!، =¸)08122
�لتنظيم �2لعمل . تقدمي �ملساعد �لقائمة على �ملجتمع �ملحلي للقر`، �2ألماكن �لثانوية �ألخر`08123
�لتنظيم �2لعمل . تقدمي �ملساعد �لقائمة على �ملجتمع �ملحلي لألسر �2ألفر�/08124

	خلدما) 	لطوعية 	ملنظمة غb 	ملدفوعة 	ألجر0813
08131(�لعمل �لطوعي للمنظما3 (ليس لألفر�/ مباشر
�لعمل �لطوعي عن طريق �ملنظما3 (�ملقد\ مباشر لألفر�/)08132

081xملحد�� بالكامل	 bغ xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 

قت 	لعمل v توفb خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
	ألنشطة U	) 	لصلة: حضو� 	الجتماعا)082

حضو� 	الجتماعا)0820
حضو� �الجتماعا082003

083xألخر	ملحلي 	ملجتمع 	لصلة: خدما) 	 (	U ألنشطة	
0830xألخر	ملحلي 	ملجتمع 	خدما) 

�ملشا�كة . �ملسؤ2ليا3 �لوطنية �2ملسؤ2ليا3 ��3 �لصلة08300
084xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) 	ملجتمع 	ملحلي 

0840xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) 	ملجتمع 	ملحلي 
�النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مساعدته لألسر �ملعيشية �ألخر`08400

خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
مساعدته لألسر 	ملعيشية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر089
خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
مساعدته لألسر 	ملعيشية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر0890

خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مساعدته لألسر �ملعيشية �ألخر` غv �ملصنفة . موضع ±خر08900
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	لتعلم09

	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي P vنشطة 	لتعلم91
	لتعليم 	لعا!0911

�اللتحا! باملد�سة/�جلامعة09111
فتر�3 �الستر�حة/�النتظا� . مكاB �لتعليم �لعا\09112
�لد��سة �لذ�تية ملقر� تعليمي عن بعد (مرئي، ½عي، على �إلنترنت)09113

	لو	جب 	لبي}، 
مر	جعة 	ملقر�	) 	لد�	سية 
	لبحث 
	ألنشطة U	) 	لصلة بالتعليم 	لعا!0912
�لو�جب �لبيV، 2مر�جعة �ملقر��3 �لد��سية، �2لبحث �2ألشطة ��3 �لصلة بالتعليم �لعا\0912


قت 	لفر	¬0913 v سية	لد�	مج 	ل�	
	لد�	سة 	إلضافية 
	لتعليم غb 	لنظامي 
�لد��سة �إلضافية �2لتعليم غv �لنظامي �2ل�Xمج �لد��سية . 2قت �لفر�®09130

	لتد�يب 
	لد�	سا) فيما يتعلق بتطوير 	حليا� 	لوظيفية/	ملهنية0914
�لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بتطوير �حليا �لوظيفية/�ملهنية09140

091xملحد� بالكامل	 bلتعلم غ	
	ألنشطة U	) 	لصلة: 	ألنشطة 	ألخرx 	ل} تؤ�xَّ فيما يتعلق بأنشطة 	لتعلم092

	ألنشطة 	ألخرx 	ل} تؤ�xَّ فيما يتعلق بأنشطة 	لتعلم0920
�ألنشطة �ألخر` �لV تؤ/َّ` فيما يتعلق بأنشطة �لتعلم09200

	النتقاال) U	) 	لصلة بالتعلم093
	النتقاال) U	) 	لصلة بالتعليم0930

�النتقاال3 ��3 �لصلة بالتعلم09300
Pنشطة 	لتعلم غb 	ملصنفة v موضع ªخر099

Pنشطة 	لتعلم غb 	ملصنفة v موضع ªخر0990
)نشطة �لتعلم غv �ملصنفة . موضع ±خر09900

	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي10

	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v 	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي101
	لتآنس 
	التصا10112

�لتحد�، �2لتحا10111�2
)نشطة �لتآنس10112
 2كتابة �لXيد10113sقر�
�ألنشطة غv �الجتماعية/�لال�جتماعية/�الجتماعية �لسلبية10114
1011xملحد/ين بالكامل� vغ tلتآنس �2التصا�

	ملشا�كة v 	ألحد	Y 	لثقافية/	الجتماعية للمجتمع 	ملحلي1012
�ملشا�كة . �حتفاال3 �ملجتمع �ملحلي باألحد�� �لثقافية/�لتا�Áية10121
�ملشا�كة . طقو~/)حد�� �ملجتمع �ملحلي (غv �لدينية) حلفال3 �لزفا[، �2جلنا3�Z، �2لوال/�3 �2لطقو~ �ملماثلة 10122

�ملتعلقة باالنتقاt من مرحلة =Y )خر`



٢٨٠

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�ملشا�كة . �ملناسبا3 �الجتماعية للمجتمع �ملحلي (�ملوسيقى، �2لرقص، =¸)10123
1012xبالكامل �ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي غv �ملحد/

	النتقاال) U	) 	لصلة بالتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي102
	النتقاال) U	) 	لصلة بالتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي1020

�النتقاال3 ��3 �لصلة بالتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10200
	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي غb 	ملصنفني v موضع ªخر109

	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي غb 	ملصنفني v موضع ªخر1090
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي غv �ملصنفني . موضع ±خر10900

حضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لثقافية 
	لترفيهية 
	لرياضية11

	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v حضو� 	ألحد	Y 	لثقافية 
	لترفيهية 
	لرياضية111
حضو� 	ألحد	Y 	لثقافية 	ملنظمة/	جلماهbية1111

Zيا� �ملتاحف، 2صاال3 عر0 �لفنوB �جلميلة، �2ملنـتزها3 �لعامة �لتا�Áية/�لثقافية، 2مو�قع �لتر��11111
حضو� عر02 �ألفال\/�لسينما11112
حضو� عر02 �ملسر»، �2أل2بر�، �2لباليه �2حلفال3 �ملوسيقية11113
حضو� �ألحد�� �لثقافية �جلماهvية �ملحد/ �ألخر`11119

1112E
	حلضو� v 	ملنتزها) 	لعامة/	حلد	ئق، 
	لعر
�حلضــــو� ./Zيا� حد�ئق �حليو�B، �2ملناطق �ملخصصة للحيو�نا3 �لطليقــــة، 2حد�ئق �لنباتا3، �2ملالهي، �2ملعا�0، 11120

�2ملهرجانا3، �2لس�v، 2عر02 �حليو�نا3، 2عر02 �لنباتا3
حضو� Pحد	Y 	أللعاd 	لرياضية1113

حضو� )حد�� �أللعا( �لرياضية للمحترفني11131
11132حضو� )حد�� �أللعا( �لرياضية للهو�

111xملحد�� بالكامل	 bلرياضية غ	
حضو� 	ألحد	Y 	لثقافية 
	لترفيهية 
	النتقاال) U	) 	لصلة Zضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لثقافية 
	لترفيهية 
	لرياضية112

	النتقاال) U	) 	لصلة Zضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لثقافية 
	لترفيهية 
	لرياضية1120
�النتقاال3 ��3 �لصلة ³ضو�/Zيا� �ألحد��/�ألماكن �لثقافية �2لترفيهية �2لرياضية11200

حضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لرياضية، 
	لترفيهية 
	لثقافية غb 	ملصنفة v موضع ªخر119
حضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لرياضية، 
	لترفيهية 
	لثقافية غb 	ملصنفة v موضع ªخر1190

حضو�/Zيا� �ألحد��/�ألماكن �لرياضية، �2لترفيهية �2لثقافية غv �ملصنفة . موضع ±خر11900

12xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	�و	يا)، 

121xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	ألنشطة 	ألساسية: 	�و	يا)، 
	لفنو� 	لتشكيلية، 
	أل�بية 
فنو� 	أل�	( (كهو	ية) 
	مليا�ين   U	) 	لصلة1211

�لفنوB �لتشكيلية12111
�لفنوB �أل/بية12112



٢٨١

٢٠ �لمرفـــق 

فنوB �أل/�s (�لرقص، �2ملوسيقى، �2ملسر»)12113
1211xبالكامل �لفنوB �لتشكيلية، �2أل/بية 2فنوB �أل/�s غv �ملحد/

	�و	يا) 	لتقنية 
	مليا�ين U	) 	لصلة1212
�uو�يا3 �لتقنية �2مليا/ين ��3 �لصلة12120


	مليا�ين U	) 	لصلة1213 xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dلتسلي باأللعا	
12131�أللعا( �ملنفر/
“، 2)لعا( �للوحا121323 )لعا( )��2! �للعب ”�لشدَّ
)لعا( �حلاسو( (مبا . �لك �أللعا( باستخد�\ �لنقد �ملعد? 2)لعا( �لفيديو)12133
�أللعا( �الجتماعية/�جلماعية12134
12135�ملقامر
1213xبالكامل �لتسلي باأللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر` غv �ملحد/

122xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	النتقاال) U	) 	لصلة با�و	يا)، 
1220xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	النتقاال) U	) 	لصلة با�و	يا)، 

�النتقاال3 ��3 �لصلة باuو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`12200

Pنشطة 	لتسلية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر129 dأللعا	
	�و	يا)، 


Pنشطة 	لتسلية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر1290 dأللعا	
	�و	يا)، 
�uو�يا3 �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر` غv �ملصنفة . موضع ±خر12900

	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	مليا�ين U	) 	لصلة13

	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v 	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 
	ألنشطة 	خلا�جية131
	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية1311

�ملشي �2لسv مسافا3 طويلة للÚهة؛ u�2ر2لة �2لعد131112
�كو( �لد��جا3، �2لتزÑ، �2لتزÑ باللو»13112
مترينا3 �إلير2بكس، �2ليوغا، �2لتمرين برفع �ألثقاt 2بر�مج �للياقة �ألخر`13113
)لعا( �لكر، �أللعا( �لرياضية �لفر/ية13114
)لعا( �لكر، �أللعا( �لرياضية �جلماعية13115
�أللعا( �لرياضية �ملائية13116
�أللعا( �لرياضية �لشتوية/على �جلليد/على �لثلج13117
�أللعا( �لرياضية �الحتكاكية13118

1312xألخر	خلا�جية 	ألنشطة 	
	لتخييم 
�لتخييم13121
�كو( �خليل13122
�لتجوال3 بالسيا� للÚهة؛ مشاهد �ملعاu� Çامة13123

131xملحد�� بالكامل	 bخلا�جية غ	
	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 



٢٨٢

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

	النتقاال) U	) 	لصلة باالشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	مليا�ين U	) 	لصلة132
	النتقاال) U	) 	لصلة باالشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	مليا�ين U	) 	لصلة1320

�النتقاال3 ��3 �لصلة باالشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية  �2خلا�جية �2مليا/ين ��3 �لصلة13200
	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	مليا�ين U	) 	لصلة غb 	ملصنفة v موضع ªخر139

	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	مليا�ين U	) 	لصلة غb 	ملصنفة v موضع ªخر1390
�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية �2مليا/ين ��3 �لصلة غv �ملصنفة . موضع ±خر13900

14~bجلماه	إلعال! 	سائط 


141~bجلماه	إلعال! 	سائط 
	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v 	ستخد	! 
	لقر	(�1411

 �لكتب14111sقر�
 �لد�2يا141123sقر�
 �ملو�/ �ملحد/ �ألخر`14119sقر�
1411xبالكامل  غv �ملحد/sلقر��

مشاهد�/	الستما] �� 	لتلفزيو� 
	لفيديو1412
14121Bلتلفزيو� Y= الستما��/مشاهد
مشاهد/�الستما� =Y بر�مج �لفيديو14122

	الستما] �� 	لر	�يو 
	ألجهز� 	لسمعية1413
�الستما� =Y بر�مج �لر�/يو14131
�الستما� =Y �لوسائط �لسمعية �ألخر`14132
1413xبالكامل �الستما� =Y �لر�/يو �2ألجهز �لسمعية غv �ملحد/

1414dحلاسو	! تكنولوجيا 	ستخد	
14141sستخد�\ تكنولوجيا �حلاسو( للقر��
�ستخد�\ تكنولوجيا �حلاسو( لألغر�0 �ملرئية/�لسمعية14142
�لتجوt على �إلنترنت؛ �2لتنـزيل �2لتحميل14143
1414xبالكامل �ستخد�\ تكنولوجيا �حلاسو( غv �ملحد/

	ألنشطة U	) 	لصلة: Xيا�� 	ملكتبة142
Xيا�� 	ملكتبة1420

Zيا� �ملكتبة14200
143~bجلماه	إلعال! 	لصلة بوسائط 	 (	U (النتقاال	

1430~bجلماه	إلعال! 	لصلة بوسائط 	 (	U (النتقاال	
14300'vالنتقاال3 ��3 �لصلة بوسائط �إلعال\ �جلماه�


سائط 	إلعال! 	جلماهb~ غb 	ملصنفة v موضع ªخر149
2سائط �إلعال\ �جلماهv' غv �ملصنفة . موضع ±خر1490

2سائط �إلعال\ �جلماهv' غv �ملصنفة . موضع ±خر14900



٢٨٣
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	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتا�15

	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني151
	لنو! 
	ألنشطة U	) 	لصلة1511

�لنو\ بالليل/�لنو\ �ألساسي15111
�لنو\ �لعرضي/�لغفو�151123
�أل�!15113
1511xبالكامل �لنو\ �2ألنشطة ��3 �لصلة غv �ملحد/

�ألكل �2لشر(1512
تناt2 �لوجبا3/�ألكال3 �لسريعة15121
�لشر( Æال[ �ملصحو( بالوجبة )2 �ألكلة �لسريعة15122
1512xملحد/ين بالكامل� vألكل �2لشر( غ�

1513Bلنظافة �2لرعاية �لشخصيتا�
15131Bلنظافة �2لرعاية �لشخصيتا�
�لرعاية �لصحية/�لطبية بالنفس15132

1514vتلقي �لرعاية �لشخصية �2لصحية/�لطبية من �لغ
15141vتلقي �لرعاية �لشخصية من �لغ
15142vتلقي �لرعاية �لصحية/�لطبية من �لغ

�ألنشطة �لدينية1515
�لصال �خلاصة، �2لتأمل، �2ألنشطة �لر2حية غv �لنظامية �ألخر`15151
�الشتر�� . �ألنشطة �لدينية (�ملما�سة �لنظامية للدين)15152

1516sلر�حة، �2السترخا� Y= /ألنشطة �ملرتبطة باخللو�
15161sلر�حة، �2السترخا� Y= /؛ �خللوsعد\ فعل شي
�لتدخني15162
15163v�2لتدب ،vلتفكر/�لتأمل، �2لتفك�

	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني152
	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني1520

�النتقاال3 ��3 �لصلة بأنشطة �لرعاية �2لعناية �لشخصيتني15200
Pنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني غb 	ملصنفة v موضع ªخر159

Pنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني غb 	ملصنفة v موضع ªخر1590
)نشطة �لرعاية �2لعناية �لشخصيتني غv �ملصنفة . موضع ±خر15900



٢٨٤

�لعمل حلسا, �لشركا�/�شبا' �لشركا�، ��ملؤسسا� غ� ��ا�فة للربح ��حلكومة (�لعمل � �لقطا	 �لنظامي) �01
يشمل:

3يع 	ألنشطة 	ل- تؤ�+ فيما يتعلق بالعمل # 	لشركا�/"شبا� 	لشركا�، 
	ملؤسسا� غ� 	�ا�فة للربح، 
	حلكومة  -
	لعمل 	ملدفو> 	ألجر 
غ� 	ملدفو> 	ألجر على حد سو	A بصر@ 	لنظر عن 	لقطا> 	لصناعي للنشا6 
	لوضع # 	لعمل  -

	لعمل 	لذN يؤ�+ # MطاH بر	مج 	لتمهن، 
	لتدHيب 	لد	خلي 
	لتدHيب # مكاF 	لعمل  -
فتر	� 	الستر	حة 	لقص�T خالR ساعا� 	لعمل 
	النتظاH بسبب 	لتأخ�	� # 	لعمل  -

	الشتر	X # 	لتدHيب 
	لدH	سا� # 	لوقت 	لرUي  -
	ألنشــــطة 	ل- ال تتصل مباشــــرT بعمل 	لفر� 
لكنها تؤ�+ عا�T "ثناA 	لتو	جد # مكاF 	لعمل "
 # 	لفترT 	لزمنية 	ل- تشــــكل 	لوقت 	لعا�N للفر�   -

 فتر	� 	الســــتر	حة 	لطويلة 	ملماثلة " A	لغد	 R
# مكاF 	لعمل. 
هي تشــــمل 	لوقت غ� 	ملســــتغل "ثناA 	النتظاH لبدA 	لعمل 
ُبَعْيد 	لعمل 
فترT تنا

من 	لعمل
NHعمل جتا AنشاM 
	ألنشطة f	� 	لصلة بالبحث عن عمل "  -

	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -
يش� مصطلح ”	لقطا> 	لنظامي“ hM 3يع 	لقطاعا� 	ملؤسسية iال@ قطا> 	ألسر 	ملعيشية ملحوظة: 

�ألنشطة �ألساسية: �لعمل � �ظيفة � ”�لقطا	 �لنظامي“011
�قت �لعمل � �ظيفة � ”�لقطا	 �لنظامي“0111

يشمل:
"نشــــطة 	لعمل حســــبما حتد�� 	لوظيفة. 
ســــاعا� 	لعمل تشمل 	لســــاعا� 	لعا�ية (كما ينص عليها 	لعقد للموظفني "
 	ملماHسة   -
 
	لعا�ية/	جلد
R 	لزمq 	لعا�N للعامل حلســــابه) 
ســــاعا� 	لعمل 	إلضا# (	لساعا� بعد 	لساعا� 	لعا�ية 	ل- ينص عليها 	لعقد "
 ،Rملثا	؛ على سبيل uضافيM عمًال 
	جلد
R 	لزمq 	لعا�N للعمل) 
	لســــاعا� 	إلضافية (	لســــاعا� 	ل- ال يعتxها 	لشخص عا�ية "

"خذ 	لعمل hM 	لبيت)
فتر	� 	الستر	حة 
	لتوقفا� 	لقص�T عن 	لعمل مثل: فترT 	الستر	حة لشرy 	لقهوT؛ 
	النتظاH بسبب 	لتأخ�	� # 	لعمل  -

	الشتر	X # 	لتدHيب 
	لدH	سا� # 	لوقت 	لرUي/ 	ملدفو> 	ألجر  -
�قت �لعمل � �لوظيفة �لرئيسية01111


قت 	لعمل # 	لوظيفة 	لرئيسية011110
�قت �لعمل � �لوظائف �ألخر011126


قت 	لعمل # 	لوظائف 	ألخر+011120

�y/"غســــطس ٢٠٠٣. 
هــــذ	 	لنــــص للتصنيــــف 	لد
لــــي لألنشــــطة ألغر	� MحصاA	� 	ســــتخد	� 	لوقت متا~ بوصفه قاعدT بيانا� على موقع شــــبكة 	إلنترنت 	لتا|:  ٨  *
.http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?C1=231&Lg=1

م هيكل 	لتصنيف 	لد
| لألنشطة ألغر	� MحصاA	� 	ستخد	� 	لوقت "نشطة 	لعمل 	لد	خل # نطا� نظا� 	حلسابا� 	لقومية 	ل- يؤ�يها 	ألفر	� hM �موعتني Hئيسيتني فيما  يقسِّ  "
يتعلق بـ ’	لوحدT 	ملؤسســــية‘ 	ل- تنتج 	ملخرجا�؛ 	ألنشــــطة 	ل- يؤ�يها 	ألفر	� بوصفهم "فر	�� # 	ألســــرT 	ملعيشــــية 
تسهم # Mنتا� 	ألسرT 	ملعيشية، 
	ألنشطة 	ل- يؤ�يها 	ألفر	� 
تسهم # 
Mنتا� 
حد	� تنتمي hM قطاعا� غ� قطا> 	ألسر 	ملعيشية. 
�ذ	 	لغر�، تعرَّ@ 	لوحد	� 	ملؤسسية 
تصنَّف 
فقu لنظا� 	حلسابا� 	لقومية لعا� ١٩٩٣، على 	لنحو 	لتا|: �لوحد� �ملؤسسية 

حتمل 	اللتز	ما� 
مماHســــة 	ألنشــــطة 	القتصا�ية 
	لدخوR # معامال� مع كيانا� "خر+“. 
هناX نوعاH FئيســــياF للوحد	�  ،Rألصو	 Xمتال	كم صفاته، على � ،Hقا� Nقتصا�	 Fكيا”
 

 	ملجتمع بوجو�ها مستقلة عمن ميلكها "" Fلقانو	ل- يعتر@ 	الجتماعية 	 
	ملؤسسية، �ا: (") 	ألشخا� "
 �موعا� 	ألشخا� # شكــــل "ســـر معيشية 
 (y) 	لكيانا� 	لقانونية "
	لوحد	�   - ٢ 
	لشركا� 
"شبا� 	لشركا� مبا # fلك 	لتعا
نيا� 
شركا� 	لتوصية 	لبسيطة؛   - ١ :hM تصنف �	لوحد	 �يسيطر عليها من 	ألشخا� "
 	لكيانا� 	ألخر+“. 
هذ
	ملؤسسا� غ� 	�ا�فة للربح. 
	لوحد	� 	ملؤسسية 	ملماثلة مصنفة تصنيفu جامعu مانعhM u 	لقطاعا� 	ملؤسسية   - ٤ 
	ألسر 	ملعيشية؛   - ٣ 

 	ملحلي؛ " qلوط	لصعيد 	حلكومية، على 	
قطــــا>   - ٣ 
قطا> 	لشركا� 	ملالية، مبا # fلك 	ملؤسسا� غ� 	�ا�فــــة للربــــح؛   - ٢ 
قطا> 	لشركا� غ� 	ملالية، مبا # fلك 	ملؤسسا� غ� 	�ا�فة للربح؛  	خلمسة 	لتالية: ١ - 

قطا> 	ألسر 	ملعيشية.  - ٥ 
	ملؤسسا� غ� 	�ا�فــــة للربـــــح 	ل- �د� قطا> 	ألسر 	ملعيشية؛   - ٤ 
	حلكومــــة 	لعامــــة، مبا فـــي fلك 	ملؤسســـا� غ� 	�ا�فة للربح؛ 

�ملرفق ٢١
� �ستخد< �لوقت*�BحصاE Fلألنشطة ألغر� Hلتجريـ� Lلتصنيف �لد��



٢٨٥

٢١ �لمرفـــق 

� صلة01113�N خلي �� �لوظائف�� ,Oقت �لعمل كمتمهن، �متد�

قت 	لعمل كمتمهن، 
متدyH �	خلي 
# 	لوظائف f	� صلة011130
فتر�� �الستر�حة ��لتوقفا� �لقص�S عن �لعمل01114

فتر	� 	الستر	حة 
	لتوقفا� 	لقص�T عن 	لعمل011140
�لتدOيب ��لد�Oسا� فيما يتعلق بالعمل � ”�لقطا	 �لنظامي“01115

	لتدHيب 
	لدH	سا� فيما يتعلق بالعمل # ”	لقطا> 	لنظامي“011150
يشمل:

 ،�M ،لتطبيقية	يــــا� �xل	ســــة 	H� �	H
�
حضــــوH بر	مج �H	ســــية قص�T 	ألجل مثل �
H	� �H	ســــة 	للغا�،   -
Rألعما	 �	لتقنية/مؤمتر	 �	ملؤمتر	

	حللقا� 	لدH	سية 	ملتعلقة بإ�	TH 	لوقت، 
	ستحقاقا� 	لعمل، 

حضوH 	لد
H	� 	لدH	سية لطالy 	جلامعة/	خلر¥ني على "سا¤ عد� 	لتفر£  -
 
فيمــــا يتعلــــق باملوظفني، ¥ب "F يكوF 	حلضوH مبو	فقة yH 	لعمل؛ "F" N 	حلضوH يعتx جزAً	 من 
قت 	لعمل "  -
 Fيكو F" ¦و¥
	لوقت 	لرUي. 
¥و¦ لرy 	لعمل "F يغطي "
 ال يغطي 	لتكلفة 	لفعلية للتدHيب "
 	لدH	سا�. 

