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تصدير

استقصاءات األسر املعيشية مصدر هام للبيانات االجتماعية االقتصادية. وتستقى املؤشرات اهلامة إلعالم 
ومراقبة سياســـات التنمية يف أغلب األحوال من هذه االستقصاءات. وأصبحت هذه االستقصاءات يف 
البلـــدان النامية هي الشـــكل املهيمن جلمع البيانات، الـــذي يكمل بل وأحيانًا حيل حمل الربامج األخرى 

جلمع البيانات ونظم السجل املدين.
وهذا املنشـــور يقّدم “آخر ما وصل إليه العلم” يف عدة جوانب هامة يف إجراء اســـتقصاءات 
األســـر املعيشـــية يف البلـــدان الناميـــة والبلدان الـــيت متر اقتصاداهتا مبرحلـــة انتقالية، مبـــا يف ذلك تصميم 
العينـــات وتنفيذ االســـتقصاءات وعدم حدوث أخطاء يف أخذ العينات، وتكاليف االســـتقصاء وحتليل 
بيانات االســـتقصاء. واهلدف األساســـي من هذا املنشـــور هو مســـاعدة اإلحصائيني الوطنيني القائمني 
باالستقصاءات يف تصميم استقصاءات األسر املعيشية بطريقة فّعالة وموثوقة وهو يتيح ملستخدميه زيادة 

االستفادة من البيانات املتولدة عن االستقصاء.
وقد قام بتأليف هذا املنشور املكّون من 25 فصاًل خرباء رواد يف منهجية حبوث االستقصاءات 
من شىت أرجاء العامل. ولدى معظمهم خربة عملية يف مساعدة السلطات اإلحصائية الوطنية يف البلدان 

النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ومن املالمح الفريدة هلذا املنشور ما يلي:
تركيز خاص على احتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛  •

تركيز على معايـري خصائص التشـــغيل اليت ميكن تطبيقها على بلدان خمتلفة واستقصاءات   •
خمتلفة؛

تغطيـــة تكاليف االســـتقصاء، مبا يف ذلك األمثلة العملية لوضع امليزانيات لالســـتقصاءات   •
وحتليالت تكاليف االستقصاء مفّصلة إىل مكونات جمزأة؛

تغطية شاملة لألخطاء غري أخطاء املعاينة؛  •
تغطية للتقنيات األساســـية واملتقّدمة لتحليل بيانات اســـتقصاء األسر املعيشية، مبا يف ذلك   •
مقارنـــة عمليـــة مفّصلة ألحدث الربامج احلاســـوبية املتاحـــة لتحليل بيانات االســـتقصاء 

املركبة؛
عرض أمثلة تصميم وتنفيذ وحتليل البيانات املأخوذة من بعض استقصاءات األسر املعيشية   •

اليت أجريت يف بلدان نامية أو بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
عرض عدة دراسات حالة لدراسات فعلية واسعة النطاق أجريت يف بلدان نامية أو بلدان   •

متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
عرض عدة دراسات حالة لدراسات فعلية واسعة النطاق أجريت يف بلدان نامية أو بلدان   •

متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ميكن اختاذها أمثلة تتبع يف تصميم استقصاءات مماثلة.
ويســـتند هذا املنشور إىل مبادرات سابقة أجرهتا الشـــعبة اإلحصائية بإدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعيـــة باألمم املتحدة (DESA/UNSD) لتحســـني نوعية منهجية االســـتقصاء وتعزيز قدرات 
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النظم اإلحصائية الوطنية. وأكثر هذه املبادرات مشوًال على مدى العقدين املاضيني هو برنامج القدرات 
الوطنية على استقصاءات األسر املعيشية. ويهدف هذا الربنامج إىل مساعدة البلدان النامية يف احلصول 
علـــى البيانات الدميغرافية واالجتماعية االقتصادية بالغة األمهية عن طريق نظام متكامل لالســـتقصاءات 
لألسر املعيشية، بغية دعم ختطيط التنمية ورسم سياساا وتنفيذ براجمها. وقد أسهم هذا الربنامج بقدر 
كبري يف التطوير اإلحصائي لكثري من البلدان النامية، والســـيما يف أفريقيا، حيث استفادت هذه البلدان 
من الزيادة الكبرية يف عدد وتنوع االســـتقصاءات اليت اكتملت يف الثمانينات. مث إن هذا الربنامج دعم 
العمل املنهجي الذي أدى إىل نشـــر عدة دراســـات وكتيبات تقنية. ويوفر كتيب اســـتقصاءات األسر 
املعيشـــية (الطبعـــة املنقحـــة) ١ عرضًا عامًا جممًال للقضايا املتعلقة بتصميم وتنفيذ اســـتقصاءات األســـر 
املعيشـــية. وقد تبعته سلســـلة من املنشـــورات تعاجل القضايا واإلجراءات يف جماالت معينة من منهجية 

االستقصاء، وهي تغطي جماالت موضوعية كثرية تشمل:
برنامج القدرات الوطنية على استقصاءات األسر املعيشية: أطر أخذ العينات وتصميمات   •
أخذ العينات من أجل الربامج املتكاملة الســـتقصاءات األســـر املعيشـــية، النسخة األّولية 

(DP/UN/INT-84-014/5E)، نيويورك، ١٩٨٦

برنامج القدرات الوطنية على اســـتقصاءات األســـر املعيشية: األخطاء يف أخذ العينات يف   •
استقصاءات األسر املعيشية (UNFPA/UN/INT-92-P80-15E)، نيويورك، ١٩٩٣

برنامج القدرات الوطنية على استقصاءات األسر املعيشية: معاجلة بيانات االستقصاءات:   •
استعراض للقضايا واإلجراءات (DP/UN/INT-81-041/1)، نيويورك، ١٩٨٢

برنامج القدرات الوطنية على اســـتقصاءات األسر املعيشية: األخطاء يف غري أخذ العينات   •
 DP/UN/) يف اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية: املصادر والتقييم واملراقبة: النسخة األّولية

INT-81-041/2)، نيويورك، ١٩٨٢

برنامج القدرات الوطنية على اســـتقصاءات األســـر املعيشية: وضع وتصميم استطالعات   •
االستقصاء (INT-84-014) ، نيويورك، ١٩٨٥

برنامـــج القـــدرات الوطنية على اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية: اســـتقصاءات إيرادات   •
ومصروفات األسر املعيشية (DP/UN/INT-88-X01/6E)، نيويورك، ١٩٨٩

برنامج القدرات الوطنية على استقصاءات األسر املعيشية: مبادئ توجيهية الستقصاءات   •
األسر املعيشية بشأن الصحة (INT/89/X06)، نيويورك، ١٩٩٥

برنامـــج القدرات الوطنية على اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية: أخذ عينـــات التجمعات   •
السكانية النادرة واملراوغة (INT-92-P80-16E)، نيويورك، ١٩٩٣

ويســـتكمل هذا املنشـــور ويتوســـع يف اجلوانب التقنية للقضايا واإلجـــراءات املغطاة بالتفصيل 
يف املنشـــورات املذكورة أعاله، مع تركيز شـــامل على تطبيقاا على االســـتقصاءات يف البلدان النامية 

والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية.
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عرض جممل

مت تنظيـــم هذا املنشـــور على النحو التايل. هناك جـــزآن يتألفان من 25 فصاًل. ويتألف اجلزء األول من 
21 فصاًل وهو مقّســـم إىل مخســـة فروع، من ألف إىل هاء. وفيما يلي ملخص ملحتويات كل فرع من 

اجلزء األول.
تصميم االســـتقصاء وتنفيـــذه. هذا الفرع يتضمن ثالثة فصـــول. يعرض الفصل الثاين  الفرع ألف: 
عرضًا جمماًل لشىت القضايا املتعلقة بتصميم استقصاءات األسر املعيشية يف سياق البلدان 
الناميـــة والبلـــدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـــة انتقالية. ويناقش الفصـــالن الثالث والرابع 
القضايا املتعلقة بتصميم االستطالعات والقضايا املتعلقة بتنفيذ االستقصاء، على التوايل، 

يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
تصميـــم العينـــات. يتضمن هذا الفرع مذكرة متهيدية وثالثـــة فصول تتناول خصائص  الفرع بــاء:  
تصميم العينة. ويتناول الفصل اخلامس تصميمم أطر املعاينة الرئيسية والعينات الرئيسية. 
ويناقش الفصل الســـادس اســـتخدام تأثريات التصميم يف تصميمـــات وحتليالت العينة. 
ويقّدم الفصل الســـابع حتلياًل عمليًا ملؤشرات التصميم بالنسبة لالستقصاءات اليت جترى 

يف عدة بلدان نامية.
األخطـــاء غري أخطاء املعاينـــة. يتضمن هذا الفرع مذكرة متهيدية وأربعة فصول تتناول  الفرع جيم: 
خمتلـــف جوانب قياس األخطـــاء يف غري العينات والتقيم واملراقبة. ويتناول الفصل الثامن 
أخطـــاء عدم الرصد )عدم االســـتجابة وعـــدم التغطية(. ويرد يف الفصل التاســـع قياس 
األخطاء. ويعرض الفصل العاشـــر املبادئ اإلجرائية والتوجيهات اخلاصة بضمان اجلودة 
مع تطبيقها على إحصاءات الصحة العاملية. ويقّدم الفصل احلادي عشـــر وصفًا لدراسة 
حالة لقياس وتقييم وتعويض أخطاء غري العينات يف اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية اليت 

أجريت يف الربازيل.
تكاليـــف االســـتقصاءات. يتضمن هذا الفرع مذكرة متهيديـــة وثالثة فصول. فالفصل  الفرع دال:  
الثاين عشر يقّدم إطارًا عامًا لتحليل تكاليف االستقصاءات يف سياق االستقصاءات اليت 
أجريت يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وباستخدام البيانات 
العملية يقّدم الفصل الثالث عشـــر وصفًا لنموذ� تكلفة استقصاء إيرادات ومصروفات 
أجري يف أحد البلدان النامية. ويقّدم الفصل الرابع عشـــر وصفًا للقضايا املتعلقة بوضع 
ميزانية حلشـــد من وظائف ومراحل استقصاء لألسر املعيشية ويتضمن عددًا من األمثلة 
ودراسات احلالة اليت تستخدم الستنباط مقارنات لبيانات قضايا امليزنة اهلامة اليت وردت 

مناقشتها يف الفصل.
حتليل بيانات االســـتقصاء. يتضمن هذا الفرع مذكرة متهيدية وســـبعة فصول مكّرســـة  الفرع هاء:  
لتحليل بيانات االســـتقصاء. فالفصل اخلامس عشر يقّدم مبادئ توجيهية مفّصلة إلدارة 
بيانات اســـتقصاء األســـر املعيشـــية. ويناقش الفصل الســـادس عشـــر التحليل اجلدويل 
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األساســـي لبيانات االستقصاء شـــاماًل عدة أمثلة ملموسة. ويناقش الفصل السابع عشر 
اســـتخدام االســـتقصاءات املتعددة املواضيع لألســـر املعيشـــية كأداة للحد من الفقر يف 
البلـــدان النامية - ويناقش الفصل الثامن عشـــر اســـتخدام الطرائـــق اإلحصائية املتعددة 
املتغريات إلنشـــاء مؤشـــرات دليلية من بيانات استقصاء األسر املعيشية. ويتناول الفصل 
التاسع عشر التحليل اإلحصائي لبيانات االستقصاء، وهو يركز على التقنيات األساسية 
للتحليـــل القائم على النماذ�، أي الطرائق اخلاصة باالحنـــدار املتعدد اخلطي، واالحندار 
اللوجســـيت واملتعدد املســـتويات. ويعرض الفصل العشـــرون هنجًا أكثـــر تقّدمًا لتحليل 
بيانات االســـتقصاء اليت تراعى فيها تأثريات تعقيدات التصميم على التحليالت. وأخريًا 
فإن الفصل احلادي والعشرين يناقش الطرق املختلفة املستخدمة يف تقدير أخطاء العينات 
لبيانات االستقصاء كما يصف تقنيات حتليل البيانات العملية، ويقارن عدة حزم برامج 
حاسوبية تستخدم يف حتليل بيانات االستقصاء املركبة. كذلك يتم التشديد على العالقة 
القوية بني تصميم العينة وحتليل البيانات. وترد يف األقراص املدجمة بذاكرة للقراءة فقط 
اليت تصاحب هذا املنشور تفاصيل أخرى عن مقارنة حزم الربامج احلاسوبية مبا يف ذلك 

املخرجات احلاسوبية من خمتلف حزم الربامج احلاسوبية.
وقد كّرس اجلزء الثاين من املنشـــور، املتضمن أربعة فصول تســـبقها مذكرة متهيدية، لدراسات 
احلالة اليت تقّدم أمثلة ملموســـة لالســـتقصاءات اليت أجريت يف بلدان نامية وبلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة 
انتقالية. وتقّدم هذه الفصول معاجلة مفّصلة ومنهجية لالســـتقصاءات اليت يتحمل املســـتعمل تكاليفها 
واليت ترعاها وكاالت دولية، واالستقصاءات املدرجة يف ميزانيات األقطار واليت جترى كجزء من برامج 
استقصاء عادية للنظم الوطنية اإلحصائية. ويرد يف الفصل الثاين والعشرين وصف لربامج االستقصاءات 
الدميغرافية والصحية؛ كما يرد يف الفصل الثالث والعشـــرين وصف لربنامج اســـتقصاءات دراسة قياس 
مســـتويات املعيشة. وتشمل مناقشة سلسلة االســـتقصاءات املقارنة بني آثار تصميمات تقديرات عدد 
من اخلصائص األساســـية. أما الفصل الرابع والعشـــرون فيناقش تصميم وتنفيذ اســـتقصاءات ميزانيات 
األســـر املعيشـــية باستخدام اســـتقصاء أجرى يف مجهورية الو الدميقراطية الشـــعبية لبيان ذلك. ويناقش 
الفصل اخلامس والعشـــرون الســـمات العادية لتصميم وتنفيذ االستقصاءات اليت أجريت يف البلدان اليت 

متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ويشمل عدة دراسات حالة.

و



كلمات الشكر

كان مـــن الـــالزم أن يكون إعداد طبعة من هذا املنشـــور الضخم جهدًا تعاونيًا. واســـتفادت الشـــعبة 
اإلحصائية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة فائدة كبرية من املساعدة اليت ال تقدر 
بثمـــن، الـــيت حصلت عليها من كثري من االستشـــاريني واملنظمات من شـــىت أرجـــاء العامل، من داخل 
وخار� النظام املشـــترك لألمم املتحدة. وهؤالء االستشـــاريون خرباء لديهم خربات واسعة يف تصميم 
وتنفيذ وحتليل االستقصاءات املركبة ولدى كثري منهم خربات شاملة يف شؤون البلدان النامية والبلدان 

اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
وتعرضت مجيع فصول هذا املنشـــور لعملية اســـتعراض من نظراء شـــديدي الدقة. ففي البداية 
اســـتعرض كل فصـــل حكمني معـــروف أهنما من اخلـــرباء يف امليادين ذات الصلـــة. مث مجعت الفصول 
املنقحة لتكوين أول مشـــروع هلذا املنشور، واســـتعرض استعراضًا دقيقًا يف اجتماع فريق اخلرباء الذي 
نظمته الشـــعبة اإلحصائية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة يف نيويورك يف تشرين 
األول/أكتوبر 2002. ففي هناية االجتماع أنشـــئ جملس لتحرير اســـتعراض املنشـــور وتقدمي توصيات 
هنائيـــة حول هيكله ومضمونه. وأدت عملية االســـتعراض يف مرحلتها هذه إىل إعادة هيكلة وتبســـيط 
املنشـــور بأكمله لكي يكون أكثر متاسكًا وكمااًل وتســـاوقًا داخليًا. فكتبت فصول جديدة، ونقحت 
الفصول القدمية وفقًا لتوصيات اجتماع فريق اخلرباء وجملس التحرير. مث مّر كل فصل منقح جبولة ثالثة 
من االســـتعراض أجراها اثنان من املحكمني قبل إصدار قرار هنائي بشـــأن ما إذا كان من الالزم إدراجه 
يف املنشـــور. مث اضطلع فريق من املحررين باســـتعراض هنائي للمنشور بكامله، مبا يكفل أن تكون املادة 

املعروضة سليمة تقنيًا ومتساوقة داخليًا ووافية باألهداف األّولية للنشر.
والشـــعبة اإلحصائية بإدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة تعرب بامتنان عن 
تقديرها لإلسهامات القّيمة يف هذا املنشور من السيد غراهام كالتون. فقد رأس السيد كالتون اجتماع 
فريق اخلرباء وجملس املحررين كليهما واستعرض كثريًا من الفصول وقّدم املشورة التقنية والتوجيهات 
الفكرية إىل موظفي الشـــعبة على مدار تنفيذ املشـــروع. أما الســـيد جون ألتيا� فقد قّدم إرشـــادات 
هائلة يف املراحل األّولية من إعداد األفكار اليت أســـفرت عن هذا املنشـــور. وبوصفه املســـتعرض لعدة 
فصول واملشـــارك واملتعاون يف بعض أعمال حبوث املعلومات األساســـية اليت أدت إىل تطوير إطار هلذا 
املنشور، فقد واصل القيام بدور هام يف مجيع جوانب املشروع. وأما السادة جيمس ليبكوسكى، وأديو 
أجاروى، وهانز بترسون، وكارول كريوتكى، وأنتوىن ترينر فقد قّدموا مساعدة حتريرية هامة يف عدة 

فصول وإرشادات عامة ودعم يف شىت مراحل املشروع.
وأسهم آخرون كثريون من اخلرباء يف املشروع كمؤلفني لفصول أو مستعرضني لفصول كتبها 
خرباء آخرون أو بصفتهم مؤلفني ومستعرضني. وأسهم آخرون يف املشروع بأن سامهوا يف اجتماعات 
أفرقة اخلرباء وقّدموا استعراضات بّناءة لكل جوانب املشروع األّويل للمنشور. وترد أمساء مجيع اخلرباء 

واملشاركني يف هذا املشروع يف قائمة عقب جدول املحتويات.
وكان من الصعب إن مل يكن من املستحيل حتقيق األهداف الطموحة للمشروع دون اإلسهام 
اهلائل من عدة موظفني يف الشـــعبة اإلحصائية بإدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة 

ز
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يف كل مرحلة من مراحله. فقد أعد الســـيد إبراهيم يانســـانه مشـــروع املنشور وعني مشاركني آخرين 
ونســـق مجيـــع اجلوانب التقنية للمشـــروع مبا يف ذلك عملية التحرير. كما أنـــه ألف عدة فصول وأدى 
دور املحرر بالنيابة يف املنشـــور كله. وقّدم مدير ونائب مدير الشـــعبة اإلحصائية تشجيعهما ودعمهما 
املؤسسي يف كل مراحل املشروع. فالسيد ستيفان شواينفست أدار مجيع اجلوانب اإلدارية للمشروع. 
وصممت السيدة سابني وارشربغر وتولت صيانة موقع املشروع على شبكة اإلنترنت وقّدمت السيدة 
دينيس كريوغا مســـاعدة هائلة يف أعمال الســـكرتارية بأن يسرت تدفق الكثري من الوثائق بني املؤلفني 
واملحررين. ونظمت وواءمت قوالب وأســـاليب الكتابة يف تلك الوثائق، وســـاعدت يف تنفيذ جدول 

إدارة املشروع.
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271 النسبة املنفذة  من امليزانية الدراسة (AIMS)، زمبابـوي )1999(  
294 البيانات من استقصاء لألسر املعيشية خمزنة كملف مستطيل بسيط    خامس عشر - 1 
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ض

توزيع السكان حسب العمر واجلنس، سايبــان، كمنولث جـــزر  سادس عشر - 1 
314 ماريانا الشمالية، نيسان/أبريل 2002: صــفوف النسب املئويـــة   

توزيع السكان حسب العمر واجلنس، سايبــان، كمنولث جـــزر  سادس عشر - 2 
314 ماريانا الشمالية، نيسان/أبريل 2002: النسب املئوية يف أعمــدة   

ملخص إحصاءات موجزة لدخل األسر املعيشيمة حسب الفئــــة  سادس عشر - 3 
315    . . . . . . . . . . . . . . . . اإلثنية، ساموا األمريكية 1994
317 مصادر اإلضاءة بني األسر املعيشية الفييت نامية، 1992 - 1993   سادس عشر - 4 

معـلومات موجـزة عــن جممـوع إنفـاق األســر املعيشيــة: 1992 -  سادس عشر - 5 
319    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993

استخدام املرافق الصحية بني السكان )من مجيع األعـمار( الذيـــن  سادس عشر - 6 
 تــرددوا على مرفــق صحي يف األسابيع األربــعة املاضــية حســـب

320 املناطق احلضرية واملناطق الريفية يف فييــت نـام، 1992 - 1993  
جمموع إنفاق األسر املعيشية حسب املناطق يف فييت نام، 1992 -  سادس عشر - 7 

321    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
346 بعض التقنيات املتعددة التباين والغرض منها . . . . . . . . . .    ثـامن عشر - 1 

بيانات املزارع اليت تبني وجود أو عدم وجود طائفة من خصائص  ثـامن عشر - 2 
351 املزارع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
351 مصفوفة أوجه الشبه بني مثانية مزارع . . . . . . . . . . . . .    ثـامن عشر - 3 
353 نتائج حتليل املكّون الرئيسي . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ثـامن عشر - 4 

املتغــريات املستخدمة ومــا يقابــلها من ترجيحات يف وضع مؤشــر  ثـامن عشر - 5 
 تنــبؤي لإلنفــاق االستهــالكي ملنــطقة كلمنــجارو فــي مجهوريـــة

357 تنـزانيا املتحــدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
358    . . . . . . نقاط القطع لفصل السكان إىل مخس مخيسيات ثروة ثـامن عشر - 6 
362 اهليكل النمطي لتصميم استقصاء املعيشية. . . . . . . . . . . .    تاسع عشر - 1 

تفسري تقديرات معلمات االحندار اخلطي حني يكون املتغري التابـع  تاسع عشر - 2 
372    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حصائل
373 إيرادات األسرة املعيشية من األجور القابلة للتقــدير )النموذ� 1(   تاسع عشر - 3 

تفسري تقديرات معلمات االحندار اخلطي حني يكون املتغري التابـع  تاسع عشر - 4 
374 هو عائدات األسرة املعيشية من األجور، حسب النموذ� 2 . .   

تفسري تقديرات معلمات االحندار السوقي عندما يكون املتغري التابع  تاسع عشر - 5 
377 مؤشـرًا ألسـر معيشية أدىن من مسـتوى الفقـر، حـسب النمـوذ� 4  

التحيز ومربع متوسط مقدر التربيعات الصغرى العادية والتباينات  عشرون - 1 
 يف املقدرات غري املتحيزة ملجتمع من 850 3 مزرعة باستخــــدام

396 تصميمات استقصاء خمتلفة. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
397 جدول حتليل التباين الذي يقارن االحندارات املرجحة وغري املرجحة   عشرون - 2 



غاحملتوي��ات

نسب ثالث اختبارات مربع كاي تكرارية إىل اختبارات املعاينــــة  عشرون - 3 
399 العشوائية البسيط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

أحجام االختبارات املقّدرة باملقاربة على أساس X2 وعلى أســاس  عشرون - 4 
Xc بالنسبة إىل بنود خمتارة من االستقصاء العام لألسر املعيشيــــة

2

 لسنة 1971 للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛
400 واحلجم االمسى هـو 0.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

X I
2 2
δ ⋅  ، χ1

2 أحجام االختبارات املقّدرة باملقاربة على أساس   عشرون - 5 
X للتصنيف املرجعــي ملتغــريات خمـتارة مـــن I

2 2
λ ⋅  وعلى أساس 

 االســتقصاء العام لألســر املعــيشية لسـنة 1971 للمملكة املتحدة
401 لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ واحلــجم االمسى هـــــو 0.05 

مستويـــات األمهــية املقــّدرة بالتقارب (SL) لـ X2 واإلحــــصاءات  عشرون - 6 
4 X 5 X 2 اجلدول : X d2 2

 ⋅ ، X 2 2
λ ⋅ ، X 2 2

δ ⋅  املصححة 
403    . . . . . . . . . . . . . . . α = 0,05  ومستوى األمهية النسبية

مقارنة اإلجراءات PRCS يف مخسة برامج حاسوبية: النسبة املئوية  حادي وعشرون - 1 
 املقّدرة واألعـداد املقـّدرة للـــنساء اإلجيابيــات للمصل، مع اخلــطأ

422 املعياري املقـّدر، والوالدات حــديثًا، بوروندي 1988 - 1989  
ســمات مثانيــة برامج حــاسوبية مع قــدرة تقدير التباين لبيانــــات  حادي وعشرون - 2 

424    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحـصاءات العينـــة املرّكبـة
ρ لالسـتقصاءات الدميغرافيــــة والصحيــة d و  y( ) متوسـط قيـم   ثــاين وعشرون - 1 

471 الثمانية واألربعني، 1984 - 1993 . . . . . . . . . . . . .   
490 حمتويات استبيان األسر املعيشية يف فييت نـــام، 1997 - 1998   ثالث وعشرون - 1 
491 أمثلة لنماذ� أّولية إضافية . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ثالث وعشرون - 2 
494    . . . . . . . . . . . . .LSMS ضوابط اجلودة يف استقصاءات ثالث وعشرون - 3 
499    . . . . . . معدالت االستجابة يف االستقصاءات LSMS احلديثة ثالث وعشرون - 4 

تواتــر نقص بيــانات الدخــل يف الدراســة  LSMS واســـتقصاءات  ثالث وعشرون - 5 
500    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LFS القوى العاملة

األسر املعيشية اليت توافرت عنها تفصيالت استهالك كاملة: أمثلة  ثالث وعشرون - 6 
501 من استقصاءات LSMS حديثة . . . . . . . . . . . . . . . .   
501 االتساق الداخــلي يف البيانات: جنا� الربـط بـني النماذ� األّوليــة   ثالث وعشرون - 7 
502    . . . . . . . . LSMS أمثلة لتأثريات التصميم يف االستقصاءات ثالث وعشرون - 8 
510 تباين تأثريات التصميم حسب املتغري، غانا، 1987 . . . . . .    ألف ثالثًا - 1 
511 التباين يف تأثريات التصميم مبضي الوقت، غانا، 1987 و 1988   ألف ثالثًا - 2 
512 التباين يف تأثريات التصميم عــرب البلدان . . . . . . . . . . . .    ألف ثالثًا - 3 
513 وصف متغريات التحليل: مستوى الفرد . . . . . . . . . . . .    ألف ثالثًا - 4 
513 وصف متغريات التحليل: مستوى األسرة املعيشية . . . . . . .    ألف ثالثًا - 5 
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تأثــريات التصميم على استهالك األســر املعيشية وحيازهتا للســلع  رابـع وعشرون - 1 
527 املعمرة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

النسبة بني العدد الفعلي والعدد املتوقع لألشخاص يف عينة مفـكرة  رابـع وعشرون - 2 
528    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استغالل الوقت 

استقصاءات ميزانيات األسر املعيشية اجلديدة واستقصاءات القوى  خامس وعشرون - 1 
 العاملة يف بعــض البـــلدان الـــيت متــر اقــتصاداهتا مبرحـــلة انتـــقالية،

536 1992 - 2000 سنة البدء، والدورية، وسنة آخر إعادة تصميم   
حــجم العينــة وتصميم العينــة وطرائــق التقديــر يف االستقصاءات  خامس وعشرون - 2 

541 LFS و HBS، 2000، بلدان خمتارة متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة  

معدالت عدم االستجابة يف االستقصاءات HBS يف بعض البلدان  خامس وعشرون - 3 
543    . . . . . . اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، 1992 - 2000 

معدالت عدم االستجابة يف االستقصاءات LFS يف بعض البلـدان  خامس وعشرون - 4 
544    . . . . . . اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، 1992 - 2000 
545 هيكل تكلفة االستقصاء HBS يف هنغاريا يف عام 2000 . . . .    خامس وعشرون - 5 
546    . . . . هيكل تكلفة االستقصاء LFS يف هنغاريا يف عام 2000  خامس وعشرون - 6 