	حلضوH "ثناA ساعا� 	لعمل 	لعا�ية "
 خا�H ساعا� 	لعمل 	لعا�ية
فيما يتعلق بالعامل حلسابه 	خلا�، ¥ب "F يكوF 	لتدHيب 
	لدH	سا� متعلقني مباشرT بعمل 	لشخص  -


H	� تدHيبية، 
حلقا� �H	سية، 
مؤمتر	� # 	لوقت 	لرUي 
�H	سا� � Hحضو
حضوH تدHيب �	خلي؛  �مثلة: 

¤ # 	لوقت 	لرUي على "سا¤ عد� 	لتفر£H� Hحضو
# 	لوقت 	لرUي، 

0111xبالكامل Sد�V ��قت �لعمل � �ظيفة � ”�لقطا	 �لنظامي“ غ
فتر�� �الستر�حة �ألخر01126

ال تنطبق هذ� 	ألنشــــطة بوجه عا� Mال على 	ألشــــخا� 	لذين تكوF لوظائفهم جد	
R ثابتة لوقت 	لعمل  ملحوظة: 
 Rلعما	قد ال تنطبق على 
 .�M ،A	لغد	 R
(على ســــبيل 	ملثاR، 	لوظائف ”8-5“)، 
�ا ســــاعا� 	ســــتر	حة §د�T لتنا

	لذين لديهم جد	
R أل
قا� عمل "كثر مر
نة مثل 	لعاملني حلساֲדم 	خلا� "
 	لعاملني # بيوִדم

	لتدخني، �M. عند  ،ªلتحد	
 ،A	لغد	 R
كيف تصنف 	ألنشــــطة 	ل- تؤ�+ "ثناA فترT 	الســــتر	حة مثل تنا تطبيق: 
تسجيل "نشطة متز	منة، يتعني تسجيل كل نشا6. 
# حالة ترتيب 	ألنشطة حسب 	أل
لوية كأنشطة Hئيسية، 
ثانوية 

Mعطائه 	لرمز  |
�خر�، فإF 	لنشــــا6 	ملعني 	لذN يؤ�َّ+ "ثناA فترT 	الســــتر	حة يتعني معاجلته بوصفه 	لنشــــا6 	ألّ hM

 01122 	للذين يش�	hM F "نشطة ثانوية. 
# حالة عد� تسجيل 	ألنشطة 	ملتز	منة، تدعو 	حلاجة hM حتديد " 01121

قاعدT ترتيب 	أل
لويا�
تصنــــف 	جتماعا� 	ألعماR حتت 	لفئا� 	ملناسبة 01113-01111 �ستثنا!: 

�لوقت غ� �ملستغل قبل/بعد �لعمل01121
	لوقت غ� 	ملستغل قبل/بعد 	لعمل011210
01122Bلغذ�� Yالستر�حة من �لعمل لتنا�� Sفتر

011220A	لغذ	 R
فترT 	الستر	حة من 	لعمل لتنا
� �لصلة: �لبحث عن عمل/EنشاB مشر�	 جتاZO � ”�لقطا	 �لنظامي“012�N ألنشطة�

�لبحث عن عمل/EنشاB مشر�	 جتاZO � ”�لقطا	 �لنظامي“0120
�لبحث عن عمل � ”�لقطا	 �لنظامي“01201

	لبحث عن عمل # ”	لقطا> 	لنظامي“012010
يشمل:

Mعد	� 	لس� 	لذ	تية  -

 بالxيد، "
 باإلنترنت "
 برسالة Mلكتر
نية)" ،uهاتفي 
" ،uلر� عليها (خطي	
قر	TA فر� 	لعمل   -
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�لوقت باستخد�'  �لمتعلقة  �إلحصا!�,  1نتا/  2ليل 


كالة 	لتوظيف، 
yH 	لعمل 	ملرتقب
¦ياTH مكتب 	لعمل،   -
تقدمي طلب 	لعمل 
	ستيفاA 	شتر	طاته  -

	خلضو> ملقابلة  -

�لبحث عن/EنشاB مشر�	 جتاZO � ”�لقطا	 �لنظامي“01202
	لبحث عن/MنشاA مشر
> جتاNH # ”	لقطا> 	لنظامي“012020

يشمل:
	ستيفاA 	الشتر	طا� 	لقانونية 
	إل�	Hية  -

Fالئتما	
تقدمي طلب للحصوR على 	لتمويل،   -
NHموطن جتا
	لبحث عن مكاتب،   -

Mجر	H� A	سا� جد
+؛ 
 ”مسح“ 	لبيئة  -
� �لصلة بالعمل � ”�لقطا	 �لنظامي“013�N ��النتقاال

� �لصلة بالعمل � ”�لقطا	 �لنظامي“0130�N ��النتقاال
� �لصلة بالعمل � ”�لقطا	 �لنظامي“01300�N ��النتقاال

	النتقاال� f	� 	لصلة بالعمل # ”	لقطا> 	لنظامي“013000
تشمل:

	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -
	النتقاال� فيما يتعلق باألنشطة # هذ	 	لقسم 	لرئيسي  -

 ،Hجامع قمامة، �ا ،F	مضيفة ط� ،Hسائق، طيا ،Rملثا	لوظيفة (على ســــبيل 	من صميم  Rالنتقا	 Fكا 	fM �ســــتثنا!: 
�M)، يصنف 	لنشا6 حتت 	لفئا� 	ملناسبة 01111-01113

�لعمل � ”�لقطا	 �لنظامي“ غ� �ملصنف � موضع ^خر019
�لعمل � ”�لقطا	 �لنظامي“ غ� �ملصنف � موضع ^خر0190

�لعمل � ”�لقطا	 �لنظامي“ غ� �ملصنف � موضع ^خر01900
	لعمل # ”	لقطا> 	لنظامي“ غ� 	ملصنف # موضع �خر019000

02L�ّأل� bملعيشية � �نشطة �إلنتا� Sلعمل حلسا, �ألسر�
يشمل:

3يع 	ألنشــــطة 	ل- تؤ�يها 	ألســــر 	ملعيشــــية فيما يتعلق باإلنتا� 	ألّ
| للسلع سو	A للسو� "
 لالستخد	� 	لنهائي 	خلا�. 
ُيصنف نشا6 	لشخص   -

 	لتعدين "
 	قتال> " ،XاUأل	صيــــد  
بأنــــه Mنتــــا� "ّ
| للســــلع fM	 كاF يؤ�Nَّ فيما يتعلق باألنشــــطة 	القتصا�ية للزH	عة، "
 	لقنص، "
 	حلر	جة، "

THحلجا	

تو¦يعها 
�زينها �	ألنشطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق بتجميع 	مليا  -

|
	الشتر	X # 	الجتماعا�/	لتدHيب 
	لدH	سا� 	ملتعلقة مباشرT بعمل 	لفر� # "نشطة 	إلنتا� 	ألّ  -
	ألنشطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق باحلصوR على مدخال�/لو	¦� للعمل 
تصريف 	ملخرجا�  -

NHعمل جتا AنشاM
	ألنشطة f	� 	لصلة بالبحث عن عمل   -
	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -

# "قســــا� 	ألنشــــطة هذ� ُيفتر� "F ترتيبا� 
قت 	لعمل تتســــم بأ¯ا غ� نظامية hM حد "بعد "
 "¯ا "كثر مر
نة بوجه عا� باملقاHنة ֲדا #  ملحوظة: 

	ألنشطة 	ملرتبطة بفتر	�  .A	لغد	 R

لفتر	� تنا Tلقص�	حة 	الســــتر	 �	معينة لفتر uلرئيسي "قسام	لقســــم 	 	، ال يشــــمل هذ	هكذ
	لقطا> 	لنظامي. 
	الستر	حة تلك من 	لعمل ُتصنف # 	لفئة 	ملقابلة؛ 
على سبيل 	ملثاR، يصنف تنا
R 	ألكال� 	لسريعة/	لوجبا� حتت 	لبند 15121 - تنا
R 	لوجبا�/

	ألكال� 	لسريعة
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٢١ �لمرفـــق 

021L�ّأل� bألنشطة �ألساسية: �قت �لعمل � �نشطة �إلنتا�
0211L�ّأل� bقت �لعمل � �نشطة �إلنتا�

�Oiعة �ملحاصيل ��ألشجاO؛ �Oiعة �ُخلَضر �ملdلية02111

	ألصنا@  Hلزهو	

	ملحاصيل 	ألخر+، 
	خلضر، 
	لفو	كه، 
	جلو¦يا�، 
§اصيل 	لتو	بل،  yحلبو	عة 	H¦ تشمل: 
	لبستانية 	ملتخصصة، �M (مبا # fلك ¦H	عة 	ُخلضر 	مل±لية "
 ¦H	عة 	لفناA 	خللفي)؛ 
	لتجهيز ألغر	� 	لبيع/	لتخزين/

	الستخد	� (	لتصنيف 	لصناعي 	لد
| 	ملوحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية 014 
 011 - خدما� 	لزH	عة فقط)
 |
¦H	عــــة 	لفطــــر 
	لثماH 	لعنبية ُتد�H # هــــذ� 	لفئة كما هي # 	لبنــــد 011 # 	لتصنيف 	لصناعي 	لد ملحوظة: 

	ملوحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية
021111�Hأل	 �	عدM


	لتمشيط، 
تفتيت 	لكتل 	لطينية، 
	لقطع 
	حلر� ،)Kodaleلكو�يل (	 �	ستخد	
 ،ªحلر	 يشمل: 

	لغر021112¤ Hلبذ	عمليا� 


	لَشتل ،H
Mعد	� مر	قد 	لبذ تشمل : 
3ع 	ألUدT 	لعضوية 
Mعد	�ها، 
³ل 	ألUدT 	لعضوية/	لكيميائية 
نثرها021113
صيانة 	حلقوR/	حلد	ئق021114


	لتقليم ،Nلر	
 ،THلضا	 yألعشا	لة 	¦M تشمل: 
	حلصا�021115


جتفيف ´لفا� 	ملحاصيل ،yحلبو	تنظيف 
 ،¤Hلد	
	حلز�،  يشمل: 
	ألنشطة 	لالحقة للحصا�021116


	لتعبئة # "كيا¤ 
	لتخزين ،H
	لتجفيف، 
	نتقاA 	لبذ تشمل: 
"نشطة 	خلدما� 	لزH	عية 	ألخر+021117

 THصالحها بصوM

صيانة 	لُعـَد� 
	ملعد	�  ،Rملحصو	ســــة/³اية 	حر
 ،Nلر	 �	لقنو qتي
	إلصال~ 	لر تشــــمل: 

تينيةH

021119Hألشجا	
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بزH	عة 	ملحاصيل 
02111xبالكامل Tملحد�	مل±لية غ� 	ُخلَضر 	عة 	H¦
¦H	عة 	ملحاصيل 
	ألشجاH؛ 
تربية 	حليو	نا� # 	حلظائر؛ 
Mنتا� 	ملنتجا� 	حليو	نية؛ 
خدما� 	لعناية باحليو	نا� 
Mنتا� 	لسالال�02112

تشمل:
تربية 	حليو	نا� 	لد	جنة 
شبه 	ملستأنسة # 	حلظائر/	ملر	عي  -

Mنتا� 	للنب 	خلا� 
منتجا� 	أللباF # 	ملزHعة  -

جلو� 	لز
	حف 
	لطيوH من مز	H> تربية 	ملو	شي ،A	لفر	نتا� جلو� M
	جلز/  -

Mنتا� منتجا� 	حليو	نا� 	حلية مثل 	لبيض، 
عسل 	لنحل  -
تشغيل مفاH· 	لد
	جن  -

(	لتصنيف 	لصناعي 	لد
| 	ملوحد جلميع 	ألنشــــطة 	القتصا�ية 011 
 014 - خدما� 	لعناية باحليو	نا� 
Mنتا�   -
	لسالال� فقط)

3ع 	ألعال@؛ 
Mعد	� 	لعلف؛ 
	لتغذية، 
	لرN؛ 
	لرعى021121

	لتنظيف؛ 
	لرعاية 	لبيطرية021122 ،Tلبيطر	
	لفرجنة، 
غسل حظ�T 	ملو	شي، 
تنظيف "قفا� 	لدجا�021123
	ألعماf R	� 	لصلة بإنتا� 	لسالال�؛ 	لتفريخ021124
	حللب 
جتهيز 	للنب 	خلا�021125



٢٨٨

�لوقت باستخد�'  �لمتعلقة  �إلحصا!�,  1نتا/  2ليل 

3ع 	لبيض 
�زينه 
تصنيفه021126
021127Tلكب�	 <H	ملز	شي # 	ملو	جللو� من تربية 	
 Rلصال	نتا� M
	جلز، 

صنع "قر	� 	ُجللَّة021128 ª
3ع 	لرَ
	ألنشــــطة 	ملحــــد�T 	ألخــــر+ f	� 	لصلة بتربيــــة 	حليو	نا� # 	حلظائر، 
Mنتــــا� 	ملنتجا� 	حليو	نيــــة 
خدما� 	لعناية 021129

باحليو	نا� 
Mنتا� 	لسالال�
02112x Tملحد�	لســــالال� غ� 	نتا� M
تربيــــة 	حليو	نــــا� # 	حلظائر؛ 
Mنتا� 	ملنتجا� 	حليو	نية؛ 
خدما� 	لعناية باحليو	نا� 

بالكامل
02113��لقنص، ��لصيد باألشر�E� lنتاb جلو� �حليو�نا

	لقنص 
صيــــد 	حليو	نا� باألشــــر	X للحصوR علــــى 	للحم، "
 	لشــــعر، "
 	جللــــد "
 	ملنتجا� 	ألخر+  يشــــمل: 
(	لتصنيف 	لصناعي 	لد
| 	ملوحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية 015، مبا # fلك 	ألغر	� غ� 	لتجاHية)

021131X	ية باألشرxل	نا� 	حليو	صيد 
	لقنص 
�M ،قبة	ملر	
 ،X	ألشر	نصب 
حفر 	حلفر،  يشمل: 

021132Hلطيو	قنص 
021133X	لصيد باألشر	

جلو� 	لز
	حف "
 	لطيوH من 	لقنص  A	لفر	نتا� جلو� M
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بالقنص 
Mنتا� جلو� 	حليو	نا�021139
02113xبالكامل Tملحد�	نا� غ� 	حليو	نتا� جلو� M
 X	لصيد باألشر	
	لقنص 
nع �ملحاصيل �لoية، �قطع �خلشب �nع �حلطب ��نشطة �حلر�جة �ألخر021146

 ،�	H

	لثمــــاH 	لxية، 
	لنباتــــا� 	لطبية 
غ�هــــا؛ 
3ع منتجــــا� 	لغابا� 	لبســــيطة، 
	أل Hلثمــــا	3ع  تشــــمل: 

	لوقو�/	حلطب/	لغصينا�، 
	ملــــو	� 	خلا� 	لال¦مة للحر@ (	لتصنيف 	لصناعي 	لد
| 	ملوحد جلميع  ،�M ،F	Hخليــــز	


	ألنشطة 	القتصا�ية 020)
قطــــف 	لفطــــر 
	لثمــــاH 	لعنبية ُيد�H # هذ� 	لفئة مع "نه ال يُــــد�H # 	لتصنيف 	لصناعي 	لد
| 	ملوحد  ملحوظة: 

جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية 020
3ع 	لنباتا� 	لطبية 
غ�ها لإلنتا� 	حلر# "
 	لوقو�021141

�M ،�	H

	أل ،F	Hخليز	
قطع 	ُخلث، 
	لقنب، 
جو¦يا� 	لريكا،  يشمل: 

عة، 
	ألغذية 	ألخر+ 	لصاحلة لألكل021142Hملز	ملحاصيل غ� 	غ�ها من  
3ع 	لثماH 	لxية، "
 	لثماH 	لعنبية "
قطع 	خلشب 
3ع 	حلطب021143

�M ،لساقطة	 
حتديد "ماكن 	ألشجاH 	ل- سُتقطع، 
	لتقا6 	لفر
> 	مليتة " يشمل: 
Mعا�T 	لتحريج، 
¦H	عة "شجاH 	لغابا�، 
Mعا�T 	لزH	عة021144
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بالقنص، 
	حلر	جة، 
3ع 	ملنتجا� 	لxية021149
02114xبالكامل Tملحد�	ألخر+ غ� 	جة 	حلر	نشطة "
3ع 	ملنتجا� 	لxية، 
قطع 	خلشب، 
3ع 	حلطب 
صيد �ألpاl �تربية �ألpاl/�ألحياB �ملائية02115

يشمل:

غ�ها من "شكاR 	ألحياA 	ملائية 
منتجاִדا  
تربية 	ألUاX (	لتصنيف 	لصناعي 	لد
| 	ملوحد جلميع  XاUأل	صيد   -

	ألنشطة 	القتصا�ية 050 مبا # fلك 	ألغر	� غ� 	لتجاHية)

	أل�
	� لالستخد	�  Xلشبا	لصيد. تشمل صنع 	 Xشبا

	ته، �"
Mصال~، 
Hعاية 
صيانة قو	yH 	لصيد 
معد	ته   -

	خلا�

3ع 	ألشكاR 	ألخر+ لألحياA 	ملائية021151 XاUأل	صيد 

	لطحالب 
	ألصد	@ 	لبحرية021152 ،Fملرجا	
3ع 	ملو	� 	لبحرية مثل 	لآللئ 	لطبيعية، 
"نو	> 	ألسفنج 



٢٨٩

٢١ �لمرفـــق 

تربية 	ألUاX/	ألحياA 	ملائية: Mنتا� 	لسالال�، 
	لتربية021153
تربية 	ألUاX/	ألحياA 	ملائية: تنظيف 	ألحو	�، 
	لتغذية021154

تربية 	ألUاX/ 	ألحياA 	ملائية021159 ،XاUأل	لصلة بصيد 	 �	f +ألخر	 Tملحد�	ألنشطة 	
02115xبالكامل Tملحد�	ملائية غ� 	 Aألحيا	/XاUأل	تربية 
 XاUأل	صيد 
02116SOحلجا� 	لتعدين ��قتال�

يشمل:

كتل 	لبال6 
قطع 	حلجاTH ألغر	� 	لتشــــييد فيما يتعلق  ،THحلجا	قتــــال> 	
	لتعدين/	ســــتخر	� 	مللــــح؛ 
	حلفر،   -
 �M ،ألتربة بالغسل	لذهب عن 	فصل 

	لرماR؛   Aحلصبا	
�خر�؛ 
	ستخر	� 	لطفل،  hM Hجلسو	
ببناA 	لطر�، 

(1422 
 1410 
(	لتصنيف 	لصناعي 	لد
| 	ملوحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية 1320 
F
	لنقل؛ 
	لتخزين 
تكوين 	ملخز  -

	لتعدين/	ستخر	� 	مللح021161
021162�M ،ألنبوبية	 Hآلبا	حفر 
 ،Hآلبا	حفر 
021163Nحلجر	لبال6 	قتال> ُكتل 	
021164THحلجا	قطع 
تكس� 
021165Rلرما	
 Aحلصبا	
	ستخر	� 	لطفل، 
021166�M ،لكرمية	 Hألحجا	 �	ستخر	
فصل 	لذهب عن 	ألتربة بالغسل، 

يش� hM 	لتعدين باستخد	� تكنولوجيا غ� متقدمة ملحوظة: 
021167F
	لنقل، 
	لتخزين 
تكوين 	ملخز
021169THحلجا	قتال> 	
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ 	ملتعلقة بالتعدين 
02116xملحد�ين بالكامل	غ�  THحلجا	قتال> 	
	لتعدين 
جتميع �مليا'02117

021170�جتميع 	مليا

�زينها 
تو¦يعها ،�	ألنشطة f	� 	لصلة بتجميع 	مليا يشمل: 

�لتدOيب ��لد�Oسا� فيما يتعلق بالعمل � �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ لألسر �ملعيشية02118
	لتدHيب 
	لدH	سا� فيما يتعلق بالعمل # "نشطة 	إلنتا� 	ألّ
| لألسر 	ملعيشية21180

يشمل: 	الستفا�i Tدما� 	لتدHيب/	إلHشا� 	حلكومية؛ 
حضوH 	جتماعا� 	لعمل 	ل- تعقدها 	لتعا
نيا� 
H	بطا� 
�M ،لتقنيا�	
	جلهد 	لذ	½؛ 
حضوH 	حللقا� 	لدH	سية 	ملتعلقة بزيا�T 	إلنتاجية، 
	لتسويق، 
	لتكنولوجيا 

0211xبالكامل Sملحد�� ��قت �لعمل � �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ غ
�حلصــــوY علــــى �ملدخال�/�للو�i< �تصريف �ملخرجا� �لs تســــتخد< ألغر�F �نشــــطة �إلنتاb �ألL�ّ لألســــر 0212

�ملعيشية
شر�B/�حلصوY على �ملدخال�/�للو�i< �لs تستخد< ألغر�F  �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ لألسر �ملعيشية02121

شر	A/	حلصوR على 	ملدخال�/	للو	¦� 	ملستخدمة ألنشطة 	إلنتا� 	ألّ
| لألسر 	ملعيشية021210
بيع/تصريف uرجا� �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ لألسر �ملعيشية02122

بيع/تصريف ´رجا� "نشطة 	إلنتا� 	ألّ
| لألسر 	ملعيشية021220
 

قت 	لفر	£ "
 	لتســــلية " Aملنتجة بغر� قضا	 ��خر hM XاUأل	
 ،Hلزهو	
 ،�	
بيع 	لفو	كه، 
	خلضر يشــــمل: 

فيما يتصل ֲדو	ية، # عر� للبيع # مر"y 	لبيت "
 # فنائه



٢٩٠

�لوقت باستخد�'  �لمتعلقة  �إلحصا!�,  1نتا/  2ليل 

� �لصلة: �لبحث عن عمل/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ � مشر�	 عائلي022�N ألنشطة�
�لبحث عن عمل/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ � مشر�	 عائلي0220

�لبحث عن عمل � �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ � مشر�	 عائلي02201
	لبحث عن عمل # "نشطة 	إلنتا� 	ألّ
| # مشر
> عائلي022010
	لبحث عن عمل/MنشاA عمل جتاNH # "نشطة 	إلنتا� 	ألّ
| # مشر
> عائلي02202

	لبحث عن عمل/MنشاA عمل جتاNH # "نشطة 	إلنتا� 	ألّ
| # مشر
> عائلي022020
� �لصلة بأنشطة �إلنتاb �ألL�ّ لألسر �ملعيشية023�N ��النتقاال

� �لصلة بأنشطة �إلنتاb �ألL�ّ لألسر �ملعيشية0230�N ��النتقاال
� �لصلة بأنشطة �إلنتاb �ألL�ّ لألسر �ملعيشية02300�N ��النتقاال

	النتقاال� f	� 	لصلة بأنشطة 	إلنتا� 	ألّ
| لألسر 	ملعيشية023000
تشمل:

	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -
	النتقاR فيما يتعلق بالقيا� باألنشطة # هذ	 	لقسم 	لرئيسي  -

fM	 كاF 	النتقاR من صميم 	لوظيفة (على سبيل 	ملثاR، سائق)، يصنــــف 	لنشا6 حتت 	لفئا� 	ملناسبة  �الستثنا!�,: 
�
يصنف 	النتقاR فيما يتعلق بتجميع 	مليا� حتت 	لبند 02117 - جتميع 	مليا .(02117 -02111

�لعمل حلسا, �ألسر �ملعيشية � �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ غ� �ملصنفة � موضع ^خر029
�لعمل حلسا, �ألسر �ملعيشية � �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ غ� �ملصنفة � موضع ^خر0290

�لعمل حلسا, �ألسر �ملعيشية � �نشطة �إلنتاb �ألL�ّ غ� �ملصنفة � موضع ^خر02900
	لعمل حلساy 	ألسر 	ملعيشية # "نشطة 	إلنتا� 	ألّ
| غ� 	ملصنفة # موضع �خر029000

03L�ّأل� ��لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � �نشطة �إلنتاb غ
يشمل:

3يع 	ألنشــــطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق بقيا� 	ملشــــاHيع 	لعائلية بإنتا� 	لســــلع غ� 	ألّ
لية سو	A للسو� "
 لالستخد	� 	لنهائي 	خلا�. 
يصنف نشا6   -
	لشخص بوصفه Mنتاجu لسلع غ� "ّ
لية fM	 كاF يؤ�َّ+ فيما يتعلق بأنشطة 	لصناعا� 	لتحويلية 	ملشمولة باألقسا� hM 15 37 # 	لتصنيف 	لصناعي 

	لد
| 	ملوحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية
	ألنشطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق باحلصوR على 	ملدخال�/	للو	¦� ألغر	� 	لعمل 
تصريف 	ملخرجا�  -

|
	الشتر	X # 	الجتماعا�/	لتدHيب 
	لدH	سا� 	ملتعلقة مباشرT بعمل 	لفر� # "نشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ  -
NHعمل جتا AنشاM 
	ألنشطة f	� 	لصلة بالبحث عن عمل "  -

	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -
# "قسا� 	ألنشطة هذ�، ُيفتر� "F تكوF ترتيبا� 
قت 	لعمل غ� نظامية hM حد "بعد "
 "كثر مر
نة بوجه عا� باملقاHنة ֲדا # 	لقطا>  ملحوظة: 

	ألنشطة 	ملرتبطة بفتر	� 	الستر	حة  .A	لغد	 R

فتر	� تنا Tلقص�	حة 	الستر	 �	معينة لفتر uلرئيسي "قسام	لقســــم 	 	، ال يشــــمل هذ	هكذ
	لنظامي. 
من 	لعمل تلك ُتصنف # 	لفئة 	ملقابلة؛ 
على ســــبيل 	ملثاR، يصنف تنا
R 	ألكال� 	لســــريعة/	لوجبا� حتت 	لبند 15121 - تنا
R 	لوجبا�/	ألكال� 

	لسريعة
031L�ّأل� ��ألنشطة �ألساسية: �قت �لعمل � �نشطة �إلنتاb غ

0311L�ّأل� ��قت �لعمل � �نشطة �إلنتاb غ
جتهيز منتجا� �ألغذية03111


 153 # 	لتصنيف 	لصناعي   152 
	ألنشطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق باألنشطة 	القتصا�ية 	لو	T�H حتت 151  يشمل: 
	لد
| 	ملوحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية مثل 	لذبح، 
	حلفظ، 
	لتقديد، 
	لتمليح



٢٩١

٢١ �لمرفـــق 

Mنتا�، 
جتهيز 
حفظ 	للحو� 
منتجاִדا031111
�M ،زينها�
	لذبح، 
ִדيئة 	للحو�، 
تقديدها، 
تدخينها، 
جتفيفها، 
متليحها  يشمل: 

031112Fأللبا	صنع منتجا� 

ُيصنف Mنتا� 	للنب  .�M ،Tلقشد	
يشــــمل: جتهيز 	للنب، 
Mنتا� 	لزبد، 
	لســــمن، 
	جلنب، 
	للنب 	لر	ئب، 
	لشــــر¿، 

	خلا�  حتت 	لبند 021125 - 	حللب 
جتهيز 	للنب 	خلا�

	ملنتجا� 	لسمكية031113 XاUأل	حفظ 
جتهيز 

�خر�؛ 
Mنتا� مسحو� 	لسمك hM ملحي Rلغمر # §لو	
	لتجفيف، 
	لتدخني، 
	لتمليح،  يشمل: 
031114�	
جتهيز 
حفظ 	لفو	كه 
	خلضر