األشكال
41 عرض لقالب االستبيان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ثــالثـــًا - 1 
54    . . . . . . . خطة عمل اإلعداد وتنفيذ استقصاء لألسر املعيشية رابـعـــًا - 1 
184    . . . . . . إجراءات ضمان اجلودة يف استقصاء الصحة يف العامل عاشرًا - 1 
199 قيد البيانات وعملية مراقبة اجلودة . . . . . . . . . . . . . . .    عاشرًا - 2 
204    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثال ملؤشر احنراف عينة عاشرًا - 3 
296    . . . . . . . . . . . . . استقصاء نيبال الثاين ملستويات املعيشة خامس عشر - 1 
298 استخدام جدول إلكتروين كإطار للمرحلة األوىل من املعاينة . .    خامس عشر - 2 
299 تنفيذ التقسيم الطبقي الضمين . . . . . . . . . . . . . . . . .    خامس عشر - 3 
300 اختيار عينة بتناسب االحتماالت واحلجم )اخلطوة األوىل( . . .    خامس عشر - 4 
301 اختيار عينة بتناسب االحتماالت واحلجم )اخلطوة الثانية(  . . .    خامس عشر - 5 
302 اختيار عينة بتناسب االحتماالت واحلجم )اخلطوة الثالثة(  . . .    خامس عشر - 6 
303    . . . اختيار عينة بتناسب االحتماالت واحلجم )اخلطوة الرابعة(  خامس عشر - 7 
304 صفحة بيان بوحدات املعاينة األّولية املختارة  . . . . . . . . .    خامس عشر - 8 
304 حساب احتماالت االختيار يف املرحلة األوىل  . . . . . . . . .    خامس عشر - 9 
305 توثيق نتائج عملية قوائم األسر املعيشية  . . . . . . . . . . . .    خامس عشر - 10 
306 توثيق عدم االستجابة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    خامس عشر - 11 
307 حساب احتماالت املرحلة الثانية وترجيحات املعاينة . . . . . .    خامس عشر - 12 
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مصــادر اإلضــاءة بــني األســر املعيشيــة الفييت نامية، 1992 -  سادس عشر - 1 
317 1993 )خمطط عمودي( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

مصــادر اإلضــاءة بــني األســر املعيشيــة الفييت نامية، 1992 -  سادس عشر - 2 
317 1993 )خمطط الدائرة( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

توزيع أعمار السكان يف سايبــان، نيسان/أبريل 2002، )مدر�  سادس عشر - 3 
318 تكراري( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

استخدام املرافق الصحية بني السكان )من مجيع األعمار( الذيـــن  سادس عشر - 4 
 تــرددوا على مرفق صحي يف األســابيع األربعــة املاضيــة حــسب

320 املناطق احلضرية واملناطق الريفية يف فييت نام، 1992 - 1993   
348 مثال ملخطط مصفوفة بني ستة متغريات . . . . . . . . . . . .    ثـامن عشر - 1 
352 الرسم الشجري املكّون مبصفوفات املثلية بني املزارع . . . . . .    ثـامن عشر - 2 
364 تطـبيق الترجيحات والتقديـر اإلحصائي . . . . . . . . . . . .    تاسع عشر - 1 
389 ال اختيار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    عشرون - 1 
389    . . . . . . . . . . . . . . . . X: XL>X>XU االختيار على عشرون - 2 
389    . . . . . . . . . . . . . . X: X>XL; X<XU االختيار على عشرون - 3 
389    . . . . . . . . . . . . . . . . Y: YL>Y>YU االختيار على عشرون - 4 
389    . . . . . . . . . . . . . . . Y: Y>YL; Y<YU االختيار على عشرون - 5 
389    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y: Y<YU االختيار على عشرون - 6 
489 العالقة بـني أغراض الدراسة LSMS وأدوات االستقصاء . . . .    ثالث وعشرون - 1 
493 جـدول أنشطة ملدة شهر لكل فريق . . . . . . . . . . . . . .    ثالث وعشرون - 2 
497    . . . . . عناصر تكلفة استقصاء LSMS )تقاسم كامل التكلفة( ثالث وعشرون - 3 
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 تصميم االستقصاء 
وتنفيذه وتحليله
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الفصل األول
مقّدمة

إبراهيم يانسانه*
 جلنـة اخلـدمـة املـدنيـة الـدوليـة

األمم املتحدة، نيويورك

نبـذة خمتـصرة
يقّدم هذا الفصل عرضًا جمماًل موجزًا الســـتقصاءات األســـر املعيشـــية اليت أجريت يف البلدان النامية 
والبلـــدان اليت متـــر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وعالوة على هذا فهو يبـني األهداف العريضة للمنشـــور 

واألمهية العملية لتلك األهداف.
املصطلحات الرئيسية: استقصاءات األسر املعيشية، خصائص التشغيل، تصميم االستقصاءات املرّكبة، 

تكاليف االستقصاءات، أخطاء االستقصاءات.

استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية  ألف - 
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

شــــهدت العقــــود القليلة املاضية زيادة يف الطلب على البيانــــات الدميغرافية واالقتصادية   - 1
االجتماعية لألســــر املعيشــــية ولألفراد، احلالية واملفّصلــــة، يف البلدان النامية والبلــــدان اليت متر اقتصاداهتا 
مبرحلة انتقالية. وقد أصبحت هذه البيانات مما ال غىن عنه يف حتليل السياســــات االقتصادية واالجتماعية 
والتخطيــــط اإلمنائــــي وإدارة الربامج واختاذ القرارات على كل املســــتويات. ولتلبية هذا الطلب كثريًا ما 
التفت صانعو السياســــات وغريهم من أصحاب املصلحة إىل اســــتقصاءات األســــر املعيشية. وعلى هذا 
أصبحت اســــتقصاءات األســــر املعيشية واحدة من أهم اآلليات جلمع املعلومات عن السكان يف البلــدان 
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وأصبحت اآلن تشّكل عنصرًا حموريًا واستراتيجيًا يف 
إعداد النظم اإلحصائية الوطنية ويف صياغة السياسات. وأصبح لدى معظم البلدان نظم جلميع البيانات من 
أجل استقصاءات األسر املعيشية ولكنها مبستويات متفاوتة من اخلربة والبىن التحتية. واالستقصاءات اليت 
جتريهــــا املكاتب الوطنية اإلحصائية تكون عمومًا متعددة األغراض أو متكاملة بطبيعتها ومصممة حبيث 
توفر بيانات موثوقة عن طائفة من اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية االقتصادية من خمتلف املجموعات 
الســــكانية. كما أن استقصاءات األسر املعيشية تســــتخدم يف دراسة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم 

واملمتلكات الزراعية الصغرية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

الرئيــس الســـابق لوحـــدة املنهجـــيات   *
والتحـليل، الشعبة اإلحــصائية بــإدارة 
واالجــتماعية  االقتــصاديـــة  الشـــؤون 

باألمـم املتحــدة.

الرئيــس الســـابق لوحـــدة املنهجـــيات   *
والتحـليل، الشعبة اإلحــصائية بــإدارة 
واالجــتماعية  االقتــصاديـــة  الشـــؤون 

باألمـم املتحــدة.



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

�

وباإلضافـــة إىل االســـتقصاءات الوطنية اليت متّول من امليزانيـــات الوطنية العادية يوجد   - 2
عدد كبري من اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية جيرى يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 
انتقالية واليت ترعاها وكاالت دولية ألغراض بناء ومراقبة التقديرات الوطنية خلصائص ومؤشـــرات هتم 
الوكاالت، وكذلك إلجراء مقارنات دولية هلذه املؤشـــرات. ومعظم هذه االســـتقصاءات جيرى على 
أســـاس ظريف، ولكن االهتمام يتجدد بوضع برامج مستمرة لالســـتقصاءات متعددة املواضيع ومتعددة 
اجلوالت ومتكاملة، مبساعدة تقنية من املنظمات الدولية كاألمم املتحدة والبنك الدويل، يف كل مراحل 
تصميم االســـتقصاء وتنفيذه وحتليله ونشـــره. ومن األمثلة البارزة على استقصاءات األسر املعيشية اليت 
جتريهـــا الوكاالت الدولية يف البلدان النامية، االســـتقصاءات الدميغرافية والصحية اليت تنفذها مؤسســـة 
أورك ماكرو لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية؛ واســـتقصاءات دراســـة قياس مســـتويات املعيشة 
الـــيت جترى مبســـاعدة تقنية من البنك الدويل، واالســـتقصاءات املرّكبة ملؤشـــرات متعـــددة اليت جتريها 
منظمـــة األمـــم املتحدة للطفولة )اليونيســـيف(. وجترى برامج االســـتقصاء هذه يف بلـــدان نامية خمتلفة 
يف أفريقيا وآســـيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريـيب، والشـــرق األوســـط. ويرد وصف شـــامل 
لربامج استقصاءات دراســـة قياس مستويات املعيشة، واالستقصاءات الدميغرافية والصحية يف دراسات 
احلالـــة اليت يشـــملها الفصالن اخلامس والســـادس على التـــوايل. وانظر أيضًا البنـــك الدويل )2000( 
لالطالع على مناقشة مفّصلة للربامج األخرى لالستقصاءات اليت جيريها البنك الدويل يف البلدان النامية، 
مبا يف ذلك االســـتقصاءات ذات األولوية واســـتطالعات مؤشـــرات الرعاية األساسية. ولالطالع على 
تفاصيل االستقصاءات املرّكبة للمؤشرات املتعددة انظر اليونيسيف )2000(. وبرنامج االستقصاءات 
الدميغرافية والصحية هو انطالق من برنامج استقصاء سابق هو استقصاء اخلصوبة يف العامل الذي ميّول 
مشـــاركة من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية وصندوق األمم املتحدة للســـكان، مبســـاعدة من 
حكومات اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا واليابان. ولالطالع على تفاصيل 

عن برنامج استقصاء اخلصوبة يف العامل انظر فريما وآخرون )1980(.

أهداف هذا املنشور بــاء - 
يقّدم هذا املنشور إطارًا منهجيًا إلجراء استقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر   - �
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ومع العدد الكبري من االســـتقصاءات اليت جترى يف هذه البلدان تظل احلاجة 
ماســـة إىل العمل املنهجي يف كل مراحل عملية االســـتقصاء وإىل تطبيق أفضل الطرائق الراهنة من قبل 
املنتجني واملســـتفيدين من بيانات استقصاءات األسر املعيشية. ومعظم هذا العمل املنهجي جيرى برعاية 
وكاالت دولية والشـــعبة اإلحصائية بإدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، من خالل 

منشوراهتا وتقاريرها التقنية. وهذا املنشور ميثل آخر تلك اجلهود.
وقد أصبح معظم االستقصاءات اليت جترى يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا    - �
مبرحلة انتقالية يستند اآلن إىل منهجية االستقصاء القياسية واإلجراءات املستخدمة يف شىت أرجاء العامل. 
ومـــع ذلك فالكثري من هذه االســـتقصاءات جيـــرى يف بيئة من القيود الصارمة علـــى امليزانية يف البلدان 
اليت تتفاوت فيها كثريًا مستويات البنية التحتية والقدرات التقنية لالستقصاء. ومثة نوايا واضحة ال إىل 
اســـتمرار تطوير وحتســـني منهجيات االستقصاء األساسية فحسب بل ونقل تلك املنهجيات إىل البلدان 
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وهذا يتحقق أفضل ما يتحقق عن طريق التعاون التقين 
وبناء القدرات اإلحصائية. وهذا املنشور الذي يعد ليكون مبثابة أداة يف بناء القدرات اإلحصائية هذه، 
يوفر مصدرًا مركزيًا للمد التقين واملعلومات األخرى الالزمة للكفاءة يف تصميم وتنفيذ اســـتقصاءات 

األسر املعيشية واستخدام البيانات املجموعة استخدامًا فّعااًل.



�مقّدمــة

ويستهدف هذا املنشور مجيع املشتركني يف إصدار واستخدام بيانات االستقصاء، مبن   - �
فيهم ما يلي:

مراقبو املكاتب اإلحصائية الوطنية  •
االستشاريون الدوليون الذين يقّدمون املساعدة التقنية إىل البلدان  •

الباحثون واملحللون اآلخرون املشتركون يف حتليل بيانات استقصاء األسر املعيشية   •
املحاضرون والطلبة يف جمال طرائق حبوث االستقصاء  •

ويوفر املنشور مصدرًا شاماًل للبيانات واملواد املرجعية على اجلوانب اهلامة يف تصميم   - 6
وتنفيذ وحتليل اســـتقصاءات وعينات األســـر املعيشـــية للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 
انتقالية. وميكن للقارئ أن يستخدم املعلومات املنهجية العامة واملبادئ التوجيهية املبينة يف اجلزء األول 
من املنشـــور إىل جانب دراســـات احلالة الواردة يف اجلزء الثاين، عند تصميم استقصاءات جديدة لتلك 

البلدان. ومبزيد من التحديد فإن أهداف هذا املنشور تتمثل فيما يلي:
توفـــري مصدر مركزي للبيانات واملـــواد املرجعية اليت تغطي اجلوانـــب التقنية لتصميم  ) أ ( 

وتنفيذ وحتليل االستقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
مســـاعدة ممارسي االســـتقصاء يف تصميم وتنفيذ استقصاءات األســـر املعيشية بطريقة  )ب( 

أكثر كفاءة؛
تقدمي دراسات حالة لشىت أنواع االستقصاءات اليت أجريت أو جترى يف بعض البلدان  )ج( 
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، مع التشـــديد على املالمح القابلة للتعميم اليت ميكن أن 
تساعد ممارسي االستقصاء يف تصميم وتنفيذ استقصاءات جديدة يف البلدان نفسها أو البلدان األخرى؛

دارســـة املكّونات األكثر تفصياًل لثالث مسات تشغيل لالستقصاءات - آثار التصميم  ) د ( 
وتكاليفه وأخطاء غري العينات - واستكشاف إمكانية نقل هذه اخلصائص أو مكّوناهتا عرب استقصاءات 

وبلدان خمتلفة؛
توفري مبادئ توجيهية عملية لتحليل البيانات املتحصل عليها من استقصاءات العينات  ـ (  )ه

املركبة، ومقارنة مفّصلة ألنواع الربامج احلاسوبية املتاحة لتحليل بيانات االستقصاء.

األمهية العملية لألهداف جيم - 
مثة معامل مشـــتركة كثرية بني اســـتقصاءات األسر املعيشية اليت جترى يف البلدان النامية   - 7
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وفضاًل عن هذا توجد غالبًا أوجه شـــبه بني البلدان وخاصة 
الواقعة منها يف أقاليم واحدة، فيما يتعلق باخلصائص األساســـية للســـكان املعنيني. ومبقدار متاثل تصميم 
عينات اســـتقصاءات األســـر املعيشية وخصائص الســـكان املعنيني عرب البلدان ميكن أن نتوقع أن تكون 

بعض خصائص التشغيل أو مكّوناهتا متماثلة أيضًا أو قابلة للنقل عرب البلدان.
وتتيح إمكانية نقل خصائص التشغيل لالستقصاءات عدة مزايا عملية. أوهلا، املعلومات   - 8
عن تصميم استقصاء معني يف بلد بعيدة ميكن أن توفر مبادئ توجيهية عملية لتحسني كفاءة االستقصاء 
نفسه عندما يكرر يف البلد نفسه أو لتحسني كفاءة استقصاء مماثل جيرى يف ذلك البلد أو بلد خمتلف. 
وثانيهـــا، أن البلـــدان اليت ال توجد هبا بىن حتتية لالســـتقصاء حاليـــًا أو توجد هبا بىن حتتية قليلة ميكن أن 
تســـتفيد كثريًا من البيانـــات العملية عن مالمح تصميم العينة وتنفيذها مـــن بلدان أخرى بناها التحتية 
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لالستقصاء أفضل وكذلك القدرة اإلحصائية أعم. وثالثها، أن هناك احتمااًل لوفورات هائلة يف التكلفة 
تنشأ عن أن املعلومات املتعلقة بتصميم العينة املرتفعة التكاليف ميكن “استعارهتا ” إىل استقصاء سابق. 
وعالوة على هذا فإن اخلربة العملية املستقاة من استقصاء سابق ميكن أن تستخدم لتعظيم كفاءة تصميم 

االستقصاء قيد الدراسة.
وإىل جانب تصدي هذا املنشور لقضايا تكلفة وكفاءة تصميم وتنفيذ االستقصاء فإن   - 9
له هدفًا عامًا هامًا هو تعزيز تطوير استقصاءات عالية اجلودة لألسر املعيشية يف البلدان النامية والبلدان 
الـــيت متـــر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. فهو يســـتند إىل مبادرات ســـابقة لألمم املتحـــدة منها مثاًل برنامج 
القدرات االســـتقصائية الوطنية لألسر املعيشية الذي اكتمل قبل عقد من الزمان. وتوفر دراسات احلالة 
مبادئ توجيهية هامة بشأن جوانب تصميم االستقصاء وتنفيذه تثبت فّعاليتها يف البلدان النامية والبلدان 
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، بشـــأن املزالق اليت يتعني تالفيها وبشـــأن اخلطوات اليت ميكن أن تتخذ 
لتحسني الكفاءة من حيث مصداقية بيانات االستقصاء بغية احلد من التكاليف الكلية لالستقصاء. وألن 
مجيع االســـتقصاءات املوصوفة يف هذا املنشـــور قد أجريت يف بلدان نامية وبلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة 

انتقالية فهذا جيعلها بالغة األمهية والفّعالية كأداة للتنمية اإلحصائية يف هذه البلدان.
وحتليل ونشر بيانات االستقصاء من بني املجاالت األشد حاجة إىل تنمية القدرات يف   - 10
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وحتليالت البيانات من كثري من االستقصاءات 
نادرًا ما تتجاوز التواتر واجلدولة األساســـية. والتحليالت املناســـبة لبيانات االستقصاء والنشر املوقوت 
لنتائـــج هـــذه التحليالت ضمان لســـهولة توافر املعلومـــات املطلوبة ألغراض صيانة السياســـات واختاذ 
القـــرارات بشـــأن ختصيص املوارد. وهذا املنشـــور يوفر املبـــادئ التوجيهية العملية بشـــأن كيفية إجراء 
حتليالت أكثر تعقيدًا للبيانات الدقيقة، وكيفية مراعاة التعقيدات يف التصميم يف حتليل البيانات املتولدة، 
وكيفيـــة إدراج أهـــداف التحليل يف مرحلة التصميم، وكيفية اســـتخدام جمموعات الربامج احلاســـوبية 

اخلاصة يف حتليل بيانات االستقصاء املركبة.
وباختصار، فإن هذا املنشـــور يوفر مصدرًا شـــاماًل للمواد املرجعية عن مجيع جوانب   - 11
استقصاءات األسر املعيشية اليت جترى يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ومن 
املتوقع أن تثبت فائدة املواد التقنية املعروضة يف اجلزء األول مقترنة باألمثلة امللموســـة ودراســـات احلالة 
الواردة يف اجلزء الثاين، لدى ممارسي االستقصاء يف أحناء العامل عند تصميم وتنفيذ وحتليل االستقصاءات 

اجلديدة لألسر املعيشية.
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الفصل الثاين
ع���رض جممل لقضاي���ا تصميم املعاين���ة من أجل 
اس���تقصاءات األسر املعيش���ية يف البلدان النامية 

والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 

إبراهيم يانسانه*
 جلنـة اخلـدمـة املـدنيـة الـدوليـة

األمم املتحدة، نيويورك

نب�ذة خمت�صرة
يناقش هذا الفصل القضايا األساســـية اليت ينطوي عليها تصميم املعاينة الوطنية، وأساســـً الستقصاءات 
األســـر املعيشـــية، يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وهو يشـــمل مواضيع من 
قبـيـــل أطر أخذ املعاينـــة، وحجم املعاينة، وأخذ املعاينة الطبقية املتعددة املراحل، وتقدير املجال، وحتليل 
االستقصاء. وعالوة على هذا يقّدم هذا الفصل مقّدمة لكل مراحل عملية االستقصاء اليت تعاجل بالتفصيل 

يف سياق هذا املنشور بـينما يسلط الضوء على صلة كل من هذه املراحل بعملية تصميم املعاينة.
املصطلحات الرئيسية: تصميم املعاينة املرّكبة، إطار أخذ املعاينة، السكان املستهدفون، تقسيم الطبقات، 

املجموعات، وحدة أخذ املعاينة األّولية.

مقّدمة ألف - 

تصميمات املعاينة لالستقصاءات يف البلدان النامية  - 1 
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 

يعـــرض هـــذا الفصل صورة جمملة للقضايـــا املتعلقة بتصميم املعاينـــة الوطنية من أجل   - 1
اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية يف البلدان النامية والبلـــدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـــة انتقالية. وينصب 
التركيز هنا، كما يف املنشور كله، على استقصاءات األسر املعيشية. وأما استقصاءات األعمال التجارية 

والزراعية فليست مشمولة هنا صراحة ولكن الكثري من املواد مهم أيضً هلذه االستقصاءات.
وهناك مالمح مشـــتركة كثرية يف تصميمات املعاينة الســـتقصاءات األسر املعيشية يف   - 2
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وتســـتند معظم االســـتقصاءات إىل تصميمات 

الرئيـــس الســـابق لوحـــدة املنهجيات   *
والتحليـــل، الشـــعبة اإلحصائية بإدارة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  الشـــؤون 

باألمم املتحدة.

الرئيـــس الســـابق لوحـــدة املنهجيات   *
والتحليـــل، الشـــعبة اإلحصائية بإدارة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  الشـــؤون 

باألمم املتحدة.
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عينات احتماالت املنطقة الطبقية املتعددة املراحل. وتســـتخدم هذه التصميمات أساســـً لوضع اإلطار 
وإجـــراء املقابـــالت اجلماعية بقصـــد احلد من التكلفة. ويف العـــادة يتم اختيار املعاينـــة داخل الطبقات 
)انظر الفرع باء(. والوحدات اليت تنتقى يف املرحلة األوىل، واملشـــار إليها يف الكتابات عن أخذ املعاينة 
لالســـتقصاء علـــى أهنا وحدات عينات أّولية، تشـــّكل يف أغلـــب األحيان من مناطـــق التعداد املحددة 
واملســـتخدمة يف أي تعداد وطين ســـابق للســـكان واإلســـكان. وقد تكون هذه املناطق أجنحة ملناطق 
حضرية أو قرى يف مناطق ريفية. ويف بعض البلدان يشـــمل املرشـــحون يف هذه الوحدات مشرفو تعداد 
مناطـــق أو دوائـــر إدارية أو أقســـام فرعية هبـــا. والوحدات اليت ختتار داخل كل وحـــدة خمتارة للمعاينة 
األّولية يشـــار إليها على أهنا وحدات مرحلة ثانية، ويشـــار إىل الوحدات املختارة يف املرحلة الثالثة على 
أهنا وحدات مرحلة ثالثة، وهكذا دواليك. وبالنســـبة لألســـر املعيشـــية يف البلدان النامية والبلدان اليت 
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية فإن وحدات املرحلة الثانية هي منطيً وحدات ســـكنية أو أســـر معيشـــية، 
والوحـــدات املختارة يف املرحلة الثالثة هي عادة األشـــخاص. وعمومً فالوحـــدات املختارة يف املرحلة 

األخرية يف أي تصميم متعدد املراحل يشار إليها على أهنا وحدات املعاينة النهائية.
ورغم أوجه الشبه الكثرية اليت نوقشت أعاله فإن تصميمات املعاينة لالستقصاءات يف   - 3
البلـــدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ليســـت متماثلة يف كل البلدان، فقد تـتفاوت 
على ســـبـيل املثال بالنســـبة إىل الســـكان املســـتهدفني، واملحتوى واألهداف، وعدد طبقات التصميم، 
ومعـــّدالت املعاينة داخل الطبقة، وحجم املعاينة داخل وحـــدة املعاينة األّولية، وعدد الوحدات األّولية 
املختارة داخل الطبقة. وعالوة على هذا قد يتفاوت الســـكان املعنيون فيما يتعلق مبعّدالت انتشـــارهم 
وخبصائص سكانية معينة، ودرجة التغاير داخل الطبقة وعربها، وتوزع جمموعات سكانية فرعية حمددة 

داخل الطبقة وعربها.

عرض جممل  - 2

هذا الفصل منظم بالشـــكل التايل: الفرع ألف يقّدم مقّدمة عامة. والفرع باء يـبحث    - 4
يف تصميمـــات املعاينة الطباقية املتعـــددة املراحل. ويف البداية يرد وصف املعاينة اليت تكون االحتماالت 
فيهـــا متناســـبة مع احلجم. ويعـــرض مفهوم تأثري التصميم حينئذ يف ســـياق جمموعـــات املعاينة. مث يرد 
وصف للخيارات املثلى لعدد وحدات املعاينة األّولية وعدد وحدات املرحلة الثانية )الوحدات السكنية، 
واألسر املعيشية، واألفراد، إخل( داخل وحدات املعاينة األّولية. وتشمل العوامل اليت أخذت يف االعتبار 
يف هذه املناقشـــة املتطلبات الدقيقة املحددة مســـبقً لتقديرات االستقصاء، واالعتبارات العملية املستقاة 
مـــن تنظيم العمل امليداين. وقد اقترحت بعض احللول املمكنة هلذه املشـــاكل. ويناقش الفرع جيم أطر 
املعاينة واملشـــاكل املرتبطة هبا. ويتناول الفرع دال مســـألة تقدير املجال وشىت خمططات التخصيص اليت 
ميكـــن حبثها كتلبـية الطلبات املتنافســـة الناشـــئة عن الرغبة يف إصدار تقديرات علـــى الصعيدين الوطين 
ودون الوطين. ويناقش الفرع هاء حتديد حجم املعاينة الالزم الســـتيفاء مســـتويات الدقة املحددة سلفً 
من حيث اخلطر العادي ومعامل تغري التقديرات. ويناقش الفصل واو حتليل بـيانات االستقصاء ويشدد 
بوجه خاص على أن التحليل املناسب لبـيانات االستقصاء جيب أن تراعى فيه مالمح تصميم املعاينة اليت 
وّلدت البـيانات. ويقّدم الفرع زاي ملخصً لبعض القضايا اهلامة يف تصميم استقصاءات األسر املعيشية 
يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ويرد يف املرفق رسم بـياين يـبـني اخلطوات 

اهلامة اليت تنطوي عليها عملية استقصاء منوذجية واالرتباط بـني خطوات العملية.
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أخذ املعاينة الطباقية املتعددة املراحل ب��اء - 
تستند معظم االستقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية   - 5
إىل تصميمات جمموعات طباقية متعددة املراحل. وهناك ســـببان هلذا األمر. األول، عدم أو سوء نوعية 
القوائم لألســـر املعيشـــية أو العناوين مما جيعل من الضروري اختيار املعاينة أواًل من وحدات جغرافية مث 
إعداد قوائم باألســـر املعيشـــية أو العناوين فقط يف نطاق هذه الوحدات املختارة. وعندها ميكن اختيار 
عينات األســـر املعيشـــية من تلك القوائم. والثاين، إن اســـتخدام التصميمات املتعددة املراحل هو الذي 
يضبـــط تكلفـــة مجيع البـيانـــات. ويف هذا الفرع نناقش اجلوانب اإلحصائية والتشـــغيلية لشـــىت مراحل 

التصميم النمطي املتعدد املراحل.

الطباقية الصرحية  - 1
تطبق الطباقية عمومً يف كل مرحلة من مراحل أخذ املعاينة. ومع هذا ففوائدها تكون   - 6
قوية بوجه خاص يف أخذ عينات وحدات املعاينة األّولية. ولذا فمن املهم إعداد طبقات هذه الوحدات 

بكفاءة قبل اختيارها.
والطباقية تقسم الوحدات يف املجتمع إىل جمموعات فرعية أو طبقات شاملة وحصرية   - 7
مجاعيً. مث تنتقى عينات مســـتقلة من كل طبقة. والغرض األّويل من الطباقية هو حتســـني دقة تقديرات 
االستقصاء. ويف هذه احلالة ينبغي أن يكون تكوين الطبقات حبيث تصبح الوحدات يف الطبقة الواحدة 
متجانسة بقدر اإلمكان والوحدات يف الطبقات املختلفة متغايرة بقدر اإلمكان فيما يتعلق باخلصائص اليت 
هتم االستقصاء. وتشمل املزايا األخرى لتشكيل الطبقات: ‘1’ املالءمة اإلدارية واملرونة و ‘2’ ضمان 

متثيل املجاالت اهلامة والفئات السكانية الفرعية اخلاصة.
وتشـــري تصميمـــات املعاينة الســـابقة وحتليل بـياناهتـــا يف كثري من البلـــدان إىل وجود   - 8
اختالفات حادة يف توزيع خصائص السكان عرب املناطق اإلدارية وعرب املناطق احلضرية والريفية يف كل 
بلد )انظر الفصول الثاين والعشـــرين والثالث والعشـــرين واخلامس والعشرين من هذا املنشور لالطالع 
على أمثلة حمددة(. وهذا هو أحد األســـباب يف أن تســـتند االســـتقصاءات يف هذه البلدان بصفة عامة 
إىل طبقات واضحة على أســـاس املناطق اإلدارية واملناطق احلضرية والريفية يف املناطق اإلدارية. فبعض 
املناطق اإلدارية كالعواصم مثاًل قد ال يكون فيها عنصر ريفي بـينما ال يكون يف غريها عنصر حضري. 
ومن املستصوب أن يستعرض تواتر توزيع األسر املعيشية واألفراد على هذه املجاالت قبل االنتهاء من 

اختيار طبقات عينات واضحة.
ويف بعـــض احلـــاالت ال تكون التقديـــرات مرغوبة على الصعيد الوطين فحســـب بل   - �
ومطلوبة بشكل منفصل لكل إقليم إداري أو منطقة دون إقليمية كاملحافظة مثاًل، أو اإلدارة أو الدائرة. 
وقد اســـتخدم التقســـيم إىل طبقات للتحكم يف توزيع املعاينة على أساس جماالت االهتمام هذه. وعلى 
ســـبـيل املثال، ففي االســـتقصاءات الدميغرافية والصحية املشـــروحة يف الفصل الثاين والعشـــرين تستند 
الطبقـــات األّوليـــة إىل األقاليم اإلدارية املطلوب تقديرات هلا. ويف داخل اإلقليم جيرى تقســـيم طبقات 
أخرى من مكونات حضرية مقابل املكّونات الريفية أو األنواع األخرى من التقسيم الفرعي اإلداري. 
وتفـــرز معّدالت املعاينة غري املتناســـبة عرب جماالت لضمان الدقـــة الكافية لتقديرات املجال. بصفة عامة 
فـــإن الطلـــب على املعلومات املوثوقة عن جماالت كثرية يتطلب أحجامً كبـرية من املعاينة الكلية. ويرد 

شرح ملسألة تقدير املجال يف الفرع دال.
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التوزيع الطباقي الضمين  - 2
يف كل طبقة صرحية كثريًا ما يستخدم أسلوب يعرف بالتقسيم الطباقي الضمين لدى   - 10
اختيار وحدات املعاينة األّولية. وقبل اختيار املعاينة تفرز هذه الوحدات يف طبقات صرحية مبتغري أو أكثر 
يظـــن أن هبـــا ترابط مرتفع مع املتغري املعين، ويتوافر لكل وحدة معاينـــة أّولية يف الطبقة. مث ختتار معاينة 
منهجية من هذه الوحدات. والتقســـيم الطباقي الضمين يضمن أن تكون معاينة الوحدات موزعة على 

فئات املتغريات الطباقية.
والطباقية الضمنية لكثري من استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية والبلدان اليت   - 11
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تســـتند إىل الترتيـب اجلغرايف للوحدات داخل كل طبقة صرحية وتستخدم 
يف بعض األحيان متغريات الطباقية الضمنية الختيار وحدات عينات أّولية، وهي تشمل املنطقة السكنية 
)للدخـــول املنخفضة والدخول املتوســـطة والدخول العالية( وفئة اإلنفاق )وعادة اخلماســـيات( والفئة 
اإلثنية ومنطقة اإلقامة يف املناطق احلضرية؛ واملســـاحة املزروعة، ومقدار الدواجن أو املاشـــية اململوكة، 
ونســـبة العمال غري الزراعيـني، وما إىل ذلك، يف املناطق الريفية. وبالنســـبة لالســـتقصاءات االجتماعية 
االقتصادية، فتشمل متغريات الطباقية الضمنية نسبة األسر املعيشية املصنفة على أهنا فقرية ونسبة البالغني 
احلاصلـــني على التعليم الثانوي أو األعلى من ذلك، واملســـافة من مركـــز املدينة الكبـرية. وعادة ما يتم 

احلصول على املتغريات املستخدمة يف الطباقية الضمنية من بـيانات تعداد السكان.

اختيار معاينة الوحدات األّولية  - 3

خصائص وحدات املعاينة األّولية اجليدة
بالنســـبة الســـتقصاءات األســـر املعيشـــية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا   - 12
مبرحلـــة انتقاليـــة، غالبً ما تكـــون هذه الوحدات مناطـــق جغرافية صغرية داخل الطبقـــة. فإذا توافرت 
معلومات تعداد الســـكان قد تكون وحدات املعاينة األّولية هي مناطق التعداد املحددة واملســـتخدمة يف 
تعداد السكان. ويف بعض األحيان تستخدم مناطق مماثلة أو قوائم سكان حمليـني. ويف املناطق الريفية قد 
تصبح القرى وحدات عينات أّولية. ويف املناطق احلضرية قد تستند وحدات املعاينة األّولية إىل أجنحة 

أو مبان سكنية.
وملـــا كانـــت وحدات املعاينة األّولية تؤثر على نوعية مجيـــع املراحل الالحقة يف عملية   - 13
االســـتقصاء كان من املهم ضمـــان ختصيص الوحدات كوحدات عينات أّوليـــة ذات جودة عالية وأن 
تنتقي االســـتقصاء بطريقة ذات كفاءة معقولة. ولكي تكون وحدات املعاينة األّولية ذات جودة عالية 

جيب أن تكون عمومً:
ذات حدود واضحة ميكن تعريفها وتكون ثابتة مبضي الوقت؛ ) أ ( 

تغطي فئة السكان املستهدفة بالكامل؛ )ب( 
يكون هلا قدر من احلجم ألغراض املعاينة؛ )ج( 

تكون هلا بـيانات ألغراض الطباقية؛ ) د ( 
تكون كبـرية عددًا. ـ (  )ه

وقبل انتقاء املعاينة يلزم تقيـيم جودة إطار املعاينة. وبالنســـبة إلطار مناطق التعداد فإن   - 14
اخلطوة األوىل تكون اســـتعراض أرقام التعداد حســـب املجال املهم. وعمومً ينبغي إيالء اهتمام كبـري 
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لطبـيعـــة وحدات املعاينة األّولية وتوزع األســـر املعيشـــية واألفراد يف هذه الوحدات بالنســـبة ملجموع 
السكان وبالنسبة ملجاالت االهتمام. والفحص الدقيق هلذه التوزيعات يـيسر اختاذ القرارات بوعي بشأن 
اختيـــار وحدة املعاينة األّولية وحيدد الوحدات اليت حتتاج إىل تعديل كي تـتماشـــى واملواصفات املقررة 
لوحدة املعاينة األّولية اجليدة. وبصفة عامة يكون للتغريات الكبـرية يف عدد األســـر املعيشـــية واألفراد يف 
الوحدات األّولية ومبرور الوقت أثر سلبـي على تنظيم جمال العمل. فإذا اختريت الوحدات باحتماالت 

متساوية يكون هلا أيضًُ أثر سلبـي على دقة تقديرات االستقصاء.
وكثريًا ما كانت االختيارات الطبـيعية لوحدات املعاينة األّولية غري قابلة لالســـتخدام   - 15
حيـــث كانـــت معيـبة، مبعىن أهنا تفتقر إىل واحد أو أكثر من الســـمات املذكـــورة أعاله. فيتعني تعديل 
هذه الوحدات أو تسويقها قبل استخدامها. وعلى سبـيل املثال فإذا كانت احلدود ملناطق التعداد يعتقد 
بأهنـــا غري واضحة املعامل فقد تســـتخدم وحدات أكـــرب وأوضح من حيث املعامل مثل الدوائر اإلدارية أو 
القرى أو التجمعات السكانية كوحدات أّولية. وعالوة على هذا فوحدات املعاينة األّولية املعتربة بالغة 
الكـــرب تقســـم أحيانً، أو بداًل من ذلك تعامل على أهنـــا طبقات، وغالبً ما تعرف بأهنا اختيارات يقينية 
أو “متثيلية ذاتية” )انظر كالتون، 1�83(. ويف العادة جتمع وحدات عينات أّولية صغرية مع وحدات 
جماورة الستيفاء شرط العدد األدىن املحدد سلفً من األسر املعيشية لكل وحدة معاينة أّولية. واألفضل 

أن تنفذ التسوية للوحدات األّولية الناقصة احلجم أو املفرطة احلجم قبل اختيار املعاينة. 
ولضمان التوزيع العادل لعينات األســـر املعيشـــية يف وحدات املعاينة األّولية، تقســـم   - 16
الوحـــدات البالغة الكرب أحيانً إىل عـــدد من الوحدات الفرعية ذات احلجم املعقول وختتار واحدة منها 
عشـــوائيً ملواصلة العمليات امليدانية، ومن ذلك مثاًل وضع قوائم األســـر املعيشية. وتسمى هذه العملية 
التكتيـــل أو التجزئـــة. ويالحـــظ أن اختيار وجتزئة الوحـــدات البالغة الكرب يـــؤذن مبرحلة إضافية ألخذ 

املعاينة، جيب أخذها يف احلسبان يف عملية الترجيح.
كذلك ميكن جتميع وحدات املعاينة األّولية الصغرية احلجم للغاية مع وحدات جماورة   - 17
يف إطار وحدة املعاينة األّولية بغية اســـتيفاء قياس احلجم األدىن املحدد ســـلفً لوحدات املعاينة األّولية. 
ومـــع هذا تنخفض العمالة املشـــتركة يف جتميع وحدات املعاينة األّولية الصغـــرية اخنفاضً كبـريًا بتنفيذ 
عمليـــة التجميـــع إما أثناء وإما بعد اختيار الوحدات. غـــري أن هذه عملية مرهقة تـتطلب التقيد الصارم 
بالقواعد والكثري من إمساك السجالت. ويرد وصف إلجراء جتميع وحدات املعاينة األّولية أثناء أو بعد 
اختيار املعاينة، يف كتاب كيش )1�65(. ومن عيوب هذا اإلجراء أنه ال يضمن أن تكون الوحدات 
املختارة للتجميع متقاربة. ولذا ال يوصى باللجوء إىل هذا اإلجراء حني يكون عدد الوحدات الصغرية 

احلجم عددًا كبـريًا. 

مشاكل عدم دقة قياسات احلجم، واحللول املمكنة

من أكثر املشاكل شيوعً بالنسبة ألطر مناطق التعداد املستخدمة كوحدات عينات أّولية   - 18
- مثلما يتم منطيً يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية - أن قياســـات احلجم قد 
تكون غري دقيقة بدرجة كبـرية. وقياســـات احلجم عمومً تكون هي تعيـني أعداد األشـــخاص أو األسر 
املعيشـــية يف وحدة املعاينة األّولية على أســـاس آخر تعداد للســـكان. وقد تكون عتيقة بقدر كبـري وقد 
تكون خمتلفة كثريًا عن األحجام الراهنة بســـبب عوامل من قبـيل منو املناطق احلضرية وانكماش مناطق 
أخرى نتيجة للهجرة أو احلروب أو الكوارث الطبـيعية. والقياسات غري الدقيقة للحجم تؤدي إىل نقص 
السيطرة على توزيع وحدات املرحلة الثانية وأحجام املعاينة الصغرى، وميكن أن يتسبب هذا يف مشاكل 
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خطرية يف العمليات امليدانية الالحقة. ومن بـني حلول هذه املشكلة املتمثلة يف عدم دقة قياسات احلجم، 
إجراء عملية وضع قوائم دقيقة إلجياد إطار لألســـر املعيشـــية يف وحدات عينات أّولية خمتارة قبل اختيار 
األسر املعيشية. ومن احللول األخرى اختيار الوحدات مع احتماالت تـتناسب واحلجم التقديري. وهذان 
اإلجراءان يرد تفصيلهما يف الفرعني 4 و 5 أدناه. ومن املشاكل العامة األخرى املرتبطة باستخدام مناطق 
العـــّد لوحـــدات عينات أّولية، نقص اخلرائط اجليدة النوعية ونقص تغطية الســـكان املســـتهدفني، وهذه 

واحدة من عدة مشاكل تـتعلق بأطر املعاينة اليت ترد مناقشتها يف الفرع جيم.

أخـذ عـينات وحـدات املعاينـة األّوليـة  - 4 
مع احتماالت تـتناسب مع احلجم

قبل اختيار املعاينة تقسم وحدات املعاينة األّولية إىل طبقات صرحية وضمنية باستخدام    - 1�
بعض املتغريات املدرجة يف الفرعني باء - 1 وباء - 2 وبالنســـبة ملعظم اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية 
يف البلـــدان الناميـــة والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـــة ختتار وحدات املعاينة األّولية باحتماالت 
تـتناســـب وقياس احلجم. فقبل اختيار املعاينة يعني لكل وحدة قياس حجم، يســـتند عادة إىل عدد من 
األسر املعيشية واألشخاص املسجلني فيها خالل التعدادات األخرية للسكان أو نتيجة ملمارسة حتديث 
جرت مؤخرًا. وعندها ختتار معاينة منفصلة من وحدات املعاينة األّولية يف نطاق كل طبقة صرحية مع 

احتماالت تـتناسب مع قياس احلجم املعني.
وأخذ عينات مع احتماالت متناســـبة مع احلجم أســـلوب تقين تســـتخدم فيه بـيانات   - 20
مســـاعدة إلحداث زيادات جذرية يف دقة تقديرات االســـتقصاء، وخاصة إذا كانت قياســـات احلجم 
دقيقة واملتغريات املهمة مترابطة مع حجم الوحدة. وهذه هي منهجية االختيار ألخذ عينات الوحدات 
األّولية يف معظم اســـتقصاءات األسر املعيشية. وتناســـب االحتماالت مع احلجم يف أخذ املعاينة يعطي 
احتماالت غري متساوية يف اختيار وحدات املعاينة األّولية. ويف األساس فإن قياس حجم وحدة املعاينة 
األّولية هو الذي حيدد احتماالت االختيار. ومع هذا فعند اجلمع بـينها وبـني جزء مناســـب من املعاينة 
الفرعيـــة الختيار األســـر املعيشـــية يف وحدات أّولية خمتـــارة، ميكن أن تؤدي إىل احلصـــول على معاينة 
مرجحة ذاتيً من األســـر املعيشـــية تكون جلميع األسر املعيشية فيها االحتماالت نفسها لالختيار بغض 
النظر عن وحدات املعاينة األّولية اليت توجد هبا. واجلانب الشـــيق الرئيســـي فيها هو أهنا ميكن أن تؤدي 

إىل أحجام عينات متساوية تقريـبً لكل وحدة أّولية.
وبالنســـبة الســـتقصاءات األســـر املعيشـــية فمن األمثلـــة اجليدة ملتغري حجم تناســـب    - 21
االحتمـــاالت مـــع احلجم الختيار وحدات املعاينة األّولية، هو عدد األســـر املعيشـــية. ومن املســـّلم به 
أن عدد األســـر املعيشـــية يف أي وحـــدة معاينة أّولية يتغري مبرور الوقت وقد يكـــون عتيقً وقت اختيار 
املعاينة. ومع هذا فثم عدة طرق للتعامل مع هذه املشـــكلة، وفقما جاء شـــرحه يف الفقرة 18. فبالنسبة 
الســـتقصاءات املـــزارع يكون قياس تناســـب االحتمـــاالت مع احلجم الذي يســـتخدم عادة هو حجم 
املزرعة. ويرجع هذا االختيار جزئيً إىل أن املعلمات النمطية املهمة يف استقصاءات املزارع، مثل الدخل 
أو إنتاج املحاصيل أو املمتلكات من املاشية والنفقات اليت ترتبط حبجم املزرعة. وبالنسبة الستقصاءات 
األعمال التجارية فإن القياســـات النمطية لتناســـب االحتماالت مع احلجم تشمل عدد املوظفني وعدد 
املؤسســـات واحلجم الســـنوي للمبـيعات. ومثلما هو األمر بالنســـبة لعدد األســـر املعيشية فإن قياسات 
تناسب االحتماالت مع احلجم يرجح أن تـتغري مبضي الوقت، والبد من أخذ هذا األمر يف االعتبار يف 

عملية تصميم املعاينة.
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ولنأخـــذ معاينة من األســـر املعيشـــية يتم احلصـــول عليها من تصميـــم ذي مرحلتني،    - 22
حيـــث تكون a هي وحدات املعاينة األّولية املختارة يف املرحلة األوىل ومعاينة من األســـر املعيشـــية يف 
املرحلة الثانية. ويكون قياس احلجم )مثل عدد األســـر املعيشـــية يف آخر تعداد للسكان( للوحدة األّولية 
ith هـــو Mi. فـــإذا كانت وحدات املعاينة األّولية قد اختريت بتناســـب االحتماالت مع احلجم، تكون 

االحتماالت Pi الختيار الوحدات ith وفق املعادلة 

ولنفرض اآلن أن Pj|i هي االحتمال املشـــروط الختيار jth أســـر معيشية يف ith وحدة    - 23

P a
M

Mi
i

i
i

= ×
∑

معاينة أّولية، باعتبار أن ith وحدة معاينة أّولية خمتارة يف املرحلة األوىل. فحينئذ تكون املعادلة لالحتماالت 
غري املشروطة Pij الختيار jth أسر معيشية يف ith وحدة معاينة أّولية يف هذا التصميم على النحو التايل

فإذا كان املطلوب هو معاينة أســـر معيشـــية متساوية االحتماالت مع جزء من املعاينة   - 24

P P Pij i j= × |i

الكلية f=Pij ، فحينئذ جيب اختيار األســـر املعيشـــية باملعّدل املناسب بالتناسب العكسي مع احتماالت 
اختيار وحدات املعاينة األّولية املوجودة هبا، أي أن 

وإذا كانت قياسات حجم وحدات املعاينة األّولية هي األحجام الصحيحة، ومل يطرأ   - 25
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تغيـري على قياس احلجم بـني املعاينة املختارة ومجع البـيانات، وإذا كانت األســـر املعيشية b قد اختريت 
يف كل معاينة وحدة أّولية، فإننا حنصل على معاينة من األســـر املعيشـــية ذاتية النقل مع احتمال االختيار 

وفق املعادلة 
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واملشـــكلة بالنســـبة هلذا اإلجراء هي أن القياســـات الصحيحة للحجم نادرًا ما تعرف    - 26
على املســـتوى العملي. ومع هذا فمن املمكن غالبً احلصول على تقديرات جيدة، مثل عدد الســـكان 
واألســـر املعيشـــية من تعداد حديث للســـكان أو من أي مصـــدر موثوق آخر. وهذا يتيـــح لنا تطبـيق 
اإلجـــراء املعروف بأنه أخذ معاينة تـتناســـب فيها االحتماالت مع احلجـــم التقديري (PPES). وهناك 
اختياران ألخذ هذه املعاينة يف تصميم من مرحلتني تكون فيه األسر املعيشية املختارة يف املرحلة الثانية: 
إمـا ) أ ( اختيار األســـر املعيشـــية مبعّدل ثابت يف كل وحدة معاينة أّولية؛ وإما )ب( اختيار عدد ثابت 

من األسر املعيشية لكل وحدة معاينة أّولية.
وعينات األسر املعيشـــية بتناسب االحتماالت مع احلجم التقديري مبعّدل ثابت تنفذ   - 27
علـــى النحو التـــايل. حيث القيم احلقيقية لقياس احلجم هي Ni ويفتـــرض أن القيم Mi هي التقديرات 
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اجليـــدة لــــ Ni. فيطبق حينئذ معّدل املعاينة b/Mi على وحدة املعاينـــة األّولية ith للحصول على حجم 
معاينة هو 

b b
M

Ni
i

i= ×

ويالحظ أن املعاينة الفرعية يف وحدات املعاينة األّولية مبعّدل ثابت )املتناســـبة عكســـيً   - 28
مـــع قياســـات حجم وحدات املعاينة األّوليـــة( تـتضمن حتديد معّدل لكل وحـــدة معاينة أّولية مأخوذة 
حبيث أننا حنصل منها مع احتماالت انتقاء وحدة املعاينة األّولية على معاينة لألســـر املعيشـــية متســـاوية 
االحتماالت بغض النظر عن احلجم الفعلي لوحدات املعاينة األّولية - ومع ذلك فهذا اإلجراء ال يتيح 
ضبط أحجام املعاينة الفرعية، ومن مث حجم املعاينة الكلي. وتؤخذ عينات املزيد من األســـر املعيشـــية 
من وحدات املعاينة األّولية بأعداد لألســـر املعيشـــية أكرب من املتوقع، وتؤخذ عينات أســـر معيشية أقل، 
من وحـــدات املعاينة األّولية بأعداد أســـر معيشـــية أصغر مـــن املتوقـــع. وهـذا يؤثر علـــى تنظيم العمل 
امليـــداين. وفضاًل عن هذا فإذا كانت قياســـات احلجم عتيقة لدرجـــة أن يكون التغري يف املعاينة املحققة 
متطرفـــً، قد تنشـــأ احلاجة إىل تغيـري يف معّدل أخذ املعاينـــة من أجل احلصول على أحجام عينات أكثر 
جتانسً قلياًل عرب وحدات املعاينة األّولية، وهو ما ينطوي على قدر ما من اخلروج على تصميم الترجيح 

الذايت.
واإلجراء الثاين وهو اختيار عدد ثابت من األســـر املعيشـــية لكل وحدة أّولية، يتاليف   - 2�
عيـب أحجام املعاينة املتباين لكل وحدة أّولية، ولكنه ال ينتج معاينة ذاتية الترجيح. ومع هذا فإذا كانت 
قياسات احلجم مستكملة قبل اختيار الوحدات األّولية للمعاينة مباشرة، فهي قد تعطي تقريـبات كافية 

إىل حد ما تؤدي إىل معاينة من األسر املعيشية ذاتية الترجيح تقريـبً.
واخلالصة أنه وإن كان أخذ املعاينة داخل الوحدات األّولية مبعّدل ثابت مصمم إلنتاج   - 30
عينات ذاتية الترجيح فهناك ظروف تقود هذه الطريقة فيها إىل خروج عن معاينة األســـر املعيشـــية ذاتية 
الترجيح. ومن ناحية أخرى فحىت لو كان اختيار عدد ثابت من األســـر املعيشـــية يف الوحدات األّولية 
ال ينتـــج عينـــات ذاتية الترجيح فهناك ظروف تؤدي فيها هذه الطريقة إىل عينات من األســـر املعيشـــية 
ذاتية الترجيح تقريـبً. وكلما كان هناك خروج على التصميم ذايت الترجيح جيب استخدام ترجيحات 

للتعويض عن احتماالت االختيار التفاضلي النامجة يف خمتلف وحدات املعاينة األّولية.

اختيار معاينة األسر املعيشية  - 5
مبجـــرد أن يكتمل اختيار وحـــدات املعاينة األّولية، ينفذ إجراء يهدف إىل وضع قائمة   - 31
جلميع األسر املعيشية أو مجيع الوحدات السكنية أو املساكن يف كل وحدة أّولية خمتارة. وأحيانً تكون 
القوائم لوحدات سكنية وتدرج عندها مجيع األسر املعيشية يف الوحدات السكنية املختارة، إذا أخذت 
الوحدة السكنية يف املعاينة. واهلدف من خطوة القوائم هذه هو وضع إطار حديث للعينات ميكن اختيار 
األسر املعيشية منه. وال حاجة للمغاالة يف أمهية تنفيذ هذه اخلطوة بفّعالية. فنوعية عملية القوائم واحد 

من أهم عوامل التأثري على تغطية السكان املستهدفني.
وجيوز قبل اختيار املعاينة يف كل وحدة معاينة أّولية مأخوذة، أن تفرز األســـر املعيشية   - 32
يف القوائـــم فيما يتعلق باملتغريات اجلغرافية وغريها اليت يعتقد أن هلا ارتباطً وثيقً مبتغريات االســـتقصاء 
املهمـــة )انظر الفرع باء - 2(. وحينئذ تؤخذ عينات األســـر املعيشـــية من القائمـــة املرتبة بإجراء أخذ 
معاينة منهجي متســـاوي االحتماالت. وكما هو مبـني يف الفرع باء - 4 جيوز اختيار األســـر املعيشـــية 
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يف وحدات املعاينة األّولية املأخوذة مبعّدالت عينات تولد احتماالت كلية متساوية الختيار مجيع األسر 
املعيشـــية أو مبعّدالت تولد عددًا ثابتً من األســـر املعيشية الداخلة يف املعاينة يف كل وحدة معاينة أّولية. 

ويرد شرح ملزايا وعيوب هذه النهج يف الفرع باء - 4.
وكثريًا ما حيدث أن تكون وحدات املعاينة النهائية أســـرًا معيشـــية، وجتمع املعلومات    - 33
عن األســـر املعيشـــية املختارة ومجيع أفراد تلك األسر املعيشـــية. ومن أجل النماذج اخلاصة اليت تشمل 
اإليـــرادات واملصروفات اليت تكون األســـر املعيشـــية فيها هي وحدات التحليـــل، خيتار يف الغالب أحد 
املجيـبـني املطلعني ليكون املتحدث باســـم األســـر املعيشـــية. ويف املواضيع اليت تعترب حساســـة بالنســـبة 
لألشخاص يف األسر املعيشية )مثل العنف املنـزيل( ختتار معاينة عشوائية من األشخاص )كثريًا ما تكون 

شخصً واحدًا( من داخل كل أسرة معيشية داخلة يف املعاينة.

عدد األسر املعيشية الذي ُيختار لكل وحدة  - 6 
معاينة أّولية

تـتألف وحدات املعاينة األّولية من جمموعات من األسر املعيشية تكون جمتمعة جغرافيً.   - 34
ونتيجة هلذا فإن األســـر املعيشـــية يف التجمع الواحد متيل عادة إىل أن تكون متماثلة من حيث خصائص 
االســـتقصاء )وعلى ســـبـيل املثال اإليرادات والتعليم واملهنة، وما إىل ذلك( أكثر من األســـر املعيشـــية 
عمومـــً. فالتجمع يقلل تكلفة مجع البـيانات بدرجة كبـرية، ولكن الترابط بـني الوحدات يف املجموعة 
الواحـــدة يضخـــم الفارق )يقلل الدقة( يف تقديرات االســـتقصاء، مقارنة بالتصميم الذي ال تـتجمع فيه 
األسر املعيشية. ومن هنا يأيت التحدي أمام مصمم االستقصاء وهو حتقيق توازن صحيح بـني وفورات 

التكلفة وما يقابلها من خسائر يف الدقة مرتبطة بالتجمع.
والتضخم يف الفوارق يف تقديرات االستقصاء الذي يعزى إىل التجمع يسهم فيما يسمى   - 35
تأثـــري التصميم. وميثل تأثـــري التصميم العامل الذي جيب به مضاعفة الفـــارق بالتقدير القائم على معاينة 
عشـــوائية بســـيطة حبجم واحد، من أجل مراعاة تعقيدات التصميم الفعلي للمعاينة بســـبب التقسيم إىل 
طبقات وإىل جمموعات وبسبب الترجيح. وهو ما يعرف بأنه نسبة الفارق يف أي تقدير قائم على تصميم 
مرّكب بالنســـبة إىل التصميم القائم على معاينة عشوائية بســـيطة باحلجم نفسه. انظر الفصلني السادس 
والســـابع من هذا املنشـــور واملراجع املذكورة هبما لالطالع على آثار التصميم واســـتخدامها يف تصميم 
املعاينة. وميكن احلصول على قيمة تأثري التصميم )سبب التجمع( ألي تقدير [وعلى سبـيل املثال الوسط 

] بالتقريـب من املعادلة  ( )y التقديري 

) و ρ هي العالقة داخـــل الطبقة، و b هي  )y D متثـــل تأثري التصميم للوســـط التقديري  y2 ( ) حيـــث 
D y b2 1 1( ) ( )= + − ρ

متوســـط عدد األســـر املعيشية اليت ختتار من كل جمموعة، أي متوسط حجم معاينة املجموعة. والعالقة 
داخل الطبقة هي قياس درجة جتانس )فيما يتعلق بالتغري املهم( للوحدات داخل املجموعة. وملا كانت 
الوحـــدات يف املجموعـــة الواحدة متيل إىل أن تكون مماثلة إحداها لألخـــرى، فإن العالقة داخل الطبقة 
تكون إجيابـية دائمً تقريـبً. وبالنســـبة للتجمعات الســـكانية البشرية فقد يعزى الترابط اإلجيابـي داخل 
الطبقة إىل أن األسر املعيشية يف املجموعة الواحدة تنتمي إىل طبقة اإليراد الواحدة؛ وقد تـتقاسم السلوك 
نفســـه إزاء قضايا اليوم؛ وتكون معرضة يف الغالب للظروف البـيئية نفســـها )املناخ، واألمراض املعدية، 

والكوارث الطبـيعية، وما إليها(.
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وميكـــن لعدم مراعاة تأثري التصميم يف تقديرات األخطاء العادية أن يؤدي إىل تفســـري   - 36
D يرتبط مباشـــرة بقيمة b وحجم معاينة  y2 ( خاطئ لنتائج االســـتقصاء. وجدير باملالحظة أن حجم (
املجموعـــة، والعالقة داخل الطبقة (ρ). وبالنســـبة إىل أي قيمة ثابتة للرمـــز ρ فإن تأثري التصميم يتزايد 
خطيً مع b. ومن مث فللحصول على تأثري منخفض للتصميم يستصوب استخدام معاينة جمموعة صغرية 
بقدر اإلمكان. ويـبـني اجلدول ثانيً - 1 كيفية تأثري حجم املجموعة املتوســـط والعالقة داخل الطبقة 
على تأثري التصميم. وعلى ســـبـيل املثال فحني يكون متوســـط حجم معاينة املجموعة b هو 20 وحدة 
ســـكنية لـــكل وحدة معاينة أّولية، و ρ تعادل 0.05 يكـــون تأثري التصميم 1.�5. وبعبارة أخرى فإن 
تصميـــم معاينـــة املجموعة هذا يعطي تقديرات بالتغيـري نفســـه الذي للتقديرات مـــن معاينة غري جممعة 
)عشـــوائية بســـيطة( من حنو نصف العدد اإلمجايل لألســـر املعيشية. ومع زيادة قيم ρ تكون اخلسارة يف 

الدقة أكرب وهو ما يالحظ يف اجلانب األمين من اجلدول ثانيً - 1.