	�Àال�؛  Áملر	صنــــع 
	لتخليل، 
	لتمليــــح، 
	لتجفيــــف، 
	لتحميص، 
	لطحــــن، 
عصر/Mنتا� 	لزيو�،  يشــــمل: 
 

3يع 	ألنشــــطة 	ملتعلقة ֲדا، 
على ســــبيل 	ملثاR، تنظيف 	لثماH 	لعنبية، 
غلي 	ملربَّى " �	H
Hلتعبئة # قا	

	لتعليب 

	لعص�
031115yحلبو	جتهيز 


جتفيفها، 
�Hسها، 
تذHيتها ،yحلبو	تقش�  يشمل: 
Tجلاهز	نية 	حليو	ألعال@ 	

	لنشا بأنو	عه 
منتجا� 	لنشا،  ،yحلبو	منتجا� مطاحن 
صنع 	لدقيق، 

	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بتجهيز 	ملنتجا� 	لغذ	ئية031119
03111xملحد� بالكامل	ئية غ� 	لغذ	ملنتجا� 	جتهيز 
صنع �ملنتجا� �لغذ�ئية ��ملشر�با� �ألخر031126

 |
3يع 	ألنشــــطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق باألنشطة 	القتصا�ية حتت 154 
 155 # 	لتصنيف 	لصناعي 	لد يشــــمل: 
	ملوحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية مثل صنع 	جلعة، 
	لتخم�، 
	َخلبÂز، 
صنع 	حللويا�


 	ملشر
با� 	لر
حية031121" Tألنبذ	 
صنع 	جلعة 
غ�ها من 	ملشر
با�، "

	لعجائن، 
	لفطائر، 
	لتوHتا�، 
	لبسكويت031122 ،¦Hأل	كعك 
خبز 	خلبز، 
	لكعك، 
صنع 	ملعكر
نة 	لشريطية، 
	ملعكر
نة 
	ملنتجا� 	ملماثلة031123
صنع 	حللو+، 
	ملصنوعا� 	لسكرية 	ملغلية، 
	لَكَرميلَّة، 
	لشيكوالته، 
منتجا� 	حللويا� 	لسكرية 	ألخر+031124

	جلو¦يا�031125 ،H
حتميص 	لبذ
حتميص، 
طحن حبوy 	لنب031126
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بصنع 	ملنتجا� 	لغذ	ئية 
	ملشر
با� 	ألخر+031129
03112xبالكامل Tملحد�	ألخر+ غ� 	با� 
صنع 	ملنتجا� 	لغذ	ئية 
	ملشر
صنع �ملنسوجا�، ��ملالبس ��ملنتجا� �جللدية ��ملنتجا� �ملرتبطة ֲדا03113


 19 # 	لتصنيف 	لصناعي  18 
3يع 	ألنشطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق باألنشطة 	القتصا�ية 	لو	T�H حتت 17  يشمل: 

	لنسج، 
	حلياكة، 
	ملصنوعا� 	جللدية ،Rلغز	القتصا�ية مثل 	ألنشطة 	ملوحد جلميع 	 |
	لد


	لنسج، 
تشطيب 	ملنسوجا�031131 ،Rلغز	
Mنتا� 	ألصنا@ من 	ملنسوجا� عد	 	ملالبس031132


صنع 	لسجا� "
 	حلصر بالنسج،  ،Hلغبا	قطع نفض 
صنع 	لبطانيا�، 
	ألبسطة، 
	لوســــا�	�، 
	ِخلَر�/ يشــــمل: 
Tإلبر	 Rشغا"

 "شغاR 	لكوHشيه؛ 
	لتطريز " THحلبك بالسنا	
 ،�M ،لتضف�	

	لزخرفة باُخلصال�، 

صنع 	ملالبس031133
031134�معاجلة 	جللو� 
Mنتا� 	جللد 	ملدبو£، 
�بغ 	جللد 
جتهيز

حقائب 	ليد، 
حقائب 	لسفر031135 ،Rلنعا	
صنع 	ألحذية، 



٢٩٢

�لوقت باستخد�'  �لمتعلقة  �إلحصا!�,  1نتا/  2ليل 

	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بصنع 	ملنسوجا�، 
	ملالبس، 
	ملنتجا� 	جللدية 
	ملنتجا� 	ملرتبطة ֲדا031139
03113xبالكامل Tملحد�	ملرتبطة ֲדا غ� 	ملنتجا� 	
صنع 	ملنسوجا�، 
	ملالبس، 
	ملنتجا� 	جللدية 
�لصناعا� �حلرفية باستخد�< nيع �نو�	 �ملو��03114

 26 
 242 
 21 
3يع 	ألنشــــطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق باألنشــــطة 	القتصا�ية 	لو	T�H حتت 	لفئا� 20  تشــــمل: 

 f 36	� 	لصلة # 	لتصنيف 	لصناعي 	لد
| 	ملوحد جلميع 	ألنشطة 	القتصا�ية، مثل معاجلة 	خلشب، 
نقش  289 



صنع 	لُعَد� ،yلطو	صنع 

	للحا�،  ،Rلسال	تضف� 
	خلشب، 

	لزخاH@ 	ألخر+031141 Tلصغ�	لتماثيل 	

	لتركيبا� "
 	لتجهيز	�  ،ªألثا	لك f # خلشبية مبا	ملنتجا� 	صنع 


	لتجميع ،Fلدها	

	لطالA بالوHنيش،  ،Tلصنفر	
	لقطع، 
	لنقش،  يشمل: 

	ملنتجا� 	ملماثلة 	ألخر+031142 R

منتجا� 	خليزH	F 	ملجد ،Rلسال	صنع 

�M ،نيشHبالو Aلطال	
 ،Rَجلْد	 يشمل: 
صنع 	أل
	Æ 	مل±لية، 
	لسكاكني، 
	لُعد� 	ليد
ية 
	ملنتجا� 	ملعدنية 	ألخر+031143
031144Fملعا�	 Rشغا"

�	Hلسيا	جسا� "
صنع ُشَبيكا� 	لنو	فذ، 
	لبو	با� 	ملعدنية،  تشمل: 
�خر� من 	لَطفل، "
 	جلص "
 	ألUنت031145 hM @Hلزخا	

مو	قيد 	لطهي،  ،F	ألفر	
صنع 	أل
	Æ 	لفخاHية، 

	ملنتجا� 	لوHقية؛ 
	ملشغوال� 	لوHقية031146 �Hلو	صنع 
031147�M ،<لشمو	
 ،Hلعطو	
 ،Fلصابو	صنع 
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بالصناعا� 	حلرفية031149
03114xبالكامل Tملحد�	غ�  �	ملو	> 	3يع "نو �	حلرفية باستخد	لصناعا� 	
Eعد�� �لتبغ �معاجلته03115

Mعد	� 	لتبع 
معاجلته031150
03116}E ،~صنع �لطو,، �كتل �لبال~ �خلرسانية ��لقو�لب �ملفرغة، ��لبال

031160�M ،6لبال	

كتل 	لبال6 	خلرسانية 
	لقو	لب 	ملفرغة،  ،yلطو	صنع 
صنع �ملستحضر�� �لعشبية ��لد��ئية03117

صنع 	ملستحضر	� 	لعشبية 
	لد
	ئية031170
�لتدOيب ��لد�Oسا� فيما يتعلق بالعمل � �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ لألسر �ملعيشية03118

	لتدHيب 
	لدH	سا� فيما يتعلق بالعمل # "نشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ
| لألسر 	ملعيشية031180
	الستفا�i Tدما� 	لتدHيب/	إلHشا� 	حلكومية؛ 
حضوH 	جتماعا� 	لعمل 	ل- تعقدها 	لتعا
نيا� 
H	بطا�  يشمل: 

�M ،لتقنيا�	
	جلهد 	لذ	½؛ 
حضوH 	حللقا� 	لدH	سية 	ملتعلقة بزيا�T 	إلنتاجية، 
	لتسويق، 
	لتكنولوجيا، 
0311xبالكامل Sملحد�� ��قت �لعمل � �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ غ

�حلصوY على �ملدخال�/�للو�i< �تصريف �ملخرجا� � �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ لألسر �ملعيشية0312
شر�B/�حلصوY على �ملدخال�/�للو�i< �ملستخدمة ألغر�F �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ لألسر �ملعيشية03121

شر	A/	حلصوR على 	ملدخال�/	للو	¦� 	ل- تستخد� ألنشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ
| لألسر 	ملعيشية031210
بيع/تصريف uرجا� �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ لألسر �ملعيشية03122

بيع/تصريف ´رجا� "نشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ
| لألسر 	ملعيشية031220

قت 	لفر	£ "
 	لتسلية "
 فيما  Aقضا �	ملنتجة ألغر	 ��خر hM ئية	لغذ	ملنتجا� 	
بيع 	ملشغوال� 	ليد
ية،  يشمل: 

يتعلق ֲדو	ية، # عر� للبيع # مر"y 	لبيت "
 # فنائه



٢٩٣

٢١ �لمرفـــق 

� �لصلة: �لبحث عن عمل/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ � مشر�	 عائلي032�N ألنشطة�
�لبحث عن عمل/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ � مشر�	 عائلي0320

�لبحث عن عمل � �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ � مشر�	 عائلي03201
	لبحث عن عمل # "نشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ
| # مشر
> عائلي032010
�لبحث عن/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �إلنتا� غ� �ألL�ّ � مشر�	 عائلي03202

	لبحث عن/MنشاA عمل جتاNH # "نشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ
| # مشر
> عائلي032020
� �لصلة بأنشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ لألسرS �ملعيشية033�N ��النتقاال

� �لصلة بأنشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ لألسرS �ملعيشية0330�N ��النتقاال
� �لصلة بأنشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ لألسرS �ملعيشية03300�N ��النتقاال

	النتقاال� f	� 	لصلة بأنشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ
| لألسرT 	ملعيشية033000
تشمل:

	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -
	النتقاال� f	� 	لصلة باألنشطة 	ملدHجة # 	ألقسا� 	لو	T�H # هذ	 	لقسم 	لرئيسي  -

fM	 كاF 	النتقاR من صميم 	لوظيفة (على سبيل 	ملثاR، سائق)، ُيصنف 	لنشا6 حتت 	لفئا� 	ملناسبة  �الستثنا!�,: 
03111-03117

�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ غ� �ملصنفة � موضع ^خر039
�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � �نشطة �إلنتاb غ� �ألL�ّ غ� �ملصنفة � موضع ^خر0390

	لعمل حلساy 	ألسرT 	ملعيشية # "نشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ
| غ� 	ملصنفة # موضع �خر03900
	لعمل حلساy 	ألسرT 	ملعيشية # "نشطة 	إلنتا� غ� 	ألّ
| غ� 	ملصنفة # موضع �خر039000

�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � �نشطة �لتشييد04
يشمل:

3يع 	ألنشطة 	ل- تؤ�يها 	ملشاHيع 	لعائلية فيما يتعلق بأنشطة 	لتشييد سو	A للحصوR على 	لدخل "
 لتكوين H"¤ 	ملاR 	خلا�  -
	ألنشطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق باحلصوR على 	ملدخال�/	للو	¦� ألغر	� "عماR 	لتشييد  -

	الشتر	X # 	الجتماعا�/	لتدHيب 
	لدH	سا� 	ملتعلقة مباشرT بعمل 	لفر� # "نشطة 	لتشييد  -
	ألنشطة f	� 	لصلة بالبحث عن عمل "
 MنشاA عمل جتاNH ُتد�H # هذ	 	لقسم 	لرئيسي  -

	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -
# "قســــا� 	ألنشــــطة هذ�، ُيفتر� "F تكــــوF ترتيبا� 
قت 	لعمل غــــ� نظامية hM حد "بعد "
 "كثــــر مر
نة بوجه عا�  ملحوظــــة: 
 .A	لغد	 R

لفتر	� تنا Tلقص�	حة 	الستر	 �	معينة لفتر uلرئيسي "قسام	لقسم 	 	، ال يشمل هذ	هكذ
باملقاHنة ֲדا # 	لقطا> 	لنظامي. 

	ألنشــــطة 	ملرتبطة بفتر	� 	الســــتر	حة تلك من 	لعمل مصنفة # 	لفئة 	ملقابلة؛ 
على ســــبيل 	ملثاR، ُيصنف تنا
R 	ألكال� 	لســــريعة/

	لوجبا� حتت 15121 - تنا
R 	لوجبا�/	ألكال� 	لسريعة
 Rملا	لر"¤  uتكوين xال تعت ��خر hM لسياجا�	
	إلصالحا� 	لصغ�T 	ل- تتم # 	ملســــكن 	خلا�، 
حظائر 	ملزHعة،  �الســــتثنا!�,: 


تصنف حتت 06113 - 	لزخرفة، 
	لصيانة 
	إلصالحا� 	لصغ�T بنظا� نفذ� بنفسك
�ألنشطة �ألساسية: �قت �لعمل � �نشطة �لتشييد041

�قت �لعمل � �نشطة �لتشييد0411

	لتجصيص، 
تركيب 	أللو	~ 	لزجاجية، 
تغطية 	ألســــطح باملو	� 	لنباتية، 
قطع 	لزجا�،  ،yلطو	 �H يشــــمل: 

	لتبليط، 
تو¦يع 	لتوصيال� 	لكهربائية، 
صنفرT 	ألHضيا�،  ،THلنجا	

تركيب 
�H 	حلائط،  ،Fلدها	

	لسباكة، 


تركيب 	لسجا�
	لتشييد 
	إلصال~ ألغر	� تكوين H"¤ 	ملاR 	خلا�04111



٢٩٤

�لوقت باستخد�'  �لمتعلقة  �إلحصا!�,  1نتا/  2ليل 

بناA 	مل±R 	خلا�041111
	لتحسينا� 
	إلصالحا� 	لرئيسية للبيت041112


	لسطح ،y"ملر	
 R±ل- ُتجر+ للم	لرئيسية 	إلصالحا� 	
	إلضافا�، 
Mعا�T 	لتشكيل  تشمل: 

Mصال~ حظائر/¦H	ئب 	حليو	نا� 
	لد
	جن، 
مكاF 	لعمل، 
"سو	H/سياجا� 	حلقل، 
مر	فق 	لتخزين ملنتجا� 041113 Aبنا

Nلر	
	ملزHعة، 
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بالتشييد 
	إلصال~ ألغر	� تكوين H"¤ 	ملاR 	خلا�041119
04111xبالكامل Tملحد�	خلا� غ� 	 Rملا	 ¤"H تكوين �	إلصال~ ألغر	
	لتشييد 
� �ألخر041126�Bصال� �ملبا�، ��لطر�، ��لسد�� ��إلنشاE� تشييد


	إلنشاA	� 	ألخر+041120 �

	لطر�، 
	لسد ،Æملبا	صال~ M
تشييد 

	إلنشاA	� 	ألخر+؛ 
بناA "بنية كاملة، 
تركيبها 
Mكما�ا Æملبا	حتطيم  
Mعد	� موقع 	لبناA؛ 
هد� " يشمل: 

04113 ،Oينظمهــــا �ملجتمع �ملحلي فيمــــا يتعلق بالطر�، ��ملبا�، ��جلســــو sلرئيســــية �ل� ��نشــــطة �لشــــييد ��إلصالحا
}E ،لسد����

041130 ،Hجلســــو	
 ،Æملبا	
"نشــــطة 	لشــــييد 
	إلصالحــــا� 	لرئيســــية 	لــــ- ينظمها 	ملجتمــــع 	ملحلي فيمــــا يتعلق بالطــــر�، 
�M ،�

	لسد

�لتدOيب ��لد�Oسا� فيما يتعلق بالعمل � �نشطة �لتشييد � مشر�	 عائلي04114
	لتدHيب 
	لدH	سا� فيما يتعلق بالعمل # "نشطة 	لتشييد # مشر
> عائلي041140

	الســــتفا�i Tدمــــا� 	لتدHيب/	إلHشــــا� 	حلكومية؛ 
حضوH 	جتماعــــا� 	لعمل 	ل- تعقدهــــا 	لتعا
نيا�  يشمل: 
�M ،لتقنيا�	

H	بطا� 	جلهد 	لذ	½؛ 
حضوH 	حللقا� 	لدH	سية 	ملتعلقة بزيا�T 	إلنتاجية، 
	لتسويق، 
	لتكنولوجيا 

0411xبالكامل Sملحد�� ��قت �لعمل � �نشطة �لتشييد غ
�حلصوY على �ملدخال�/�للو�i< ألنشطة �لتشييد ألغر�E Fنتاb �ألسرS �ملعيشية0412

شر�B/�حلصوY على �ملدخال�/�للو�i< ألنشطة �لتشييد ألغر�E Fنتاb �ألسرS �ملعيشية04120
شر	A/	حلصوR على 	ملدخال�/	للو	¦� ألنشطة 	لتشييد ألغر	� Mنتا� 	ألسرT 	ملعيشية041200

� �لصلة: �لبحث عن عمل/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �لتشييد � مشر�	 عائلي042�N ألنشطة�
�لبحث عن عمل/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �لتشييد � مشر�	 عائلي0420

�لبحث عن عمل � �نشطة �لتشييد � مشر�	 عائلي04201
	لبحث عن عمل # "نشطة 	لتشييد # مشر
> عائلي042010
�لبحث عن/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �لتشييد كمشر�	 عائلي04202

	لبحث عن/MنشاA عمل جتاNH # "نشطة 	لتشييد كمشر
> عائلي042020
� �لصلة بأنشطة �لتشييد �لs تقو< ֲדا �ألسر �ملعيشية043�N ��النتقاال

� �لصلة بأنشطة �لتشييد �لs تقو< ֲדا �ألسر �ملعيشية0430�N ��النتقاال
� �لصلة بأنشطة �لتشييد �لs تقو< ֲדا �ألسر �ملعيشية04300�N ��النتقاال

	النتقاال� f	� 	لصلة بأنشطة 	لتشييد 	ل- تقو� ֲדا 	ألسر 	ملعيشية043000
تشمل:

	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -
	النتقاال� f	� 	لصلة باألنشطة 	ملدHجة # 	ألقسا� 	لو	T�H # هذ	 	لقسم 	لرئيسي  -

fM	 كانت 	النتقاال� من صميم 	لوظيفة (على ســــبيل 	ملثاR، ســــائق)، ُيصنف 	لنشا6 حتت 04111  �الســــتثنا!�,: 
04112 
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�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � �نشطة �لتشييد غ� �ملصنفة � موضع ^خر049
�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � �نشطة �لتشييد غ� �ملصنفة � موضع ^خر0490

�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � �نشطة �لتشييد غ� �ملصنفة � موضع ^خر04900
	لعمل حلساy 	ألسرT 	ملعيشية # "نشطة 	لتشييد غ� 	ملصنفة # موضع �خر049000

�ألسرS �ملعيشية � توف� �خلدما� للحصوY على �لدخل05
يشمل:

3يع 	ألنشطة 	ل- تؤ�يها 	ملشاHيع 	لعائلية فيما يتعلق بإنتا� 	خلدما� للحصوR على 	لدخل  -
	لعمل 	مل±| 	ملدفو> 	ألجر  -

	ألنشطة 	ل- تؤ�َّ+ فيما يتعلق باحلصوR على 	ملدخال�/	للو	¦� للعمل # "نشطة 	خلدما�  -
	الشتر	X # 	الجتماعا�/	لتدHيب 
	لدH	سا� 	ملتعلقة مباشرT بعمل 	لفر� # "نشطة 	خلدما�  -

NHعمل جتا AنشاM 
	ألنشطة f	� 	لصلة بالبحث عن عمل "  -
	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -

# "قسا� 	ألنشطة هذ�، ُيفتر� "F تكوF ترتيبا� 
قت 	لعمل غ� نظامية hM حد "بعد "
 "كثر مر
نة بوجه عا� باملقاHنة ֲדا # 	لقطا>  ملحوظة: 

	ألنشــــطة 	ملرتبطة بفتر	�  .A	لغد	 R

لفتر	� تنا Tلقص�	حة 	الســــتر	 �	معينة لفتر uلرئيســــي ال يشــــمل "قســــام	لقســــم 	 	هذ F، فإ	هكذ
	لنظامي. 
	الســــتر	حة تلك من 	لعمل تصنف # 	لفئة 	ملقابلة؛ 
على ســــبيل 	ملثاR، يصنف تنا
R 	ألكال� 	لســــريعة/	لوجبا� حتت 15121 - تنا
R 	لوجبا�/

	ألكال� 	لسريعة
	خلدما� 	ملقدمة لالستخد	� 	لنهائي 	خلا� ال تعتx عمًال ضمن حد 	إلنتا� 	لد	خل # نطا� نظــا� 	حلسابا� 	لقومية 
ُتصنف حتت  �الستثنا!�,: 
	لقســــمني 	لرئيســــيني 05 
 06. "ما 	خلدما� غ� 	ملدفوعة 	ألجر 	ملقدمة hM 	ألســــر 	ملعيشــــية 	ألخر+ "
 على "ســــا¤ طوعي فإ¯ا تصنف حتت 	لقسم 

	لرئيسي 07
�ألنشطة �ألساسية: �قت �لعمل � توف� �خلدما� للحصوY على �لدخل051

بيع �ألغذية ��إلجتاO ֲדا0511
05111�Eعد�� �بيع �ألغذية ��ملشر�با

	لطهي، 
Mعد	� 
تعبئة 	ألغذية 
	ملشر
با�  -
NHلفو	 Xلالستهال Tملعد	با� 
بيع 	ألغذية 
	ملشر  -

"نشطة توHيد 	ألغذية 
بيع 	لوجبا� 	ملحمولة  -
ر	� 	ألغذية 
	ملشر
با�051111 Mعد	�/تعبئة §ضِّ
ر	� 	ألغذية 
	ملشر
با�051112 بيع/توصيل §ضِّ
Mقامة "كشاX بيع 	ألغذية؛ 
تنظيفها 
صيانتها051113
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بإعد	� 
بيع 	ألغذية 
	ملشر
با�051119
05111xبالكامل Tملحد�	با� غ� 
Mعد	� 
بيع 	ألغذية 
	ملشر
05112Sلبسيطة، ��لبيع من با, لبا,، ��لبيع � �لطريق، ��لبيع باملنا��� SOلتجا�

يشمل:

	ملستعملة # مو	ضع ثابتة، 
"ماكن مفتوحة، 
"ماكن مغلقة Tجلديد	لسلع 	بيع  Tعا�M  -

شر	A 	لسلع بغر� Mعا�T بيعها  -
 ،03122 
بيع 	لســــلع 	ل- "نتجها صاحبها # 	لقســــمني 	لرئيسيني 02 
 03 ُيصنف حتت 	لفئتني 02122  ملحوظة: 

على 	لتو	|
 Nل- ¥ر	ملنطقة 	 hM Rالنتقا	يصنف  ،T	لبيع باملنا�	

	لبيع # 	لطريق  yلبا yفيمــــا يتعلق بالبيع من بــــا ملحوظة: 
 xلك، ُتعتf مــــع
فيهــــا 	لبيــــع حتت 	لقســــم 053 - 	النتقــــاال� f	� 	لصلة بتوف� 	خلدمــــا� للحصوR على 	لدخل. 
 Rالنتقا	قت 
 �Hُيد
	النتقاال� "ثناA 	لتو	جد # 	ملنطقة 	لعامة 	ل- ¥رN فيها 	لبيع 
	لبيع باملنا�	T من صميم  	لنشا6 

051123 
# 	لفئتني 051122 
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	لتجاTH 	لبسيطة051121
	لبيع 
	لشر	A # مكاF معتا� "
 موضع ثابت تشمل: 

051122yلبا yلبيع من با	
Tحجر hM Tمن حجر
 ،Çمب hM Çمن مب
	لبيع عن طريق 	لذهاy من بيت hM بيت،  يشمل: 


	لتجاTH 	ملتنقلة 	ألخر+051123 T	لبيع باملنا�	
	لبيع # 	لطريق، 
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بالتجاTH 	لبسيطة 
"نشطة 	لبيع051129
05112xبالكامل Sملحد�� ��لتجاSO غ

توف� خدما� �إلصال�، ��لتركيب ��لصيانة0512
05121�Eعد�� �لتجهيز��، ��لتركيب، �شحذ �لُعد�، �صيانة �Eصال� �لُعد� ��آلال

Mعد	� 	لتجهيز	�، 
	لتركيب، 
شحذ 	لُعد�، 
صيانة 
Mصال~ 	لُعد� 
	آلال�051210
05122�Eصال� �ملركبا

Mصال~ 	ملركبا�051220
Eصال� �ألمتعة �لشخصية05123

Mصال~ 	ألمتعة 	لشخصية051230
Hتق 	ملالبس، 
Mصال~ 	ألحذية، 
	حلقائب يشمل: 

Eصال� �متعة �ألسرS �ملعيشية05124
Mصال~ "متعة 	ألسرT 	ملعيشية051240


	ألصنا@ 	لكتانية ،ªألثا	
 ،Tألجهز	صال~ M يشمل: 
توف� �خلدما� �لتجاOية ��ملهنية0513

تأج� �لغر�، ��ماكن �لنو< ��ألعماY �ملرتبطة ֲדا05131
تأج� 	لغر@، 
"ماكن 	لنو� 
	ألعماR 	ملرتبطة ֲדا051310
05132Hحتصيلها؛ ��لنقد �ألجن� Yألمو�� Fقر�E

051320Èألجن	لنقد 	حتصيلها؛ 
 R	ألمو	 �	قرM
�ة، ��لترميز05133oلطباعة على �آللة �لكاتبة، �جتهيز �لنصو�، ��ل�

	لطباعة على 	آللة 	لكاتبة، 
جتهيز 	لنصو�، 
	ل�xة، 
	لترميز051330
� �لصلة05134�N ��ملحاسبة، �مسك �لدفاتر، ��خلدما� �لقانونية ��خلدما

	ملحاسبة، 
مسك 	لدفاتر، 
	خلدما� 	لقانونية 
	خلدما� f	� 	لصلة051340
�لتدOيس �خلصوصي05135

	لتدHيس 	خلصوصي051350
توف� �خلدما� �لطبية �خدما� عالb �ألسنا�05136

051360Fألسنا	خدما� عال� 
توف� 	خلدما� 	لطبية 
05137Sلتمريض/�ملد���� �توف� خدما

051370T	
توف� خدما� 	لتمريض/	ملد	
توف� خدما� �لرعاية �لشخصية0514

توف� خدما� �لرعاية �لشخصية05141
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توف� خدما� 	لرعاية 	لشخصية051410
Aلبغا	
قص 	لشعر، 
تصفيف 	لشعر، 
	ملعاجلا� 	لتجميلية، 
تدHمي "ظافر 	ليدين/	لقدمني، 
	لتدليك،  تشمل: 

توف� �لرعاية �لصحية غ� �ملهنية05142
توف� 	لرعاية 	لصحية غ� 	ملهنية051420

نقل �لبضائع ��لركا,0515
يشمل:

 yH	لقو	
�خر�؛  hM نا�	حليو	ل- جترها 	لعربا� 	
قيا�T 	ملركبا� 	آللية، 
	ملركبا� 	ل- تعمل باليدين 
	لقدمني،   -
	لشر	عية/قو	yH 	لتجديف، 
	لصنا��M ،R؛ 
قيا�T 	لطائر	�

³ل 
شحن 	لبضائع  -
��خر hM yH	لقو	
صيانة 
Mصال~ 	ملركبا�،   -


	لشحنا� ،yلركا	 Hنتظا	  -
نقل �لبضائع05151

نقل 	لبضائع051510
نقل �لركا,05152

051520yلركا	نقل 
�خلدما� �ملdلية �ملدفوعة �ألجر0516

توف� �خلدما� �ملdلية �ملدفوعة �ألجر05160
توف� 	خلدما� 	مل±لية 	ملدفوعة 	ألجر051600

يشمل:
uعين 
3يع 	ألعماR 	ل- يقو� ֲדا 	لعماR 	مل±ليوF كوظيفة  Hئيسية للحصوR على 	ألجر نقد� "  -

06 
3يع "نو	> 	ألنشطة 	ملحد�T # 	لقسمني 	لرئيسيني 05   -
0517��الجتماعا�/�لتدOيب ��لد�Oسا

05170��لتدOيب ��لد�Oسا� فيما يتعلق بالعمل � �نشطة �خلدما
	لتدHيب 
	لدH	سا� فيما يتعلق بالعمل # "نشطة 	خلدما�051700

يشمل:
	الستفا�i Tدما� 	لتدHيب/	إلHشا� 	حلكومية  -

حضوH 	جتماعا� 	لعمل 	ل- تعقدها 	لتعا
نيا� 
H	بطا� 	جلهد 	لذ	½  -
�M ،لتقنيا�	

	لتكنولوجيا  ،�	Hملها	ملتعلقة برفع مستو+ 	سية 	Hلد	حللقا� 	 Hحضو  -

051xملحد� بالكامل� ��قت �لعمل � توف� �خلدما� للحصوY على �لدخل غ
� �لصلة: �لبحث عن عمل/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �خلدما� � مشر�	 عائلي052�N ألنشطة�

�لبحث عن عمل/EنشاB عمل جتاZO � �نشطة �خلدما� � مشر�	 عائلي0520
�لبحث عن عمل � �نشطة �خلدما� � مشر�	 عائلي05200

	لبحث عن عمل # "نشطة 	خلدما� # مشر
> عائلي052000
� �لصلة بتوف� �خلدما� للحصوY على �لدخل053�N ��النتقاال

� �لصلة بتوف� �خلدما� للحصوY على �لدخل0530�N ��النتقاال
� �لصلة بتوف� �خلدما� للحصوY على �لدخل05300�N ��النتقاال
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	النتقاال� f	� 	لصلة بتوف� 	خلدما� للحصوR على 	لدخل053000
تشمل:

	النتقاhM R مكاF 	لعمل 
منه  -
	النتقاال� فيما يتعلق باألنشطة 	لو	T�H # هذ	 	لقسم 	لرئيسي  -

fM	 كانت 	النتقاال� من صميم 	لوظيفة (على ســــبيل 	ملثاR، ســــائق)، ُيصنف 	لنشــــا6 حتت قســــم  �الســــتثنا!�,: 
	ألنشطة 	ملناسب # هذ	 	لقسم 	لرئيسي

�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � توف� �خلدما� للحصوY على �لدخل غ� �ملصنف � موضع ^خر059
�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � توف� �خلدما� للحصوY على �لدخل غ� �ملصنف � موضع ^خر0590

�لعمل حلسا, �ألسرS �ملعيشية � توف� �خلدما� للحصوY على �لدخل غ� �ملصنف � موضع ^خر05900
	لعمل حلساy 	ألسرT 	ملعيشية # توف� 	خلدما� للحصوR على 	لدخل غ� 	ملصنف # موضع �خر059000

توف� �خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر لالستخد�< �لنهائي �خلا� ��خل �ألسرS �ملعيشية06
يشمل:


تقدميه A	لغذ	 �	عدM  -
�خر� للمسكن 
	ملناطق 	ملحيطة hM لكنس	
	لتنظيف،   -

	لعناية باملالبس  -
3يع جو	نب 	لتدب� 	مل±|  -

	لتسو�  -
	النتقاال� فيما يتعلق باألنشطة # هذ	 	لقسم 	لرئيسي  -

	خلدما� 	مل±لية غ� 	ملدفوعة 	ألجر لالســــتخد	� 	لنهائي 	خلا� �	خل 	ألســــرT 	ملعيشــــية تعتx عمًال فيما يتعلق �د 	إلنتا� 	لعا� (	لعمل  ملحوظة: 
	مل±|) 
ليس فيما يتعلق �د 	إلنتا� 	لد	خل # نطا� نظا� 	حلسابا� 	لقومية

�ألنشطة �ألساسية: �قت �لعمل � توف� �خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر لالستخد�< �لنهائي �خلا�061
�خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر0611

SO��E �ألغذية06111
Mعد	� 	لوجبا�/	ألكال� 	لسريعة061111
تقدمي 	لوجبا�/	ألكال� 	لسريعة061112
	لتنظيف بعد Mعد	� 	لغذ	A/	لوجبا�/	ألكال� 	لسريعة061113
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بإ�	TH 	ألغذية061119
06111xبالكامل Tملحد�	ألغذية غ� 	 TH	�M
تنظيف 
صيانة 	ملسكن 
	ألماكن 	ملحيطة به06112

�لتنظيف �لد�خلي061121
�خر�؛ 
	لكنس، 
	لكنس باملكنسة 	لكهربائية، 
	لغسل،  hM ملطبخ	
اما�،  	لتنظيف 	لر
تيq للغر@، 
	حلمَّ يشمل: 

غســــل 	لنو	فد، 
ترتيب 	لبيت؛  ،Hلغبا	نفض 
 ،�Hأل	اللتقا6 من 	

	لترتيب،  ،Tَّألِســــر	ִדيئة 

	لتنظيف باحلك، 


تلميع/تشميع 	ألHضيا� 
	ألثاª؛ 
	لتنظيف 	ملوUي
	لتنظيف 	خلاHجي061122

 Tملغطا	 �Hأل	قطع 

حو� 	لسباحة، 
	لو	جهة، 
	لرصيف  ،Aلفنا	
 ،y"للمر qتي
	لتنظيف 	خلاHجي 	لر يشمل: 
بالنجيل، 
	ملبÇ 	مللحق، �M؛ 
3ع "
H	� 	لشجر، 
جر@ 	لثلج، 
تركيب نو	فذ 	لعو	صف

Mعا�T 	لتصنيع؛ 
	لتخلص من 	لقمامة061123
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061124 Tملغطا	 �Hأل	قطع /Aلفنا	ملحيطة/	لســــاحا� 	صيانة 
	لعناية باحلديقة 	خلاHجية، 
حتســــني 	ملنظــــر 	لطبيعي، 
	لتقليم، 
بالنجيل


	لغاليا� 
	ملد	فئ)061125 ،F	لعناية باألفر	لك f # مبا) �	لتدفئة 
	إلمد	� بامليا
Mجر	A ´تلف ترتيبا� 	ألسرT 	ملعيشية061126


ضع 
اية 	ألســــبو>؛  تلــــف "نو	> ترتيبــــا� 	ملها� # 	لبيت، 
# 	لبيت 	ملخصص لقضاA عطلة̄   ́A	جرM يشــــمل: 
 �
	ألغذية # 	لد
الy لتخزينها؛ 
ترتيب 	ملالبس ليستخدمها "فر	� 	ألسرT 	ملعيشية مباشرT؛ 
MحضاH 	لxيد من صند
	لxيد؛ 
تعليق 	لســــتائر؛ 
	النتقاhM R مكاF جديد للعيش فيه؛ 
	لعناية بالزهوH 	لد	خلية؛ 
	لتعبئة/	لتفريغ فيما يتعلق 

بالقيا� برحلة "
 	لتخلص/	إل¦	لة "
 	لتخزين
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بتنظيف 
صيانة 	ملسكن 
	ألماكن 	ملحيطة به061129
06112xبالكامل Tملحد�	ملحيطة به غ� 	ألماكن 	
تنظيف 
صيانة 	ملسكن 
�لزخرفة ��لصيانة ��إلصالحا� �لصغ�S بنظا< نفذ' بنفسك06113

حتسني، 
صيانة 
Mصال~ 	ملساكن بنظا� نفذ� بنفسك061131
تركيب 
خدمة 
Mصال~ 	ألمتعة 	لشخصية 
"متعة 	ألسرT 	ملعيشية061132


	لسلع  ªألثا	
جتميع معد	� 
"جهزT 	ألسرT 	ملعيشية، 
تنظيف/خدمة/ Mصال~ "جهزT 	ألسرT 	ملعيشية،  يشمل: 
	ملعمرT 	ألخر+

061133Tلصغ�	إلصالحا� 	
صيانة 	ملركبا� 
�M ،جا�	Hلد	

	لدH	جا� 	لناHية،  ،�	Hللسيا Tلصغ�	إلصالحا� 	
	لتنظيف، 
	لتشحيم  تشمل:  

	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ f	� 	لصلة بالزخرفة 
	لصيانة 
	إلصالحا� 	لصغ�T بنظا� نفذ� بنفسك061139
06113x بالكامل Tملحد�	بنفسك غ�  �	لزخرفة، 
	لصيانة 
	إلصالحا� 	لصغ�T بنظا� نفذ
06114Yلنعا�� ��لعناية باملنسوجا

	لغسل 	ليد
N؛ تعبئة/تفريغ 	لغسالة 	آللية061141
061142�HحضاM
 ،�جتفيف 	لغسيل؛ 
نشر
	لكي/	لكبس061143
	لفر¦، 
	لطي، 
	لتخزين061144
	لرتق/	إلصال~ 
	لعناية باملالبس؛ 
تنظيف 
تلميع 	ألحذية061145
061149Rلنعا	
	لعناية 	ملحد�T 	ألخر+ باملنسوجا� 
06114xبالكامل Tملحد�	غ�  Rلنعا	
	لعناية باملنسوجا� 
06115Ldمل� ��لتدب

061151(�M ،لكابلي	 Fلتلفزيو	
�فع فو	ت� 	ألسرT 	ملعيشية (	ملر	فق، 
Mعد	� 	مليز	نية، 
	لتنظيم، 
	لتخطيط061152
بيع، 
تصريف "صوR 	ألسرT 	ملعيشية061153
	لتدب� 	مل±| 	ملحد� 	آلخر061159
06115xملحد� بالكامل	مل±| غ� 	لتدب� 	
Oعاية �حليو�نا� �ملدللة06116

	لرعاية 	ليومية مبا # fلك 	لتغذية، 
	لتنظيف، 
	لتهيئة، 
	لتمشية061161
"خذ 	حليو	نا� 	ملدللة للرعاية 	لبيطرية061162
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�لوقت باستخد�'  �لمتعلقة  �إلحصا!�,  1نتا/  2ليل 

	لرعاية 	ملحد�T 	ألخر+ للحيو	نا� 	ملدللة061169
06116xبالكامل Tملحد�	ملدللة غ� 	نا� 	حليو	عاية H

�لتسو�0612
� �لصلة06121�N لسلع ��ألنشطة� Bلتسو� لـ/شر��

يشمل:
شر	A 	لسلع 	الستهالكية 
	لر"Uالية  -

	ستعر	� معر
ضا� 	لو	جها�   -
	ستطال> 
مقاHنة "سعاH 	ملنَتج   -

	لتسو� على 	إلنترنت  -
ملحوظة:

	النتقاال� hM 	ملتاجر 
منها تصنف حتت 	لقسم 062  -

 مقاHنتها فيما يتعلق بسلعة/منَتج معني # 	لذهن ُيصنف " Hألســــعا	ســــتطال> 	لتســــو� بغر� 	مركز  # Rلتجو	  -

Tملحد�	ملجموعا� 	حتت 
	لتسو� لـ/شر	A 	لسلع 	الستهالكية061211

	لتســــو� لـ/شــــر	A 	لســــلع 	الســــتهالكية: 	ملنتجا� 	لغذ	ئية 
	للو	¦� 	مل±لية (	لبقالة بأنو	عها)؛ 
	ملأكوال�  يشمل: 
	ملحمولة؛ 
	للو	¦� 	لطبية؛ 
	للو	¦� 	ملدHسية؛ 
	لب±ين؛ 
	ملالبس

	لتسو� لـ/شر	A 	لسلع 	ملعمرT/	لر"Uالية061212
R±مل	

	ملعد	�؛ 
	ألثاª؛  �	

	ألجهزT 	مل±لية، 
	أل� ،�	Hلسيا	 يشمل: 

	ستعر	� معر
ضا� 	لو	جها�061213
�خر� غ� 	ملتصل باستطال>  hM ملســــتعملة	ألصنا@ 	 �	ســــو"

MلقاA نظرT ســــريعة على 	ملتاجر،  Rلتجو	 يشــــمل: 

Tسلع §د� Hسعا"
	ألنشطة 	ملحد�T 	ألخر+ 	ملتعلقة بالتسو� لـ/شر	A 	لسلع 
	ألنشطة f	� 	لصلة061219
06121xبالكامل Tملحد�	لصلة غ� 	 �	f ألنشطة	
	لتسو� لـ/شر	A 	لسلع 
� �لصلة06122�N ألنشطة�� ��لتسو� لـ/�الستفا�S باخلدما

يشمل:
�M ،عيد	ملو	حتديد 
 ،Hألسعا	اتفية فيما يتعلق باستطال> �	ملكاملا� 	  -

MعطاA 	لتعليما� hM عامل 	لتصليح، 
عماR 	لتركيب  -
	لذهاhM y مكاF 	خلدمة  -

تصنف 	الستفا�É Tميع "نو	> 	خلدما� 	حلكومية حتت 061227 ملحوظة: 
 
تصنف 	الســــتفا�i Tدما� 	لرعاية 	لشــــخصية 
	لرعاية 	لصحية/	لطبية للشــــخص f	ته حتت 15141 " ملحوظة: 

15142

تصنــــف 	الســــتفا�i Tدمــــا� 	لتعليم، 
	لتدHيب 
	خلدمــــا� 	ألخر+ f	� 	لصلة للشــــخص f	ته حتت  ملحوظة: 
12 
	لقسمني 	لرئيسيني 09 

ُيصنف 	النتقاhM R مكاF 	خلدمة 
منه حتت 062 ملحوظة: 
ُيصنف 	النتظاH # مكاF 	خلدمة حتت 	لقسم 	ملناسب # هذ	 	لقسم 	لرئيسي ملحوظة: 

	لتسو� لـ/	الستفا�i Tدما� 	إلصال~ 
	لصيانة061221
	لتسو� لـ/	الستفا�T باخلدما� 	إل�	Hية061222

خدما� 	ألعماR 	ملصرفية، 
	خلدما� 	لقانونية، 
	لتأج�، 
�فع فو	ت� 	خلدما� 	ملقدمة، 
	ستخد	� 	جلها¦  تشمل: 
	آل| لصر@ 	لنقو�، 
HMساR 	خلطابا� بالxيد
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	لتسو� للحصوR على خدما� 	لرعاية 	لشخصية (ليست للشخص نفسه)061223
	لتسو� للحصوR على خدما� 	لرعاية 	لطبية 
	لصحية (ليست للشخص نفسه)061224
	لتسو� لـ/	الستفا�i Tدما� Hعاية 	لطفل061225
	لتسو� للحصوR على 	خلدما� 	لتعليمية061226
	الستفا�T باخلدما� 	حلكومية/	لعامة061227
	لتسو�/	الستفا�T باخلدما� 	ملحد�T 	ألخر+061229
06122xبالكامل Tملحد�	لصلة غ� 	 �	f ألنشطة	
	لتسو� لـ/	الستفا�T باخلدما� 

061xملحد� بالكامل� ��قت �لعمل � توف� �خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر لالستخد�< �لنهائي �خلا� غ
� �لصلة بتوف� �خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر062�N ��النتقاال

� �لصلة بتوف� �خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر0620�N ��النتقاال
� �لصلة بتوف� �خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر06200�N ��النتقاال

	النتقاال� f	� 	لصلة بتوف� 	خلدما� 	مل±لية غ� 	ملدفوعة 	ألجر062000
قيا�T 	لسياTH بنفسه "
 توصيل "حد "فر	� 	ألسرT 	ملعيشية بالسياhM TH 	ألماكن 
منها تشمل: 

�خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر غ� �ملصنفة � موضع ^خر069
�خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر غ� �ملصنفة � موضع ^خر0690

�خلدما� �ملdلية غ� �ملدفوعة �ألجر غ� �ملصنفة � موضع ^خر06900
	خلدما� 	مل±لية غ� 	ملدفوعة 	ألجر غ� 	ملصنفة # موضع �خر069000

	ألنشطة 	لقص�T 	ألمد 	ل- ال مكاF �ا # 	ألقسا� 	ألخر+ تشمل: 

توف� خدما� منح �لرعاية غ� �ملدفوعة �ألجر ألفر�� �ألسرS �ملعيشية07
يشمل:

 Tألســــر	 �	ألفر Tملوفر	لرعاية 	لك f # ملعيشــــية للفر� مبا	 Tألســــر	 # Hلكبا	
 Rألطفا	ألجر لرعاية 	ملدفوعة 	ملتعلقة باخلدما� غ� 	ألنشــــطة 	3يع   -
	ملعيشية 	ملرضى "
	ملعوقني

	النتقاال� فيما يتعلق باألنشطة # هذ	 	لقسم 	لرئيسي  -
ألغر	� "نشطة Hعاية 	ألطفاR، سيتعني على 	لبلد	F" F حتد� حد� "على للسن. 
يتمثل "حد معاي� 	ختياf Hلك 	حلد # 	لنص على سن  ملحوظة: 

# حالة عد� 
جو� fلك 	لقانوF # 	لبلد، يكوF حد 	لســــن هو 	لســــن  .Hلكبا	@ من 	شــــرM F
§د� قانونu ال ميكن "�Ê منه "F ُيترX طفل 
حد� بد


حدهم بد
H Fعاية 
Mشر	@ �	ئمني Rألطفا	 Xتر �	ملقبوR طبقu للعر@ "
 	لعا�T 	لذN ميكن عند
خدما� منح 	لرعاية غ� 	ملدفوعة 	ألجر لألسرT 	ملعيشية للشخص متثل "نشطة عمل ”غ� �	خلة # نطا� نظا� 	حلسابا� 	لقومية“ ملحوظة: 

15142 
يصنف 	حلصوR على خدما� منح 	لرعاية حتت 	لبندين 15141  ملحوظة: 
تصنف خدما� منح 	لرعاية غ� 	ملدفوعة 	ألجر لألسر 	ملعيشية 	ألخر+ حتت 	لقسم 	لرئيسي 08 �ستثنا!: 

�ألنشطة �ألساسية: �قت �لعمل � توف� خدما� منح �لرعاية غ� �ملدفوعة �ألجر ألفر�� �ألسرS �ملعيشية071
0711Yعاية �ألطفاO

Oعاية �ألطفاY/�لرعاية �لبدنية07111
Hعاية 	ألطفاR بوجه عا�071111

3يع 	ألنشــــطة f	� 	لصلة برعاية 	ألطفاR 	لصغاH جد� (على سبيل 	ملثاR، 	لبالغوF من 	لعمر من صفر -  تشــــمل: 

	لتغذية/	إلHضا>، 
	لتنظيف،  ،Rألطفــــا	ئمــــني: ³ل 	� uف	شــــرM
"Hبــــع ســــنو	�) "
 	ألطفاR 	لذين ËتاجوH Fعاية 


	لتحميم، 
تغي� 	حلفاضا�
فيما يتعلق برعاية 	ألطفاR 	ألكx سنu، تصنف "نشطة منح 	لرعاية حتت 0711 ملحوظة: 
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071112tقا/ �ألطفا�=
ִדيئة �ألطفاt للتوجه =Y �ملد�سة071113
071114tمنح �لرعاية �لشخصية لألطفا
071115tمنح �لرعاية �لطبية/�لصحية لألطفا
071119tألخر` لألطفا� �لرعاية �لبدنية �ملحد/
07111xبالكامل �عاية �ألطفاt/�لرعاية �لبدنية غv �ملحد/
تعليم 	ألطفا2، 
تد�يبهم 
مساعدִדم07112

071121tتعليم �ألطفا
071122t�2للعب �2لتحد� مع �ألطفا ،sلقر��
071123tمنح �لدعم �لعاطفي لألطفا
)نشطة �لتعليم، �2لتد�يب �2ملساعد �ملحد/ �ألخر`071129
	صطحاd 	ألطفا2 �� 	ألماكن07113

يصنــــف 2قــــت �النتقاY= t مكاB �خلدمة 2منه حتت 072 - �النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 منح �لرعاية  ملحوظة: 
غv �ملدفوعة �ألجر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية

ُيد�o �النتظا� . �لقسم �ملناسب . هذ� �لقسم �لرئيسي ملحوظة: 
�صطحا( �ألطفاt للحصوt على �خلدما3 �لشخصية071131
�صطحا( �ألطفاt للحصوt على �خلدما3 �لطبية/�لصحية071132
�صطحا( �ألطفاY= t �ملد�سة، 2مر�كز �لرعاية �لنها�ية071133
�صطحا( �ألطفاY= t �أللعا( �لرياضية، �2لد�2~، =¸071134
071135 vالجتماعية )2 غ� tيا��3 للمتاحف 2نزها3 مماثلة؛ 2تنســــيق )2 تسهيل )نشطة �ألطفاZ2 ،3حال� . tخذ �ألطفا(

�ملتعلقة باملد�سة
�صطحا( �ألطفاY= t )ماكن gد/ )خر`071139
07113xبالكامل �صطحا) �ألطفا( Y= tماكن غg vد/
مالحظة 	ألطفا2 (	لرعاية 	لسلبية)07114

مالحظة �ألطفاt (�لرعاية �لسلبية)071140
تشمل:

�عايــــة �ألطفــــاt بدB2 �ملشا�كة �لفعلية �ملتضمنة . 07111-07113  -
�صد �ألطفاt 2هم يلعبوB . �خلا�o )2 )ثناs �لنو\، 2تأمني بيئة مأمونة  -

�لتو�جد كشخص ��شد يطمئن �ألطفاY= t �للجوs =ليه   -
�إلشر�[ على �أللعا(  -

�عاية 	لكبا�0712
�عاية 	لكبا�/	لرعاية 	لبدنية07121

منح �لرعاية �لشخصية للكبا�071211
منح �لرعاية �لطبية/�لصحية للكبا�071212
�لرعاية �لبدنية �ملحد/ �ألخر` للكبا�071219
07121xبالكامل �عاية �لكبا�/�لرعاية �لبدنية غv �ملحد/
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�عاية �لكبا�/�ملساند �لعاطفية07122
�عاية �لكبا�/�ملساند �لعاطفية071220
	صطحاd 	لكبا� �� 	ألماكن07123

يصنــــف 2قــــت �النتقاY= t مكاB �خلدمة 2منه حتت 072 - �النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 منح �لرعاية  ملحوظة: 
غv �ملدفوعة �ألجر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية

يد�o �النتظا� . �لقسم �ملناسب . هذ� �لقسم �لرئيسي ملحوظة: 
�صطحا( �لكبا� للحصوt على �خلدما3 �لشخصية071231
�صطحا( �لكبا� للحصوt على �خلدما3 �لطبية/�لصحية071232
�صطحا( �لكبا� للتسو!071233
�صطحا( �لكبا� =Y �ألنشطة �الجتماعية071234
�صطحا( �لكبا� =Y �ألماكن �لثقافية، �2لرياضية �2لترفيهية071235
�صطحا( �لكبا� =Y �ألماكن �ملحد/ �ألخر`071239
07123xبالكامل �صطحا) �لكبا� =( Yماكن غg vد/

071xملحد�� بالكامل	 bملعيشية غ	ألسر� 	 �	ألجر ألفر	ملدفوعة 	 bلرعاية غ	خدما) منح  bتوف v لعمل	قت 

	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية072

	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجرألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية0720
	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية07200

�النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 منح �لرعاية غv �ملدفوعة �ألجر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية072000
قيا/ �لسيا� بنفسه )2 توصيل )حد )فر�/ �ألسر �ملعيشية =Y �ألماكن 2منها تشمل: 