اجلدول ثانيً - 1
 تأثريات التصميم لتجمعات خمتارة من حجم معاينة جمموعة

والعالقات داخل الطبقة

حجم معاينة 
(b) اجملموعة

(ρ) العالقة داخل الطبقة

0.0050.010.020.030.040.050.100.200.30

11.001.001.001.001.001.001.001.001.00
101.051.0�1.181.271.361.451.�02.803.70
151.071.141.281.421.561.702.403.805.20
201.101.1�1.381.571.761.�52.�04.806.70
301.151.2�1.581.872.162.453.�06.80�.70
501.251.4�1.�82.472.�63.455.�010.8015.70

وبصفة عامة فإن العدد األمثل لألســـر املعيشـــية اليت ختتـــار يف كل وحدة معاينة أّولية   - 37
يعتمـــد على هيكل تكلفة مجع البـيانات، ودرجة التجانس أو التجمع فيما يتعلق مبتغريات االســـتقصاء 
داخـــل وحـــدة املعاينة األّولية. ونفترض وجود تصميم من مرحلتني ختتار فيه وحدات املعاينة األّولية يف 
املرحلة األوىل وختتار األسر املعيشية يف املرحلة الثانية. ونفترض أيضً منوذج تكلفة خطيً للتكلفة الكلية 

منسوبً إىل أخذ معاينة وحدات املعاينة األّولية واألسر املعيشية وفق املعادلة 
C aC abC= +1 2

 a مها على التوايل تكلفة وحدة معاينة أّولية إضافية وتكلفة أســـرة معيشـــية إضافية؛ و C2 و C1 حيث
و b تشـــريان على التوايل إىل عدد وحدات املعاينة األّولية املختارة وعدد األســـر املعيشية املختارة لكل 
وحدة )أوشـــران، 1�77، الصفحة 280(. ومبوجب منوذج التكلفة هذا يكون االختيار األمثل للرمز 
b الذي يقلل تباين وسط املعاينة إىل أدىن حد )انظر كيش، 1�65، الفرع 8 - 3 - ب( يظهر عادة 

من املعادلة

b C
Copt =

−1

2

1( )ρ
ρ        
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 C1/C2 لشىت نسب التكلفة (b) ويـبـني اجلدول ثانيً - 2 حجم املعاينة الفرعية األمثل   - 38
والعالقة داخل الطبقة. ويالحظ أنه لو كانت مجيع األشياء األخرى متساوية فإن حجم املعاينة األمثل 
يتناقـــص )أي أن املعاينة أوســـع توزيعً على املجموعات( ألن العالقة داخـــل الطبقة تـتزايد وأن تكلفة 

األسر املعيشية اإلضافية تـتزايد بالنسبة إىل تكلفة وحدة معاينة أّولية.
ومنوذج التكلفة املستخدم يف استنباط حجم املجموعة األمثل هو تبسيط مفرط ولكن    - 3�
يرجح أن يكون كافيً لإلرشـــاد العام. وملا كانت معظم االســـتقصاءات متعـــددة األغراض بطبـيعتها، 
وتشـــتمل على متغريات خمتلفة وباملقابل قيم خمتلفة للرمز ρ فإن اختيار b يتضمن يف الغالب درجة من 

التسوية بـني عدة قيم مثلى خمتلفة.

اجلدول ثانيً - 2
 األحجام املثلى للمعاينة الفرعية لتجميعات خمتارة

من نسب التكلفة والعالقة داخل الطبقة

نسبة التكلفة 
(C1/C2)

العالقة داخل الطبقة

0.010.020.030.050.08

4201411�5
�3021171310
164028231714
255035282217

وىف حالة عدم وجود معلومات دقيقة عن التكلفة ميكن اســـتخدام اجلدول ثانيً - 2   - 40
لتحديد العدد األمثل لألســـر املعيشـــية اليت ختتار يف جمموعة الختيارات خمتلفة لنســـبة التكلفة والعالقة 
داخل الطبقة. وعلى ســـبـيل املثال فإذا كان معلومً مســـبقً أن تكلفة إدراج وحدة معاينة أّولية أربعة 
أضعاف تكلفة إدراج أسرة معيشية، وأن العالقة بـني الطبقات ملتغري مهم هي 0.05 فحينئذ يستصوب 
اختيار حنو تســـع أســـر معيشـــية يف املجموعة. ويالحظ أن العدد األمثل لألســـر املعيشـــية اليت ختتار يف 
املجموعة ال يتوقف على امليزانية الكلية املتاحة لالســـتقصاء. فامليزانية الكلية ال حتدد إال عدد وحدات 

املعاينة األّولية اليت ختتار.
وبصفـــة عامـــة فإن العوامل اليت يلزم أخذها يف االعتبـــار عند حتديد توزيع املعاينة بـني   - 41
وحدات املعاينة األّولية واألســـر املعيشـــية داخل الوحدات األّولية تشمل دقة تقديرات االستقصاء )من 
خالل تأثري التصميم(، وتكلفة مجع البـيانات وتنظيم العمل امليداين. فإذا كانت تكاليف الســـفر عالية 
كما هو احلال يف املناطق الريفية، يفضل اختيار وحدات عينات أّولية قليلة وأســـر معيشـــية كثرية لكل 
وحـــدة معاينـــة أّولية. ومن ناحية أخرى إذا كانت تكاليف الســـفر منخفضة كما هو احلال يف املناطق 
احلضرية فيكون األكفأ هو اختيار وحدات معاينة أّولية كثرية مث أســـر معيشـــية أقل داخل كل وحدة 
معاينة أّولية. ومن جانب آخر ففي املناطق الريفية قد يكون من األكفأ اختيار أســـر معيشـــية أكثر لكل 
وحدة معاينة أّولية. وجيب حتديد هذه االختيارات بطريقة تؤدي إىل توزيع كفؤ لعبء العمل بـني الذين 

جيرون املقابالت واملشرفني.
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أطر املعاينة جيم - 

مالمح أطر املعاينة لالستقصاءات يف البلدان النامية  - 1 
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

تـتألف املجموعات السكانية املستهدفة بالنسبة ملعظم استقصاءات األسر املعيشية، من   - 42
الســـكان املدنيـني غري العاملني باملؤسســـات. وللحصول على البـيانات املطلوبة من هذه الفئة السكانية 
املســـتهدفة جترى املقابالت غالبً على مستوى األسرة املعيشـــية. وبصفة عامة فإن األشخاص املعتربين 
من املقيمني بصفة دائمة يف األسرة املعيشية هم الذين يستحقون إدراجهم يف االستقصاءات. فاملقيمون 
إقامة دائمة يف أســـرة معيشـــية واملتغيـبون مؤقتً، كالقائمني بإجازات أو املقيمني مؤقتً يف املستشفيات 
أو الطلبة الذين يعيشـــون بعيدًا عن ديارهم خالل العام الدراســـي يدرجون عمومً إذا كانت أســـرهم 
املعيشـــية قد اختريت. والطلبة الذين يعيشـــون بعيدًا عن ديارهم خالل العام الدراســـي ال يدرجون إذا 
أخذت املعاينة يف مقار إقامتهم وقت الدراســـة ألن البـيانات عن هؤالء الطلبة ميكن احلصول عليها من 
مكان إقامتهم الدائم. واملجموعات اليت تستبعد عمومً يف استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية 
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تشـــمل أفراد القوات املســـلحة الذين يعيشون يف الثكنات أو 
يف بـيوت خاصة؛ واألشـــخاص املوجودين يف الســـجون واملستشـــفيات وديار التمريض أو غريها من 
املؤسسات؛ واملشردين والبدو الرّحل. فمعظم هذه املجموعات تستبعد عادة بسبب الصعوبات العملية 
اليت تصادف عادة يف مجع البـيانات منهم. ومع ذلك فالبت فيما إذا كانت جمموعة تستبعد أو ال تستبعد 

يتعني أن يكون يف ضوء أهداف االستقصاء.

مشاكل أطر املعاينة واحللول املمكنة  - 2
تـتوقـــف جودة البـيانات املتحصل عليها من اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية، كما يف   - 43
األنـــواع األخـــرى من االســـتقصاءات، إىل حد كبـري على جـــودة أطر املعاينة اليت ختتـــار منها عينات 
االســـتقصاء. ولألســـف فإن املشـــاكل يف أطر املعاينة ال ميكن تالفيها يف اســـتقصاءات األسر املعيشية. 

ويناقش هذا الفرع بعضً من هذه املشاكل ويقترح هلا احللول املمكنة.
فيقـــّدم كيـــش )1�65 الفـــرع 2 - 7( تعريفً مفيدًا ألربعة مشـــاكل بشـــأن األطر   - 44
واحللول املمكنة هلا. واملشـــاكل األربع هي عدم التغطية، وجمموعـــات العناصر، والفراغات، وازدواج 
القوائم. وحنن نناقش هنا هذه األخطاء يف سياق التصميمات املتعددة املراحل لالستقصاءات اليت جتري 

يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
ويشـــري مصطلـــح “عدم التغطيـــة” إىل قصور إطـــار املعاينة عن تغطيـــة مجيع الفئات   - 45
الســـكانية املستهدفة، الذي من نتيجته أال تكون لبعض وحدات املعاينة احتماالت لإلدراج يف املعاينة. 
وعدم التغطية مصدر قلق كبـري يف استقصاءات األسر املعيشية اليت جترى يف البلدان النامية والبلدان اليت 
متـــر اقتصاداهتـــا مبرحلة انتقالية. وميكن أن ترى دالئـــل تأثري عدم التغطية يف أن تقديرات املعاينة للفئات 
الســـكانية على أســـاس معظم االستقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 

تقصر كثريًا عن تقديرات السكان من مصادر أخرى.
ومثة مســـتويات ثالثة لعدم التغطية: مســـتوى وحدة املعاينة األّولية، ومســـتوى األسر   - 46
املعيشـــية، واملستوى الشخصي. وبالنســـبة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية فإن 
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عدم تغطية وحدات املعاينة األّولية مشـــكلة أقل خطورة من عدم تغطية األســـر املعيشـــية، وعدم تغطية 
األشخاص املؤهلني ضمن األسر املعيشية املأخوذة عينتها. وحيدث عدم تغطية وحدات املعاينة األّولية، 
على ســـبـيل املثال عندما تســـتبعد بعض األقاليم يف بلد ما من االســـتقصاء عمدًا، لتعذر الوصول إليها 
بســـبب احلرب أو الكوارث الطبـيعية أو ألســـباب أخرى. كذلك فإن املناطق النائية اليت هبا أعداد قليلة 
جدًا من األســـر املعيشـــية أو األشخاص تشـــطب أحيانً من أطر املعاينة الســـتقصاءات األسر املعيشية 
ألهنم ميثلون نســـبة صغرية من الســـكان ومن مث يكون تأثريهم ضئيل جدًا على أرقام السكان. ويكون 
عدم التغطية مشكلة أكثر خطورة على مستوى األسر املعيشية ومستوى األشخاص. وقد تستبعد أسر 
معيشـــية أو أشـــخاص على سبـيل اخلطأ من االستقصاء نتيجة ملســـائل تعريفية ومفاهيمية معّقدة تـتعلق 
هبيكل األســـر املعيشـــية وتشـــكيلها. ومثة احتمال للتفسري غري املتساوق هلذه املســـائل من قبل القائمني 
بإجراء املقابالت أو املســـؤولني عن وضع القوائم لألســـر املعيشـــية وأفراد األسر املعيشية. ولذا يلزم أن 
يكون هناك تعليمات تنفيذية صارمة إلرشاد القائمني باملقابالت بشأن من يعترب فردًا يف أسرة معيشية 
وبشـــأن ما تعترب أسرة معيشية أو وحدة ســـكنية. ومن وسائل معاجلة هذه املشكلة أنه ينبغي أن تصبح 
جودة إدراج األســـر املعيشـــية يف القوائم وكذلك األشخاص املؤهلني لذلك داخل األسر املعيشية جمااًل 

رئيسيً للعمل املنهجي والتدريـب يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
وتنشأ مشكلة الفراغات حني ال تـتضمن بعض القوائم يف إطار املعاينة عناصر الفئات   - 47
السكانية املستهدفة. فبالنسبة إلطار قائمة الوحدات السكنية، يعين الفراغ مسكنً خاليً. كما تنشأ هذه 
املشكلة يف احلاالت حني يكون املرء آخذًا عينات لفئات فرعية معاينة من السكان، وعلى سبـيل املثال 
النســـاء الالئي وضعن محلهن يف العام املاضي. وبعض األســـر املعيشية اليت أدرجت يف القائمة وأخذت 
معاينة ال تكون شاملة ألي امرأة وضعت محلها يف العام املاضي. وميكن إزالة الفراغات من اإلطار إذا 
أمكـــن هذا قبل اختيار املعاينة. ومع ذلك فهذه طريقة ليســـت فّعالـــة التكاليف يف كثري من التطبـيقات 
العمليـــة. واحلل العملي هو حتديد وإزالـــة الفراغات بعد اختيار املعاينة. غري أن إزالة الفراغات تعين أن 

املعاينة املأخوذة تكون أصغر وحبجم متغري.
وتنشـــأ مشـــكلة ازدواج القوائم حني تظهر وحدات من السكان املستهدفني أكثر من   - 48
مرة يف إطار املعاينة. وميكن أن تنشـــأ هذه املشـــكلة، على ســـبـيل املثال عندما يأخذ املرء عينات للبدو 
الرّحل أو املقيمني جلزء من الســـنة يف موقع واحد. ومن طرق تاليف ازدواج القوائم أن ختصص قوائم 
فريدة ســـابقة التحديد باعتبارها القوائم الفعلية وتكون القوائم األخرى عبارة عن فراغات. وال تدرج 
الوحـــدة يف املعاينـــة إال إذا كانت القائمة الفريدة أخذت يف املعاينة. وعلى ســـبـيل املثال فالبدو الرّحل 
الذين يرعون أغنامهم بالتنقل من مكان آلخر طلبً للعشب واملاء حليواناهتم ميكن أن يؤخذوا يف املعاينة 
أثناء ذهاهبم إىل حفر املياه. واستنادًا إىل دورات شرب احليوانات )ويقال إن اخليول هلا دورات أطول 
مـــن املاشـــية(، فبعضهم يرجح أن يرد أكثـــر من جتمع مائي يف فترة مجع بـيانات االســـتقصاء. ولتاليف 
ازدواج القوائم قد يكون للبدو الرّحل متيـيز فريد بأول زيارة ألماكن املياه بعد تاريخ معني، مع قيامهم 
بزيـــارات أخـــرى تعاجل على أهنـــا فراغات. وإال فإن ترجيحات وحدات املعاينـــة يتعني أن تعّدل لتعاجل 

االزدواجات. انظر يانسانه )2003( لالطالع على أمثلة لكيفية أداء ذلك.
وتنشـــأ مشكلة جمموعة العناصر حني تـتألف قائمة واحدة يف إطار املعاينة، بالفعل من   - 4�
وحدات متعددة بـني الســـكان املســـتهدفني. وعلى ســـبـيل املثال قد حتتوي قائمة املســـاكن على بعض 
املســـاكن اليت هبا أكثر من أســـرة معيشـــية واحدة. ففي هذه احلاالت يسفر إدراج مجيع األسر املعيشية 
املرتبطة باملســـكن املعاينة عن معاينة تكون لألســـر املعيشية فيها احتماالت االختيار نفسها املوجودة يف 
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املســـكن. ويالحظ أن ممارسة االختيار العشـــوائي إلحدى هذه الوحدات باملجموعة تؤدي تلقائيً إىل 
احتماالت غري متساوية لالختيار، وهو أمر يتعني تعويضه بالترجيح.

صيانة وتقيـيم أطر املعاينة  - 3
إن إنشـــاء وصيانة أطر عينات جيدة ملما يشـــّكل ممارسة مكلفة ومضيعة للوقت. ففي   - 50
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية احتماالت إلنشـــاء هذه األطر من مصادر من 
قبـيـــل بـيانات التعداد العشـــرية. ومن املســـتصوب أن حيدد كل مكتب إحصـــاءات وطين أولوية عالية 
إلنشـــاء وصيانة إطار عينات رئيســـي ملناطق التعداد اليت حددت واســـتخدمت يف تعدادات الســـكان 
الســـابقة. وينبغي أن ينشـــأ إطار املعاينة هذا مبجرد اكتمال تعداد الســـكان، ألن مقدار العمل يف هذا 
الشـــأن يزيد مع البعد يف الزمن عن تعداد الســـكان. وينبغي أن حيمل اإلطار بطاقات مالئمة للمناطق 
اجلغرافية األخرى اليت ميكن أن تكون أكرب وميكن أن تســـتخدم كوحدات عينات أّولية. كما جيب أن 
تـتضمن بـيانات قد تفيد يف تقســـيم الطبقات، ومنها مثاًل التكوين اإلثين أو العرقي، ومتوســـط اإلنفاق 
أو اإلنفاق اخلماســـي، وما إىل ذلك. وميكن اســـتخدام إطار املعاينة الرئيســـي، إذا أحســـنت صيانته، 
خلدمة نظام متكامل لالستقصاءات يشمل االستقصاءات املتكررة. انظر الفصل اخلامس لالطالع على 

تفاصيل إنشاء وصيانة أطر املعاينة الرئيسية.

تقدير املجال دال - 

احلاجة إىل تقديرات املجال  - 1
تزايد الطلب يف الســـنوات األخرية يف معظم البلدان على البـيانات املوثوقة ليس على   - 51
الصعيد الوطين فقط بل وعلى الُصعد دون الوطنية أو املجاالت دون الوطنية، ويرجع ذلك أساسً إىل 
أن معظـــم برامـــج التنمية أو برامج التدخل ينفذ على الُصعـــد دون الوطنية، كصعيد املنطقة اإلدارية أو 
الدائرة. ويتطلب اختاذ القرارات اهلامة فيما يتعلق بتنفيذ الربامج أو ختصيص املوارد على الصعيد املحلي 

وجود بـيانات دقيقة على ذلك الصعيد.
وألغراض هذه املناقشـــة ســـوف حندد جمااًل باعتباره أي جمموعة فرعية من الســـكان   - 52
مطلوب عنها تقديرات منفصلة يف تصميم االستقصاء. وميكن أن يكون املجال طبقة أو جمموعة طبقات 
أو منطقة إدارية أو تقسيمً فرعيً آخر حضريً أو ريفيً أو غري ذلك داخل هذه األقاليم. وعلى سبـيل 
املثال، فالتقديرات من أي اســـتقصاءات وطنية كثرية تنشر بشـــكل منفصل للمناطق اإلدارية. وعندها 
ميكن أن تعامل املناطق على أهنا جماالت لكل منها طبقتان )وعلى ســـبـيل املثال جتمعات ســـكانية فرعية 
حضريـــة وريفية( أو أكثر. وميكن أن تكون املجاالت كذلك جتمعات ســـكانية فرعية دميغرافية تعرف 
خبصائـــص مثـــل العمـــر أو اجلنس أو العرق. ومع هذا تنشـــأ التعقيدات عندما تقطـــع املجاالت حدود 
الطبقات، كما هو احلال على ســـبـيل املثال حني يتألف املجال من أســـر معيشـــية حتصل على اخلدمات 

الصحية.
ومـــن املهـــم أن حيفظ عدد املجاالت املعنية بالنســـبة الســـتقصاء معني على مســـتوى   - 53
معتدل. وحجم املعاينة الالزم لتوفري تقديرات موثوقة لكل جمال من عدد كبـري من املجاالت يتحتم أن 

يكون بالضرورة كبـريًا جدًا. واملشاكل املرتبطة باملعاينة الكبـرية يرد شرح هلا يف الفرع هاء.
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ختصيص املعاينة  - 2
يقتضـــي توفري تقديرات اســـتقصاء دقيقـــة للمجاالت املعنية أن ختصـــص املعاينة ذات   - 54
األحجام الكافية للمجاالت. ومع ذلك ينشأ التضارب عندما يكون املطلوب دقة متساوية للمجاالت 
ذات أحجام السكان املتباينة بشكل كبـري. فإذا أريدت التقديرات مبستوى الدقة نفسه لكل املجاالت، 
حينئـــذ يكون التخصيص املتســـاوي )أي حجم املعاينة نفســـه لـــكل جمال( هو االســـتراتيجية األكفأ. 
ومع هذا ميكن أن يتســـبب التخصيص من هذا القبـيل يف خســـارة كبـرية للكفاءة بالنســـبة للتقديرات 
الوطنيـــة. وكثريًا ما يكون التخصيص املتناســـب، الذي تســـتخدم فيه أجزاء عينات متســـاوية يف كل 
جمال هو التخصيص األنســـب يف التقديرات الوطنية. وعندما ختتلف املجاالت كثريًا يف احلجم وعندما 
تكـــون التقديـــرات الوطنية وتقديرات املجال هي املطلوبة يصبح املطلوب شـــيئً من التوفيق بـني أجزاء 

التخصيص املتساوي للمعاينة املتساوية.
والتوفيق بـني التخصيص املتناسب والتخصيص املتساوي اقترحه كيش )1�88( على   - 55
، حيث n هي احلجم الكلي للمعاينة و Wh هو اجلزء  n W Hh( )2 2+ − أســـاس ختصيص متناســـب مع 
من الســـكان يف الطبقة h ، و H هي عدد الطبقات. وبالنســـبة للطبقات الصغرية للغاية فإن املصطلح 
الثاين يتغلب على املصطلح األول ومن مث حيول دون التخصيصات للطبقات الصغرية اليت تكون أصغر 

من الالزم.
واألســـلوب البديل هو زيـــادة أحجام املعاينة للمجاالت األصغـــر إىل احلد الضروري   - 56
الســـتيفاء مســـتويات الدقة املطلوبة. فحني يكون املجال صغريًا يســـفر التخصيص التناسبـي عن حجم 
معاينة للمجال ميكن أن يكون أصغر من الالزم لتوليد تقديرات دقيقة بالقدر الكايف. والعالج هو زيادة 

املعاينة أو أخذ املعاينة مبعّدل أعلى من املجاالت الصغرية.
وخالصة القول إن مصممي االســـتقصاء يف البلـــدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا   - 57
مبرحلة انتقالية كثريًا ما تواجههم حلظة االختيار بـني التقديرات الدقيقة على الصعيد الوطين والتقديرات 
الدقيقة للمجاالت. وتصبح هذه املشـــكلة أكثر حدة حني تكون املجاالت املعنية ذات أحجام متفاوتة 
كثرياًَ. ومن بـني طرق اســـتيعاب هذه املشـــكلة حتديد املجاالت املتســـاوية تقريـبً يف احلجم، ورمبا كان 
ذلك باجلمع بـني جماالت موجودة. وبديل ذلك أنه ميكن إبقاء املجاالت مميزة وميكن الســـماح مبستوى 

أقل من الدقة بالنسبة للمجاالت الصغرية أو رمبا ال يكون هناك تقديرات منشورة بالنسبة للمجاالت.

حجم املعاينة هاء - 

العوامل اليت تؤثر يف القرارات اخلاصة حبجم املعاينة  - 1
كثـــريًا ما يرغب منتجو بـيانات االســـتقصاء ومســـتخدموها يف األحجام الكبـرية من   - 58
املعاينة حيث يعتقد أهنا ضرورية جلعل املعاينة أكثر “متثياًل”، وكذلك للتقليل إىل أدىن حد من أخطاء 
املعاينة وبالتايل زيادة موثوقية تقديرات االســـتقصاء. وتثار هذه احلجة بغض النظر تقريـبً عن احتمال 
زيادة األخطاء يف غري املعاينة وهذا ينتج عن أحجام املعاينة الكبـرية. ونناقش يف هذا الفرع العوامل اليت 

جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند حتديد حجم املعاينة املناسب لالستقصاء.
وتـتمثـــل القضايـــا الثالث اليت تؤثر يف القرارات املتعلقة باحلجم املناســـب للمعاينة من   - 5�

أجل االستقصاء فيما يلي:
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دقة )موثوقية( تقديرات االستقصاء  •
نوعية البـيانات املجموعة يف االستقصاء  •

التكلفة من حيث الوقت واملال جلمع البـيانات ومعاجلتها ونشرها  •
ونناقش اآلن كاًل من هذه العوامل بالترتيـب.

دقة تقديرات االستقصاء  - 2
تشـــمل أهداف معظم االســـتقصاءات يف البلـــدان النامية والبلدان الـــيت متر اقتصاداهتا   - 60
مبرحلة انتقالية تقدير مستوى أي خاصية )على سبـيل املثال، اجلزء من األسر املعيشية املسمى الفقراء(، 
يف وقت معني وتقدير التغيـري يف ذلك املستوى مبضي الوقت )على سبـيل املثال، التغيـري يف معّدل الفقر 
بـني نقطتني زمنيتني(. ونناقش هنا دقة تقديرات االســـتقصاء يف ســـياق تقدير مستوى اخلاصية يف وقت 
معني. ويف بقية املناقشة سوف نستخدم النسب املئوية لألسر املعيشية الفقرية، اليت نسميها معّدل الفقر، 

باعتباره اخلاصية املهمة.
61 -  وتقاس دقة أي تقدير بأخطائه القياســـية. وحنصل على املعادلة للخطأ القياسي املقّدر 

يف أي معّدل فقر تقديري يف أي جمال وهو se(p)، من املعادلة التالية 

حيث n هو العدد الكلي لألســـر املعيشـــية يف املجال املقصود و N هي جمموع عدد األســـر املعيشية يف 
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املجال، و d2(p) هي تأثري التصميم التقديري املرتبط بالتصميم املركب لالســـتقصاء.2 وجزء الســـكان 
املوجود يف املعاينة n/N يســـمى جزء املعاينة، واملعامل ]n/N-1[ )جزء الســـكان غري املدرج يف املعاينة( 
يســـمى معامل التصحيح املحدود للســـكان. وميثل هذا املعامل التعديل املدخل على اخلطأ القياســـي يف 

التقدير لبـيان السبب يف اختيار املعاينة دون بديل من جمموعة سكان حمدودة.
وســـوف نســـتخدم البـيانات من فيـيت نام للتوضيح. فالعدد اإلمجايل لألسر املعيشية،   - 62
N على أساس تعداد السكان لسنة ���1 هو 366 661 16 نسمة. انظر غليو ويانسانه )2000( 
لالطالع على تفاصيل توزع األسر املعيشية على أساس تعداد السكان لسنة ���1. ويالحظ أنه هبذا 
احلجم الكبـري للسكان يصبح معامل التصحيح املحدود للسكان غري ذي قيمة يف كل احلاالت. ويقّدم 
اجلدول ثانيً - 3 أخطاء قياسية و �5 يف املائة فترات ثقة بالنسبة ملختلف فترات معّدل الفقر، بافتراض 
تأثـــري التصميـــم 2.0. وفترة الثقة �5 يف املائة هي فترات باحتماالت �5 يف املائة املحتوية على القيمة 
احلقيقية. ويتبـني من اجلدول أنه بالنســـبة إىل أي حجم معاينة تزيد األخطاء القياســـية مثل معّدل الفقر 
زيـــادة تصـــل إىل حد أقصى p = 50 يف املائة. كذلك تصبح فترات الثقة املرافقة �5 يف املائة أكرب مع 
زيادة معّدل الفقر، وتصل إىل أقصاها عندما يكون معّدل الفقر 50 يف املائة. ومن مث فإن املجاالت اليت 
هبـــا معـــّدالت فقر أصغر كثريًا أو أكرب من 50 يف املائة تكون هلا عمومً تقديرات اســـتقصاء أكثر دقة 
بالنســـبة إىل املجاالت اليت يقترب فيها معّدل الفقر من 50 يف املائة، بالنســـبة ألي حجم معاينة وتأثري 
تصميـــم 3.  وهـــذا يعين أن املجاالت اليت تنخفض فيها معّدالت الفقر كثـــريًا أو ترتفع كثريًا تـتطلب 
حجم معاينة أكرب لتحقيق اخلطأ القياسي نفسه املوجود يف أي جمال تقترب معّدالت الفقر فيه من 50 
يف املائة. وعلى سبـيل املثال، نأخذ حجم معاينة 500 أسرة معيشية يف جمال. فإذا كان يف هذا املجال 
معّدل فقر تقديري ال يزيد عن 50 يف املائة، تكون فترة الثقة 5 ± 2.7 يف املائة؛ وإذا كان يف املجال 

على الرغم مـــن أن n ينبغي أن تكون   2
n-1 يف املعادلـــة أعـــاله بالنســـبة إىل 
se(p) يف معظـــم التطبـيقات العملية، 
 n كبـرية مبا يكفي للفرق بـني n تكون

و n-1 حىت تكون عدمية القيمة.

على الرغم مـــن أن n ينبغي أن تكون   2
n-1 يف املعادلـــة أعـــاله بالنســـبة إىل 
se(p) يف معظـــم التطبـيقات العملية، 
 n كبـرية مبا يكفي للفرق بـني n تكون

و n-1 حىت تكون عدمية القيمة.

بالنســـبة ملعدالت الفقـــر اليت تزيد عن   3
املائـــة(،  املائـــة )p <50 يف  50 يف 
يكون اخلطأ القياســـي هو نفسه اخلطأ 
ملعدل الفقر p - 100 ، ومن مث ميكن 
استنباطه من اجلدول ثالثً - 3. وعلى 
سبـيل املثال، فاخلطأ القياسي يف معدل 
فقـــر تقديـــري 75 يف املائة هو نفســـه 
الذي يف معدل الفقر التقديري 25 يف 

املائة.

بالنســـبة ملعدالت الفقـــر اليت تزيد عن   3
املائـــة(،  املائـــة )p <50 يف  50 يف 
يكون اخلطأ القياســـي هو نفسه اخلطأ 
ملعدل الفقر p - 100 ، ومن مث ميكن 
استنباطه من اجلدول ثالثً - 3. وعلى 
سبـيل املثال، فاخلطأ القياسي يف معدل 
فقـــر تقديـــري 75 يف املائة هو نفســـه 
الذي يف معدل الفقر التقديري 25 يف 

املائة.
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معـــّدل فقـــر تقديـــري 10 يف املائة، فإن فترة الثقة هي 10 ± 3.7 يف املائة؛ وإذا كان يف املجال معّدل 
فقـــر تقديـــري 25 يف املائة تكون فترة الثقة هـــي 25 ± 5.4 يف املائة؛ وإذا كان يف املجال معّدل فقر 

تقديري 50 يف املائة فإن فترة الثقة تكون 50 ± 6.2 يف املائة.

اجلدول ثانيً - 3
 األخطاء القياسية وفترات الثقة يف تقديرات معّدالت الفقر على أساس

أحجام معاينة خمتلفة، مع افتراض تأثري التصميم 2.0

 حجم
املعاينة

معّدل الفقر )النسبة املئوية(
510254050

اخلطأ 
القياسي

 فترة
الثقة

اخلطأ 
القياسي

 فترة
الثقة

اخلطأ 
القياسي

 فترة
الثقة

اخلطأ 
القياسي

 فترة
الثقة

اخلطأ 
القياسي

 فترة
الثقة

2501.�5)8.8 ،1.2(2.68)15.3 ،4.7(3.87)32.6 ،17.4(4.38)48.6 ،31.4(4.47)58.8 ،41.2(
5001.38)7.7 ،2.3(1.�0)13.7 ،6.3(2.74)30.4 ،1�.6(3.10)46.1 ،33.�(3.16)56.2 ،43.8(
7501.13)7.2 ،2.8(1.55)13.0 ،7.0(2.24)2�.4 ،20.6(2.53)45.0 ،35.0(2.58)55.1 ،44.�(

1 0000.�7)6.� ،3.1(1.34)12.6 ،7.4(1.�4)28.8 ،21.2(2.1�)44.3 ،35.7(2.24)54.4 ،45.6(
1 5000.80)6.6 ،3.4(1.10)12.1 ،7.�(1.58)28.1 ،21.�(1.7�)43.5 ،36.5(1.83)53.6 ،46.4(
2 0000.44)5.� ،4.1(0.�5)11.� ،8.1(1.37)27.7 ،22.3(1.55)43.0 ،37.0(1.58)53.1 ،46.�(

وطبـيعي أن زيادة حجم املعاينة إىل أكثر من 500 أســـرة معيشـــية تقلل مســـاحة فترة   - 63
الثقة )وبعبارة أخرى تصبح تقديرات املعاينة أكثر دقة(. ومع ذلك فإنقاص هذه املســـاحة ال يتناســـب 
، حيث  n/500 مع الزيادة يف حجم املعاينة بل مع اجلذر التربـيعي لتلك الزيادة، وهو يف هذه احلالة 
n هـــي حجم املعاينة اجلديد. وعلى ســـبـيل املثال فاملجال الذي بـــه معّدل فقر 25 يف املائة، ومضاعفة 
2 أي ± 5.4 يف  حجم املعاينة 500 من 000 1 إىل أســـرة معيشـــية يقلل مساحة فترة الثقة مبعامل 
املائة ± 3.8 يف املائة. وينبغي أن توزن هذه التخفيضات بدقة مقابل زيادة التعقيدات يف إدارة عمليات 

االستقصاء وتكاليف االستقصاء واألخطاء يف غري املعاينة.
وكثريًا ما يعرب عن دقة تقديرات االستقصاء بأهنا معامل تغري التقدير املطلوب. وكما   - 64
قلنا ســـابقً فإننا نقصر االهتمام على تقدير النســـبة املئوية لألســـر املعيشـــية املصنفة فقراء يف أي بلد. 

واملعامل التقديري لتغري تقدير معّدل الفقر الذي يرمز إليه بالصيغة cv(p) يتضح من املعادلة

cv p
se p

p
d p n

N
p

np
( )

( )
( ) ( )

( )
= = × − ×

−2 1
100

ويعرض اجلدول ثانيً - 4 املعامالت التقديرية لتغري معّدل الفقر املقّدر ملختلف أحجام   - 65
املعاينة، بافتراض تأثري التصميم 2.0 حيث cv تظهر كنسبة مئوية. ويتبـني من اجلدول أنه بالنسبة ألي 
حجـــم معاينة، يتناقص املعامـــل التقديري لتغري معّدل الفقر املقّدر تناقصً طرديً باعتباره النســـبة املئوية 
احلقيقيـــة للزيادات. كذلك فإن معامل التغري بالنســـبة ألي معّدل فقر يتناقص مع تناقص حجم املعاينة. 
وبالنسبة حلجم املعاينة 500 فإن معامل التغري يكون 28 يف املائة تقريـبً عندما تكون p = 5 يف املائة، 
و �1 يف املائـــة عندمـــا تكـــون p = 10 يف املائة، و 11 يف املائة عندما تكـــون p = 25 يف املائة، و 8 
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يف املائـــة عندمـــا تكـــون p = 40 يف املائـــة، و 6 يف املائة عندما تكـــون p = 50 يف املائة، و 5 يف املائة 
عندما تكون p = 60 يف املائة، و 4 يف املائة عندما تكون p = 75 يف املائة، و 2 يف املائة عندما تكون 
p = �0 يف املائة، و 1 يف املائة عندما تكون p = �5 يف املائة. ومع زيادة حجم املعاينة يتناقص املعامل 
التقديري للتغري. ويالحظ أنه على خالف األخطاء القياسية املبـينة يف اجلدول ثانيً - 3 فإن معامل التغري 

املبـني يف اجلدول ثانيً - 4 ليس دالة متاثلية ملعّدل الفقر.

اجلدول ثانيً - 4

 معامل تغري تقديرات معّدل الفقر على أساس أحجام عينات خمتلفة،
مع افتراض تأثري التصميم 2.0

حجم املعاينة

معّدل الفقر )نسبة مئوية(

51025405060759095

2503�271511�7532
500281�11865421
7502315�654321

1 0001�138544311
1 50016116443211
2 00014�5433211

جودة البـيانات  - 3
مـــن االعتبـــارات اهلامة يف حتديد حجم املعاينة ألي اســـتقصاء جـــودة البـيانات املقرر   - 66
مجعها. ومن املهم احلفاظ على البـيانات األعلى جودة ممكنة حبيث يســـتطيع املرء أن يثق يف التقديرات 
املتولدة عنها. ومن األمور اهلامة مراجعة جودة البـيانات يف كل مرحلة من مراحل تنفيذ االســـتقصاء. 
ونتيجـــة هلـــذا يصبح من املهـــم اإلبقاء على حجم املعاينة عند حدود معقولـــة كي ميكن إجراء املراجعة 

والتعديل بأسلوب يتسم بالكفاءة من حيث الوقت واملال.

ومـــن العوامل املتعلقة حبجـــم املعاينة واليت تؤثر على جـــودة البـيانات، عدد املوظفني   - 67
العاملني يف الدراســـة. وعلى ســـبـيل املثال فأحجام املعاينة الصغرية تـتطلـــب مقابالت أقل، كي تكون 
هذه املقابالت خمتارة مبزيد من االنتقائية. وبوجه خاص فمع صغر حجم املعاينة يكون األرجح أن يعني 
القائمـــون باملقابالت مجيعهم من صفوف موظفني مدربـني تدريـبً جيدًا وذوي خربة جــيدة. وعالوة 
على هذا يكون القائمون باملقابالت مدربـني تدريـبً جيدًا ألنه بســـبب صغر عدد القائمني باملقابالت 
ميكن أن يكون التدريـب أكثر تركيزًا وميكن ختصيص مزيد من موارد االستقصاء له بالتناسب. وال يلزم 
إال عـــدد قليـــل من مواد التدريـب. ويتلقـــى القائمون باملقابالت اهتمامً فرديـــً أكثر خالل التدريـب 
ويف امليدان. ويســـفر كل هذا عن قلة عدد املشـــاكل يف مجع البـيانـــات ويف تعديل البـيانات املجموعة 
الحقـــً. وعلى هـــذا تكون البـيانات املتاحة للتحليل ذات جودة عالية مما يتيح لصانعي السياســـات أن 

تكون لديهم ثقة أكرب يف القرارات اليت تـتخذ بشأن أساس هذه البـيانات.
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وإىل جانب الشـــواغل حول جودة البـيانات املجموعة فإن حجم املعاينة الكبـري يزيد   - 68
صعوبة وتكاليف تقليل عدم االستجابة لالستقصاء إىل أدىن حد )انظر الفصل الثامن(. ومن املهم اإلبقاء 
على عدم الرد يف االستقصاء يف أدىن حد ممكن من أجل تقليص إمكانية التحيزات الكبـرية يف تقديرات 
اإلحصاء )انظر الفرع واو - 1(. فهذه التحيزات ميكن أن تنتج إذا فشـــلنا يف تأمني االســـتجابات من 
قسم كبـري احلجم من السكان الذين ميكن أن خيتلفوا كثريًا عن املدرجني يف االستقصاء. وعلى سبـيل 
املثال فالذين يعيشون يف مناطق حضرية ولديهم إيرادات عالية نسبـيً يكون اشتراكهم يف استقصاءات 
األسر املعيشية أقل احتمااًل يف أغلب األحيان. وإذا فشلنا يف إدراج قسم كبـري من هذا اجلزء من السكان 
باعتباره املتوســـط الوطين إليرادات األسر املعيشية، وحتصيلهم التعليمي وإملامهم بالقراءة والكتابة. ويف 
حالة املعاينة الصغرية يكون من األســـهل كثريًا واألكثر فّعالية بالنســـبة للتكاليف أن تعاد زيارة األســـر 
املعيشـــية اليت ختتار مبدئيً عدم املشـــاركة، يف حماولة إلقناعها بذلك. وملا كان إغراء عدم املشـــاركني 
لكي يصبحوا مشـــاركني ميكن أن يكون مكلفً ومضيعً للوقت كان من املهم من أجل جودة بـيانات 
االســـتقصاء أن ختصص املوارد الكافية ألفضل القائمني باملقابالت وإتاحة الوقت هلم حت ميكن حتويل 

الرفض بالفعل.

التكلفة وحسن التوقيت  - 4
واضح أن حجم معاينة االستقصاء يؤثر على تكلفته. وبصفة عامة فإن التكلفة الكلية   - 6�
لالســـتقصاء دالة على تكاليف عامة ثابتة وعلى التكاليـــف املتغرية املرتبطة باختيار ومعاجلة كل وحدة 
مـــن املعاينـــة يف كل مرحلة من اختيار املعاينة. ولذا فكلما زاد حجـــم املعاينة ارتفعت التكاليف الكلية 
لتنفيذ االستقصاء. ويرد يف الفصل الثاين عشر شرح مفّصل للمكونات اهلامة لتكلفة استقصاءات األسر 

املعيشية. وترد يف الفصلني الثالث عشر والرابع عشر أمثلة عملية لتكاليف استقصاءات حمددة.
كذلك ميكن أن يؤثر حجم املعاينة على الوقت الذي توفر فيه البـيانات للتحليل. ومن   - 70
املهم أن تـتاح البـيانات وتقديرات االستقصاء يف وقت معقول كي ميكن اختاذ قرارات السياسات بشأن 
بـيانـــات حديثة بصـــورة معقولة. وكلما كرب حجم املعاينة طال الوقت الـــالزم للحصول على بـيانات 

نظيفة ومراجعة وموزونة للتحليل.

حتليل االستقصاء واو - 
إعداد وتعديل ترجيح املعاينة  - 1

ترجيحات املعاينة مطلوبة للتعويض عن احتماالت االختيار غري املتســـاوية، وعند عدم   - 71
االستجابة ومطلوبة للفروق املعروفة بـني املعاينة والسكان واملرجع. وينبغي استخدام الترجيحات يف تقدير 

خصائص السكان املطلوبـني وكذلك يف تقدير األخطاء القياسية يف تقديرات االستقصاء املتولدة.
واملرجح األساسي لوحدة معاينة، ميكن اعتباره عدد الوحدات بـني السكان املمثلة يف   - 72
وحدة املعاينة ألغراض التقدير. وعلى سبـيل املثال فإذا كان معّدل أخذ املعاينة لطبقة معاينة هو 1 من 
10 فحينئذ يكون الترجيح األساســـي ألي وحدة يف املعاينة من الطبقة هو 10، أي أن وحدة املعاينة 

متثل 10 وحدات من السكان، مبا يف ذلك الوحدة ذاهتا.
وإعـــداد ترجيحـــات املعاينة يـبدأ عـــادة بتحديد الترجيحات األساســـية للوحدات يف   - 73
املعاينـــة لتصويــــب أي احتماالت غري متســـاوية. وعمومً، فإن الترجيح األساســـي لوحدة املعاينة هو 
مالءمـــة احتماالت اختيارها لإلدراج يف املعاينة. ويف حالـــة تعدد مراحل التصميمات جيب أن يعكس 
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الترجيـــح األساســـي احتمال االختيـــار يف كل مرحلة. وتعّدل الترجيحات األساســـية لوحدات املعاينة 
حينئذ للتعويض عن عدم االســـتجابة وعدم التغطية وجتعل تقديرات املعاينة املرجحة تـتوافق مع جماميع 

السكان املعروفة.
وحني تـتســـاوى الترجيحات املعّدلة النهائية جلميع وحدات املعاينة، يشـــار إىل املعاينة   - 74
علـــى أهنـــا ذاتية الترجيح. ومن الناحية العملية فإن املعاينة ال تكون ذاتية الترجيح وذلك لعدة أســـباب. 
األول، أن وحـــدات املعاينـــة ختتار باحتماالت اختيار غري متســـاوية. والواقع حىت وإن كانت وحدات 
املعاينة األّولية يف كثري من األحيان ختتار باحتماالت تـتناسب واحلجم، فإن األسر املعيشية ختتار مبعّدل 
مناســـب داخـــل الوحدات األّولية للوصـــول إىل تصميم ذايت الترجيح، وهذا قد يلغيه اختيار شـــخص 
للمقابلة يف كل أســـرة معيشـــية أخذت للمعاينة. والســـبب الثاين، أن املعاينة املختارة كثريًا ما تعتريها 
أوجه نقص تشـــمل عدم االســـتجابة وعدم التغطية بسبب املشاكل يف إطار املعاينة )انظر الفرع جيم(. 
والســـبب الثالث، هو أن احلاجة إىل تقديرات دقيقة للمجاالت والفئات الفرعية اخلاصة من الســـكان 

كثريًا ما تـتطلب إفراطً يف عينات هذه املجاالت )انظر الفرع دال(.
وكمـــا ذكـــر آنفً، فنادرًا مـــا يتم احلصول علـــى مجيع املعلومـــات املطلوبة من مجيع   - 75
وحدات املعاينة. وعلى ســـبـيل املثال فقد ال تقّدم بعض األســـر املعيشية بـيانات على اإلطالق، يف حني 
قد تقّدم أسر معيشية أخرى بـيانات جزئية فقط، أي بـيانات عن بعض وليس كل األسئلة املطروحة يف 
االستقصاء. والنوع األول من عدم االستجابة يسمى وحدة أو جمموع عدم االستجابات، بـينما النوع 
الثاين يسمى بند عدم االستجابات. فإذا وجدت أي فروق منهجية بـني تقديرات متحيزة. وللحد من 
احتمـــاالت هذا التحيز جترى التعديالت غالبً كجزء من التحليل بغية التعويض عن عدم االســـتجابة. 
والطريقة القياســـية لتعويض بند عدم االســـتجابة هي البتر وهو ما ال يغطيه هذا الفصل. انظر يانســـانه 
وواالس ومارك )1��8(، واملراجع املذكورة فيها، لالطالع على مناقشة عامة لطرائق البتر وتطبـيقها 

على االستقصاءات الكبـرية املركبة.
وبالنسبة لوحدة عدم االستجابة فهناك ثالثة إجراءات أساسية للتعويض:  - 76

تسوية عدم االستجابة يف الترجيحات األساسية  •
اختيار معاينة أّولية أكرب من املطلوب، إلتاحة ختفيض ممكن يف حجم املعاينة بسبب عدم   •

االستجابة
اإلبدال، وهو عملية إحالل أسرة معيشية غري مستجيـبة حمل أسرة معيشية أخرى مل تكن   •

يف املعاينة وتكون مماثلة لألسرة املعيشية غري املستجيـبة فيما يتعلق باخلصائص املطلوبة
ويســـتصوب اســـتخدام شـــكل من أشـــكال التعويض عن وحدة عدم االســـتجابة يف   - 77
اســـتقصاءات األسر املعيشية، إما بتعديل ترجيحات األساس يف األسر املعيشية وإما باالستبدال. وميزة 
االستبدال هي أنه يساعد يف إبقاء عدد األسر املعيشية حتت السيطرة. ومع ذلك فاالستبدال يزيل الضغط 
الواقع على القائم باملقابلة للحصول على بـيانات من األســـر املعيشـــية األصلية يف املعاينة. وعالوة على 
هذا فمحاوالت االســـتعاضة عن األسر املعيشية غري املســـتجيـبة تستغرق وقتً، وميكن أن تقع األخطاء 
يف العملية. وعلى سبـيل املثال فاالستبدال ميكن أن يتم باستخدام أسرة معيشية مناسبة بداًل من األسرة 
املعيشـــية املخصصة على وجه التحديد لتكون مبثابة البديل ألســـرة معيشية مل تستجب. وإجراء تعديل 
ترجيح املعاينة لعدم االســـتجابة هو األكثر اســـتخدامً يف االســـتقصاءات الرئيسية يف كل أحناء العامل. 
وأساسً فالتعديل حيول األفكار األساسية جلميع وحدات املعاينة غري املستجيـبة إىل وحدات مستجيـبة. 
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ويقّدم الفصل الثامن مناقشة أكثر تفصياًل لعدم االستجابة وعدم التغطية يف استقصاءات األسر املعيشية، 
ولألســـاليـب العملية للتعويـــض عنها )انظر أيضً املراجع املذكورة فيـــه(. كذلك يقّدم الفصل احلادي 
عشـــر ودراســـات احلالة الواردة يف اجلزء الثاين )الفصول الثاين والعشـــرون والثالث والعشرون والرابع 

والعشرون( تفاصيل الستقصاءات بعينها.
وميكـــن إجراء التعديالت األخرى على الترجيحات حســـب االقتضاء. وعلى ســـبـيل   - 78
املثال فإذا أتيحت جماميع رقابة موثوقة، ميكن استخدام تعديالت ما بعد التقسيم إىل طبقات للحصول 
على توســـعات املعاينة املوزونة بالنســـبة ملتغـــريات معاينة تـتوافق مع توزعات الســـكان املعروفة. انظر 
ليتونني وباخينني )1��5( لالطالع على بعض األمثلة العملية لكيفية حتليل بـيانات االستقصاء يف حالة 

ما بعد التقسيم إىل طبقات.

حتليل بـيانات استقصاءات األسر املعيشية  - 2
لكي ميكن حتليل بـيانات اســـتقصاء األسر املعيشـــية حتلياًل صحيحً، البد من استيفاء   - 7�
عـــدة شـــروط. أوهلا، أنه جيب أن حتتوي قاعـــدة البـيانات املرافقة عل معلومـــات تعكس عملية اختيار 
املعاينـــة. وبوجه خـــاص ينبغي أن تـتضمن قاعـــدة البـيانات بطاقات مالئمة لتصميـــم طبقات املعاينة، 
ووحـــدات املعاينة األّولية، ووحدات املعاينة الثانوية، إخل. والشـــرط الثـــاين، أنه ينبغي توفري ترجيحات 
املعاينة عن كل وحدة يف ملف البـيانات مبا يعكس احتماالت اختيار كل وحدة معاينة والتعويض عن 
عدم االســـتجابة لالســـتقصاء وأوجه النقص األخرى يف املعاينة. والشـــرط الثالث، أنه البد من وجود 
وثائق تقنية كافية لتصميم املعاينة بالنسبة لالستقصاء الذي وّلد البـيانات. والشرط الرابع، أنه جيب أن 
تأيت ملفات البـيانات بالشكل املناسب واهليكل املناسب إضافة إىل املعلومات الالزمة عن الصالت بـني 
وحدات املعاينة يف مراحل اختيار املعاينة املختلفة. وأخريًا، فالبد من توافر الربامج احلاسوبـية املناسبة، 

إىل جانب اخلربة الستخدامها على الوجه املناسب.
ويلزم وجود برنامج حاسوبـي خاص حلساب تقديرات األخطاء القياسية يف تقديرات   - 80
االســـتقصاء اليت تعكس تعقيدات تصميم املعاينة املســـتخدمة بالفعل. وهذه التعقيدات تشـــمل التقسيم 
إىل طبقات والتقســـيم إىل جمموعات وأخذ املعاينة غري املتســـاوية االحتماالت )الترجيح(. وجمموعات 
الربامـــج احلاســـوبـية اإلحصائية ال ميكن اســـتخدامها عمومـــً لتقدير األخطاء القياســـية يف تصميمات 
املعاينـــة املرّكبـــة، إذ أهنـــا يف أغلب األحوال تفتـــرض أن البـيانات مت احلصول عليها باملعاينة العشـــوائية 
البســـيطة. وعمومً فاستخدام املجموعات اإلحصائية القياسية يقلل من شأن األخطاء القياسية احلقيقية 
يف تقديـــرات االســـتقصاء. وقد أصبحت اليوم عدة جمموعات برامج حاســـوبـية متاحة ألغراض حتليل 
بـيانات االســـتقصاء املتحصل عليها من تصميمات عينات مركبة. وبعض هذه الربامج احلاســـوبـية قد 

استعرض بشمول وقورن يف الفصل احلادي والعشرين. 