توفb خدما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية غb 	ملصنفة v موضع ªخر079
توفb خدما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية غb 	ملصنفة v موضع ªخر0790

توفb خدما) منح 	لرعاية غb 	ملدفوعة 	ألجر ألفر	� 	ألسر� 	ملعيشية غb 	ملصنفة v موضع ªخر07900
توفv خدما3 منح �لرعاية غv �ملدفوعة �ألجر ألفر�/ �ألسر �ملعيشية غv �ملصنفة . موضع ±خر079000

08xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
توفb خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
يشمل:

�خلدما3 �لطوعية �2إللز�مية على حد سو�s ملنفعة )فر�/ �ملجتمع �ملحلي فضًال عن �ملساعد غv �ملدفوعة �ألجر �ملقدمة لألسر �ملعيشية �ألخر` (مثل   -
(B�v�2جل s�2ألصدقا ،)ألسر �ملعيشية لألقا��

�النتقاال3 فيما يتعلق باألنشطة . هذ� �لقسم �لرئيسي  -
)نشطة �خلدما3 . هذ� �لقسم �لرئيسي تعتX عمًال فيما يتعلق ³د �إلنتاo �لعا\ 2لكن ليس فيما يتعلق ³د �إلنتاo �لد�خل . نطا! نظا\  ملحوظة: 

�حلسابا3 �لقومية
081xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
	ألنشطة 	ألساسية: 
قت 	لعمل v توفb خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 

0811xألخر	ملعيشية 	ألجر لألسر 	ملدفوعة 	 bملساعد� غ	
�ملساعد �ملباشر غv �ملدفوعة �ألجر �ملقدمة لألسر �ملعيشية �ألخر` 2ليس عن طريق جهد منظم تشمل: 

08111xألخر	ملعيشية 	ملساعد� لألسر 	مل·ليا� على سبيل 	 bلتدب	
	لصيانة 
=عد�/ 2تقدمي �لوجبا3 على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081111
�لتنظيف �2لصيانة على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081112



٣٠٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لعناية باملنسوجا3 على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081113
�لتدبv �مل�Ú على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081114
�لعناية باحليو�نا3 �ملدللة على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081115
�ملساعد �ملحد/ �ألخر` لألسر �ملعيشية �ألخر`081119
08111xملحد/ين بالكامل� vلألسر �ملعيشية �ألخر` غ �لصيانة �2لتدبv �ملÚلياB على سبيل �ملساعد
08112xألخر	ملعيشية 	ملساعد� لألسر 	خلدما) على سبيل 	
	لتسوu لـ/شر	( 	لسلع 

081121�لتسو! لـ/شر�s �لسلع على سبيل �ملساعد
081122�لتسو! لـ/شر�s �خلدما3 على سبيل �ملساعد
081129)نشطة �لتسو!/�لشر�s �ملحد/ �ألخر` على سبيل �ملساعد
08112xملحد/ين بالكامل� vلألسر �ملعيشية �ألخر` غ �لتسو! لـ/شر�s �لسلع �2خلدما3 على سبيل �ملساعد
08113xألخر	ملعيشية 	ملساعد� لألسر 	على سبيل  xألخر	) 	إلنشا(	
تشييد، 
جتديد 
�صال¤ 	ملساكن 

تشييد، 2جتديد 2=صال» �ملساكن �2إلنشا3�s �ألخر` على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081130
08114xألخر	ملعيشية 	ملساعد� لألسر 	مل·لية على سبيل 	
�صالحا) 	لسلع 	الستهالكية 

=صالحا3 �لسلع �الستهالكية �2ملÚلية على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081140
08115xألخر	ملعيشية 	ملساعد� لألسر 	لعمل على سبيل 	
	ملساعد� غb 	ملدفوعة 	ألجر v 	ملشر
] 	لتجا�~/	ملز�عة 

�ملساعد غv �ملدفوعة �ألجر . �ملشر�2 �لتجا�'/�ملز�عة �2لعمل على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081150
08116xألخر	ملعيشية 	ملساعد� لألسر 	ألطفا2 على سبيل 	عاية �

�عاية �ألطفاt على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081160
08117xألخر	ملعيشية 	ملساعد� لألسر 	لكبا� على سبيل 	عاية �

�عاية �لكبا� على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`081170
�ملساعد . rاt �لنقل لألسر �ملعيشية �ألخر`08118

�ملساعد . rاt �لنقل لألسر �ملعيشية �ألخر`081180
	خلدما) 	ل} ينظمها 	ملجتمع 	ملحلي0812

	ألعما2 	ل} ينظمها 	ملجتمع 	ملحلي: 	لطهي لالحتفاال) 	جلماعية، �½ 08121
�ألعماt �لV ينظمها �ملجتمع �ملحلي: �لطهي لالحتفاال3 �جلماعية، =¸081210
08122(½� ،u	ألسو	

�عد	� E�P 	ملجتمع 	ملحلي، 
تنظيف (	لشو	�]،  bتطه
	لعمل v �صال¤ 	لطرu/	ملبا6، 

�لعمل . =صال» �لطر!/�ملبا?، 2تطهv 2=عد�/ )�0 �ملجتمع �ملحلي، 2تنظيف (�لشو���، �2ألسو�!، =¸)081220
08123xألخر	لثانوية 	ألماكن 	
 ،xلقر	ملحلي �� 	ملجتمع 	لقائمة على 	ملساعد� 	تقدمي  v لعمل	
	لتنظيم 

�لتنظيم �2لعمل . تقدمي �ملساعد �لقائمة على �ملجتمع �ملحلي =Y �لقر`، �2ألماكن �لثانوية �ألخر`081230
	لتنظيم 
	لعمل v تقدمي 	ملساعد� 	لقائمة على 	ملجتمع 	ملحلي �� 	ألسر 
	ألفر	�08124

�لتنظيم �2لعمل . تقدمي �ملساعد �لقائمة على �ملجتمع �ملحلي =Y �ألسر �2ألفر�/081240
	خلدما) 	لطوعية 	ملنظمة غb 	ملدفوعة 	ألجر0813

�لعمل �لطوعــــي غــــv �ملدفو� �ألجر ()2 مقابل �ســــم ضئيل) حلســــا( )2 عن طريق �ملنظمــــا3: �ملهنية،  تشــــمل: 
�2لنقابية، �2لسياسية، �2ملدنية، �2لدينية، �2ألخوية، �2الجتماعية، �2ملهتمة بقضايا معينة، =¸



٣٠٥

٢١ �لمرفـــق 

	لعمل 	لطوعي للمنظما) (ليس لألفر	� مباشر�)08131
081310(�لعمل �لطوعي للمنظما3 (ليس لألفر�/ مباشر

يشمل:
�لتطــــو� للقيا\ بالعمل �ملكت�/�إل/��'، �2ملر�ســــال3، �2ملســــاعد . �إلصالحا3 �2ألعمــــاt �لعرضية �ألخر`   -

للمنظمة
=عطاs �ملعلوما3، 2توZيع �لنشــــر�3 للمنظما3 �لطوعية، i2اعا3 �حلي، ��2بطا3 �ملد��~، �2ملنظما3 �ملهنية،   -

�2لدينية �2ملدنية
tع �ألمو�i لعمل كعضو جلنة، . )نشطة�  -

�الشتر�� . �ملنظما3 �ملدنية، �2ملهنية، �2ألخوية، �2لسياسية، =¸  -
يصنف حضو� �الجتماعا3 حتت 082 ملحوظة: 

	لعمل 	لطوعي عن طريق 	ملنظما) (	ملقد! مباشر� �� 	ألفر	�)08132
�لعمل �لطوعي عن طريق �ملنظما3 (�ملقد\ مباشر =Y �ألفر�/)081320

يشمل:
�عاية �ملســــنني، )2 �ملرضى )2 �ملعوقني، عن طريق منظمة، مبا . �لك �ملســــاعد . rاt �لنقل، Z2يا� �ملرضى .   -

�ملستشفيا3
�لتعليم )2 �إلشــــر�[، �2لتد�يس �خلصوصي، �2لتوجيه )2 تعليم �ملقر��3، �2لتد�يب، �2لتحكيم، =¸ . �أللعا(   -

Zلرياضية �2جلمبا�
قيا/ فر! �لشــــبا(، 2على ســــبيل �ملثاt، قائد �لكشافة )2 �لقائد �ملرشد للبنني/�لبنا3؛ �2لعمل كمتطو� . فريق   -

لرعاية �ألطفاt، )2 تعليم �ألطفاt )2 �إلشر�[ عليهم
قيا/ )2 تنظيم فريق قائم على �جلهد �لذ�، i2اعا3 �لدعم لـ (مدم6 �لكحوليا3 �ملجهولني، �2لدعم فيما يتعلق   -

(¸= ،sلالئي تعرضن لإلسا� s�2لنسا ،(Zإليد�) مة نقص �ملناعة �ملكتسبZمبتال
يصنف حضو� �الجتماعا3 حتت 082 ملحوظة: 

081xملحد�� بالكامل	 bغ xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 

قت 	لعمل v توفb خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
	ألنشطة U	) 	لصلة: حضو� 	الجتماعا)082

حضو� 	الجتماعا)0820
حضو� 	الجتماعا)08200

حضو� �الجتماعا0820003
iيع )نو�� �الجتماعا3، =¸ �لV ترتبها �ملنظما3، �2لنو�/' غv �لنظامية �2جلماعا3 �ألخر` �الجتماعية،  يشمل: 

�2لسياسية، �2لكشفية، �2لدينية، �2ألخوية
حضو� �جتماعــــا3 �لعمل �لV تعقدها �لشــــركا3، �2لتعا2نيا3، �2ملجموعــــا3 �ملماثلة ُيصنَّف .   :'�Rالســــتثنا�

�ألقسا\ �ملناسبة . �ألقسا\ �لرئيسية 01-05
083xألخر	ملحلي 	ملجتمع 	لصلة: خدما) 	 (	U ألنشطة	

0830xألخر	ملحلي 	ملجتمع 	خدما) 
	ملشا�كة v 	ملسؤ
ليا) 	لوطنية 
	ملسؤ
ليا) U	) 	لصلة08300

�ملشا�كة . �ملسؤ2ليا3 �لوطنية �2ملسؤ2ليا3 ��3 �لصلة083001
مر�عا �إللتز�ما3 �لوطنية083002

�لتســــجيل لالنتخــــا(، �2إل/الs بالصــــو3؛ �2إل/الs بالشــــها/، �2إلبــــال® عن �جلر�ئــــم، �2الضطر�با3  تشمل: 
�الجتماعية



٣٠٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�ملشا�كة �ملحد/ �ألخر` . �ملسؤ2ليا3 �لوطنية �2ملسؤ2ليا3 ��3 �لصلة083009
08300xبالكامل �ملشا�كة . �ملسؤ2ليا3 �لوطنية �2ملسؤ2ليا3 ��3 �لصلة غv �ملحد/

084xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) 	ملجتمع 	ملحلي 
0840xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) 	ملجتمع 	ملحلي 

08400xألخر	ملعيشية 	مساعدته لألسر 
	النتقاال) U	) 	لصلة ¸دما) 	ملجتمع 	ملحلي 
�النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مساعدته لألسر �ملعيشية �ألخر`084000

قيا/ �لسيا� بنفسه )2 توصيل فر/ التربطه قر�بة باألسر �ملعيشية =Y �ألماكن 2منها تشمل: 
خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
مساعدته لألسر 	ملعيشية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر089

خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
مساعدته لألسر 	ملعيشية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر0890
خدما) 	ملجتمع 	ملحلي 
مساعدته لألسر 	ملعيشية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر08900

خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مساعدته لألسر �ملعيشية �ألخر` غv �ملصنفة . موضع ±خر089000

	لتعلم09
يشمل:

�إللتحا! بالصفو[ �لد��ســــية . iيع مســــتويا3 �لتعليم: �لتعليم قبل �البتد�ئي، �2البتد�ئي، �2لثانو'، �2لتق6 �2مله6، �2لتعليم �لعا�، �2لصفو[   -
�لد��سية �إلضافية )2 �لتعويضية

بر�مج gو �ألمية �2ل�Xمج �خلاصة �ألخر` لألطفاt �2لكبا� �ملعوقني، �2لفئا3 �ألخر` �لV ال تتا» uا �لفرصة لاللتحا! باملد�سة  -
=متا\ �لو�جبا3 �لد��سية �لبيتية، �2لد��سا3 �خلاصة، �2لبحو�، �2لد��سة لالمتحانا3 فيما يتعلق باملقر��3 �لد��سية  -

 �ألجل، �2حللقا3 �لد��سية =Y ±خر]، فيما يتعلق بالتطوير �مله6 �خلا« للفر/vمج �لد��سية �لقص�Xحضو� �ل  -
�النتقاY= t �لصفو[ �لد��سية �2ألنشطة �ملد�سية 2منها  -

يصنف �لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بالوظيفة �حلالية حتت �ألقسا\ �ملحد/ . �ألقسا\ �لرئيسية 05-01؛ 2تصنف �ل�Xمج �لد��سية ��3   :Rالستثنا�
�لصلة باuو�يا3، �2أللعا( �لرياضية حتت �ألقسا\ �خلاصة بكل منها . �لقسمني �لرئيسيني 12 2 13 

	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي P vنشطة 	لتعلم091
	لتعليم 	لعا!0911

يشمل:
�لد��سة، 2حضو� �لفصوt �لد��سية، �2لد��سة �لذ�تية فيما يتعلق ب�Xمج �لتعليم عن بعد  -

�ألنشطة غv �ملتعلقة بالد��سة �لV تؤ/َّ` فيما يتعلق ب�Xمج �ملناهج �ملشتركة �2ملناهج �إلضافية   -
فتر�3 �الستر�حة . مكاB �لتعليم  -

يشــــv �لتعليم �لعا\ =Y �لد��ســــا3 . مؤسســــا3 �لتعليم �البتد�ئي، �2لثانو'، �2لثالثي كجزs من نظا\  ملحوظة: 
�لتعليم �لنظامي مبا . �لك �لتد�يب �لعا\ �2مله6

	اللتحاu باملد�سة/	جلامعة09111
حضو� �لصفو[ �لد��سية/�ملحاضر�3 مبا . �لك �لتقد\ لالمتحانا0911113
�ملشا�كة . )نشطة �ملناهج �ملشتركة �2ملناهج �إلضافية 091112

�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية بني �ملنتخبا3 �2أللعا( �لرياضية بني �لفر! �لد�خلية، 2)نشطة =لقاs �خلطب،  تشمل: 
2نو�/' �لد��ما، 2نو�/' �لغناs �جلماعي، 2فر! �لتشجيع باuتا[، �2ملنشو��3 �ملد�سية

�ألنشطة �ملحد/ �ألخر` ��3 �لصلة بااللتحا! باملد�سة/�جلامعة091119
09111xملحد/ بالكامل� vاللتحا! باملد�سة/�جلامعة غ�
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فتر	) 	الستر	حة/	النتظا� v مكا� 	لتعليم 	لعا!09112
فتر�3 �الستر�حة/�النتظا� . مكاB �لتعليم �لعا\091120

�ألنشطة �لV تؤ/` خالt �لوقت بني �حلصص �لد��سية؛ على سبيل �ملثاt، �لذها( =Y حجر �لد��سة )2  تشمل: 
حجر �ملختX، 2=عا/ كتا( =Y �ملكتبة/�ستعا� كتا( منها

ينصف تناt2 �لوجبا3 )2 �ألكال3 �لسريعة حتت 15121  :Rالستثنا�
	لد�	سة 	لذ	تية ملقر� تعليمي عن بعد (مرئي، ¼عي، على 	إلنترنت)09113

�لد��سة �لذ�تية ملقر� تعليمي عن بعد (مرئي، ½عي، على �إلنترنت)091130
	لو	جب 	لبي}، 
مر	جعة 	ملقر�	) 	لد�	سية، 
	لبحث 
	ألنشطة U	) 	لصلة بالتعليم 	لعا!0912

	لو	جب 	لبي}، 
مر	جعة 	ملقر�	) 	لد�	سية، 
	لبحث 
	ألنشطة U	) 	لصلة بالتعليم 	لعا!09120
�لو�جب �لبيV، 2مر�جعة �ملقر��3 �لد��سية، �2لبحث �2ألنشطة ��3 �لصلة بالتعليم �لعا\091200

تشمل:
)/�s �لو�جب �لبيV، 2مشا�يع �لصف �لد��سي  -

=عد�/ �2قا3 �لبحث للصفو[ �لد��سية مبا . �لك �لبحث . �ملكتبة، 2على �إلنترنت، 2جتهيز �لنصو«  -
تلقي �لد�2~ �خلصوصية )2 �ملساعد فيما يتعلق باملقر��3 �لد��سية  -
�ستشا� �ملد�~ )2 )ستا� �ملا/، �2لتما~ �لتوضيح، �2إل�شا/، =¸  -

�ملر�جعة �ستعد�/� المتحانا3 �لصف �2ملقر��3  -

قت 	لفر	¬0913 v سية	لد�	مج 	ل�	
	لد�	سة 	إلضافية، 
	لتعليم غb 	لنظامي 


قت 	لفر	¬09130 v سية	لد�	مج 	ل�	
	لد�	سة 	إلضافية، 
	لتعليم غb 	لنظامي 
�لد��سة �إلضافية، �2لتعليم غv �لنظامي �2ل�Xمج �لد��سية . 2قت �لفر�®091300

تشمل:
حضــــو� /3��2 =عا/ �لتد�يب، 3��2/2 �للغا3 �ألجنبية، 3��2/2 �ســــتخد�\ �حلاســــو( �2لrXيا3، 2بر�مج   -
�ألعماt �لتجا�ية 2)عماt �لســــكرتا�ية (مثل �إل/��، 2مسك �لدفاتر، �2لطباعة على �آللة �لكاتبة، =¸)، �2ل�Xمج 

 2تنظيم �ملشا�يع، 2مد�سة قيا/ �لسيا��3vلتجا�ية �لصغ� tألعما� �البتكا�ية، �2لتد�يب على =/��
�ل�Xمج �لتعليمية بدB2 معلم �2لد��سة �ألخر` . 2قت �لفر�®  -

يصنف حضــــو� �ل�Xمج �لد��ســــية �لV تؤخذ فيمــــا يتعلق باuو�يا3 �2أللعــــا( �لترفيهية، �2أللعا(   :'�Rالســــتثنا�
�لرياضية =Y ±خر]، حتت �لقسمني �لرئيسيني 12 2 13

يصنف حضو� �ل�Xمج �لد��سية �لV تؤخذ فيما يتعلق بتطوير �حليا �لوظيفية/�ملهنية حتت 0914
	لتد�يب 
	لد�	سا) فيما يتعلق بتطوير 	حليا� 	لوظيفية/	ملهنية0914

	لتد�يب 
	لد�	سا) فيما يتعلق بتطوير 	حليا� 	لوظيفية/	ملهنية09140
�لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بتطوير �حليا �لوظيفية/�ملهنية091400

يشمل:
 �ألجل، �2ل�Xمج �لV تســــمح بنيل �لشــــها/�3، 2بر�مج �ملر�جعة vحضو� �حللقا3 �لد��ســــية، �2لد3��2 �لقص  -

لالمتحانا3 �ملهنية/لنيل �لشها/�3، =¸
�لتقد\ لالمتحانا3 �ملهنية/لنيل �لشها/�3  -

:'�Rالستثنا�
تصنف �لد��سا3 �2لتد�يب . �لعمل )2 �للذ�B تدفع uما �لوظيفة �حلالية حتت �ألقسا\ �ملناسبة . �ألقسا\ �لرئيسية   -

01-05

تصنف بر�مج �لتعليم �لنظامي مثل �لتعليم . �لد��سا3 �لعليا حتت 09111 )2 09113  -
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091xملحد� بالكامل	 bلتعلم غ	
	ألنشطة U	) 	لصلة: 	ألنشطة 	ألخرx 	ل} ُتؤ�xَّ فيما يتعلق بأنشطة 	لتعلم092

	ألنشطة 	ألخرx 	ل} تؤ�xَّ فيما يتعلق بأنشطة 	لتعلم0920
	ألنشطة 	ألخرx 	ل} تؤ�xَّ فيما يتعلق بأنشطة 	لتعلم09200

�ألنشطة �ألخر` �لV تؤ/َّ` فيما يتعلق بأنشطة �لتعلم092000
تشمل:

�لتحضv للمد�سة، مبا . �لك تعبئة �لكتب، 2علبة �لساند2تشا3  -
�ختيا� �ملد�سة/�جلامعة، �2ختيا� �ملقر��3 �لد��سية، �2لتسجيل، 2/فع �لرسو\  -

	النتقاال) U	) 	لصلة بالتعلم093
	النتقاال) U	) 	لصلة بالتعلم0930

	النتقاال) U	) 	لصلة بالتعلم09300
�النتقاال3 ��3 �لصلة بالتعلم093000

تشمل:
�النتقاY= t )نشطة �لتعلم 2منها، مبا . �لك 2قت �النتظا�  -

قيا/ �لسيا� =Y مكاB �لتعليم، =¸  -
Pنشطة 	لتعلم غb 	ملصنفة v موضع ªخر099

Pنشطة 	لتعلم غb 	ملصنفة v موضع ªخر0990
Pنشطة 	لتعلم غb 	ملصنفة v موضع ªخر09900

)نشطة �لتعلم غv �ملصنفة . موضع ±خر099000

	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي10
يشمل:

�لتآنس �2التصاt �2ملشا�كة . )حد�� �ملجتمع �ملحلي  -
�النتقاال3 فيما يتعلق بالتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي  -

	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v 	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي101
	لتآنس 
	التصا10112

يشمل:
Bملضمو� �لتحد�، �2لثرثر ��3 �لطابع �لشخصي/�الجتماعي بوجه عا\ )2 غv �ملحد/  -

G2 �ألحد�� مع( ألماكن� Y= )ألنشطة/�لذها� s�/(  -
�لزيا� �2ستقباt �لز��2  -

 2كتابة �لXيد �' �لطابع �لشخصي/�الجتماعيsقر�  -
تصنف �ملحا/ثاu� 3اتفية �2ملر�سال3 �لV ال تتسم بطابع شخصي/�جتماعي حتت �ألقسا\ �لرئيسية   :'�Rالســــتثنا�

�ملناسبة
10111�
	لتحدY، 	لتحا

�لتحد�/�لتحا�2 2جهG لوجه101111
101112¸= ،v2بالر�/يو على �ملوجة �لقص ،tاتف �ملحموu� اتف، �2لتر�سل بالكلما3 �ملنحوته علىuلتحد�/�لتحا�2 با�
�لد�/شة على �إلنترنت مبا . �لك تبا/t �لرسائل �لفو�ية، r2موعا3 �ملناقشة، =¸101113
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�ألنشطة �ملحد/ �ألخر` ��3 �لصلة بالتحد�/�لتحا101119�2
10111xملحد/ين بالكامل� vلتحد�، �2لتحا�2 غ�
Pنشطة 	لتآنس10112

�لقيا\ بأنشطة/�لذها( =Y �ألماكن )2 �ألحد�� معا101121
�ستقباt �لز101122��2
Zيا� �ألصدقاs �2ألقا�(101123
�ستضافة حفال3 �لَسَمر، 2حفال3 �الستقباt، �2لتجمعا3 �ملماثلة101124
حضو� حفال3 �لَسَمر، 2حفال3 �الستقباt، �2لتجمعا3 �ملماثلة101125
�لتآنس . �حلانا3، �2لنو�/'101126
)نشطة �لتأنس �ملحد/ �ألخر`101129
10112xملحد/ بالكامل� vلتآنس غ�
قر	(� 
كتابة 	ل�يد10113

 2كتابة �لXيد101130sقر�
تشمل:

 2كتابة �خلطابا3، �2لبطاقا3 �لXيديةsقر�  -
 2كتابة �لXيد �إللكتر2?sقر�  -

	ألنشطة غb 	الجتماعية/	لال	جتماعية/	الجتماعية 	لسلبية10114
�ألنشطة غv �الجتماعية/�لال�جتماعية/�الجتماعية �لسلبية101140

تشمل:
�ل��Ú من نو� ما  -

(sتوجيهه 2تلقيه على حد سو�) �2لتهجم �للفظي ،tلشجا�، �2جلد��  -
(sتوجيهه 2تلقيه على حد سو�) لعنف )2 �لتهجم� tلتقاتل، �2لتهديد باستعما�  -

1011xملحد�ين بالكامل	 bالتصا2 غ	
	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ألحد	Y 	لثقافية/	الجتماعية للمجتمع 	ملحلي1012

	ملشا�كة v 	حتفاال) 	ملجتمع 	ملحلي باألحد	Y 	لثقافية/	لتا�¿ية10121
�ملشــــا�كة . �الستعد�/�3 ألنشــــطة من قبيل �ل2Xفا3 �2الشــــتر�� �لفعلي . �ألحد�� �لثقافية للمجتمع  تشمل: 
�ملحلي من قبيل )يا\ �ألعيا/ للقديســــني �لشــــفعاs، �2الســــتعر�ضا3 �حتفاًال بذكر` )حد�� تا�Áية؛ �2حتفاال3 )2 
طقــــو~ �ملجتمع �ملحلي ��3 �لصلة ³فال3 �لزفا[، �2جلنا3�Z، �2لوال/�3 �2لطقو~ �ألخر` �ملتعلقة باالنتقاt من 

مرحلة =Y )خر` غv �الحتفاt �لدي6
�خلدما3 غv �ملدفوعة �ألجر فيما يتعلق ֲדذ] �ألحد�� مثل �لطهي، 2تشــــييد �ملسر»، �2لتنظيم، i2ع   :Rالســــتثنا�

�لتXعا3، 2=عد�/ �ألZياY= s ±خر] تصنف حتت 08121
�الشتر�� . �حتفاال3 �ملجتمع �ملحلي باألحد�� �لثقافية/�لتا�Áية101210
10122 Qلطقو	