مالحظات ختامية زاي - 
خنتـتم هذا البحث بالتشـــديد على بضع قضايا موضوعية مرتبطة بتصميم استقصاءات   - 81

األسر املعيشية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وهي بالتحديد:
الطابع املتعدد األغراض ملعظم اســـتقصاءات األســـر املعيشية: يتزايد االهتمام يف البلدان  ) أ ( 
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بوضع برامج استقصاء متكاملة مستمرة 
متعـــددة األغـــراض ومتعددة املواضيع ومتعـــددة اجلوالت، على خالف اســـتقصاءات 
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اللقطـــة الواحـــدة اآلتية. ومـــن البداية فإن على مصمم االســـتقصاء أن يســـّلم بالطابع 
املتعدد األغراض لالســـتقصاء والطلبات املتنافســـة اليت تقّدم على البـيانات املتولدة منه. 
ويف العادة فإن هذه الطلبات املتنافســـة تفرض قيـــودًا على املعاينة يكون يف الغالب من 
الصعب جدًا الوفاء هبا. ومن مث فإن مصمم االســـتقصاء ينبغي أن يشـــترك يف مناقشات 
شاملة مع املاحنني وصانعي السياسات ومنتجي البـيانات يف املكتب اإلحصائي الوطين، 
ومستخدمي البـيانات يف خمتلف الوزارات يف البلد. واهلدف من هذه املناقشات األّولية 
هو السعي إىل املواءمة والترشيد للطلبات املنافسة على تصميم االستقصاء، قبل االنتهاء 

من تصميم املعاينة؛
حتديـــد حجم املعاينة املالئم: من أهم القضايا اليت تعاجل يف البداية مســـألة حتديد حجم  )ب( 
املعاينة املناسب لالستقصاء. فالطلب يتزايد على التقديرات الدقيقة للخصائص املهمة، 
ليس على الصعيد الوطين واإلقليمي فحسب، بل وعلى صعيد املحافظات واملستويات 
األدىن مـــن ذلك. وهذا يؤدي بشـــكل ثابت إىل طلبات علـــى عينات بأحجام كبـرية. 
والعـــبء الواقع على ضمان موثوقية تقديرات االســـتقصاء باحلد من أخطاء املعاينة من 
خالل األحجام الكبـرية للمعاينة يكون أشـــد ثقاًل من العبء على املشـــكلة املتســـاوية 
يف األمهية وهي تأمني نوعية البـيانات بالتقليل من أخطاء عدم املعاينة. ويســـتصوب أن 
يؤدي مصمم حجم االســـتقصاء حتلياًل بالفائدة بالقياس إىل التكلفة ملختلف اختيارات 
حجـــم املعاينة وخمطط التوزيع. وينبغي أن يتضمن جـــزء من حتليل الفائدة بالقياس إىل 
التكلفة مناقشـــة ألخطاء يف عدم املعاينة يف االســـتقصاءات وتأثريها على النوعية العامة 
لبـيانـــات االســـتقصاء. وينبغي أال ينظر ألحجـــام املعاينة الكبــــرية إال يف ضوء التكلفة 
والفوائـــد املصاحبـــة هلا. وكمـــا ذكر يف الفرع دال فإن من املهـــم أن نتذكر أن أولوية 

االعتبار ينبغي أن توىل يف ختصيص املعاينة ملجاالت االهتمام؛
توثيق تصميم االســـتقصاء وتنفيذه: بالنســـبة للكثري من االســـتقصاءات تكون عمليات  )ج( 
توثيق تصميم االستقصاء وتنفيذه ناقصة أو غري كافية. ولكي تكون أي جمموعة بـيانات 
مفيـــدة للمحللني وغريهم من املســـتخدمني، يكون من الضـــروري مطلقً أن يوثق كل 
جانـــب من جوانب عملية التصميم اليت ولدت البـيانات، ويشـــمل ذلك اختيار املعاينة 
ومجع البـيانات وإعداد ملفات البـيانات وبناء ترجيحات املعاينة مبا يف ذلك أي تعديالت 
لتعويض عيوب املعاينة، وإذا أمكن، وصفات تقدير األخطاء القياسية. وال ميكن إجراء 
أي حتليل مالئم للبـيانات دون هذا التوثيق. كما أن توثيق االســـتقصاء مهم للربط بـينه 

وبـني مصادر البـيانات األخرى وخمتلف أنواع املراجعات والتحليالت التكميلية؛
تقيـيم تصميم االستقصاء: من اجلوانب اهلامة لعملية تصميم االستقصاء إجراء حتليالت  ) د ( 
لتقيـيـــم فّعاليـــة التصميم بعد تنفيذه. ويلـــزم رصد املوارد هلذه املمارســـة اهلامة كجزء 
من عملية تطوير امليزانية الشـــاملة يف مرحلة التخطيط. ومن املمكن أن يســـاعد تقيـيم 
التصميم الراهن لالســـتقصاء يف حتســـني تصميم املعاينة يف االســـتقصاءات املســـتقبلية. 
وميكن أن يكشـــف هذا التقيـيم عن معلومات مفيدة بالنسبة ملدى وجود مكاسب، أو 
عدم وجودها، من التخصيص غري املتناسب؛ ومدى أوجه التضارب، إن وجدت، بـني 
قياســـات احلجم الراهنة والقياسات املتحصل عليها وقت اختيار املعاينة. وميكن حينئذ 

استخدام تلك املعلومات يف وضع تصميمات أكثر كفاءة لالستقصاءات املقبلة.
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كلمات الشكر
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م�رف��ق - رسم ب�ياين لعملية االستقصاء

أهداف االستقصاء

التثقيب/التقاط  •
البيانات
التحرير  •

إعداد الرموز  •

تثبت مشاكل اإلطار  •
حتديد منوذج اإلحصاء  •
وضع متغريات التقسيم  •

إىل طبقات

التقسيم الصريح إىل طبقات  •
حتديد حجم املعاينة  •

ختصيص املعاينة إىل جماالت  •
االهتمام

التقسيم الضمين إىل طبقات  •

تطوير ترجيحات املعاينة  •
إجياد تغري الطبقات ووحدات  •

املعاينة األّولية
إعداد ملف البيانات  •

اختيار الربامج احلاسوبية للتحليل  •

حتديد أسلوب مجع البيانات

تصميم االستبيان

الدراسة االسترشادية
السابقة لالختبار

تعيني القائمني
باملقابالت وتدريـبهم

حتديد السكان املستهدفني

وضع إطار املعاينة

تصميم املعاينة

مجع البيانات

التحقق من مراقبة اجلودة

معاجلة البيانات

حتليل البيانات التقدير والتقدير املتغري

ملف االستخدام العام

تقييم تصميم االستقصاء

تقرير عن االستقصاءنشر البيانات

توثيق االستقصاء

اختيار وحدات املعاينة األّولية

قوائم األسر املعيشية

اختيار األسر املعيشية واألشخاص



الفصل الثالث
عرض جممل لتصميم استبيان من أجل إحصاءات 

األسر املعيشية يف البلدان النامية 

بـول غــليوي
 قسم االقتصاد التطبيقي

 جامعة مينيسوتا
سان بول، مينيسوتا، الواليات املتحدة األمريكية

نبـذة خمتـصرة
يســـتعرض هذا الفصل القضايا األساســـية املتعلقة بتصميم اســـتبيان حول اســـتقصاء األســـر املعيشـــية 
الســـتخدامه يف البلدان النامية - وهو يبدأ من أول خطوة من تصميم االســـتبيان، وهي صياغة أهداف 
االستقصاء مث تعديل تلك األهداف ملراعاة القيود األساسية  - وبعد مناقشة هذه القضايا العريضة ترد 
املشورة األكثر تفصياًل بشأن الكثري من جوانب تصميم استبيانات األسر املعيشية. كما يعرض الفصل 

توصيات بشأن االختبار امليداين وإكمال االستبيان.
املصطلحـــات الرئيســـية: تصميم االســـتبيان، أهـــداف االســـتقصاء، االختبار اإلرشـــادي، االختبار 

امليداين.

مقّدمة ألف - 
ميكن أن توفر اســـتقصاءات األسر املعيشـــية ثروة من املعلومات عن كثري من جوانب   - 1
احلياة. ومع ذلك ففائدة بيانات استقصاء األسر املعيشية تتوقف بشدة على نوعية االستقصاء، من حيث 
تصميم االستبيان والتنفيذ الفعلي يف امليدان. وبينما يبدو تصميم استبيان االستقصاء وتنفيذ استقصاءات 
األســـر املعيشـــية للوهلة األوىل أمرًا بسيطًا، فالواقع أن جناح اســـتقصاءات األسر املعيشية يتوقف على 

العمل اجلاد والوقت الطويل.
وهذا الفصل يقّدم عرضًا جمماًل أساسيًا لعملية تصميم استبيان استقصاء األسر املعيشية   - 2
الســـتخدامه يف البلـــدان النامية. ومـــا العرض هنا إال مقّدمة ألن تصميم االســـتبيان عملية بالغة التعقيد 
ال ميكـــن وصفهـــا تفصياًل يف فصل هبـــذا احلجم. فالفصل يهدف إىل بيان أهم القضايا ويقّدم مشـــورة 
مفيدة عن كل منها. وأي قارئ خيطط لالضطالع باستقصاء فعلي سوف حيتاج إىل الرجوع إىل مواد 
أخرى للحصول على مزيد من املشورة التفصيلية. ومثة نقطة انطالق جيدة هي كتاب غروش وغليوي 
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)2000(، الذي يقّدم معلومات بالغة التفصيل عن تصميم استقصاءات األسر املعيشية للبلدان النامية.  
ومع أن هذا الكتاب حّرر ويف الذهن نوع معني من االستقصاءات هو استقصاء دراسة قياس مستويات 
املعيشة الصادر عن البنك الدويل - فالكثري من املشورة الواردة فيه يتعلق تقريبًا بأي نوع من استقصاء 
األســـر املعيشـــية. وبصفة أعم فلئن كان الكتـــاب أقل حداثة، فإن املعاجلات لتصميم االســـتبيان ميكن 
االطالع عليها يف كتب كاتكاسلي ولوري )1987(، واألمم املتحدة )1985(، وسودمان وبرادبريل 
)1982(، وكونفريس وبريســـر )1986(. وترد مناقشـــة مســـتفيضة لكيفية تصميم استقصاء القوى 

العاملة يف كتاب هومسانـز ومريهان وفريما )1990(.
وطوال هذا الفصل يفترض أن اســـتبيان االستقصاء سيديره القائمون باملقابالت الذين   - 3
يزورون املستجيبـني يف بيوهتم، وأن وحدة املعاينة هي األسرة املعيشية.4 وملا كانت معظم استقصاءات 
األسر املعيشية جتمع املعلومات عن كل فرد من أفراد األسر املعيشية، فإهنا تستند إىل عينات من األفراد 

وعينات من األسر املعيشية.
وقد نظم اجلزء املتبقي من هذا الفصل على النحو التايل. فالفرع باء يناقش “الصورة   - 4
الكبـــرية” أي أهـــداف االســـتقصاء والقيود الـــي تعترضها. ويقّدم الفرع جيم املشـــورة بشـــأن تنظيم 
هيكل استبيان االستقصاء وقالبه والتفاصيل األخرى لتصميمه. ويقّدم الفرع دال توصيات عن العملية 
مبجملها ابتداء من تشـــكيل فريق االســـتقصاء وانتهاء باالختبار امليداين وإكمال االستبيان. وهناك فرع 

ختامي موجز )هاء( يقّدم بعض التعليقات اخلتامية.

الصورة الكبرية بــاء - 
تتفاوت استبيانات استقصاء األسر املعيشية تفاوتًا كبريًا يف املحتوى والطول. فالنص   - 5
األخري ألي استبيان هو حمصلة عملية تتخذ فيها مئات بل وألوف القرارات. واإلطار الكلي أو “الصورة 
الكبـــرية”، مطلـــوب لضمـــان أن تكون هذه العمليـــة منظمة، ويف هناية املطاف ألن حيقق االســـتقصاء 
األهداف املرســـومة له. وألداء ذلك جيب أن يتفق مصممو االســـتقصاء على أهدافه وعلى القيود الي 
جيرى االستقصاء يف ظلها. ويشرح هذا الفرع كيفية وضع اإلطار الكلي بدًءا من األساسيات مث يقّدم 

بعض املشورة العملية.

أهداف االستقصاء  - 1
جتري احلكومات واملنظمات األخرى استقصاءات األسر املعيشية هبدف اإلجابة على   - 6
األســـئلة الي لديها عن الســـكان.5 ومن مث فلما كانت أهداف االســـتقصاء هي احلصول على إجابات 
لتلك األســـئلة فإن اســـتبيان االستقصاء ينبغي أن يتضمن بيانات ميكن أن جتيب على تلك األسئلة. ويف 
ضـــوء املوارد املحدودة والقيود على الوقت املتاح للمســـتجيبـني لالســـتقصاء فـــإن أي بيانات ال ختدم 
أهداف االســـتقصاء ينبغي أال جتّمع. وهكذا فاخلطوة األوىل يف تصميم اســـتقصاء األســـر املعيشية هي 

االتفاق على أهدافه وحتديدها كتابًة.
ولوضع أهداف االســـتقصاء ينبغي أن يبدأ مصممو االســـتقصاء مبجموعة من األسئلة   - 7
تود املنظمة )املنظمات( الي ترعى االســـتقصاء احلصول على إجاباهتا. وميكن هنا النظر يف أربعة أنواع 
من األسئلة. يتضمن النوع األبسط منها أسئلة عن اخلصائص األساسية للسكان يف الوقت الراهن. ومن 

أمثلة هذه األسئلة ما يلي:

يف بعض االســـتقصاءات تكون وحدة   4
املعاينـــة هي املســـكن ولبس األســـرة 
املعيشـــية، ولكـــن يف تلـــك احلـــاالت 
يصبـــح بعض أو كل األســـر املعيشـــية 
يف مساكن املعاينة “وحدات إبالغ” 
لالستقصاء. وعالوة على هذا، فبعض 
الســـكان املعنيني ال ميكن تغطيتهم يف 
اســـتقصاء لألسر املعيشـــية. ومن أمثلة 
هؤالء أطفال الشوارع والبدو الرّحل. 
ومـــع هذا فمعظم املواد يف هذا الفصل 
تنطبق على اســـتقصاءات تلك األنواع 
مـــن الســـكان. ولالطالع علـــى مزيد 
من املعلومـــات عن كيفية أخذ عينات 
هؤالء الســـكان، انظر األمـــم املتحدة 

.)1993(

يف بعض االســـتقصاءات تكون وحدة   4
املعاينـــة هي املســـكن ولبس األســـرة 
املعيشـــية، ولكـــن يف تلـــك احلـــاالت 
يصبـــح بعض أو كل األســـر املعيشـــية 
يف مساكن املعاينة “وحدات إبالغ” 
لالستقصاء. وعالوة على هذا، فبعض 
الســـكان املعنيني ال ميكن تغطيتهم يف 
اســـتقصاء لألسر املعيشـــية. ومن أمثلة 
هؤالء أطفال الشوارع والبدو الرّحل. 
ومـــع هذا فمعظم املواد يف هذا الفصل 
تنطبق على اســـتقصاءات تلك األنواع 
مـــن الســـكان. ولالطالع علـــى مزيد 
من املعلومـــات عن كيفية أخذ عينات 
هؤالء الســـكان، انظر األمـــم املتحدة 

.)1993(

هذه األسئلة العامة الي تود املنظمة الي   5
تنفذ االســـتقصاء اإلجابة عليها ليست 
بالضـــرورة األســـئلة نفســـها األكثـــر 
حتديدًا بشأن اســـتبيان االستقصاء الي 
يوجهها أفراد األســـر املعيشـــية. وهذا 
الفـــرع يركز علـــى النـــوع األول من 

األسئلة.

هذه األسئلة العامة الي تود املنظمة الي   5
تنفذ االســـتقصاء اإلجابة عليها ليست 
بالضـــرورة األســـئلة نفســـها األكثـــر 
حتديدًا بشأن اســـتبيان االستقصاء الي 
يوجهها أفراد األســـر املعيشـــية. وهذا 
الفـــرع يركز علـــى النـــوع األول من 

األسئلة.
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ما هي نسبة السكان الفقراء؟  •
ما هو معّدل البطالة؟  •

ما مدى انتشار سوء التغذية بني صغار األطفال؟  •
ما هي احملاصيل اليت تزرعها األسر املعيشية الريفية يف خمتلف مناطق البلد؟  •

وهناك نوع ثان من األســـئلة يربط بني خصائص األسر املعيشية والسياسات والربامج   - 8
احلكومية بغية دراسة تغطية تلك الربامج. ومن أمثلة هذا النوع من األسئلة ما يلي:

ما نســـبة األســـر املعيشية املشـــاركة يف برنامج بعينه، وكيف تقارن خصائص هذه األسر   •
املعيشية باألسر املعيشية اليت ال تشارك يف الربنامج؟

ومثة نوع ثالث من األسئلة يتعلق بالتغيريات يف خصائص األسر املعيشية مبضي الوقت.   - 9
وكثريًا ما تود الوكاالت احلكومية واملنظمات معرفة ما إذا كانت الظروف املعيشـــية لألســـر املعيشـــية 
تتحســـن أو تتردى. ويلزم احلصول على بيانات من اســـتقصائني أو أكثر تفصل بينها فترة زمنية كبرية، 
لإلجابة على هذا النوع من األســـئلة، حيث جتمع البيانات املهمة بالطريقة نفســـها يف كل اســـتقصاء. 
وكما جاء شرحه يف كتاب ديتون وغروش )2000( فحىت طرق مجع املعلومات املختلفة بدرجة طفيفة 

ميكن أن تسفر عن بيانات ليست مقارنة وبالتايل حيتمل أن تكون مضللة.
والنوع الرابع واألخري من األسئلة يتعلق مبحددات )أسباب( ظروف وخصائص األسر   - 10
املعيشـــية. وهذا النوع من األســـئلة تصعب اإلجابة عليه ألنه ال يســـأل إال عن ماذا حيدث وكذلك عن 
ملاذا حيدث ذلك. ومع هذا فهذه يف الغالب أهم األسئلة ألهنا تسعى إىل تفهم تأثري السياسات أو الربامج 
الراهنة، بل ورمبا عن السياسات أو الربامج املستقبلية االفتراضية، وهو يسأل عن الظروف واخلصائص 
لألسر املعيشية. وال يتفق االقتصاديون والعلماء االجتماعيون اآلخرون بشكل دائم على كيفية اإلجابة 
على هذه األسئلة، وأحيانًا قد ال يتفقون على أن من املمكن اإلجابة على سؤال معني. فإذا كانت تلك 
األســـئلة مهمة ملصممي االستقصاء فإنه يلزم التخطيط الدقيق للغاية. غري أن القضايا الي ينطوي عليها 
ذلك التخطيط تتجاوز نطاق هذا الفصل )انظر الفصول املختلفة يف كتاب غروش وغليوي )2000( 

لالطالع على تفاصيل مناقشة ما هو مطلوب لإلجابة على هذا النوع من األسئلة(.
ومبجرد االتفاق على جمموعة األسئلة الي تتعني إجابتها، ميكن التعبري عن هذه األسئلة   - 11
باعتبارها أهدافًا لالســـتقصاء. وعلى ســـبيل املثال فوجود سؤال عن املعّدل الراهن للبطالة يعين أن أحد 
أهداف االســـتقصاء هو قياس مدى انتشـــار البطالة بني الســـكان الناشـــطني اقتصاديًا. وتصبح اخلطوة 
التاليـــة هـــي ترتيب تلك األهداف حســـب أمهيتها. فإذا كان عدد األهداف كبـــريًا يصبح من املمكن 
جدًا أال يســـتطيع االســـتقصاء مجع مجيع املعلومات الالزمة لبلوغها كلها بسبب قلة امليزانيات والقيود 
علـــى القـــدرة والقيود األخرى. وعندما حيدث هذا ينبغي إســـقاط األهـــداف ذات األولوية املنخفضة 
)بالنسبة إىل اجلهود املطلوبة جلمع املعلومات الالزم بلوغها(.6 ويف هذه العملية املتعلقة بتقرير األهداف 
الـــي يلبيها االســـتقصاء، يتعني أن يراجع املرء مـــا إذا كانت البيانات األخـــرى املوجودة بالفعل ميكن 
استخدامها لإلجابة على السؤال املرتبط باهلدف. وأي هدف ميكن بلوغه باستخدام البيانات املوجودة 
من مصادر أخرى ينبغي أن يســـقط من قائمة األهداف لالســـتقصاء اجلديد. وهذه العملية املتمثلة يف 
اختيـــار جمموعـــة معقولة من األهداف إمنا هي فـــن أكثر منها علم، ويتعني على مصممي االســـتقصاء 
كذلك أن يراعوا عوامل من قبيل اخلربة السابقة يف مجع البيانات املتعلقة باهلدف والقدرة الكلية للوكالة 

البديل عن إســـقاط هـــدف أقل أمهية   6
هـــو مجع بيانات الزمة لبلوغه من عينه 
فرعية فقط من األســـر املعيشـــية. فهذا 
حيتـــاج إىل مـــوارد قليلة ولكنـــه يقلل 
أيضـــًا دقـــة التقديرات كمـــا ميكن أن 

يعّقد تنفيذ االستقصاء يف امليدان.

البديل عن إســـقاط هـــدف أقل أمهية   6
هـــو مجع بيانات الزمة لبلوغه من عينه 
فرعية فقط من األســـر املعيشـــية. فهذا 
حيتـــاج إىل مـــوارد قليلة ولكنـــه يقلل 
أيضـــًا دقـــة التقديرات كمـــا ميكن أن 

يعّقد تنفيذ االستقصاء يف امليدان.
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املنفذة لالســـتقصاء. ومع ذلك فبمجرد مواجهة هذه التحديات ينبغي أن يســـاعد هذا النهج مصممي 
االستقصاء على االتفاق على قائمة باألهداف الي يزمع استقصاء األسر املعيشية حتقيقها.

ونقطة أخرية يتعني مالحظتها هي أن بعض مصممي االستقصاءات يفضلون اإلعراب   - 12
عن جمموعة من األسئلة أو األهداف مبجموعة من اجلداول الي متأل باستخدام بيانات االستقصاء. وهذا 
األسلوب الذي يشار إليه غالبًا باسم “خطة اجلدولة”، جيدي أفضل ما جيدي مع األنواع الثالثة األوىل 
من األسئلة. وبصفة أعم فإن الطريقة الي جتمع هبا البيانات يف استقصاء لألسر املعيشية سوف تستخدم 
يف اإلجابة على األســـئلة )بلوغ األهداف(، وميكن أن يشار إليها باسم “خطة حتليل البيانات”. وهذه 
اخلطط الي ميكن أن تكون مفّصلة، ينبغي إعدادها عندما تستقر بيانات استقصاء األسر املعيشية )ويرد 

تفصيل ذلك يف الفرع جيم(.

القيود  - 2
يتعني أن جترى عملية اختيار األهداف املوصوفة أعاله يف إطار “مظروف” من القيود   - 13
الي حتد من جدواها. ويواجه مصممو االستقصاء ثالثة قيود رئيسية. األول واألوضح هو املوارد املالية 
املتاحة إلجراء االستقصاء. وهذا القيد حيد من عدد األسر املعيشية الي ميكن استقصاؤها واملدة الزمنية 
الـــي ميكن أن يقضيها القائمون باملقابالت مع أي أســـرة معيشـــية معينة )وهـــو ما حيد بدوره من عدد 
األسئلة الي ميكن أن توجه إىل أسرة معيشية بعينها(. وهناك بصفة عامة جتميعات خمتلفة حلجم املعاينة 
)عدد األســـر املعيشية اخلاضعة لالســـتقصاء( وكمية املعلومات الي ميكن أن حيصل عليها املرء من كل 
أســـرة معيشـــية. ولكل ميزانية هناك عملية موازنة ترتبط هباتني اخلاصيتني لالســـتقصاء. وبوجه خاص 
فلـــكل كميـــة من املوارد املالية ال ميكن للمرء أن يزيد حجم املعاينة إال بانقاص كمية املعلومات الي مت 
مجعها من كل أســـرة معيشـــية والعكس بالعكس.7 وواضح أن هلذا آثارًا على عدد أهداف االستقصاء 
ودقة تلك األهداف )أي دقة األجوبة على األســـئلة األساســـية(: فاملعاينة الصغرية احلجم تسمح للمرء 
جبمع املزيد من البيانات من كل أسرة معيشية ومن مث جتيب على مزيد من األسئلة اهلامة، أما دقة تلك 
البيانات فتكون أقل بسبب اخنفاض حجم املعاينة. وهناك نقطة تتصل بذلك وهي جودة البيانات، مبعىن 
أن دقة املعلومات تتأثر أيضًا باملوارد املتاحة. وعلى سبيل املثال فإذا توافرت األموال مبا يسمح لكل قائم 
باملقابلة مبزيد من الوقت إلكمال استبيان من حجم معني، ميكن استغالل الوقت اإلضايف يف العودة إىل 

األسر املعيشية لتصحيح األخطاء أو التضاربات يف البيانات الي تكتشف بعد إكمال املقابلة.
والقيد الثاين الذي يواجهه مصممو االستقصاء هو قدرة املنظمة الي تنفذ االستقصاء.   - 14
فقد تتجاوز األحجام الكبرية للعينة أو التفاصيل الكثرية الستبيانات األسر املعيشية قدرة املنظمة املنفذة 
على إجراء االستقصاء مبستوى اجلودة املطلوب. فكلما زاد حجم املعاينة زاد عدد القائمني باملقابالت 
وموظفـــي قيـــد البيانـــات الذين يكون مـــن الضروري تعيينهـــم وتدريبهم )بافتـــراض أن الوقت الالزم 
الستكمال االستقصاء ال ميكن حتديده(، مما يعين أن املنظمة قد تضطر إىل تقليل احلد األدىن للمؤهالت 
املقبولـــة للقائمـــني باملقابالت وموظفي قيد البيانات حىت تســـتطيع تعيني العـــدد املطلوب. وباملثل فإن 
زيادة استبيانات األسر املعيشية تتطلب زيادة التدريب وزيادة كفاءة املوظفني وتدريبهم تدريبًا جيدًا. 
وكذلك القائمني باملقابالت وموظفي قيد البيانات يكونون غري متوافرين يف البلدان النامية. وكثريًا ما 
ال يتـــم االعتـــراف هبذا القيد، وتكون نتيجة ذلك أن تنتج االســـتقصاءات الكثرية الي جترى يف البلدان 

النامية كميات هائلة من البيانات املشكوك يف جودهتا ومن مث ال تكون فائدهتا مضمونة.

العالقة الفعلية بني املعلومات الي جتمع   7
من كل أســـرة معيشـــية وعدد األســـر 
املعيشـــية الـــي جترى معهـــا مقابالت، 
بالنســـبة مليزانيـــة معنية، ليســـت عادة 
صحيحـــًا  فليـــس  بســـيطة.  عالقـــة 
بصفـــة خاصـــة أن املرء يســـتطيع مثاًل 
أن يضاعـــف حجـــم املعاينة بتقســـيم 
االســـتبيان إىل نصفني، بالنســـبة لطول 
وقت القائـــم باملقابلة. ويرجع هذا إىل 
أن القائمني باملقابلة حيتاجون إىل وقت 
طويـــل للعثور على األســـر املعيشـــية، 
وتقدمي أنفســـهم والتحرك إىل األسرة 
املعيشـــية التالية أو منطقة التعداد التالية 
ويتعـــذر ختفيض هذا الوقـــت بتقصري 

االستبيان.

العالقة الفعلية بني املعلومات الي جتمع   7
من كل أســـرة معيشـــية وعدد األســـر 
املعيشـــية الـــي جترى معهـــا مقابالت، 
بالنســـبة مليزانيـــة معنية، ليســـت عادة 
صحيحـــًا  فليـــس  بســـيطة.  عالقـــة 
بصفـــة خاصـــة أن املرء يســـتطيع مثاًل 
أن يضاعـــف حجـــم املعاينة بتقســـيم 
االســـتبيان إىل نصفني، بالنســـبة لطول 
وقت القائـــم باملقابلة. ويرجع هذا إىل 
أن القائمني باملقابلة حيتاجون إىل وقت 
طويـــل للعثور على األســـر املعيشـــية، 
وتقدمي أنفســـهم والتحرك إىل األسرة 
املعيشـــية التالية أو منطقة التعداد التالية 
ويتعـــذر ختفيض هذا الوقـــت بتقصري 

االستبيان.
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والقيد األخري هو رغبة وقدرة األســـر املعيشـــية الي جترى املقابالت معها على تقدمي   - 15
املعلومات املطلوبة. فأواًل، تكون رغبة األســـر املعيشـــية يف اإلجابة على األســـئلة حمدودة فيكون عبء 
اإلجابة على اســـتبيانات االســـتقصاء الطويلة املفرطة سببًا على األرجح يف ارتفاع معّدالت رفض و/أو 
نقـــص أو عـــدم دقة البيانات. وثانيًا، فإنه حىت عندما يكون املســـتجيبون متعاونيني، قد ال يســـتطيعون 
اإلجابة على أســـئلة معّقدة أو أســـئلة تتطلب منهم تذكر أحداث وقعت منذ شهور طويلة أو سنوات. 
وهلذا آثار مباشـــرة على تصميم االســـتبيان. فعلى ســـبيل املثال قد ال يستطيع املرء احلصول على تقدير 
دقيق بقدر معقول إليرادات األســـر املعيشـــية بأن يوجه عددًا قلياًل من األســـئلة، ولكن بداًل من هذا 
قد حيتاج املرء إىل توجيه سلســـلة طويلة من األســـئلة التفصيلية. ويصدق هذا بوجه خاص على األســـر 
املعيشية الفالحية يف املناطق الريفية الي تزرع كثريًا من املحاصيل وتستهلك بعضها وتبيع جزًءا منها.

بعض النصائح العملية  - 3
حيتاج مصممو االســـتقصاءات إىل التنقل ذهابًا وجيئة بني أهداف االستقصاء والقيود   - 16
الي تواجهها إىل أن “يتفقوا” على جمموعة أهداف تكون ممكنة التطبيق يف ضوء تلك القيود و “مثالية” 
مبعـــىن أهنــــا تشّكل األهداف األهم للمنظمة القائمة باالستقصاء. وحينما تتضح حقيقة ما هو جمد، قد 
ميكن ختفيف القيود باحلصول على موارد مالية إضافية أو بتوفري املزيد من التدريب للقائمني باملقابالت 
يف املســـتقبل. وتوفر اخلربة يف االســـتقصاءات األخرى الي أجريت مؤخرًا يف البلد نفسه دلياًل جيدًا ملا 
هو ممكن وما هو غري واقعي. وكما ذكر آنفًا، فإن إجياد التوازن الصحيح هو فن أكثر منه علم، كما 

أن اخلربات املحلية واخلربات الدولية أدلة جيدة إلجياد ذلك التوازن.

التفاصيل جيم - 
مبحـــرد أن حتـــدد “الصورة الكبـــرية” من حيث أهداف االســـتقصاء فـــإن مصممي   - 17
االســـتقصاء حيتاجون إىل البدء باألعمال الشـــاقة التفصيلية والي ال مفر منها لتصميم االســـتبيان سؤااًل 
ســـؤااًل. ومن النقاط العامة الي تثار يف البداية أنه يلزم وجود خطة حتليل للبيانات. فهذه اخلطة تشـــرح 
بالتفصيل البيانات الالزمة لبلوغ األهداف )جتيب على األســـئلة( املحددة لالســـتقصاء. وعلى مصممي 
االستقصاء أن يرجعوا إىل هذه اخلطة بصفة مستمرة عند إعداد تفاصيل استبيان االستقصاء. ويف بعض 
احلاالت يتعني تغيري خطة حتليل البيانات حيث يلقي العمل التفصيلي لتصميم االســـتبيان ضوًءا جديدًا 
على كيفية حتليل البيانات. وينبغي أن يشـــطب من االســـتبيان أي ســـؤال مل يســـتخدم يف خطة حتليل 

البيانات الكاملة.
وهذا الفصل موجز للغاية حبيث ال يدخل يف تفاصيل كيفية نسبة تصميم االستبيان إىل   - 18
أهـــداف معينة وما يرتبط خبطة األهداف من خطط حتليل للبيانات. وانظر الفصول املوضوعية املحددة 
املختلفـــة يف كتاب غروش وغليوي )2000( لالطالع علـــى مزيد من النصائح األمشل ملختلف أنواع 
االســـتقصاءات. وســـيقّدم اجلزء املتبقي من هذا الفرع بعض النصائح اهلامة ولكن املفيدة للغاية بشـــأن 

كيفية السري يف مهمة إعداد تفاصيل استبيان الستقصاء األسر املعيشية.

هنج الوحدة املتكررة  - 1
يتألف استبيان استقصاء األسر املعيشية عادة من عدة أجزاء تسمى يف الغالب وحدات   - 19
متكـــررة. وتتألف الوحدة املتكررة من صفحة أو أكثر من األســـئلة الـــي ترمي إىل مجع معلومات عن 
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موضوع بعينه مثل اإلسكان أو التوظيف أو الصحة. وعلى سبيل املثال فسالسل االستقصاءات الصحية 
والدميغرافية الي نوقشـــت يف الفصل الثاين والعشـــرين هبا وحدات متكررة بشأن منع احلمل وأفضليات 
اخلصوبة وتطعيم األطفال. وبصفة أعم ففي أي نوع تقريبًا من استبيانات استقصاء األسر املعيشية الي 
هبا عدة أسئلة عن موضوع معني مثل تعليم كل طفل يف األسرة املعيشية، يكون من املالئم جتميع هذه 
األســـئلة يف صفحة واحدة أو أكثر من االســـتبيان والرجوع إىل تلـــك الصفحة أو الصفحات كوحدة 
متكررة لذلك املوضوع؛ وعلى سبيل املثال فإن األسئلة عن التعليم املشار إليها أعاله تصبح “وحدات 
التعليم املتكررة”. وهبذه الطريقة ميكن النظر إىل االستبيان مبجمله على أنه جمموعة وحدات متكررة قد 
تقل إىل 3 أو تكثر إىل 15 أو 20، حســـب عدد املواضيع الي يشـــملها االستبيان. وحتتوي كل وحدة 
متكررة على عدة أسئلة قد تقتصر أحيانًا على 5 أو 6 ولكنها تزيد يف حاالت أخرى إىل 50 أو رمبا 
أكثر إىل 8.100 والوحدات املتكررة الكبرية جدًا الي تزيد عن 50 سؤااًل ينبغي أن تقّسم مرة أخرى 
إىل وحدات فرعية تركز على مواضيع معينة. وعلى ســـبيل املثال ميكن تقســـيم الوحدة املتكررة الكبرية 
عن التوظيف إىل الوحدات الفرعية التالية: الوظيفة األّولية، والوظيفة الثانوية، والتاريخ الوظيفي. وعلى 
أي حال فإن العدد الكلي لألسئلة يف االستبيان ينبغي أن يقتصر على احلد األدىن املطلوب الستخالص 

املعلومات املرغوبة.
وهنـــج الوحـــدة املتكررة هنج مالئم ألنـــه يتيح جتزئة تصميم االســـتبيان إىل خطوتني.   - 20
اخلطوة األوىل، هي حتديد الوحدات املتكررة الالزمة، أي املواضيع الي يشـــملها االســـتبيان، والترتيب 
الذي يتبع يف الوحدات املتكررة. واخلطوة الثانية، هي اختيار تصميم كل وحدة متكررة سؤااًل سؤااًل. 

وطوال اخلطوتني البد من اإلشارة املستمرة إىل أهداف االستقصاء وإىل خطة حتليل البيانات.
ويتبايـــن اختيار الوحدات املتكررة وتفاصيل كل وحدة تباينًا شـــديدًا رهنًا بأهداف   - 21
االســـتقصاء والقيود الي تعترضها. ومع ذلك ميكن تقدمي بعض املشـــورة العامة الي تنطبق تقريبًا على 
كل اســـتقصاء. وعلى ســـبيل املثال فإن معظم اســـتقصاءات األسر املعيشـــية جتمع املعلومات عن عدد 
من الناس املنتمني إىل األســـرة املعيشـــية وبعض املعلومات األساســـية للغاية عنهم، مثل أعمارهم ونوع 
جنسهم والعالقة برب األسرة املعيشية. ولكن البد أن توضع هذه األسئلة يف النموذج املتكرر “قائمة 
األسر املعيشية” يف صفحة واحدة موجزة. وينبغي أن تكون هذه الوحدة املتكررة إحدى أول وحدات 
متكررة - ويف أغلب األحوال أول وحدة متكررة - يف االستبيان. وتوجه استبيانات كثرية الستقصاء 
األسر املعيشية فيما بعد أسئلة إىل أفراد األسر املعيشية عن مواضيع من قبيل التعليم والتوظيف والصحة 
واهلجرة. وقد توضع أي مواضيع توجه بشأهنا مخسة أسئلة أو أكثر يف وحدة متكررة خاصة عن ذلك 
املوضوع. فإذا وجه سؤال واحد أو سؤاالن أو ثالثة أسئلة قد يكون من املالئم إدراجها يف قائمة األسر 

املعيشية أو رمبا يف وحدة متكررة أخرى توجه أسئلة إىل أفراد األسر املعيشية فرادى.
ومن املمكن أن تقّســـم كل الوحدات املتكررة تقريبًا يف اســـتقصاء األسر املعيشية إىل   - 22
نوعني أساســـيني: تلك الي توجه أســـئلة إىل أفراد األسرة كما ذكر أعاله، وتلك الي توجه أسئلة عامة 
عن األســـرة املعيشـــية. وفيما يتعلق بالنوع األول يالحظ أن األسئلة الي توجه إىل أفراد األسرة املعيشية 
ال يلزم أن تكون متماثلة لكل فرد منها؛ والكثري من استقصاءات األسر املعيشية يتضمن أسئلة ال تنطبق 
إال على بعض أنواع أفراد األسر املعيشية، كاألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات أو النساء 
يف ســـن اإلجناب. ومن أمثلة هذا النوع األخري األســـئلة عن خصائص املســـكن الذي تقيم فيه األســـرة 
املعيشية واألسئلة عن إنفاق األسرة املعيشية ككل على الطعام والبنود غري الغذائية. وبطبيعة احلال فإن 

طول أي من هذه الوحدات املتكررة وأنواع األسئلة فيها يعتمد على أهداف االستقصاء.

قد تؤدى الوحدة املتكررة الي هبا أكثر   8
من مائة ســـؤال إىل مبالغـــة يف الوقت 
الكلـــي للمقابلـــة. انظـــر الفصل دال 
لالطالع على مزيد من الشـــرح لطول 

االستبيان الكلي.

قد تؤدى الوحدة املتكررة الي هبا أكثر   8
من مائة ســـؤال إىل مبالغـــة يف الوقت 
الكلـــي للمقابلـــة. انظـــر الفصل دال 
لالطالع على مزيد من الشـــرح لطول 

االستبيان الكلي.
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وأخريًا، ميكن ذكر بضع نقاط عامة عن ترتيب الوحدات املتكررة يف استقصاء األسر   - 23
املعيشـــية. فأواًل، ينبغـــي أن يتوافق ترتيب الوحدات املتكررة مع الترتيـــب الذي جترى به املقابلة، كى 
يستطيع القائم بإجراء املقابلة أن يكمل االستبيان بالبدء بالصفحة األوىل مث ما بعدها صفحة صفحة إىل 
هناية االســـتبيان. وقد يلزم وجود اســـتثناءات يف بعض احلاالت ولكن من “الطبيعى” عمومًا أن ترتب 

الوحدات املتكررة هبذه الطريقة.
والنقطة الثانية، أن الوحدات املتكررة األوىل يف االســـتبيان ينبغي أن تتألف من أســـئلة   - 24
سهلة نسبيًا لإلجابة عليها وتتعلق مبواضيع ليست حساسة. واالقتراح املشار إليه أعاله باستغالل قائمة 
األسر املعيشية كأول وحدة متكررة اقتراح يتفق وهذه التوصية، ذلك أن املعلومات األساسية عن أفراد 
األســـرة املعيشـــية ال تكون عادة مواضيع حساسة. وبدء املقابلة بأسئلة سهلة عن مواضيع غري حساسة 
يســـاعد القائم باملقابلة يف إراحة أفراد األســـرة املعيشـــية وينشئ تفامهًا معهم. وهذا يتضمن وضع أكثر 
الوحدات املتكررة حساســـية يف هناية االســـتبيان. فهذا يتيح للقائم باملقابلة أطول وقت ممكن لكســـب 
ثقة أفراد األســـرة املعيشـــية، وهي ثقة تزيد احتمال أن جييبوا على األسئلة احلساسة بالكامل وبالصدق. 
وفضاًل عن هذا فإذا ســـببت األســـئلة احلساســـة توقف أفراد األســـرة املعيشـــية عن املقابلة تكون مجيع 

املعلومات غري احلساسة، على األقل قد مت احلصول عليها.
ومثـــة مبـــدأ ثالث هو جتميع الوحـــدات املتكررة الي يرجح أن جيـــاب عنها من عضو   - 25
األســـرة املعيشـــية نفسه. وعلى سبيل املثال فاألسئلة عن الغذاء واإلنفاق على غري الغذاء ينبغي أن جتمع 
معًا ألن من املرجح أن يكون أحد األشخاص يف األسرة املعيشية أكثر قدرة على اإلجابة على النوعني 
من األســـئلة. وهذا يتيح لذلك الشـــخص أن جييب على كل األســـئلة يف هذه الوحدات املتكررة الي 
يســـتطيعها؛ مث ينهي مشـــاركته تاركًا أفرادًا أخرى من األسرة املعيشـــية لإلجابة على النماذج املتبقية. 
والنقطة العامة هنا هي استخدام أفراد األسرة املعيشية للوقت بكفاءة وهو أمر يلقى التقدير وبذلك يزيد 
تعاوهنم. ومن املرجح أيضًا أن يوفر الوقت للقائم باملقابلة ألن كل جميب ال يســـتدعى إال مرة واحدة 

ليقّدم إسهامه يف املقابلة.

القولبة واالتساق  - 2
مبجـــرد اختيار الوحـــدات املتكررة وحتديـــد ترتيبها جيب أن تؤدى املهمـــة التفصيلية   - 26
واملعترف بأهنا شاقة وهي اختيار األسئلة املحددة وكتابتها كلمة كلمة. ولدى تنفيذ هذا العمل يف بلد 
ما يكون من املفيد البدء باســـتعراض االســـتقصاءات السابقة لألســـر املعيشية عن املوضوع نفسه والي 
تكـــون قـــد أجريـــت يف ذلك البلد أو رمبـــا يف بلد جماور. وبصفة عامة فإنه على الرغم من أن األســـئلة 
والصياغة تعتمد على طبيعة وأغراض االستقصاء اجلديد فإن املجال يبقى مفتوحًا لتقدمي بعض النصائح 

العامة الي تنطبق على مجيع استقصاءات األسر املعيشية تقريبًا.
فالتوصية األوىل، هي أنه ينبغي يف معظم احلاالت كتابة األســـئلة يف االســـتبيان حبيث   - 27
يســـتطيع القائم باملقابلة أن جيرى مقابلته بقراءة كل ســـؤال من االســـتبيان، فهذا يكفل توجيه األسئلة 
نفسها لكل األسر املعيشية. والبديل هو أن يصمم استبيان االستقصاء على شكل منوذج بأقل قدر ممكن 
من الكالم وهو ما يتطلب أن يوجه كل قائم مبقابلة أســـئلته باســـتخدام كلماته هو. وهذا ما ال ينبغي 
أن حيـــدث ألنه يؤدي إىل أخطاء كثرية. وعلى ســـبيل املثال فلنفـــرض أن وحدة متكررة عن التوظيف 
هبا “ســـؤال” يقول ببســـاطة “املهنة األساسية” فهذا ســـؤال غامض. إذ هل يشري إىل املهنة يف يوم أو 
أسبوع املقابلة، أم املهنة األساسية خالل 12 شهرًا مضت؛ فبالنسبة لألشخاص الذين هلم مهنتان، هل 
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تكون املهنة األساســـية هي الي تغل أعلى إيراد أم املهنة الي تكون ســـاعات العمل أو أيام العمل فيها 
هي األعلى؟ وميكن تاليف هذا اخللط إذا كان الســـؤال مكتوبًا بالتفصيل كما يف املثال التايل: “خالل 
األيام السبعة املاضية، ما هو العمل الذي كنت تقوم به؟ وإذا كنت تقوم بنوعني من العمل فقل يل ما 
هو العمل الذي قمت به معظم الســـاعات خالل األيام الســـبعة املاضية”. ويضرب الشـــكل ثالثًا - 1 
مثااًل لقالب استبيان جيمع معلومات عن اإلسكان )يالحظ أن مجيع األسئلة مكتوبة جبمل تامة(. وميزة 
كتابة مجيع األسئلة تتضح جبالء يف دراسة جتريـبية أجراها سكوت وآخرون )1988(: األسئلة الي مل 

تكتب بالتفصيل أنتجت من األخطاء ما بني 7 و 20 ضعفًا لألسئلة الي كتبت بالتفصيل.
والتوصية الثانية، ترتبط ارتباطًا وثيقًا باألوىل: ينبغي أن يشمل االستبيان تعاريف دقيقة   - 28
جلميع املفاهيم األساســــية املستخدمة يف استبيان االســــتقصاء، وأساسًا لتتيح للقائم باملقابلة الرجوع إىل 
التعريف خالل املقابلة عندما يصادف حاالت غري معتادة. وعالوة على هذا ينبغي أن يتضمن االستبيان 
بعــــض التعليقــــات التوجيهية للقائــــم باملقابلة؛ وترد أمثلة هلذه التعليقات على الســــؤال 10 يف الشــــكل 
ثالثًا - 1. وينبغي تقدمي املزيد من التعليمات املفّصلة والتفسريات للمصطلحات يف دليل للقائم باملقابلة. 

وترد مناقشة هلذه األدلة يف الفصل الرابع.
والتوصية الثالثة، هي احلفاظ على أن تكون األســـئلة موجزة وبســـيطة قدر اإلمكان،   - 29
باســـتخدام العبارات اليومية الشـــائعة. وفضاًل عن هذا ينبغي مراجعة كل األســـئلة بدقة للتأكد من أهنا 
ليست “مؤدية” أو يرجح أن تدفع املتلقي إىل إعطاء إجابات متحيزة. فإذا كان السؤال معّقدًا قسمه 
إىل قســـمني منفصلني أو أكثر. وأضرب مثااًل يوضح هذه النقطة. فلنفرض أن املعلومات الالزمة عما 
إذا كان الشـــخص موظفًا أو يعمل حلســـاب نفسه )أو كالمها( خالل األيام السبعة املاضية. فمن شأن 

حماولة استخالص ذلك كله من سؤال واحد باستخدام ألغاز تقنية ميكن أن تؤدى إىل ما يلي:
خالل األيام السبعة املاضية، هل كنت تشغل وظيفة بأجر أو مبكافأة أخرى أم كنت تعمل   •
حلساب نفسك يف مؤسسة أسرة معيشية، أم كنت تعمل بالنوعني من األنشطة بالتزامن، 

أم مل تكن تعمل بأي من النشاطني؟
فينبغي االستعاضة عن هذا السؤال بالسؤالني املنفصلني التاليني باستخدام مصطلحات أقل تقنية:

خالل األيام السبعة املاضية هل كنت تعمل بأجر حلساب شخص ما ليس من أفراد هذه   - 1
األسرة املعيشية؟

خالل األيام الســـبعة املاضية هل كنت تعمل حلســـابك اخلاص، مثاًل، فالحًا أو بائع سلع   - 2
أو خدمات؟

وتقـــّدم األســـئلة 8 و 9 و 10 يف الشـــكل ثالثـــًا - 1 توضيحـــًا آخر هلذه النقطة. فقـــد مييل مصممو 
االستقصاء إىل “إجياز” االستبيان باجلمع بني هذه األسئلة يف سؤال واحد طويل كما يلي:

ما نوع الســـند القانوين أو الوثيقة، إن وجدت، اليت لديك مللكية هذا املســـكن، ومن من   •
أفراد األسرة املعيشية الذي حيمل بالفعل ذلك السند؟

ومع ذلك فهذا السؤال الطويل ميكن أن يربك املجيب؟ وإذا حدث هذا ميكن أن يستغرق شرح السؤال 
وقتًا أطول من توجيه األسئلة الثالثة كل على حدة.

ورابعًا، ينبغي أن يصمم االســـتبيان حبيث تكون اإلجابات على كل األســـئلة ســـابقة   - 30
الترميز. ويطلق مصممو االستقصاءات على هذه األسئلة يف الغالب اسم “األسئلة املغلقة”. وعلى سبيل 
املثال فاإلجابات على األسئلة الي تكون اإلجابة عليها إما نعم وإما ال، ميكن أن تسجل يف االستبيان بأن 
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يكون الرقم “1” لـ نعم و “2” لـ ال. وهذا أســـهل للقائم باملقابلة الذي ال ميأل كتابة إال خانة واحدة 
بـــداًل مـــن مجلة كاملة أو عبارة.9 واألهم من ذلـــك، أن هذه الطريقة تتجاوز خطوة “الترميز” الي ترد 
فيها كتابة القائم باملقابلة )وهي غالبًا غري مقروءة( خبط اليد إجابات تتكون من كلمة أو كلمات يعطيها 
ألي مكتب “ترميز” يكتبها حينئذ برموز عددية لتلك اإلجابات. وهذه اخلطوة اإلضافية ميكن أن تسفر 
عن كثري من األخطاء، ولكنها يف كل احلاالت تقريبًا ميكن تالفيها. )ومع ذلك، فإن ترميز التصنفيات 
األكثـــر تعقيدًا مثل املهنة والصناعة، تتطلب مهارات ووقت ال يرجح أن تتوافر للموظف امليداين، وهنا 
يوصى بأن يقوم بترميز هذه العبارات موظفو ترميز مهرة، استنادًا إىل األوصاف املكتوبة خبط يد القائم 
باملقابلة(. ويف الشكل ثالثًا - 1 فإن مجيع اإلجابات املمكنة على األسئلة قد سبق ترميزها وكل الرموز 

واردة على الصفحة نفسها الي فيها السؤال )وعادة بعد السؤال مباشرة(. 
وهذه التوصية اخلامسة تتعلق بالثالثة. إذ جيب أن تتوافق خطة الترميز لألسئلة يف كل   - 31
األســـئلة. وعلى ســـبيل املثال ففي معظم استقصاءات األسر املعيشـــية توجد أسئلة كثرية تكون إجابتها 
إما نعم وإما ال. وينبغي أن تكون الرموز العددية لكل هذه األسئلة الواردة يف االستبيان واحدة دائمًا، 
وعلى ســـبيل املثال “1” لتدل على نعم و “2” لتدل على ال. وما أن تتحدد قاعدة الترميز هذه )أو 
غريها( ينبغي أن تستخدم لكل اإلجابات نعم أو ال على أسئلة االستبيان. ومن مث يتعلم القائم باملقابلة 
أن عليه دائمًا أن يستخدم الرمز “1” ليدل على نعم والرمز “2” ليدل على ال لكل األسئلة الواردة 
يف االســـتبيان الي إجاباهتا نعم أو ال. وميكن أن ينطبق هذا على األنواع األخرى من اإلجابات أيضًا. 
مىت كانت آخر مرة زرت فيها الطبيب؟ “أو” ما املسافة بني منـزلكم وأقرب طريق؟”. وميكن ترميز 
الوحدات الزمنية كما يلي: 1 تشـــري إىل الدقائق و 2 للســـاعات و 3 لأليام و 4 لألســـابيع وهلمجرا. 
وهكذا فاإلجابة على “عشـــرة أيام” تســـجل برقمني “10” و “3”، حيث 3 رمز الوحدة الزمنية. 
وباملثل، فبالنسبة للمسافة ميكن أن يشري الرمز 1 إىل األمتار و 2 إىل الكيلو مترات. وميكن أن تتفاوت 
خطة الترميز الدقيق بني االســـتقصاءات؛ والنقطة املهمة هي أن يراعى بقدر اإلمكان أن مجيع األســـئلة 
الي تتطلب رمزًا من هذا النوع تســـتخدم خطة الترميز نفســـها.10 كذلك يبـني الشكل ثالثًا - 1 هذه 
التوصية. ويالحظ أن رموز الوحدة الزمنية الواردة يف أسفل الصفحة تعطى مرة واحدة لالستخدام يف 

سؤالني يف تلك الصفحة، مها السؤاالن 5 و 13.
وتثري هذه املناقشة خلطة الترميز سؤااًل عما إذا كان على القائم باملقابلة أن خيرب املجيبـني   - 32
باإلجابات املمكنة للســـؤال، أم أن عليه أال يقرأ إال الســـؤال وليس رموز اإلجابة. وبصفة عامة فإن هذه 
الطريقة األخرية هي األفضل. وقد يشـــري املجيبون إىل األول من اإلجابات وذلك ببســـاطة ألهنم مسعوا 
تلك اإلجابة أواًل، حىت عندما تكون اإلجابة األخرية هي األكثر دقة. كذلك فإذا كان هناك عدد كبري 

من اإلجابات يتعني قراءته قد يرتبك املجيبون يف االختيار بني اإلجابات املمكنة املختلفة الكثرية.
ومثة توصية سادسة هي أن يتضمن استبيان االستقصاء “ختطي الرموز” الذي يوضح   - 33
أي األســـئلة هي الي ال توجه إىل األســـرة املعيشية على أســـاس اإلجابات على األسئلة السابقة. وعلى 
ســـبيل املثال فقد يتضمن االســـتقصاء الســـؤال “هل حبثت عن عمل يف األيام الســـبعة املاضية؟”. فإذا 
كانت اإلجابة نعم ميكن أن يســـأل االســـتبيان عندها عن طريق البحث، ولكن إذا كانت اإلجابة ال، 
فإن هذا السؤال يصبح غري مناسب. وينبغي أن تدرج تعليمات موجزة للغاية مثل “إذا كانت اإلجابة 
ال انتقل للسؤال 6” وذلك بعد السؤال األول مباشرة، حىت ال يسأل القائم باملقابلة أسئلة ال أمهية هلا. 
وميكن اعتماد اصطالحات معينة للتعبري عن تلك التعليمات مبزيد من االجياز؛ وعلى سبيل املثال ميكن 
أن يكتب األمر املشـــار إليه أعاله “إذا كانت اإلجابة ال  ســـؤال 6” ويف الشـــكل ثالثًا - 1 فإن 

مثـــة خيار آخـــر هو أن نســـمح للقائم   9
باملقابلـــة أن يضـــع عالمة  أو عالمة 
 يف مربـــع يلـــى اإلجابـــة ســـابقة 

الترميز.

مثـــة خيار آخـــر هو أن نســـمح للقائم   9
باملقابلـــة أن يضـــع عالمة  أو عالمة 
 يف مربـــع يلـــى اإلجابـــة ســـابقة 

الترميز.

بينما ال يهم أن ختتلف األرقام الرمزية   10

للمفاهيـــم البســـيطة مثـــل الوقـــت أو 
املســـافة اختالفًا بني االستقصاءات يف 
البلـــد الواحد فإن هناك ســـببًا وجيهًا 
الســـتخدام خطـــة الترميـــز الواحـــدة 
للمفاهيـــم األكثـــر تعقيدًا مثـــل أنواع 
املهـــن أو أنـــواع األمـــراض، وذلـــك 
لضمـــان املقارنـــة مبـــرور الوقـــت يف 

االستقصاءات املختلفة.

بينما ال يهم أن ختتلف األرقام الرمزية   10

للمفاهيـــم البســـيطة مثـــل الوقـــت أو 
املســـافة اختالفًا بني االستقصاءات يف 
البلـــد الواحد فإن هناك ســـببًا وجيهًا 
الســـتخدام خطـــة الترميـــز الواحـــدة 
للمفاهيـــم األكثـــر تعقيدًا مثـــل أنواع 
املهـــن أو أنـــواع األمـــراض، وذلـــك 
لضمـــان املقارنـــة مبـــرور الوقـــت يف 

االستقصاءات املختلفة.



43عـرض جممـل لتصميم استبيان

التعليمات املحكومة باالصطالحات موجزة للغاية: فهي تعطى باألرقام بني عالمات تنصيص بعد رمز 
اإلجابة املناسبة. وعلى سبيل املثال فالعالمة “)« 12(” بعد الرمز “ال” الوارد يف السؤال 1 تشري إىل 

أنه لو كانت اإلجابة على ذلك السؤال “ال ” ينبغي أن ينتقل القائم باملقابلة إىل السؤال 12.
وهنـــا نقطـــة أخرية تتعلـــق بالقالب، وهي أن األســـئلة ينبغي أن توجه بطرق تســـمح   - 34
للمجيب بأن جييب بكلماته هو. وهذا يتضح أكثر من ذكر مثال. ففي أي استقصاء عن اإلسكان ميكن 
أن يكون هناك سؤال عن اإلجيار الذي يدفع عن مسكن األسرة املعيشية. وبناًء على عقد اإلجيار يدفع 
بعض املجيبـني مبلغًا معينًا يف كل أسبوع بينما يدفع آخرون اإلجيار مرة واحدة كل شهر وهناك أيضًا 
آخرون يدفعون اإلجيار ســـنويًا. والنقطة هنا هي أن نتيح للمجيب اختيار الوحدة حبيث يكون السؤال 
“كم تدفع إجيارًا ملســـكنك؟” بداًل من “كم تدفع شـــهريًا إجيارًا ملسكنك؟”. فاملشكلة بالنسبة هلذا 
الســـؤال األخري هي أنه جيرب املجيب على اإلجابة باإلجيار الشـــهري. وقد يعرف املجيب متامًا أنه يدفع 
50 دوالرًا أسبوعيًا، ولكنه قد خيطئ يف ضرب 50 دوالرًا يف 4.3 فيعطي إجابة ختتلف عن اإلجابة 
الصحيحة )217 دوالرًا يف الشهر(. فمن األفضل تصميم االستبيان حبيث يستطيع القائم باملقابلة كتابة 
رموز عددية للوحدات الزمنية املختلفة، كما هو موضح يف السؤال 5 يف الشكل ثالثًا - 1، حبث ميكن 
أن يسجل مثاًل 50 دوالرًا يف األسبوع بالرقم 50 يف اخلانة الواحدة زائدًا 4 )الرمز العددى لألسبوع( 
يف فراغ جماور. وعند حتليل البيانات فإن الباحث الذي يقل احتمال وقوعه يف خطأ عن املجيب، ميكن 

بسهولة أن حيّول املبالغ إىل وحدات عامة مثل اإلجيار املدفوع سنويًا.

نصائح أخرى بشأن تفاصيل تصميم االستبيان  - 3
وأخريًا، نقّدم بضع نصائح عامة عن تصميم االستبيان. األوىل تتعلق باألسئلة الي تكون   - 35
بالغة األمهية مثل عدد األفراد يف األســـرة املعيشية أو املصادر املختلفة لدخل األسرة املعيشية، فقد يكون 
من املفيد توجيه سؤال “استقرائي” يساعد املجيب على تذكر شئ قد يكون نسيه. وعلى سبيل املثال 

فبعد احلصول على قائمة بأفراد األسرة املعيشية مجيعًا، ميكن أن يوجه القائم باملقابلة السؤال التايل:
بناء على املعلومات اليت قّدمتها يل، هناك ســـتة أفراد يف هذه األســـرة املعيشـــية. هل هذا   •
صحيح، أم هناك آخرون ينتمون إىل هذه األســـرة املعيشـــية، كأن يكون أحد غائبًا مؤقتًا 

ملدة أيام قليلة أو أسابيع قليلة؟
والنصيحة الثانية أن يصمم االســـتبيان حبيث يكون لكل أسرة معيشية ولكل فرد فيها   - 36
رمز فريد حيدد الشـــخص نفســـه يف كل أجزاء االســـتبيان. فهذا يســـاعد حملل البيانات يف التوفيق بني 
املعلومات يف األسرة املعيشية الواحدة واألفراد أنفسهم. ويف كل احلاالت تقريبًا ينبغي أن يكون هناك 
اســـتبيان واحد لكل أسرة معيشية؛ ويف احلاالت االستثنائية الي يستخدم فيها استبيانان أو أكثر، يتعني 
إيالء اهتمام إضايف لضمان أن يكتب رمز األسرة املعيشية الواحدة يف كل االستبيانات املدونة عن تلك 

األسرة املعيشية.