	لوال�	)  ،(	Xجلنا	
	ملشــــا�كة v طقوP/Qحــــد	Y 	ملجتمع 	ملحلي )غb 	لدينية( حلفال) 	لزفــــا\، 

xخرP �� ملتعلقة باالنتقا2 من مرحلة	ملماثلة 	
�ملشا�كة . طقو~/)حد�� �ملجتمع �ملحلي (غv �لدينية) حلفال3 �لزفا[، �2جلنا3�Z، �2لوال/�3 �2لطقو~ �ملماثلة 101220

�ملتعلقة باالنتقاt من مرحلة =Y )خر`
	ملشا�كة v 	ملناسبا) 	الجتماعية للمجتمع 	ملحلي (	ملوسيقى، 
	لرقص، �½)10123

�ملشا�كة . �ملناسبا3 �الجتماعية للمجتمع �ملحلي (�ملوسيقى، �2لرقص، =¸)101230
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

1012xملحد�� بالكامل	 bملحلي غ	ملجتمع 	 v ملشا�كة	
	النتقاال) U	) 	لصلة بالتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي102

	النتقاال) U	) 	لصلة بالتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي1020
�النتقاال3 ��3 �لصلة بالتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي10200

�النتقاال3 ��3 �لصلة بالتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي102000
تشمل:

�النتقاY= t 2من )نشطة �لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي، مبا . �لك 2قت �إلنتظا�  -
قيا/ �لسيا� بنفسه =Y مكاB �لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي، =¸  -

	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي غb 	ملصنفني v موضع ªخر109
	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي غb 	ملصنفني v موضع ªخر1090

	لتآنس 
	ملشا�كة v 	ملجتمع 	ملحلي غb 	ملصنفني v موضع ªخر10900
�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي غv �ملصنفني . موضع ±خر109000

حضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لثقافية، 
	لترفيهية 
	لرياضية11
يشمل:

Zيا� �ألحد�� )2 �ألماكن �لثقافية، �2ملعا�0  -
مشاهد �لعر02 �ملسرحية، �2ألفال\  -

Bملنتزها3 �لعامة، �2حلد�ئق، 2حد�ئق �حليو�� Zيا�  -
�vملالهي، �2ملعا�0، �2ملهرجانا3، �2لس� Zيا�  -

مشاهد )حد�� �أللعا( �لرياضية  -
�النتقاY= t �ألماكن 2منها  -

يصنف شر�s �لتذ�كر �2لوقو[/�النتظا� . �لصف حتت �ألقسا\ �ملعينة ملحوظة: 
	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v حضو� 	ألحد	Y 	لثقافية 
	لترفيهية 
	لرياضية111

حضو� 	ألحد	Y 	لثقافية 	ملنظمة/	جلماهbية1111
11111Y	لتر	قع 	مو
Xيا�� 	ملتاحف، 
صاال) عرE 	لفنو� 	جلميلة، 
	ملنتـزها) 	لعامة 	لتا�¿ية/	لثقافية، 

Zيا� �ملتاحف، 2صاال3 عر0 �لفنوB �جلميلة، �2ملنتـزها3 �لعامة �لتا�Áية/�لثقافية، 2مو�قع �لتر��111110
حضو� عر
E 	ألفال!/	لسينما11112

حضو� عر02 �ألفال\/�لسينما111120
حضو� عر
E 	ملسر¤، 
	أل
بر	، 
	لباليه، 
	حلفال) 	ملوسيقية11113

حضو� عر02 �ملسر»، �2أل2بر�، �2لباليه، �2حلفال3 �ملوسيقية111130
11119xألخر	ملحد�� 	ية bجلماه	لثقافية 	 Y	ألحد	حضو� 

حضو� �ألحد�� �لثقافية �جلماهvية �ملحد/ �ألخر`111190
1112E
	حلضو� v 	ملنتـزها) 	لعامة/	حلد	ئق، 
	لعر

11120 ،Eملعا�	
	حلضو� X/vيا�� حد	ئق 	حليو	�، 
	ملناطق 	ملخصصة للحيو	نا) 	لطليقة، 
حد	ئق 	لنباتا)، 
	ملالهي، 

عر
E 	حليو	نا)، 
عر
E 	لنباتا) ،�bلس	

	ملهرجانا)، 

�حلضــــو� ./Zيا� حد�ئق �حليو�B، �2ملناطق �ملخصصة للحيو�نا3 �لطليقــــة، 2حد�ئق �لنباتا3، �2ملالهي، �2ملعا�0، 111200
�2ملهرجانا3، �2لس�v، 2عر02 �حليو�نا3، 2عر02 �لنباتا3
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حضو� Pحد	Y 	أللعاd 	لرياضية1113
حضو� Pحد	Y 	أللعاd 	لرياضية للمحترفني11131

حضو� )حد�� �أللعا( �لرياضية للمحترفني111310
حضو� Pحد	Y 	أللعاd 	لرياضية للهو	�11132

111320حضو� )حد�� �أللعا( �لرياضية للهو�
111xملحد�� بالكامل	 bلرياضية غ	
حضو� 	ألحد	Y 	لثقافية 
	لترفيهية 

	النتقاال) U	) 	لصلة Zضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لثقافية 
	لترفيهية 
	لرياضية112
	النتقاال) U	) 	لصلة Zضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لثقافية 
	لترفيهية 
	لرياضية1120

	النتقاال) U	) 	لصلة Zضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لثقافية 
	لترفيهية 
	لرياضية11200
�النتقاال3 ��3 �لصلة ³ضو�/Zيا� �ألحد��/�ألماكن �لثقافية �2لترفيهية �2لرياضية112000

تشمل:
�النتقاY= t 2من �ألحد��/�ألماكن �لثقافية �2لترفيهية �2لرياضية مبا . �لك 2قت �النتظا�  -

قيا/ �لسيا� بنفسه =Y �ألحد��/�ألماكن �لثقافية �2لترفيهية �2لرياضية، =¸  -
حضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لرياضية 
	لترفيهية 
	لثقافية غb 	ملصنفة v موضع ªخر119

حضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لرياضية 
	لترفيهية 
	لثقافية غb 	ملصنفة v موضع ªخر1190
حضو�/Xيا�� 	ألحد	Y/	ألماكن 	لرياضية 
	لترفيهية 
	لثقافية غb 	ملصنفة v موضع ªخر11900

حضو�/Zيا� �ألحد��/�ألماكن �لرياضية �2لترفيهية �2لثقافية غv �ملصنفة . موضع ±خر119000

12xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	�و	يا)، 
تشمل:

�الشتر�� �لفعلي . �لفنوB، �2ملوسيقى، �2ملسر»، �2لرقص (ليس كوظيفة)  -
مما�ســــة هو�يــــا3 تقنية مــــن قبيل iع طو�بع �لXيد، �2لعمال3 �ملعدنية، 2بطاقا3 صو� �ملشــــاهv �2ســــتخد�\ �حلاســــو( �2لrXيــــا3، �2لrXة؛   -

�2حلر[
�لتسلي باأللعا(  -

)خذ بر�مج /��سية فيما يتعلق باuو�يا3  -
�النتقاY= t �ألماكن 2منها  -

121xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	ألنشطة 	ألساسية: 	�و	يا)، 
	لفنو� 	لتشكيلية، 
	أل�بية 
فنو� 	أل�	( (كهو	ية) 
	ل�	مج 	لد�	سية U	) 	لصلة1211

	لفنو� 	لتشكيلية12111
�لفنوB �لتشكيلية121110

�لرسم بالزيت، �2لتصوير، 2فن �لنحت، 2صنع �أل�2? �لفخا�ية/�خلزفية، �2لرسم، �2لفنوB �لتخطيطية تشمل: 
	لفنو� 	أل�بية12112

�لفنوB �أل/بية121120
كتابة �لر�2يا3، �2لشعر، �2ليومية �لشخصية، �2لكتابا3 �ألخر` (Æال[ �لرسائل) تشمل: 

فنو� 	أل�	( (	لرقص، 
	ملوسيقى، 
	ملسر¤)12113
فنوB �أل/�s (�لرقص، �2ملوسيقى، �2ملسر»)121130
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تشمل:
�الشتر�� �لفعلي . �لرقص 2تصميم �لرقصا3  -

�لضر( على )لة موســــيقية (يشــــمل �لتمرين، �2لصفv)، �2لضر( . فرقة موسيقية؛ �2لغناs . جوقة/rموعة من   -
�ملغنيني (2لكن ليس . جوقة كنيسة)، �2لغناs �جلماعي، �2لغناs بصحبة موسيقى مسجلة/فيديو

�لتمثيل . �ملسرحيا3، �2لد��ما (مبا . �لك �ل2Xفا3 �2أل/�s �لفعلي)  -
تصميم �للو�Z\ �ملسرحية، �2ألZياs؛ �2لعمل . طاقم �إلخر�o �ملسرحي  -

1211xملحد�� بالكامل	 b( غ	أل�	فنو� 
	لفنو� 	لتشكيلية، 
	أل�بية 
	�و	يا) 	لتقنية 
	ل�	مج U	) 	لصلة1212

	�و	يا) 	لتقنية 
	ل�	مج U	) 	لصلة12120
�uو�يا3 �لتقنية �2ل�Xمج ��3 �لصلة121200

تشمل:
¸= ،vيد، �2لعمال3 �ملعدنية، 2بطاقا3 صو� �ملشاهXع طو�بع �لi  -

�لعمل . rاt �لسيا��3 مثل تعديلها حسب �لطلب، 2/هنها  -
�ستخد�\ �حلاسو( �2لrXيا3، �2لrXة كهو�ية  -

�لنجا� 2)شغاt �خلشب كهو�ية  -
صنع �ملشغوال3 �ِحلَرفية كهو�ية  -

�uو�يا3 �ملد� للدخل فيما يتعلق باخلدما3 �ملقدمة )2 �ملخرجا3 �لناجتة �2ملباعة ُتصنَّف حتت �ألقســــا\   :Rالســــتثنا�
�ملناسبة . �ألقسا\ �لرئيسية 02-05


	ل�	مج U	) 	لصلة1213 xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dلتسلي باأللعا	
	أللعاd 	ملنفر��12131

121310�أللعا( �ملنفر/
¸= ،Z�2أللغا ،vللعب بالعر�ئس، �2لدمي، �2لقطط، �2لكال(، =¸؛ 2حل �لكلما3 �ملتقاطعة، 2سوليت� تشمل: 


Pلعاd 	للوحا)12132 ،“� Pلعاd 	لو�u ”	لَشدَّ
“، 2)لعا( �للوحا1213203 )لعا( �لو�! ”�لَشدَّ

تشمل:
¸= ،oيدXمثل �لُكبَّى (�لقلب)، �2ل “لعب �لو�! ”�لَشدَّ  -

�لتسلي بألعا( �للوحا3 مثل �لد2مينو، �2لشطرنج، �2لضامة، �2لطا2لة، 2مونوبو�، 2ياتز' (Yahtzee)، 2ُسرِِ'   -
¸= ،(Sorry)

تصنف �ملر�هنة على �أللعا( حتت 12135  :Rالستثنا�
Pلعاd 	حلاسوd (مبا U vلك 	أللعاd باستخد	! 	لنقد 	ملعد6 
Pلعاd 	لفيديو)12133

)لعا( �حلاسو( (مبا . �لك �أللعا( باستخد�\ �لنقد �ملعد? 2)لعا( �لفيديو)121330
	أللعاd 	الجتماعية/	جلماعية12134

�أللعا( �الجتماعية/�جلماعية121340
�لتسابق على =حضا� �ألصنا[ �ملد�جة . قائمة، �2لبحث عن بيضة �لفصح، �2الستغماية، �2َحلْجلة تشمل: 

	ملقامر�12135
121350�ملقامر

تشمل:
لعب �للوتو 2)نو�� �ليانصيب �ملماثلة  -

�ملر�هنة خا�o �ملضما� (سبا! �خليل، �2أللعا( �لرياضية، =¸)  -
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�لتسلي بألعا( �لكاZينو (بال� جا�، �2لبكا��]، �2لر2ليت، =¸)  -
شر�s �للوتو، �2ليانصيب، 2تذ�كر �لسويبستيك ، مبا . �لك �النتظا�  -

�ملقامر على �إلنترنت  -

1213xملحد�� بالكامل	 bغ xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dلتسلي باأللعا	
122xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	النتقاال) U	) 	لصلة با�و	يا)، 

1220xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	النتقاال) U	) 	لصلة با�و	يا)، 
12200xألخر	لتسلية 	نشطة P
 dأللعا	
	النتقاال) U	) 	لصلة با�و	يا)، 

�النتقاال3 ��3 �لصلة باuو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر`122000
تشمل:

�النتقاY= t �ألماكن 2منها، مبا . �لك 2قت �النتظا�  -
قيا/ �لسيا� =Y �ألماكن  -


Pنشطة 	لتسلية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر129 dأللعا	
	�و	يا)، 

Pنشطة 	لتسلية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر1290 dأللعا	
	�و	يا)، 


Pنشطة 	لتسلية 	ألخرx غb 	ملصنفة v موضع ªخر12900 dأللعا	
	�و	يا)، 
�uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر` غv �ملصنفة . موضع ±خر129000

	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	ل�	مج U	) 	لصلة13
تشمل:

�الشتر�� �لفعلي . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية (ليس كوظيفة)  -
�لقيا\ بد�2 �ملد�ِّ(، �2لتد�يب  -

�لبحث عن قاعة �ياضية، 2برنامج مترين، 2مد�ِّ(  -
جتميع 2جتهيز معد�3 �أللعا( �لرياضية . مركز �أللعا( �لرياضية  -

)خذ /3��2 /��سية فيما يتعلق باأللعا( �لرياضية  -
�النتقاY= t �ألماكن 2منها  -

	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v 	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 
	ألنشطة 	خلا�جية131
	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية1311

13111
	ملشي 
	لسb مسافا) طويلة لل·هة؛ 
	�ر
لة 
	لعد
�ملشي �2لسv مسافا3 طويلة للÚهة؛ u�2ر2لة �2لعد1311102

	لتزÀ باللو13112¤ ،Àلتز	
�كوd 	لد�	جا)، 

�كو( �لد��جا3، �2لتزÑ، �2لتزÑ باللو»131120
13113xألخر	للياقة 	مج 	بر
مترينا) 	ألير
بكس، 
	ليوغا، 
	لتمرين برفع 	ألثقا2 

مترينا3 �ألير2بكس، �2ليوغا، �2لتمرين برفع �ألثقاt 2بر�مج �للياقة �ألخر`131130
�جلمباZ، �2لتمرينا3 �لبدنية، �2لتمرين برفع �ألثقاt، 2مترينا3 �لتا' - بو تشمل: 

Pلعاd 	لكر�، 	أللعاd 	لرياضية 	لفر�ية13114
)لعا( �لكر، �أللعا( �لرياضية �لفر/ية131140

تنس �مللعب، 2تنس �لطا2لة، �2السكو�â، 2كر �ملضر(، �2لغولف، �2لبولينغ، =¸ تشمل: 
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Pلعاd 	لكر�، 	أللعاd 	لرياضية 	جلماعية13115
)لعا( �لكر، �أللعا( �لرياضية �جلماعية131150

كر �لسلة، 2كر �لقد\ (�ألمريكية)، 2كر �لقد\ (�أل2�2بية)، �2لكر �لطائر، u�2وكي، �2لرغ�، =¸ تشمل: 
	أللعاd 	لرياضية 	ملائية13116

�أللعا( �لرياضية �ملائية131160
تشمل:

�لسباحة، �2كو( �لز��2!، �2كو( �ألمو�o �ملتكسر، �2كو( �لكايا�، �2لغطس
	أللعاd 	لرياضية 	لشتوية/على 	جلليد/على 	لثلج13117

�أللعا( �لرياضية �لشتوية/على �جلليد/على �لثلج131170
�النزال! على �لثلج، �2لتزحلق على �جلليد، �2كو( �لزحافة  تشمل: 

	أللعاd 	لرياضية 	الحتكاكية13118
�أللعا( �لرياضية �الحتكاكية131180

�جلو/2، �2لتا' كوB /2، �2لكا��تيه، �2ملصا�عة، �2ملالكمة تشمل: 
1312xألخر	خلا�جية 	ألنشطة 	
	لتخييم 

	لتخييم13121
�لتخييم131210
�كوd 	خليل13122

�كو( �خليل131220
	لتجوال) بالسيا�� لل·هة؛ مشاهد� 	ملعا¥ 	�امة13123

�لتجوال3 بالسيا� للÚهة؛ مشاهد �ملعاu� Çامة131230
131xملحد�� بالكامل	 bخلا�جية غ	
	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 

	النتقاال) U	) 	لصلة باالشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	ل�	مج U	) 	لصلة132
	النتقاال) U	) 	لصلة باالشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	ل�	مج U	) 	لصلة1320

	النتقاال) U	) 	لصلة باالشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	ل�	مج U	) 	لصلة13200
�النتقاال3 ��3 �لصلة باالشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية �2ل�Xمج ��3 �لصلة132000

تشمل:
�النتقاY= t �ألماكن 2منها، مبا . �لك 2قت �النتظا�  -

قيا/ �لسيا� =Y �ألماكن  -
تصنف �لتجوال3 بالسيا� للÚهة حتت 13123  :Rالستثنا�

	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	ل�	مج U	) 	لصلة غb 	ملصنفة v موضع ªخر139
	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	ل�	مج U	) 	لصلة غb 	ملصنفة v موضع ªخر1390

	الشتر	� v 	أللعاd 	لرياضية 	لد	خلية 
	خلا�جية 
	ل�	مج U	) 	لصلة غb 	ملصنفة v موضع ªخر13900
�الشتر�� . �أللعا( �لرياضية �لد�خلية �2خلا�جية �2ل�Xمج ��3 �لصلة غv �ملصنفة . موضع ±خر139000
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14~bجلماه	إلعال! 	سائط 

تشمل:

 (التتعلق على 2جه �لتحديد بالعمل، �2لتعلم)sلقر��  -
مشاهد/�الستما� =Y �لتلفزيوB �2لفيديو  -

�الستما� =Y �لر�/يو �2ألجهز �لسمعية �ألخر`  -
�ستخد�\ تكنولوجيا �حلاسو( (ليس بالتحديد ألغر�0 �لعمل، �2لتعلم، �2لتدبv �مل�Ú، �2لتسو!)  -

�لذها( =Y �ملكتبة (ليس بالتحديد ألغر�0 �لعمل، �2لتعلم)  -
�النتقاY= t �ألماكن 2منها  -

�ستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماهv' على 2جه �لتحديد فيما يتعلق بالعمل، �2لتعلم، �2لتدبv �مل�Ú، �2لتسو!، يصنف حتت �ألقسا\   :'�Rالستثنا�
�ملحد/ . �ألقسا\ �لرئيسية 01-05، 2 06 2 09

141~bجلماه	إلعال! 	سائط 
	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v 	ستخد	! 
	لقر	(�1411

 باستخد�\ �حلو�سيب �2لتكنولوجيا ��3 �لصلة حتت 14141sتصنف �لقر� ملحوظة: 
 �لكتب �لدينية فيما يتعلق مبما�سة �لدين حتت 1515sتصنف قر�  :Rالستثنا�

قر	(� 	لكتب14111
 �لكتب141110sقر�
قر	(� 	لد
�يا)14112

 �لد�2يا1411203sقر�
 �لصحف، �2ملجالr2 ،3ال3 �ألخبا�، �2لرسائل �إلخبا�يةsقر� تشمل: 

 �ملو�/ �ملحد/ �ألخر`14119sقر�
 �ملو�/ �ملحد/ �ألخر`141190sقر�
1411xملحد�� بالكامل	 b(� غ	لقر	

مشاهد�/	الستما] �� 	لتلفزيو� 
	لفيديو1412
مشاهد/�الســــتما� =Y �لتلفزيوB �2لفيديو على 2جه �لتحديد فيما يتعلق بالتعلم 2)نشــــطة �لعمل ¿ر'  ملحوظة: 

ترميزها . �ألقسا\ �لرئيسية 01-05 )2 09
مشاهد�/	الستما] �� 	لتلفزيو�14121

مشاهد/�الستما� =Y �لتلفزيوB (�ل�Xمج �لعا/ية)141211
مشاهد/�الستما� =Y �لتلفزيوB (�ل�Xمج �لسابق تسجيلها)141212
141219Bلتلفزيو� Y= الستما��/�ألنشطة �ملحد/ �ألخر` ��3 �لصلة مبشاهد
14121xبالكامل مشاهد/�الستما� =Y �لتلفزيوB غv �ملحد/
مشاهد�/	الستما] �� بر	مج 	لفيديو14122

2سائط �لفيديو تشمل مسجال3 شر�ئط �لفيديو، 2)جهز تشغيل )قر�« �لفيديو �ملدrة، 2)جهز تشغيل  ملحوظة: 
)قر�« �لفيديو �لرقمية �2ألجهز Æال[ �حلاسو(. 2تصنف �ملشاهد/�الستما� باستخد�\ �حلاسو( حتت 14142

141221مشاهد/�الستما� =Y �ألفال\ �ملستأجر/�ملشتر�
مشاهد/�الستما� =Y بر�مج �لفيديو �ملستأجر/�ملشتر� Æال[ �ألفال\141222
�ألنشطة �ملحد/ �ألخر` ��3 �لصلة مبشاهد/�الستما� =Y �لفيديو141229
14122xبالكامل مشاهد/�الستما� =Y بر�مج �لفيديو غv �ملحد/



٣١٦

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

	الستما] �� 	لر	�يو 
	ألجهز� 	لسمعية1413
�الســــتما� =Y �لر�/يو �2لوســــائط �لسمعية �ألخر` على 2جه �لتحديد فيما يتعلق بالتعلم 2)نشطة �لعمل  ملحوظة: 

¿ر' ترميزها . �ألقسا\ �لرئيسية 05-01 )2 09
	الستما] �� بر	مج 	لر	�يو14131

�الستما� =Y بر�مج �لر�/يو141310
14132xألخر	لسمعية 	لوسائط 	الستما] �� 	

�الستما� =Y �لوسائط �لسمعية �ألخر`141320
�الستما� =Y �ملوسيقى �ملسجلة؛ �2الستما� =Y �لكتب �لسمعية يشمل: 

�لوسائط �لسمعية تشمل )جهز تشغيل �ألقر�« �ملدrة، �2لشر�ئط �2لتسجيال3، �2لتسجيال3 �لصوتية  ملحوظة: 
�ملضغوطة (MP3). 2يصنف �الستما� باستخد�\ �حلاسو( حتت 14142

1413xملحد�� بالكامل	 bلسمعية غ	ألجهز� 	
	الستما] �� 	لر	�يو 
1414dحلاسو	! تكنولوجيا 	ستخد	

  �ملعلوما3 )2 �لوصوt =ليها، 2مشاهدsستخد�\ �حلو�سيب 2تكنولوجيا3 �إلنترنت/�لشبكة �لعاملية لقر�� يشمل: 
�2الستما� =Y �ل�Xمج، �2ملوسيقى، =¸

 vســــتخد�\ تكنولوجيا �حلاسو(/�لشبكة �لعاملية على 2جه �لتحديد ألغر�0 �لعمل، �2لتعلم، �2لتدب�  :'�Rالستثنا�
�مل�Ú، �2لتآنس �2التصاt يصنف حتت �ألقسا\ �ملناسبة . هذ] �ألقسا\ �لرئيسية

	ستخد	! تكنولوجيا 	حلاسوd للقر	(�14141
141410sستخد�\ تكنولوجيا �حلاسو( للقر��

 �لكتب �إللكتر2نية، �2ملعلوما3 �ملسجلة على �ألقر�« sبانتظا\؛ 2قر�  �ألخبا� �2ملعلوما3 �ملجد/sقر� يشــــمل: 
 فقطsلقر�� �ملدrة - ��كر

	ستخد	! تكنولوجيا 	حلاسوd لألغر	E 	ملرئية/	لسمعية14142
�ستخد�\ تكنولوجيا �حلاسو( لألغر�0 �ملرئية/�لسمعية141420

مشاهد/�الســــتما� =Y �لر�/يو، �2ملوســــيقى، �2لفيديو على �إلنترنت (مباشــــر)؛ 2تشــــغيل ملفا3/بر�مج  يشمل: 
�ملوسيقى، �2لفيديو على �حلاسو(

	لتجو2 على 	إلنترنت؛ 
	لتنـزيل، 
	لتحميل14143
�لتجوt على �إلنترنت؛ �2لتنـزيل، �2لتحميل141430

=�� كاB �لغر0 من �لتجوg tد/�، يتعني �لترميز على �لنحو �ملناســــب؛ 2على ســــبيل �ملثاt، فيما يتعلق  ملحوظة: 
بالتسو!، ُيعطى �لرمز 06121 )2 06122؛ 2فيما يتعلق بدفع فو�تv �ألسر �ملعيشية، يعطى �لرمز 06115؛ 2فيما يتعلق 

sمج �لتعليمية على �إلنترنت، يعطى �لرمز 09111 )2 09113 حسب �القتضا�Xبال
1414xملحد� بالكامل	 bغ dحلاسو	! تكنولوجيا 	ستخد	

	ألنشطة U	) 	لصلة: Xيا�� 	ملكتبة142
Xيا�� 	ملكتبة1420

Xيا�� 	ملكتبة14200
Zيا� �ملكتبة142000

143~bجلماه	إلعال! 	لصلة بوسائط 	 (	U (النتقاال	
1430~bجلماه	إلعال! 	لصلة بوسائط 	 (	U (النتقاال	

14300~bجلماه	إلعال! 	لصلة بوسائط 	 (	U (النتقاال	



٣١٧

٢١ �لمرفـــق 

143000'vالنتقاال3 ��3 �لصلة بوسائط �إلعال\ �جلماه�
تشمل:

�النتقاY= t �ألماكن 2منها، مبا . �لك 2قت �النتظا�  -
قيا/ �لسيا� =Y �ألماكن  -


سائط 	إلعال! 	جلماهb~ غb 	ملصنفة v موضع ªخر149

سائط 	إلعال! 	جلماهb~ غb 	ملصنفة v موضع ªخر1490


سائط 	إلعال! 	جلماهb~ غb 	ملصنفة v موضع ªخر14900
2سائط �إلعال\ �جلماهv' غv �ملصنفة . موضع ±خر149000

	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتا�15
يشمال�:

�ألنشطة �لالZمة للفر/ فيما يتعلق باالحتياجا3 �لبيولوجية: �لنو\، �2ألكل، �2خللو/ =Y �لر�حة، =¸  -
�لقيا\ بالرعاية �لشخصية �2لصحية �2لعناية �خلاصة )2 تلقي هذ� �لنو� من �لرعاية  -

�ألنشطة �ملتعلقة بالرعاية �لر2حية/�لدينية  -
sلر�حة، �2السترخا� Y= /�2خللو ،sعد\ فعل شي  -

�لتأمل، �2لتفكv، �2لتخطيط  -
:'�Rالستثنا�

ُيصنف �لتسو! للحصوt على خدما3 �لرعاية �لشخصية �2لصحية حتت 06122  -
ُيصنف �الشتر�� . عمل طوعي ملنظما3 /ينية حتت �ألقسا\ �ملناسبة . �لقسم �لرئيسي 08  -

ُيصنف �الشتر�� . تد�يبا3 �جلوقا3، �2ألحد�� �الجتماعية للكنائس =Y ±خر] حتت �ألقسا\ �ملناسبة . =طا� �لقسمني �لرئيسيني 10 2 12  -
	ألنشطة 	ألساسية: 	لوقت 	ملقضي v 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني151

	لنو! 
	ألنشطة U	) 	لصلة1511
	لنو! بالليل/	لنو! 	ألساسي15111

�لنو\ بالليل/�لنو\ �ألساسي151110
�لوقت �ملقضي . �لفر�â قبل �لنو\ 2بعد] (=�� )مكن حتديد]) يشمل: 

يشY= v )طوt فتر نو\ . �ليو\؛ 2قد Àد� بالليل )2 بالنها� ملحوظة: 
	لنو! 	لعرضي/	لغفو	)15112

�لنو\ �لعرضي/�لغفو�1511203
15113uأل�	

�أل�!151130
1511xملحد�� بالكامل	 bلصلة غ	 (	U ألنشطة	
	لنو! 

1512dلشر	
	ألكل 
تنا
2 	لوجبا)/	ألكال) 	لسريعة15121

تناt2 2جبة (مبا . �لك �ملشر2با3 �ملأخو� مع �لوجبة)151211
تناt2 )كلة سريعة (مبا . �لك �ملشر2با3 �ملأخو� مع �ألكلة �لسريعة)151212

 	ألكلة 	لسريعة15122P بالوجبة dملصحو	ال\ ¸ dلشر	

�لشر( Æال[ �ملصحو( بالوجبة )2 �ألكلة �لسريعة151220



٣١٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

1512xملحد�ين بالكامل	 bغ dلشر	
	ألكل 
	لنظافة 
	لرعاية 	لشخصيتا�1513

	لنظافة 
	لرعاية 	لشخصيتا�15131
151310Bلنظافة �2لرعاية �لشخصيتا�

تشمال�:
 B�2الســــتحما\، 2تنظيف �ألسنا ،âبالد tمليا]“، �2الغتســــا� �ألنشــــطة �لشــــخصية/�خلاصة مثل ”)نشــــطة /�2  -

بالفرشا
�لتهند\ �لشــــخصي مثل متشــــيط �لشــــعر، ��2تد�s )حســــن �لثيا(/تغيv �ملالبس، 22ضع مســــتحضر�3 �لتجميل،   -

�2حلالقة، 2تد�مي �ألظافر
	لرعاية 	لصحية/	لطبية للنفس15132

�لرعاية �لصحية/�لطبية للنفس151320
تشمل:

�صد ضغط �لد\، 2مستو` �لسكر، 2=جر�s �الختبا��3 �لتشخيصية بالبيت =Y ±خر]، 2)خذ �لدs�2، مبا . �لك   -
عالo �جلر2»، 2)خذ حقن �إلنسولني �2إلير2سوt للربو

مالZمة �لفر�â بسبب �ملر2/0صف =لتز�مه بالر�حة . �لفر�â، 2قضاs فتر �لنقاهة، �2لر�حة إلعا/ �لتأهيل  -
1514bلغ	لطبية من 	لصحية/	
تلقي 	لرعاية 	لشخصية 

15141bلغ	لشخصية من 	لرعاية 	تلقي 
151410vتلقي �لرعاية �لشخصية من �لغ

يشمل:
تلقي �لرعاية �لشخصية من )فر�/ �ألسر �ملعيشية  -

Zيــــا� صالــــوB �لتزيني، 2/�� �لتجميل، 2صالوB �حلالقة، للحصوt على �خلدما3 �لشــــخصية للنفس مثل قص )2   -
تصفيف �لشعر، 2تد�مي )ظافر �ليدين، �2لعناية بالقدمني 2)ظافر�ا، �2لتدليك، =¸

15142bلغ	لطبية من 	لصحية/	لرعاية 	تلقي 
151420vتلقي �لرعاية �لصحية/�لطبية من �لغ

يشمل:
تلقي �لرعاية �لصحية/�لطبية من )فر�/ �ألسر �ملعيشية  -

¸= ،Zيا� �لطبيب، 2طبيب �ألسناB، 2مما�~ �لرعاية �لبديلة، 2)خصائي �ملد��2  -
	ألنشطة 	لدينية1515

15151 xألخر	لنظامية 	 bحية غ
	لصال� 	خلاصة، 
	لتأمل 
	ألنشطة 	لر
15150 xألخر	لنظامية 	 bحية غ
	لصال� 	خلاصة، 
	لتأمل 
	ألنشطة 	لر

تشمل:
)/�s �لصال �2لتأمل . �لبيت  -

Zيا� �لكنيسة، �2لكنيس، �2ملعبد، �2ملز�� أل/�s �لصال، �2لتأمل، 2تقدمي �لقر�بني  -
�لتشا�2 مع �ملستشا� �لدي6/�لر2حي  -

�لتشا�2 مع �لر2حانيني/gضر' �أل��2»، �2لوسطاs �لر2حانيني �2ملنجمني، �2لعر�فني، =¸  -



٣١٩

٢١ �لمرفـــق 

	الشتر	� v 	ألنشطة 	لدينية (	ملما�سة 	لنظامية للدين)15152
�الشتر�� . �ألنشطة �لدينية (�ملما�سة �لنظامية للدين)151520

يشمل:
�سا3 �ملما�سة �لدينية �2لقدَّ  -

 غv نظاميةvموعة صغr . `ُتجر Vملما�سة �لدينية �ل�  -
 ،t2لربــــا? �أل� sالشــــتر�� . �الحتفــــاال3 �لدينيــــة، 2حفــــال3 �لزفــــا[، �2لتعميــــد، 2تثبيت �لعما/، �2لعشــــا�  -

¸= ،3�Z�2جلنا
	ألنشطة 	ملرتبطة باخللو� �� 	لر	حة، 
	السترخا(1516

عد! فعل شي(؛ 	خللو� �� 	لر	حة، 
	السترخا(15161
151610sلر�حة، �2السترخا� Y= /؛ �خللوsعد\ فعل شي
	لتدخني15162

�لتدخني151620
15163bلتدب	
 ،bلتفك	
	لتفكر/	لتأمل، 

151630v�2لتدب ،vلتفكر/�لتأمل، �2لتفك�
	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني152

	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني1520
	النتقاال) U	) 	لصلة بأنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني15200

�النتقاال3 ��3 �لصلة بأنشطة �لرعاية �2لعناية �لشخصيتني152000
تشمل:

�النتقاY= t �ألماكن 2منها، مبا . �لك �النتظا�  -
قيا/ �لسيا� =Y �ألماكن  -

Pنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني غb 	ملصنفة v موضع ªخر159
Pنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني غb 	ملصنفة v موضع ªخر1590

Pنشطة 	لرعاية 
	لعناية 	لشخصيتني غb 	ملصنفة v موضع ªخر15900
)نشطة �لرعاية �2لعناية �لشخصيتني غv �ملصنفة . موضع ±خر159000




بية بالتصنيف 	لد
� 	لتجريـ¯�
جد
2 تطابق يربط تصنيف 	ملكتب 	إلحصائي للجماعا) 	أل 	ملرفق ٢٢ - 
P لوقت	! 	ستخد	) 	حصا(� E	لألنشطة ألغر

٣٢٠

�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
	لرعاية 	لشخصية0

000�لرعاية �لشخصية غv �ملحد/
	لنو!01

�لنو\ غv �ملحد/010
�لنو\ بالليل/�لنو\ �ألساسي�15111لنو\011

�لنو\ �لعرضي/�لغفو�151123
�أل�!15113

�لرعاية �لصحية/�لطبية للنفس15132مالZمة �لفر�â بسبب �ملر0120
	ألكل02

�ألكل غv �ملحد/020
تناt2 �لوجبا3/�ألكال3 �لسريعة�15121لوجبا3، �2ألكال3 �لسريعة �2ملشر2با0213

�لشر( Æال[ �ملصحو( بالوجبة )2 �ألكلة �لسريعة15122
03xألخر	لشخصية 	لرعاية 	

030�لرعاية �لشخصية �ألخر` غv �ملحد/
�لنظافة �2لرعاية �لشخصيتا�15131Bالغتساt ��2تد�s �ملالبس031
�لرعاية �لصحية/ �لطبية للنفس�15132لرعاية �لشخصية �ملحد/ �ألخر`039

	لعمل1
�لعمل غv �ملحد/100
��لوظيفة �لرئيسية11

�لعمل . �لوظيفة �لرئيسية201111قت �لعمل . �لوظيفة �لرئيسية111
يشــــمل :يضــــ6 �لطو�ئــــف ��U 02-05 كانــــت �ظائــــف  ملحوظة: 

	ئيسية
�لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بالعمل01115

�:يض6 �لقسم �ملقابل بكامله u �لطو�ئف 02-05 ملحوظة: 
فتر�3 �الســــتر�حة لشــــر( �لقهو 2فتر�3 �الستر�حة �ألخر` . 112

�لوظيفة �لرئيسية
 عن �لعمل 01114vفتر�3 �الستر�حة �2لتوقفا3 �لقص

	لوظيفة 	لثانية12
�لعمل . �لوظائف �ألخر`201112قت �لعمل . �لوظيفة �لثانية121

يشمل :يض6 �لطو�ئف ��U 02-05 كانت �ظيفة ثانية ملحوظة: 
�لتد�يب �2لد��سا3 فيما يتعلق بالعمل01115

:يض6 �يع �ألقساP �ملقابلة u �لطو�ئف 02-05 ملحوظة: 

�ألنشطة �لV يصفها �لتصنيفاB بصو� ªتلفة تظهر . منطقة مظللة.  (



٣٢١

٢٢ �لمرفـــق 

�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
فتر �الســــتر�حة لشــــر( �لقهــــو 2فتر�3 �الســــتر�حة �ألخر` . 122

�لوظيفة �لثانية
 عن �لعمل 01114vفتر�3 �الستر�حة 2 �لتوقفا3 �لقص

	ألنشطة U	) 	لصلة بالوظيفة13
�ألنشطة غv �ملحد/ ��3 �لصلة بالوظيفة130
131sلغد�� t2تنا �الستر�حة من �لعمل لتناt2 �لغد�01122sفتر
�لوقت غv �ملستغل قبل/بعد فتر �الستر�حة �01121ألنشطة �ملحد/ �ألخر` ��3 �لصلة بالوظيفة139

�لبحث عن عمل01201
�لبحث عن/=نشاs عمل جتا�'01202

:يض6 �يع �ألقساP �ملقابلة u �لطو�ئف 02-05 ملحوظة: 
	لد�	سة2

200�لد��سة غv �ملحد/
�ألنشطة غv �ملحد/ ��3 �لصلة باملد�سة )2 �جلامعة210
�اللتحا! باملد�سة/�جلامعة�09111حلصص �لد��سية �2ملحاضر�2113

�لد��سة �لذ�تية للمقر��3 �لتعليمية عن بعد 09113
212V2مر�جعة �ملقر��3، �2لبحــــث فيما يتعلق بالتعليم �09120لو�جب �لبي ،Vلو�جــــب �لبي�

�لعا\
فتر�3 �الستر�حة/�النتظا� . مكاB �لتعليم �لعا\�09112ألنشطة �ملحد/ �ألخر` ��3 �لصلة باملد�سة )2 �جلامعة219

�ألنشطة �ألخر\ �ل| ُتجر\ فيما يتعلق بأنشطة �لتعلم092

قت 	لفر	¬22 v سة	لد�	

�لد��سة �إلضافية، �لتعليم غv �لنظامي�0913لد��سة . 2قت �لفر�®221
�لتد�يب �2لد��سا3 �ملتعلقة بالتطوير �لوظيفي/�مله09146
�`و�يا' �لتقنية ��ل�jمج ��' �لصلة1212

�ل�jمج ��' �لصلة باأللعاp �لرياضية13
�عاية 	ألسر� 	ملعيشية 
	لعائلة3

�لرعاية غv �ملحد/ لألسر �ملعيشية �2لعائلة300
 �ألغذية31��/=

310 �ألغذية غv �ملحد/��/=
 �ألغذية06111=عد�/ �ألغذية311��/=
ز312 صنع �ملنتجا' �لغذ�ئية ��ملشر�با' �ألخر\�03112َخلـــبْ
 �ألغذية06111غسل �ألطبا!313��/=
جتهيز �ملنتجا' �لغذ�ئية03111حفظ �ألغذية314

صنع �ملنتجا' �لغذ�ئية ��ملشر�با' �ألخر\03112
 �ألغذية06111=/�� �ألغذية �ملحد/ �ألخر` 319��/=
صيانة �ألسر �ملعيشية32

320صيانة �ألسر �ملعيشية غv �ملحد/
تنظيف 2صيانة �ملسكن �2ألماكن �ملحيطة به06112تنظيف �ملسكن321
322sتنظيف 2صيانة �ملسكن �2ألماكن �ملحيطة به06112تنظيف �لفنا
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
�ع �ملنتجا' �لjية، �قطع �خلشب ��ع �حلطب �:نشطة �حلر�جة �02114لتدفئة ��مليا^323

�ألخر\
جتميع �مليا^02117
�لتدفئة �2إلمد�/ بامليا]06115

ال توجــــد طائفة مقابلة u �لتصنيف �لد�¡ لألنشــــطة   �لترتيبا3 �ملختلفة324 ملحوظــــة: 
ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقت

�خلدما3 �ملÚلية غv �ملدفوعة �ألجر غv �ملصنفة . موضع ±خر069صيانة �ألسر �ملعيشية �ملحد/ �ألخر`329
صنع 	ملنسوجا) 
	لعناية ֲדا33

�ألنشطة غv �ملحد/ لصنع �ملنسوجا3 �2لعناية ֲדا 330
�لعناية باملنسوجا3 �2لنعا06114tغسل �ملالبس331
�لكي/�لكبس�061143لكي332
صنع �ملنسوجا'، ��ملالبس، ��جللو� ��ملنتجا' �ملرتبطة ֲדا�03113حلر� �ليد�ية �UنتاT �ملنسوجا'333
�لعناية باملنسوجا3 �2لنعا�06114tألنشطة �ملحد/ �ألخر` لصنع �ملنسوجا3 �2لعناية ֲדا339
	لبستنة 
�عاية 	حليو	نا) 	ملدللة34

�ألنشطة غv �ملحد/ للبستنة �2عاية �حليو�نا3 �ملدللة340
n	�عة �حملاصيل؛ n	�عة �خلضر �مل¢لية�02111لبستنة341
تربية �حليو�نا' u �حلظائر�02112لعناية باحليو�نا' �ألليفة342
�عاية �حليو�نا3 �ملدللة�06116عاية �حليو�نا3 �ملدللة343
�عاية �حليو�نا3 �ملدللة06116متشية �لكلب344
�عاية �حليو�نا3 �ملدللة�06116ألنشطة �ملحد/ �ألخر` للبستنة �2عاية �حليو�نا3 �ملدللة349
	لتشييد 
	إلصالحا)35

�ألنشطة غv �ملحد/ للتشييد �2إلصالحا3503
�لتشييد �2إلصال» لتكوين �)~ �ملاt �ملخا«04111تشييد �ملtÚ 2جتديد]351
حتسني، 2صيانة 2=صال» �ملساكن بنظا\ نفذ] بنفسك061131=صالحا3 �ملسكن352
تركيــــب، 2خدمــــة 2=صــــال» �ألمتعة �لشــــخصية 2)متعة �ألســــر 061132تركيب، 2=صال» 2صيانة �ملعد�3533

�ملعيشية
صيانة �ملركبا3 �2إلصالحا3 �لبسيطة 061133صيانة �ملركبا3543
�ألنشــــطة �ملحــــد/ �ألخــــر` ��3 �لصلــــة بالزخرفــــة، �2لصيانــــة 061139)نشطة �لتشييد �2إلصالحا3 �ملحد/ �ألخر`359

 بنظا\ نفذ] بنفسكv�2إلصالحا3 �لصغ

	خلدما)36 uلتسو	

360)نشطة �لتسو! �2خلدما3 غv �ملحد/
�لتسو! لـ/شر�s �لسلع�06121لتسو!361
�لتسو! لـ/�الستفا/ باخلدما�061223خلدما3 �لتجا�ية �2إل/��ية362
تلقي �لرعاية �لشخصية�15141خلدما' �لشخصية363

تلقي �لرعاية �لصحية/�لطبية15142
�لتسو! لـ/شر�s �لسلع06121)نشطة �لتسو! �2خلدما3 �ملحد/ �ألخر`369

�لتسو! لـ/�الستفا/ باخلدما061223
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٢٢ �لمرفـــق 

�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
	لتدبb 	مل·� 37

371�Úمل� v�06115لتدب�Úمل� vلتدب�
�عاية 	لطفل38

380�عاية �لطفل غv �ملحد/
�عاية �ألطفاt: �لرعاية �لبدنية�07111لرعاية �لبدنية �2إلشر�[381
تعليم �ألطفاt، 2تد�يبهم، 2مساعدִדم07112تعليم �لطفل382
، �2للعب �2لتحد� مع �لطفل383s�071122لقر�t�2للعب �2لتحد� مع �ألطفا ،sلقر��
�صطحا( �ألطفاY= t �ألماكن�07113صطحا( �لطفل384

مالحظة �ألطفاt (�لرعاية �لسلبية)07114
توفــــv خدما3 منــــح �لرعاية غــــv �ملدفوعة �ألجر ألفر�/ �ألســــر �079عاية �لطفل غv �ملحد/ �ألخر`389

�ملعيشية
مساعد� Pحد Pفر	� 	لعائلة 	لكبا�39

�عاية �لكبا�: �لرعاية �لبدنية07121مساعد )حد )فر�/ �لعائلة �لكبا�391
�عاية �لكبا�: �لدعم �لعاطفي07122
�صطحا( �لكبا� =Y �ألماكن07123

	لعمل 	لطوعي 
	الجتماعا)4
400)نشطة �لعمل �لطوعي �2الجتماعا3 غv �ملحد/
	ألعما2 	لتنظيمية41

410�ألعماt �لتنظيمية غv �ملحد/
�لعمل �لطوعي حلسا( �ملنظما�081313لعمل حلسا( منظمة411
�لعمل �لطوعي عن طريق منظما�081323لعمل �لطوعي عن طريق منظمة412
�ألعمــــاm �ل| ينظمها �ֱדتمع �حمللــــي: �لطهي لالحتفاال' �جلماعية �08121ألعماm �لتنظيمية �حملد�L �ألخر\419

D ¯Uخر^
�لعمل U uصال� �لطر�/�ملباª، �تطهU� Iعد�� :	s �ֱדتمع �حمللي 08122

��لتنظيف (�لشو�	K، ��ألسو�� D ¯Uخر^)
08123 ¯U لقائمــــة على �ֱדتمع �حمللي� Lتقدمي �ملســــاعد u لتنظيم ��لعمل�

�لقر\، ��ألماكن �لثانوية �ألخر\
08124 ¯U لقائمــــة على �ֱדتمع �حمللي� Lتقدمي �ملســــاعد u لتنظيم ��لعمل�

�ألسر ��ألفر��
42xألخر	ملعيشية 	لنظامية لألسر 	 bملساعد� غ	

420�ملساعد غv �لنظامية غv �ملحد/
421�لصيانــــة �2لتدبv �ملÚلياB على ســــبيل �ملســــاعد لألســــر �ملعيشــــية 08111=/�� �ألغذية على سبيل �ملساعد

�ألخر`
422�لصيانــــة �2لتدبv �ملÚلياB على ســــبيل �ملســــاعد لألســــر �ملعيشــــية 08111صيانة �ألسر �ملعيشية على سبيل �ملساعد

�ألخر`
423�لصيانــــة �2لتدبv �ملÚلياB على ســــبيل �ملســــاعد لألســــر �ملعيشــــية �08111لبستنة �2عاية �حليو�نا3 �ملدللة على سبيل �ملساعد

�ألخر`



٣٢٤

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
424تشييد، 2جتديد 2=صال» �ملساكن �2إلنشا3�s �ألخر` على سبيل �08113لتشييد �2إلصالحا3 على سبيل �ملساعد

�ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`
 =صالحا3 �لسلع �الستهالكية �2ملÚلية على سبيل �ملساعد لألسر 08114

�ملعيشية �ألخر`
425�لتســــو! لـ/شــــر�s �لســــلع �2خلدما3 على سبيل �ملســــاعد لألسر �08112لتسو! �2خلدما3 على سبيل �ملساعد

�ملعيشية �ألخر`
�ملســــاعد غv �ملدفوعة �ألجر . �لعمــــل �لتجا�'/�ملز�عة �2لعمل �08115ملساعد . �لعمل �2لز��عة426

على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`
427�عاية �ألطفاt على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`�08116عاية �لطفل على سبيل �ملساعد
�عاية �لكبا� على سبيل �ملساعد لألسر �ملعيشية �ألخر`08117مساعد )حد �لكبا� . )سر معيشية )خر`428
خدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســــاعدته لألســــر �ملعيشية �ألخر` غv �089ملساعد غv �لنظامية �ملحد/ �ألخر`429

�ملصنفة . موضع ±خر
�ألنشطة �لقائمة على �ملشا�كة43

�ألنشطة غv �ملحد/ �لقائمة على �ملشا�كة430
حضو� �الجتماعا�0823الجتماعا4313
:��R �لصــــالL �خلاصــــة، ��لتأمل، ��ألنشــــطة �لر�حية غــــI �لنظامية �15151ألنشطة �لدينية432

�ألخر\
�الشتر�§ u �ألنشطة �لدينية15152

�ملشا�كة . �ملسؤ2ليا3 �لوطنية �2ملسؤ2ليا3 ��3 �لصلة�08300ألنشطة �ملحد/ �ألخر` �لقائمة على �ملشا�كة439
089 vخدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســــاعدته لألســــر �ملعيشية �ألخر` غ

�ملصنفة . موضع ±خر
	حليا� 	الجتماعية 
	لترفيه5

500)نشطة �حليا �الجتماعية �2لترفيه غv �ملحد/
	حليا� 	الجتماعية51

510)نشطة �حليا �الجتماعية غv �ملحد/
)نشطة �لتآنس�10112لتآنس مع �لعائلة511
)نشطة �لتآنس�10112لزيا� �2ستقباt �لز512��2
�لوالئم513
 �لتحد�، �2لتحا�2 �10111لتحا�2 باuاتف514
�ألنشطة غv �الجتماعية/�لال�جتماعية/�الجتماعية �لسلبية10114)نشطة �حليا �الجتماعية �ملحد/ �ألخر`519

�لتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي غv �ملصنفني . موضع ±خر109
	لترفيه 
	لثقافة52

520)نشطة �لترفيه �2لثقافة غv �ملحد/
حضو� عر02 �ألفال\/ �لسينما�11112لسينما521
حضو� عر02 �ملسر»، �2أل2بر�، �2لباليه، �2حلفال3 �ملوسيقية�11113ملسر» �2حلفال3 �ملوسيقية522

حضو� عر02 �ملسر»، �2أل2بر�، �2لباليه، �2حلفال3 �ملوسيقية11113
Zيا� �ملتاحف، 2صاال3 عر0 �لفنوB �جلميلة، �2ملنتزها3 �لعامة 11111معا�0 �لفنوB �2ملتاحف523

�لتا�Áية/ �لثقافية، 2مو�قع �لتر��
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�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
nيا	L �ملكتبة�142ملكتبة524
حضو� )حد�� �أللعا( �لرياضية للمحترفني11131)حد�� �أللعا( �لرياضية525

11132حضو� )حد�� �أللعا( �لرياضية للهو�
�ملشــــا�كة . �حتفــــاال3 �ملجتمــــع �ملحلــــي باألحــــد�� �لثقافية/10121)نشطة �لترفيه �2لثقافة �ملحد/ �ألخر`529

�لتا�Áية
�ملشا�كة . طقو~/)حد�� �ملجتمع �ملحلي (غv �لدينية) حلفال3 10122

 t3، �2لوال/�3 �2لطقو~ �ملماثلة �ملتعلقة باالنتقا�Zلزفا[، �2جلنا�
من مرحلة =Y )خر`

�ملشــــا�كة . �ملناســــبا3 �الجتماعية للمجتمع �ملحلي (�ملوسيقى، 10123
�2لرقص =Y ±خر])

�حلضو� ./Zيا� حد�ئــــق �حليو�B، �2ملناطق �ملخصصة للحيو�نا3 1112
�لطليقــــة، 2حد�ئق �لنباتــــا3، �2ملالهي، �2ملعــــا�0، �2ملهرجا3، 

�2لس�v، 2عر02 �حليو�نا3، 2عر02 �لنباتا3
119 vألحد��/�ألماكن �لرياضية، �2لترفيهية �2لثقافية غ� حضو�/Zيا�

�ملصنفة . موضع ±خر
53�bحة قص	حة: �ستر	لر	خللو� �� 		

531LIستر�حة قصU :لر�حة� ¯U �15161خللو�Rلر�حة، ��السترخا� ¯U ؛ �خللو�Rفعل شي Pعد
�لتدخني15162
15163Iلتدب�� Iلتفكر/�لتأمل، ��لتفك�

	أللعاd 	لرياضية 
	ألنشطة 	خلا�جية 6
600�أللعا( �لرياضية �2ألنشطة �خلا�جية غv �ملحد/
�لتمرينا3 �لبدنية61

610�لتمرينا3 �لبدنية غv �ملحد/
�ملشي �2لسv مسافا3 طويلة للÚهة؛ u�2ر2لة �2لعد�131112ملشي �2لسv مسافا3 طويلة للÚهة611
�ملشي �2لسv مسافا3 طويلة للÚهة؛ u�2ر2لة �2لعدu�131112ر2لة �2لعد6122
613Ñباللو»�13112كو( �لد��جا3، �2لتزحلق �2لتز Ñ�2لتز ،Ñكو( �لد��جا3، �2لتز�
614)لعا( �لكر، �أللعا( �لرياضية �لفر/ية13114)لعا( �لكر

)لعا( �لكر، �أللعا( �لرياضية �جلماعية13115
615Z2بر�مج �للياقية 13113)لعا( �جلمبا tمتا�ين �ألير2بكس، �2ليوغا، �2لتمرين برفع �ألثقا

�ألخر`
 متا�ين �ألير2بكس، �2ليوغا، �2لتمرين برفع �ألثقاt 2بر�مج �للياقة �13113للياقة616

�ألخر`
�أللعا( �لرياضية �ملائية�13116أللعا( �لرياضية �ملائية617
�أللعا( �لرياضية �لشتوية/على �جلليد/على �لثلج�13117لتمرينا3 �لبدنية �ملحد/ �ألخر`619

�أللعا( �لرياضية �الحتكاكية13118
�لتخييم1312

�كو( �خليل13122
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�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
�الشــــتر�� . �أللعا( �لرياضيــــة �لد�خلية �2خلا�جية �2ل�Xمج ��3 139

�لصلة غv �ملصنفة . موضع ±خر
	لرياضة 	ملنتÂجة62

620�لرياضة �ملنتجة غv �ملحد/
�لقنص، ��لصيد باألشر�§ �UنتاT جلو� �حليو�نا'�02113لقنص �صيد �أل"ا§621

صيد �أل"ا§ �تربية �أل"ا§/�ألحياR �ملائية02115
622pلعنبية، ��لفطر ��ألعشا� 	ية، �قطع �خلشب ��ع �حلطب �:نشطة �حلر�جة 02114قطف �لثماjع �ملنتجا' �ل�

�ألخر\
ال توجــــد طائفة مقابلة u �لتصنيف �لد�¡ لألنشــــطة �لرياضة �ملنتجة �ملحد/ �ألخر`629 ملحوظــــة: 

ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقت
	ألنشطة U	) 	لصلة باأللعاd 	لرياضية63

�الشــــتر�� . �أللعا( �لرياضيــــة �لد�خلية �2خلا�جية �2ل�Xمج ��3 �139ألنشطة ��3 �لصلة باأللعا( �لرياضية631
�لصلة غv �ملصنفة . موضع ±خر

7dأللعا	
	�و	يا) 
700�uو�يا3 �2أللعا( غv �ملحد/
	لفنو�71

710�لفنوB غv �ملحد/
�لفنوB �لتشكيلية�12111لفنوB �لتشكيلية711
712s�/أل� B12113فنوs�/أل� Bفنو
�لفنوB �أل/بية�12112لفنوB �أل/بية713
�uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر` غv �ملصنفة . موضع �129لفنوB �ملحد/ �ألخر`719

±خر
	�و	يا)72

720�uو�يا3 غv �ملحد/
�uو�يا3 �لتقنية �2ل�Xمج ��3 �لصلة1212هو�ية �جلمع721
�uو�يا3 �لتقنية �2ل�Xمج ��3 �لصلة�1212ستخد�\ �حلاسو( �2لrXيا3 - �لrXة722
723pحلاسو� P�14141ملعلوما' باستخد�LRلقر�� sألغر� pتكنولوجيا �حلاسو Pستخد��

�ستخد�P تكنولوجيا �حلاسوp لألغر�s �لبصرية/�لسمعية14142
724pحلاسو� Pباستخد� mيد�10113التصاjكتابة �ل� LRقر�
�الستخد�ما3 �ألخر` للحاسو(725
قر�LR �كتابة �لjيد�10113ملر�سال'726
�uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر` غv �ملصنفة . موضع u�129و�يا3 �ملحد/ �ألخر`729

±خر
73dأللعا	

730�أللعا( غv �ملحد/
�أللعا( �ملنفر/�12131أللعا( �ملنفر/ �2للعب �ملنفر/731
“، 2)لعا( �للوحا�121323أللعا( �2للعب . �لصالونا7323 )لعا( �لو�! ”�لَشدَّ
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٢٢ �لمرفـــق 

�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
�أللعا( �الجتماعية/�جلماعية12134

)لعا( �حلاســــو( (مبا . �لــــك �أللعا( باســــتخد�\ �لنقد �ملعد? 12133)لعا( �حلاسو(733
2)لعا( �لفيديو)

�لقما��12135لقما�734
�uو�يا3، �2أللعا( 2)نشطة �لتسلية �ألخر` غv �ملصنفة . موضع �129أللعا( �ملحد/ �ألخر`739

±خر
8~bجلماه	إلعال! 	سائط 


8002سائط �إلعال\ �جلماهv' غv �ملحد/
	لقر	(�81

810 غv �ملحد/sلقر��
 �لد�2يا8113sلد�2يا141123قر�� sقر�
 �لكتب812sلكتب14111قر�� sقر�
 �ملحد/ �ألخر`819sألخر`�14119لقر��  �ملو�/ �ملحد/sقر�
�لتلفزيوB �2لفيديو82

821Bلتلفزيو� مشاهد/�الستما� =Y �لتلفزيو14121Bمشاهد
مشاهد/�الستما� =Y بر�مج �لفيديو14122مشاهد �لفيديو822
	لر	�يو 
	ملوسيقى83

�الستما� غv �ملحد/ =Y �لر�/يو �2ملوسيقى830
�الستما� =Y بر�مج �لر�/يو�14131الستما� =Y �لر�/يو831
�الستما� =Y �لوسائط �لسمعية �ألخر`�14132الستما� =Y �لتسجيال8323

ال توجد طائفة 	ئيســــية مقابلة. مد	T كقســــم ��خل 	النتقاال) 
	ستخد	! 	لوقت غb 	ملحد�9 ملحوظة: 
كل طائفة 	ئيسية

�النتقاال3 حسب �لغر900
�لغر0 غg vد/900
�النتقاال3 ��3 �لصلة بأنشطة �لرعاية �2لعناية �لشخصيتني�152النتقاال3 ��3 �لصلة بالرعاية �لشخصية901
�النتقاال3 ��3 �لصلة بالعمل . �لقطا� �لنظامي�013النتقاال3 كجزs من/خالs�/( t �لوظيفة �لرئيسية911

تشمل :يض6 �ألقساP �ملقابلة u �لطو�ئف 02-05 ملحوظة: 
�النتقاال3 ��3 �لصلة بالعمل . �لقطا� �لنظامي�013النتقاال3 كجزs من/خالs�/( t �لوظيفة �لثانية912

تشمل :يض6 �ألقساP �ملقابلة u �لطو�ئف 02-05 ملحوظة: 
�النتقاال3 ��3 �لصلة بالعمل . �لقطا� �لنظامي�013النتقاY= t/من �لعمل913

تشمل :يض6 �ألقساP �ملقابلة u �لطو�ئف 02-05 ملحوظة: 
�النتقاال3 ��3 �لصلة بالتعلم�093النتقاY= t/من �ملد�سة )2 �جلامعة921
�النتقــــاال3 ��3 �لصلــــة باuو�يا3، �2أللعا( 2)نشــــطة �لتســــلية �122النتقاال3 ��3 �لصلة بالد��سة . 2قت �لفر�®922

�ألخر` �2ل�Xمج ��3 �لصلة
�النتقاال3 ��3 �لصلة باالشــــتر�� . �أللعــــا( �لرياضية �لد�خلية  132

�2خلا�جية �2ل�Xمج ��3 �لصلة
�النتقاال3 ��3 �لصلة بتوفv �خلدما3 �ملÚلية غv �ملدفوعة �ألجر�062النتقاال3 ��3 �لصلة برعاية �ألسر �ملعيشية931



٣٢٨

�لوقت  Pباستخد� �لمتعلقة   '�Rإلحصا�  TنتاU �ليل 

�لتصنيف �لد�¡ �لتجريـ® لألنشطة ألغر�U sحصا�R' �ستخد�P �لوقتقائمة �ملكتب �إلحصائي للجماعا' �أل�	�بية
�النتقاال3 ��3 �لصلة بتوفv �خلدما3 �ملÚلية غv �ملدفوعة �ألجر�062النتقاال3 ��3 �لصلة بالتسو! �2خلدما9363
�النتقــــاال3 ��3 �لصلة Æدما3 منــــح �لرعاية غv �ملدفوعة �ألجر 072نقل طفل938

ألفر�/ �ألسر �ملعيشية
�النتقــــاال3 ��3 �لصلة Æدما3 منــــح �لرعاية غv �ملدفوعة �ألجر 072نقل )حد )فر�/ �لعائلة �لكبا�939

ألفر�/ �ألسر �ملعيشية
�النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســــاعدته لألسر �084النتقاال3 ��3 �لصلة بالعمل �لتنظيمي941

�ملعيشية �ألخر`
�النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســــاعدته لألسر �084النتقاال3 ��3 �لصلة بتقدمي �ملساعد غv �لنظامية942

�ملعيشية �ألخر`
�ملساعد . rاt �لنقل لألسر �ملعيشية �ألخر`08118

�النتقاال3 ��3 �لصلة Æدما3 �ملجتمع �ملحلي 2مســــاعدته لألسر �084النتقاال3 ��3 �لصلة باألنشطة �لقائمة على �ملشا�كة943
�ملعيشية �ألخر`

�النتقاال3 ��3 �لصلة بالتآنس �2ملشا�كة . �ملجتمع �ملحلي�102النتقاال3 ��3 �لصلة باحليا �الجتماعية951
�النتقاال3 ��3 �لصلــــة ³ضو�/Zيا� �ألحد��/�ألماكن �لثقافية، �112النتقاال3 ��3 �لصلة بالترفيه �2لثقافة952

�2لترفيهية �2لرياضية
�النتقاال3 ��3 �لصلة باالشــــتر�� . �أللعــــا( �لرياضية �لد�خلية  �132النتقاال3 ��3 �لصلة باأللعا( �لرياضية �2ألنشطة �خلا�جية 961

�2خلا�جية �2ل�Xمج ��3 �لصلة
�النتقــــاال3 ��3 �لصلــــة باuو�يا3، �2أللعا( 2)نشــــطة �لتســــلية �122النتقاال3 ��3 �لصلة باuو�يا9713

�ألخر` �2ل�Xمج ��3 �لصلة
143'vالنتقاال3 ��3 �لصلة باستخد�\ 2سائط �إلعال\ �جلماه�

مد	جـــــة u �يع �النتقــــاال' ��' �لصـــلة بالطو�ئف �النتقاال3 ��3 �لصلة بتغيv �حلي981 ملحوظة: 
10-13

�لتجوال' بالسيا	L لل¢هة13123قيا�L �لسيا	L بغرs �ل¢هة982
ملs يومية �ستخد�\ �لوقت995
�ستخد�\ �لوقت غv �ملحد/999



٣٢٩

مسر� 	ملصطلحا)

٣٢٩

dحلسا	 t3 . �ألصو�vالقتصا/ية، �الســــتخد�ما3 �2ملــــو��/ )2 �لتغ�  ُتســــجل، فيما يتعلق ¹انب معني من �حليا�/(
�2خلصو\ 2/)2 �صيد �ألصوt �2خلصو\ �ملوجو/ . 2قت معني.

�لسلو� �لبشر' من ناحية ما ¿ر' �لقيا\ به 2مË، خالt فتر Zمنية gد/.	لنشا�
عالقة نشا¦ ما بالنشا¦ �لذ' يسبقه.تعاقب 	ألنشطة

حا/ثة �2حد لنشا¦ ما.	لو	قعة
�ليومية �لV ُيبلغ فيها �ملســــتجيب عن كل نشــــا¦ على �لتعاقب من 2قت �الســــتيقاÙ، مبا . �لك 2قت بد�ية 	ليومية 	لزمنية 	لكاملة

�لنشا¦ �2نتهائه طو�t �لـ ٢٤ ساعة . �ليو\
�ألشــــياs �ملا/يــــة �لــــV يوجد طلب عليها، 2ميكن =ثبــــا3 حق ملكيتها، كما ميكن نقل هــــذ] �مللكية من 2حد 	لسلع

مؤسسية =Y )خر` من خالt �لتعامل . �ألسو�!.
rمــــو� �لناتج غv �ملضاعف من �لســــلع �2خلدما3 �القتصا/ية �ملنتجة /�خل �لبلد مقيســــة بالنقو/ 2فقG لنظا\ 	لناتج 	ملحلي 	إلDا�

 oا� حسب تعريفه . نظا\ �حلسابا3 �لقومية لعا\ ١٩٦٨ يشمل =نتاiحلسابا3 �لقومية. �2لناتج �ملحلي �إل�
�لكفا[ �لذ' تنتجه �ألسر �ملعيشية الستخد�مها �خلا«، مقيمG باألسعا� �ملحلية �جلا�ية للسلع �ملماثلة.

 من �ألشــــخا« يشــــتركوB . نفس �ملســــكن، 2يســــهموB ببعــــض، )2 كل، /خلهم 2ثر2ִדم 	ألسر� 	ملعيشيةvموعة صغr
2يستهلكوB )نو�عG معينة من �لسلع �2خلدما3 بصو� iاعية، تتألف . �ملقا\ �ألt2 من �ملسكن �2ملأكل.

حســــب تعريفه . نظا\ �حلســــابا3 �لقومية لعا\ ١٩٩٣، يتمثل . )نشــــطة �إلنتاo �لV يقو\ ֲדا )فر�/ �ألســــر �نتا+ 	ألسر 	ملعيشية
�ملعيشية . �ملشا�يع �لعائلية �لسوقية غv �العتبا�ية �2ملشا�يع �لعائلية غv �العتبا�ية �لV تنتج لالستعماt �لنهائي 
 �خلا«. 2متثل مشــــا�يع �لقطا� غv �لنظامي جز�sً من �ملشــــا�يع �لعائلية �لسوقية غv �العتبا�ية. 2)فر�/ �ألسر

�ملعيشية �ملشتغلوB باإلنتاo لالستعماt �لنهائي �خلا« ”يعملوB“ . �ملشا�يع �لعائلية.
�حلد �ألقصى للمبلغ �لذ' ميكن )B تســــتهلكه )ســــر معيشــــية، )2 2حد )خر`، بدO B2فيض صا. �لقيمة 	لدخل

�حلقيقية ألصوuا.
يعتr Xموعة من 2حد�3 �إلنتاo �لV تشكل، 2فقG للتعا�يف �2لتصنيفا3 �لو��/ . نظا\ �حلسابا3 �لقومية 	لقطا] غb 	لنظامي

(Rev.4)، جز�sً من قطا� �ألسر �ملعيشية كمشا�يع عائلية )2، على قد\ �ملسا�2، كمشا�يع غv �عتبا�ية مملوكة 

لألســــر �ملعيشــــية. �2لقطا� غv �لنظامي يعرَّ[ بصر[ �لنظر عن نو� مكاB �لعمل �لذ' تنفذ فيه �ألنشــــطة 
�إلنتاجية، 2حجم �ألصوt �لر)½الية �لثابتة �ملســــتخدمة، 2مد تشــــغيل �ملشر�2 (/�ئم، )2 مو½ي )2 عرضي)، 

2تشغيله كنشا¦ �ئيسي )2 ثانو' للمالك.
�ليومية �لV ُيبلغ فيها �ملســــتجيب عن �لوقت �لذ' Àد� فيه كل نشــــا¦. 2ُتشــــر» �لـ ٢٤ ساعة . �ليو\ على  	ليومية 	لزمنية 	لبسيطة

.Gمسبق )سا~ قائمة شاملة لطو�ئف )نشطة gد/
�ملنتïج �لذ' يبيع معظم )2 كل =نتاجه بأسعا� ��3 )�ية من �لناحية �القتصا/ية.	ملنتÂج 	لسوقي

�ملنتïِج �لذ' يوفر للغv معظم =نتاجه rانG )2 بأسعا� ليست ��3 )�ية من �لناحية �القتصا/ية.	ملنتÂج غb 	لسوقي
كيانا3 قانونية )2 �جتماعية تنشــــأ بغر0 =نتاo �لســــلع �2خلدما3 2ال يســــمح uا مركزها بأB تكوB مصد�� 	ملؤسسا) غb 	�ا�فة للربح

للدخل )2 �لربح )2 غv �لك من �لكسب �ملا� للوحد�3 �لV تنشئها، )2 تسيطر عليها )2 متوuا.
�ملؤسسا3 غu� vا/فة للربح �لV ال متوuا 2تسيطر عليها �حلكومة �2لV توفر �لسلع )2  �خلدما3 لألسر �ملعيشية 	ملؤسسا) غb 	�ا�فة للربح 	ل} kد! 	ألسر 	ملعيشية

rانG )2 بأسعا� ليست ��3 )�ية من �لناحية �القتصا/ية.
�لسلع )2 �خلدما3 �لV ُتنتج /�خل منشأ 2تصبح متاحة لالستعماt خا�o تلك �ملنشأ.	ملخرجا)

�
�لنشــــا¦ �لذ' تفو! قيمته �ملضافة �لقيمة �ملضافة أل' نشــــا¦ ±خر ُينفَّذ /�خل نفس �لوحد )¿ب B( تتألف 	لنشا� 	أل
ªرجا3 �لنشــــا¦ �لرئيســــي من ســــلع )2 خدما3 قابلة للتو�يد =Y 2حد�3 )خر` حË لو كانت تســــتخد\ 

لالستهال� �خلا« )2 لتكوين �)~ �ملاt �خلا«).
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حد� مؤسســــية، ُيســــتخد� فيها �لعمل �ألصو	 لتحويل �إلنتا� �"�#$عملية ما#ية، ُتنفَّذ حتت مســــؤلية، "قابة 
مدخال5 �لسلع �خلدما5 $: 9رجا5 من سلع خدما5 4خر1.

=يع 4شــــكا	 �إلنتاH �ملخصص بالفعل للســــوE، ســــو�D بغرB �لبيع 4 �ملقايضة، =يع �لســــلع 4 �خلدما5 حد �إلنتا�
حد�5 �حلكومة 4 �ملؤسســــا5 غQ� Rا#فة للربح �لN Oد� �ألســــر �ملعيشية $: فر�#1 �ألسر  UانV تقدمها Oل�
 Wخدما5 �إلسكا Hنتا$ ،Xُتنتج لالستخد�� �خلا Oيع �لســــلع �ل=�ملعيشــــية 4 =اعيا $: �ملجتمع �ملحلي، 

�خلدما5 �لO تنتج باستخد�� عما	 م[ليني مدفوعي �ألجر. Xللحسا^ �خلا
�حلســــابا5 �لO توفر $طا" عمل يســــتوعب #�خله �لعناصر �ملد"جة b �حلســــابا5 �ملركزية، صر�حة 4 ضمنU، �حلسابا �لتابعة

باإلضافة $: عناصر متممة ($ما نقدية 4 بكميا5 ما#ية)، "مبا مفاهيم طر�ئق عرB بديلة.
�لنشــــاn �لذr ُيضطلع به #�خل حد� منتpِِِِِِجة حيد� باإلضافة $: �لنشــــاn �لرئيسي mب W4 تكوW 9رجاته، �لنشا� �لثانو�

على غر�" 9رجا5 �لنشاn �لرئيسي، مناسبة للتو"يد خا"H �لوحد� �ملنتpجة.
يومية wمنية مصممة للسماv للمستجيب باإلبالu عن �ستخد�مه لوقته باستذكا" �ألنشطة �لO قا� ֲדا.�ليومية �لزمنية �لذ�تية �إلبال�

4 4كثر يقو� ֲדما شخص على مد1 فتر� من �لزمن.�ألنشطة �ملتز�منة Wياw�متو Wنشاطا
نوz من �ليوميا5 ُيطلب فيه $: �ملســــتجيب W4 يتذكر مقد�" �لوقت �لذr خصصه ألنشــــطة yد#� طو�	 فتر� �ملثيل �ملبسط

4 سنة. z4سبو yد#� مثل يو�، 4
يومية متكن �ملستجيب من �إلبالu عن =يع �ألنشطة �لO قا� ֲדا على مد1 فتر� wمنية yد#�.�ليومية �لزمنية

موجز�5 كمية عن كيفية قضاD �ألشخاX لوقتهم 4 Nصيصهم له على مد1 فتر� wمنية معينة.+حصا(� �ستخد�& �لوقت
�ملرتب wمنيU جلميع 4نشطة �ملستجيب على مد1 ٢٤ ساعة.�ليومية �لزمنية أل2بع 0عشرين ساعة rتسهل �لتسجيل �حلصر

فقU لتوصية �عتمدها �ملؤمتر �لد� خل��D $حصاD�5 �لعمل b عا� ١٩٨٢، فإW =يع �ألشخاX �لذين كانو� �لشخص �لعاطل
 Xعمل للحســــا^ �خلا ظيفة مدفوعة �ألجر 4 b �يكونو � r4 ،“عمل Wخال	 �لفتر� �ملرجعية: (4) ”بد
علــــى �لنحو �لذr حد#� �لتعريف �لد� للعمــــل؛ 4 (^) ”متاحني حاليU للعمل“، r4 كانو� متاحني للعمل 
بأجــــر 4 للعمل للحســــا^ �خلاX خال	 �لفتر� �ملرجعيــــة؛ 4 (H) ”يبحثوW عن عمل“، N� r4ذ� خطو�5 

.Xلعمل للحسا^ �خلا� yد#� b فتر� قريبة yد#� للبحث عن ظيفة مدفوعة �ألجر 4
يشR بوجه عا� $: 4نشطة �لعمل غR �ملدفوعة �ألجر �لO ميكن W4 تكوW $نتاجU #�خًال 4 غR #�خل b نطاE �لعمل �لطوعي

4 غR سوقي. كل عمل طوعي ينتج سلعU (مبا b �لك 4عما	 �لتشييد �Qامة  Uسوقينظا� �حلسابا5 �لقومية 
�آلبا" $: �خر�) يشــــكل $نتاجU #�خًال b نطاE نظا�  ،#�لســــد ،Eينظمهــــا �ملجتمع �ملحلي مثل �لطر Oلــــ�
�حلســــابا5 �لقومية. حاال5 �لعمل �لطوعي غR �ملدفوz �ألجر b �ملؤسســــا5 غR �لعائلية �لO تنتج �خلدما5 
 Rنظا� �حلســــابا5 �لقومية. 4ما �خلدما5 �لطوعية غ Eنطا b خل�# Hمســــتخدمني تشكل 4نشــــطة $نتا 	بعما
�ملدفوعة �ألجر �ملقدمة لألسر �ملعيشية �ألخر1، 4 �ملجتمع �ملحلي (باستثناD 4عما	 �لتشييد �Qامة �ملنظمة مثل 
 Rغ Hلنظامية �ألخر1، فإ�ا متثل 4نشــــطة $نتا� Rلر�بطا5 غ� �آلبا")، 4 "�بطا5 �حلي 4 ،#�لســــد ،Eلطر�

#�خل b نطاE نظا� �حلسابا5 �لقومية.
تتألف �ألجو" �ملدفوعة نقد� من �ألجو" �ألجو2 .Uعينتعويض للمستخدمني b شكل Vموz �ألجو" �ملدفوعة نقد� 

�لO تدفع على فتر�5 منتظمة، 4ســــبوعية 4 شــــهرية 4 غRها، مبا فيها �ملدفوعا5 حســــب �لنتائج �ملدفوعا5 
بالقطعة، باإلضافة $: �لعال�5 مثل تلك �لO تدفع مقابل �لعمل �إلضاw ،b�ئد� �ملبالغ �لO تدفع للمستخدمني 
غــــR �لعاملــــني b �لعطــــال5؛ w�ئد� �ملكافــــآ5 �ملخصصة �ملدفوعــــا5 �ملماثلة، �لعمــــوال5، �إلكر�ميا5، 
4 خدما5 /تتألف �ألجو" �لعينية من �ألجر b شكل سلع  .Wصل عليها �ملســــتخدمو� Oلبقشيشــــا5 �ل�
حسبما يرنه  ،Xقتهم �خلا b Wيستعملها �ملستخدمو W4 ميكنليس من �لضر"W4 r تكوW مقابل �لعمل 

مناسبU، إلشباz �حتياجاִדم "غباִדم �خلاصة 4 �حتياجا5 "غبا5 �ألفر�# �آلخرين b 4سرهم �ملعيشية.
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