العملية دال - 
لقد عرضت املناقشـــة حىت اآلن نصائح بشـــأن كيفية تصميم استبيان استقصاء األسر   - 37
املعيشية ولكنها مل تقّدم شيئًا لآلن عن من هم الذين يشتركون وعن كيفية مراجعتهم لالستبيان الذي 
كان قـــد صيـــغ. وهذا الفرع يقّدم توصيات تتعلق بالعملية املســـتخدمة يف صياغة االســـتبيان واختباره 

واستكماله.
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تشكيل الفريق  - 1
تنطوي اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية دائمًا تقريبًا على عدد كبري جدًا من القرارات   - 38
واإلجراءات مما يثبت أهنا أكثر تعقيدًا من املتوقع يف البداية. وهذا يعين أن شـــخصًا واحدًا بل جمموعة 
صغرية من الناس قد ال يكون لديهم الوقت الكايف أو اخلربة الكافية للنجاح يف تصميم استبيان استقصاء 
ألسرة معيشية. ولذا يتعني تشكيل فريق من “اخلرباء” يف البداية األوىل للعملية لضمان عدم إغفال أي 

جانب من جوانب االستقصاء. وينبغي أن يكون يف الفريق ممثلون من عدة أفرقة أساسية.
ولعل من األمهية القصوى أن يكون هناك عضو أو أكثر، من جمموعة رامسي السياسات   - 39
يف الفريق، أي شـــخص أو أكثر لتمثيل مصاحل الفريق أو األفرقة الي ختطط الســـتخدام املعلومات الي 
جتمع يف االســـتقصاء الختاذ قرارات سياســـات. ورغم أن هؤالء األشخاص ليسوا من اخلرباء التقنيني، 
فهم يكونون الزمني إلعالم )وتذكري( أفراد األفرقة اآلخرين باألهداف النهائية لالستقصاء. وبضم هذه 

املجموعة يزداد كثريًا االتصال بني مستخدمي البيانات ومنتجي البيانات.
ومثـــة فريق ثان، يتألف من باحثني وحمللي بيانات، يســـتخدمون املعلومات الواردة يف   - 40
البيانات يف اإلجابة على األســـئلة املهمة لرامسي السياســـات. ودورهم هو وضع خطة لتحليل البيانات، 
مبا يكفل أن تكون البيانات املجموعة مالئمة للرد على تلك األســـئلة. ويف بعض احلاالت تكون مهمة 

إجابة أسئلة رامسي السياسات مهمة بسيطة لكنها تكون يف حاالت أخرى بالغة التعقيد.
وأخـــريًا وليـــس آخرًا، يأيت فريـــق جامعي البيانـــات الذي يضم القائمـــني باملقابالت   - 41
واملشرفني وموظفي قيد البيانات )مبن فيهم تقنيو احلواسيب(. وهؤالء الناس هم عادة موظفو املنظمة الي 
تضطلع باملسؤولية الرمسية على مجع البيانات. وخربهتم السابقة عن مجع بيانات استقصاء األسر املعيشية 
أمر ال غىن عنه. فهم خري من يعرف أنواع األســـئلة الي تســـتطيع األسر املعيشية اإلجابة عليها واألنواع 
الي ال تســـتطيع األسر املعيشـــية اإلجابة عليها. ويف إطار هذا الفريق ينبغي أن يكون هناك شخص لديه 
خربة مبرحلة قيد البيانات من عملية مجع البيانات. وميكن لبعض االقتراحات البسيطة من ذلك الشخص 

أن يزيد كثريًا يف دقة البيانات املجموعة وتقليل الزمن الالزم جلعل البيانات جاهزة للتحليل.

إعداد أول مشروع لالستبيان  - 2
إن أول مشـــروع لكل اســـتبيان لألســـر املعيشـــية تقريبًا يعد يف سلســـلة من اللقاءات   - 42
ألعضاء فريق االستقصاء. وكما هو احلال بالنسبة للمشاريع األول ألي نوع فإن الناتج سيكون حتمًا 
مليئًا باألخطاء. والنهج النموذجي الذي ينصح به يف هذا الفصل يتضمن أن يتألف املشروع األول من 
جمموعـــة مـــن النماذج املختلفة. وعند وضع النماذج املختلفة معًا يف املشـــروع األول البد من مراجعة 

عدة أشياء.
فأواًل، ينبغي أن يراجع فريق االســـتقصاء ما إذا كانت النماذج كمجموعة تضم كل   - 43
املعلومات املطلوبة. فقد حيدث أن يكون ســـؤال رئيســـي يف أحد النماذج افترض أن يكون مشمواًل يف 
منوذج آخر، بينما الواقع أنه مل يكن كذلك. فيلزم عقد اجتماع مشـــترك لكل املشـــاركني بشـــأن كل 
النماذج، وذلك لضمان عدم ترك بعض املعلومات اهلامة يف االســـتبيان. وهنا تنطبق نقطة مماثلة تتعلق 
بالتماثل. فعندما جتمع مجيع النماذج قد يظهر أن بعض األســـئلة قد وجهت مرتني بنموذجني خمتلفني. 
وينبغي يف العادة إزالة هذا التكرار توفريًا لوقت املجيبـني والقائمني باملقابلة. واحلالة الوحيدة الي ينبغي 
أال تـــزال فيهـــا االزدواجية هي احلالة الي يؤكدون فيها معلومات بالغة األمهية، مثل ما إذا كان فرد ما 
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عضوًا يف األســـرة املعيشـــية. وميكن مراجعة أعمار أفراد األسرة املعيشية بإدراج أسئلة عن العمر احلايل 
وتاريخ امليالد وميكن التحقق من أن فردًا ما هو عضو فعاًل يف األسرة املعيشية وذلك بالسؤال عما إذا 
كان الفرد قد عاش يف أماكن أخرى خالل الشهور االثىن عشر السابقة وإذا كان األمر كذلك فما عدد 
الشـــهور الي عاشـــها هناك )بعد أن يكون قد ُسئل أواًل سؤااًل عن عدد الشهور الي عاشها يف األسرة 

املعيشية الي جترى مقابلتها(.
وثانيًا، ينبغي التدقيق يف الطول اإلمجايل لالستبيان. ففي أي بلد هناك حد على الوقت   - 44
الذي يرغب املجيبون يف تكريســـه لإلجابة على األســـئلة يف استقصاء لألسر املعيشية. ويف الوقت نفسه 
مييـــل مصممـــو االســـتقصاء إىل توجيه عدد كبري من األســـئلة، مما جيعل الناتج النهائـــي أكرب كثريًا من 
املتوخى أصاًل. واالختبار امليداين )الذي يرد وصفه أدناه( ميكن أن يستخدم يف اإلجابة على سؤال عن 
الوقت الذي تســـتغرقه املقابلة مع أســـرة معيشية منطية )وطول الوقت الذي يرغب املجيبون يف تكريسه 
للمقابلة(، لكن القائمني باملقابالت ذوي اخلربة واملشرفني يستطيعون أن يعطوا للفريق فكرة عامة بأن 
يفحصوا االســـتبيان. فإزالة األســـئلة الي يتم احلصول هبا على معلومات “متدنية األولوية” هي عملية 

شاقة ولكنها ضرورية كجزء من وضع املشروع األول ألي استبيان الستقصاء األسر املعيشية.
وأخـــريًا، ينبغـــي أن يراجع املشـــروع األول لالســـتبيان من ناحية تســـاوقه يف فترات   - 45
التذكر. وعلى سبيل املثال ميكن أن يكون أحد أهداف االستقصاء هو مجع إيرادات األسرة املعيشية من 
مجيع املصادر يف الشهر املاضي أو العام املاضي. فيلزم أن يراجع االستبيان لضمان أن كل الفروع الي 
جتمع بيانات اإليرادات حتتاج إىل فقرة تذكر واحدة.11 واالســـتثناء الوحيد من هذه القاعدة هو الذي 
ينشـــأ يف حـــاالت، كما ذكر أعاله، حيتاج فيها املجيبون إىل أن يســـمح هلـــم باملرونة يف اختيار فترات 

التذكر الي تكون األسهل هلم يف االستخدام.

االختبار امليداين لالستبيان واستكماله  - 3
ينبغي أال يعترب أي اســـتبيان الســـتقصاء احلالة املعيشـــية، صغريًا كان أم كبريًا، عماًل   - 46
منتهيـــًا دون أن جيرب على عدد صغري من األســـر املعيشـــية للتدقيق يف املشـــاكل املوجودة يف تصميم 
االستبيان. ففي معظم احلاالت كانت يف استبيان جديد لألسر املعيشية أخطاء كثرية وعيوب مل تتضح 
إال بعد جتربة االســـتبيان على أســـر معيشـــية منطية من الســـكان املعنيني. وفيما يلي بضع قواعد عامة؛ 
ولالطـــالع على مزيد من معاجلة هذا املوضوع انظر غروش وغليوي )2000(، وكونفريس وبريســـر 

.)1986(
وميكن تقســـيم االختبار امليداين ملشروع االستبيان إىل مرحلتني. املرحلة األوىل، وهي   - 47
الي تســـمى غالبًا االختبار املسبق، تشتمل على جتربة شـــرائح خمتارة )وحدات منوذجية( من االستبيان 
على عدد من األســـر املعيشـــية )من 10 إىل 15 على ســـبيل املثال( للحصول على فكرة تقريـبية عن 
مدى سالمة العمل يف صفحات مشروع االستبيان. وميكن أن يتم هذا أكثر من مرة، بدًءا من املراحل 
األوىل يف عملية تصميم االستبيان. واملرحلة الثانية هي اختبار ميداين شامل ملشروع االستبيان. وغالبًا 
ما يشـــار إليه على أنه اختبار جتريـيب. وهذه عملية كبرية تشـــمل 100 إىل 200 أسرة معيشية. وينبغي 
أن تنتمي األسر املعيشية ال إىل منطقة صغرية واحدة بل إىل عدة مناطق متثل السكان املعنيني. وبالنسبة 
لالستقصاءات املقصود هبا مناطق حضرية وريفية معًا، فإن االختبار التجريـيب جيب أن جيرى يف مناطق 
حضريـــة ومناطـــق ريفية معًا. كما ينبغي أن جيرى يف أجزاء خمتلفة من البلد أو املنطقة الي سيســـتخدم 
فيها االستبيان النهائي. وأخريًا، ينبغي أن يكون اختيار األسر املعيشية حبيث جترب كل النماذج على ما 

تتضمن بعـــض االســـتقصاءات نقاطًا   11

مرجعية بالنســـبة للزمن، وعلى ســـبيل 
املثال عند الســـؤال عـــن الظروف الي 
كانت قائمة قبل 5 أو 10 ســـنوات. 
وهـــذه النقـــاط املرجعية الي تشـــتمل 
أحيانـــًا علـــى تواريخ حمددة وشـــهور 
أو ســـنوات حمـــددة ينبغـــي تدقيقهـــا 
أيضًا من أجل تســـاوقها يف كل أجزاء 

االستبيان.

تتضمن بعـــض االســـتقصاءات نقاطًا   11

مرجعية بالنســـبة للزمن، وعلى ســـبيل 
املثال عند الســـؤال عـــن الظروف الي 
كانت قائمة قبل 5 أو 10 ســـنوات. 
وهـــذه النقـــاط املرجعية الي تشـــتمل 
أحيانـــًا علـــى تواريخ حمددة وشـــهور 
أو ســـنوات حمـــددة ينبغـــي تدقيقهـــا 
أيضًا من أجل تســـاوقها يف كل أجزاء 

االستبيان.
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ال يقل عن 50 أسرة معيشية - ولكن األمثل أن تكون على أكثر من 50 أسرة معيشية. وهذا يتضمن 
مثاًل أنه إذا كان يف االستبيان منوذج جلمع البيانات عن مشاريع أسر معيشية صغرية، فينبغي مقابلة 50 

أسرة معيشية على األقل يف االختبار التجريـيب ممن تكون لديهم مشاريع من هذا القبيل.
ومعظـــم االختبـــارات التجريـبية تتطلب فترة تتراوح بني أســـبوع وأســـبوعني إلجراء   - 48
املقابالت على 100 إىل 200 أسرة معيشية. وينبغي أن يشترك مجيع أفراد فريق االستقصاء يف االختبار 
التجريـيب وأن يشـــاهدوا أكرب عدد من املقابالت. والواقع أن االختبارات التجريـبية توفر خربة تدريـبية 
ممتازة لكل من تقل خربته يف تصميم استبيان استقصاء األسر املعيشية. ومن املعلومات اهلامة الي يوفرها 
االختبار التجريـيب تقدير طول الوقت الالزم الســـتكمال االســـتبيان.12 ومع ذلك ينبغي أن يدرك املرء 
أن الرقم املتحصل عليه ســـيبالغ يف تقدير الوقت الالزم للمقابلة مع أســـرة معيشية يف االستقصاء الفعلي 
)مبعامـــل قـــد يصل إىل اثنني(، ألن الذين جيرون املقابالت لالســـتقصاء التجريــــيب ال تكون عندهم إال 
خربة قليلة مبشروع االستبيان، وألهنم سيعملون ببطء بسبب العيوب يف مشروع االستبيان الي سوف 

تصحح يف استبيان االستقصاء الفعلي.
ومن النقاط الرئيســـية األخرى أنه يف البلدان الي يتكلمون فيها بأكثر من لغة جيب أن   - 49
تترجم االستبيانات إىل مجع اللغات الرئيسية وأن جيرى االختبار التجريـيب بتلك اللغات. وهذه نقطة بالغة 
األمهية. وبوجه خاص فإنه ينبغي بقدر اإلمكان تاليف قيام القائمني باملقابالت بالترمجة من لغة إىل أخرى 
خالل املقابلة، ألن االستبيان يكون بلغة ختتلف عن اللغة الي يستخدمها املجيبون. فقد دّلت الدراسات 
)ومثاًل دراسات سكوت وآخرين، 1988( على أن الترمجة وقت املقابلة، إذا قورنت باستخدام استبيان 
مترجم من قبل إىل اللغة الي يتكلم هبا املجيبون، تزيد من األخطاء مبعامل 2 إىل 4. والختبار دقة الترمجة 
ينبغي أن يراجع شـــخص أو جمموعة غري الشـــخص أو األشـــخاص الذين أجروا الترمجة األصلية اجلزء 
املترجم من االستبيان إىل اللغة األصلية. وهذه املراجعة للترمجة ينبغي أن تقارن مبحتوى االستبيان األصلي 
لتحديد ما إذا كانت الترمجة نقلت بوضوح حمتوى االســـتبيان األصلي؛ وأي اختالفات تبني أن شـــيئًا 
مـــا “فقد يف الترمجة”. ومن املراجع املفيدة لترمجة االســـتبيانات كتاب هاركنـز وفان دي فيج وموهلر 

.)2003(
وهنـــاك جانب هام أخـــري يف االختبار التجريـيب هو أنه ينبغـــي أال يقتصر على اختبار   - 50
مشـــروع االســـتبيان بل يشـــمل كامل خطة العمل امليداين، مبا يف ذلك طرائق اإلشراف وقيد البيانات 
واملـــواد املخطوطة مثل أدلة القائمني باملقابالت )ويرد مزيد من املناقشـــة هلـــذه النقاط كلها يف الفصل 
الرابع(. وال ميكن بغري اختبار العملية بأسرها أن يطمئن الفريق إىل أن االستقصاء جاهز للتنفيذ. وهناك 
خطوة أخرية مفيدة هي إجراء “حتليل ســـريع” للبيانات املجموعة يف االختبار التجريـيب خشـــية وجود 

مشاكل تكون قد أغفلت لوال هذه العملية.
وعقب االختبار التجريـيب مباشـــرة ينبغي أن يعقد فريق االســـتقصاء عدة اجتماعات   - 51
تســـتغرق أيامًا ملناقشة النتائج وتعديل االســـتبيان يف ضوء الدروس املستفادة. فالتحليل السريع لبيانات 
االختبـــار التجريـيب املذكورة يف الفقرة الســـابقة والي تعرض عادة على هيئة بعض اجلداول البســـيطة، 
ينبغـــي أن تعـــرض على هذه االجتماعـــات. ويف بعض احلاالت قد تكون املشـــاكل من الكثرة لدرجة 
احلاجـــة إىل اختبـــار جتريـيب ثان، قد ال يكون بكرب االختبار األول، وجيـــدول للتحقق من أن التغيريات 
الكبرية يف االستبيان ستكون مفيدة بالفعل يف امليدان. والبد من أن حيضر هذه االجتماعات مجيع أفراد 
الفريـــق حيث تتضمـــن االجتماعات كذلك معظم أو كل األفراد الذين أجـــروا املقابالت بالفعل أثناء 

االختبار التجريـيب.

ينبغي أن يشـــمل مشـــروع االستبيان   12

املســـبقة  االختبـــارات  إجـــراء  عنـــد 
واالختبارات التجريبية مساحة تكتب 
فيهـــا أوقـــات البـــدء وأوقـــات النهاية 
الســـتكمال كل منوذج يف االستبيان، 
ممـــا يتعني تدوينه بالنســـبة لكل أســـرة 
معيشية تتم مقابلتها. وهذا يبني مقدار 
وقت االســـتبيان الـــالزم إلكمال كل 

منوذج.

ينبغي أن يشـــمل مشـــروع االستبيان   12

املســـبقة  االختبـــارات  إجـــراء  عنـــد 
واالختبارات التجريبية مساحة تكتب 
فيهـــا أوقـــات البـــدء وأوقـــات النهاية 
الســـتكمال كل منوذج يف االستبيان، 
ممـــا يتعني تدوينه بالنســـبة لكل أســـرة 
معيشية تتم مقابلتها. وهذا يبني مقدار 
وقت االســـتبيان الـــالزم إلكمال كل 

منوذج.
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ولقد أجريت حبوث كثرية على تصميم االســـتبيان يف الســـنوات األخرية واســـتنبطت   - 52
طرائق قّيمة جديدة لبناء اســـتبيانات فّعالة. ورغم أن هذه الطرائق مل تســـتخدم بعد على نطاق واســـع 
يف البلدان النامية والبلدان الي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية فإن اســـتخدامها ســـيزداد على األرجح زيادة 
كبـــرية يف املســـتقبل. ويضيـــق املكان عن وصف هذه الطرائق هنا ولكننا نشـــجع القـــراء على الرجوع 
إىل ما نشـــر عنها. فالطرائق تشـــمل جمموعات تركيز ومقابالت تأمل وترميز ســـلوك. ويقّدم اسبوسيتو 
وروتيغـــب )1997( وبييمـــر وليربغ )2003( عروضًا عامة جمملة جيـــدة هلذه الطرائق. وانظر كذلك 
كروجر وكاســـي )2000( لالطالع على جمموعات التركيز، وفورســـيت وليسلر )1991( لالطالع 
على املقابالت التأملية، وفاولو وكانيل )1996( لالطالع على ترميز الســـلوك. كما أن الفصل التاسع 
مـــن هذا املنشـــور يقّدم أيضـــًا تفاصيل عن جمموعـــات التركيز وتدوين الســـلوك يف الفرعني جيم - 2 

وجيم - 6 على التوايل.

تعليقات ختامية هاء - 
قّدم هذا الفصل توصيات عامة لتصميم اســـتبيانات األســـر املعيشـــية للبلدان النامية.   - 53
وانصب التركيز على االســـتبيانات الي جترى مع األسر املعيشية. كذلك فإن بعض استقصاءات األسر 
املعيشية جتمع البيانات عن املجتمع املحلي يف “استبيانات جمتمعية” منفصلة. وتلك االستبيانات ليست 
مشـــمولة يف هذا الفصل لضيق املســـاحة. انظر فرانكنربغ )2000( لالطالع على التوصيات بشـــأن 

تصميم االستبيانات املجتمعية.
وإذا كان هـــذا الفصـــل قد غطى مواضيع كثرية، فقد عوجل كل موضوع بإجياز فقط.   - 54
وعلـــى أي شـــخص خيطط الســـتقصاء أن يرجع إىل املـــواد األخرى للحصول على مزيد من املشـــورة 

املفّصلة. واملراجع الواردة يف هناية هذا الفصل هي نقطة بداية جيدة.
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الفصل الرابع
عرض جممل لتنفيذ اس���تقصاءات األسر املعيشية 

يف البلدان النامية

بـول غــليوي
 قسم االقتصاد التطبيقي

 جامعة مينيسوتا
سان بول، مينيسوتا، الواليات املتحدة األمريكية

نب�ذة خمت�صرة
يستعرض هذا الفصل القضايا األساسية املتعلقة بتنفيذ استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية، بداية 
من األنشـــطة اليت جيب أن تنفذ قبل إجراء االســـتقصاء ميدانيًا: تشكيل ميزانية وخطة عمل، واستقصاء 
العينـــات، وتدريب موظفي االســـتقصاء وتدوين أدلـــة التدريب، وإعداد خطة العمـــل امليداين. كما أنه 
يغطي األنشـــطة اليت تنفذ واالســـتقصاء يف امليدان: إقامة وصيانة وسائل اتصاالت ونقل مالئمة، وإنشاء 
بروتوكوالت لإلشـــراف ولألنشـــطة األخرى الـــيت تعزز جودة البيانات، ووضع نظـــام إلدارة البيانات. 

وينتهي الفصل بفرع موجز عن األنشطة املنفذة بعد االنتهاء من العمل امليداين، تليه خامتة موجزة.
املصطلح���ات الرئيس���ية: تنفيذ االســـتقصاء، وامليزانية، وخطة العمل، والعينـــات، والتدريب، وخطة 

العمل امليداين، واالتصاالت، والنقل، واإلشراف، وإدارة البيانات.

مقّدمة ألف - 
تتوقف قيمة املعلومات اليت تتيحها اســـتقصاءات األسر املعيشية بقدر كبري على فائدة   - 1
ودقة البيانات اليت جتمعها، واليت تعتمد بدورها على الكيفية اليت ينفذ هبا االســـتقصاء فعليًا يف امليدان. 
ويقّدم هذا الفصل توصيات عامة بشـــأن تنفيذ االستقصاءات وهو يشمل معظم جوانب العملية الكلية 

لتنفيذ أي استقصاء لألسر املعيشية بعيدًا عن تصميم االستبيان.
وميكن للمرء أن يتخيل استبيانًا الستقصاء األسر املعيشية جيد التصميم )وخطط حتليل   - 2
البيانات املرتبطة بذلك( باعتباره ميثل منتصف الطريق حنو النجاح يف إجراء االستقصاء. ويتم الوصول 
إىل النقطة النهائية من خالل التنفيذ الفّعال لالســـتقصاء. وال يبدأ التنفيذ الفّعال عند شـــروع القائمني 
باملقابالت يف مقابلة األسر املعيشية املحددة هلم وإمنا قبل ذلك بأشهر - وغالبًا عام أو عامني. والفرع 
باء من هذا الفصل يقّدم مناقشـــة لألنشـــطة اليت يتعني القيام هبا قبل إمكانية مقابلة أي أســـر معيشـــية؛ 

49
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ويصف الفرع جيم األنشـــطة اليت تنفذ بينما يكون االســـتقصاء يف امليدان؛ ويقّدم الفرع دال مناقشـــة 
موجزة للمهام اليت جيب إجنازها بعد أن يكتمل العمل امليداين؛ ويعطي الفرع األخري بعض املالحظات 
اخلتامية املوجزة. ويف حني أن هذا الفصل يتيح مقّدمة مفيدة هلذا املوضوع، فهو موغل يف اإلجياز حىت 
أنه ال يقّدم كل املشورة التفصيلية اليت تلزم. ولضمان تلبية االستقصاء ألهدافه ينبغي لألفراد املسؤولني 
عن االستقصاءات أن يرجعوا إىل معاجلات املوضوع األكثر تفصياًل. ونقطة االنطالق اجليدة هي كتاب 
غروش ومونوز )1996(؛ وإن كان الكتاب يركز على اســـتقصاءات دراســـة قياس مستويات املعيشة 
الصادرة عن البنك الدويل، والكثري من مشـــوراته ينطبق على أي نوع من اســـتقصاءات األسر املعيشية 

تقريبًا. وهناك مرجعان آخران مفيدان مها كاسلى ولوري )1987( واألمم املتحدة )1984(.
ويفتـــرض طوال هذا الفصل أن االســـتقصاء خيطط له وينفذه فريق “أساســـي” جيد   - 3
التنظيـــم، معـــني هلذا الغرض. كما يفترض أن اســـتبيان االســـتقصاء يديره القائمـــون باملقابالت الذين 
يزورون املســـتجيبـني يف ديارهم، وأن وحدة املعاينة هي األســـرة املعيشـــية.13 وأخريًا ينبغي أن يالحظ 
القراء أن التركيز يف هذا الفصل ينصب على البلدان املنخفضة الدخل مثل الصني وفييت نام. ومع هذا 
فمعظم التوصيات تنطبق أيضًا على االقتصادات األكثر منوًا اليت متر مبرحلة انتقالية يف أوروبا الشـــرقية 

واالحتاد السوفيايت السابق.

أنشطة ما قبل انتقال االستقصاء إىل امليدان باء - 
املهمة األوىل يف أي اســـتقصاء لألســـر املعيشية هي تشـــكيل فريق أساسي يدير مجيع   - 4
جوانـــب االســـتقصاء. والفصل الثالث يشـــرح بالتفصيل من الذين يدرجـــون يف الفريق. وبعد أن يتم 

تشكيل الفريق األساسي يتعني إكمال املهام الثماين التالية قبل مقابلة أي أسر معيشية:
صياغة ميزانية تقريـبية وتأمني التمويل؛ ) أ ( 

وضع خطة عمل جلميع األنشطة املتبقية؛ )ب( 
انتقاء عينة من األسر املعيشية إلجراء املقابالت معها؛ )ج( 

كتابة أدلة التدريب؛ ) د ( 
تدريب املوظفني امليدانيني وموظفي قيد البيانات؛ ) هـ ( 

إعداد خطة عمل ميداين وقيد البيانات؛ ) و ( 
إجراء االختبار امليداين؛ ) ز ( 

الشروع يف محلة إعالنية. )ح( 
وقائمة املهام هذه مرتبة ترتيبًا زمنيًا تقريبًا. ويرد وصف لكل مهمة فيما يلي.

متويل امليزانية  - 1
إن املوارد املالية هي قيد صارم على ما ميكن عمله مع أي اســـتقصاء لألســـر املعيشية.   - 5
واحلدود اليت ينطوي عليها هذا القيد ال تكون واضحة بالضرورة. واملهمة األوىل يف أي استقصاء تقريبًا 
هي رسم مشروع ميزانية على أساس االفتراضات حول عدد األسر املعيشية اليت تؤخذ يف املعاينة ومقدار 
الوقت الالزم للموظفني ملقابلة أسرة معيشية منطية. وتكون هذه امليزانية تقريـبية ألن بعض تفاصيل التكلفة 
ال ميكن معرفتها إال بعد أن تعرف تفاصيل االســـتبيان، ولكن يف معظم احلاالت يتسم مشروع امليزانية 

بتشابه معقول مع امليزانية النهائية )اللهم إال إذا كانت أهداف االستقصاء تغريت بشكل كبري(.

يف بعض االســـتقصاءات تكون وحدة   13

املعاينة هي املســـكن وليســـت األسرة 
املعيشـــية؛ ولكـــن يف تلـــك احلـــاالت 
تكـــون بعض أو كل األســـر املعيشـــية 
يف مســـاكن املعاينة “وحدات إبالغ” 

لالستقصاء.

يف بعض االســـتقصاءات تكون وحدة   13

املعاينة هي املســـكن وليســـت األسرة 
املعيشـــية؛ ولكـــن يف تلـــك احلـــاالت 
تكـــون بعض أو كل األســـر املعيشـــية 
يف مســـاكن املعاينة “وحدات إبالغ” 

لالستقصاء.
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وبعد إعداد مشروع امليزانية البد من العثور على األموال الالزمة. فإن مل يكن التمويل   - 6
مؤكـــدًا قـــد تؤجل تفاصيـــل ختطيط االســـتقصاء إىل أن يؤمن التمويل. فهذا حيـــول دون ضياع وقت 

املوظفني سدى إذا مل ميكن احلصول على التمويل.
ومـــع أنه يصعب الكالم أكثر مـــن ذلك عن وضع ميزانية دون احلصول على مزيد من   - 7
املعلومات عن طبيعة ونوع االستقصاء إال أنه ميكن تقدمي بضع توصيات عامة. فأواًل، ينبغي إجراء تقدير 
لقدرة املنظمة اليت ســـتنفذ االســـتقصاء. فإذا كانت تلك املنظمة تفتقر إىل بعض املهارات التقنية - وإذا 
كانت خربهتا قليلة مثاًل يف أخذ العينات أو كانت تتسم بنقص الدراية باستخدام تكنولوجيات املعلومات 
اجلديدة - قد يلزم االستعانة باستشاريني من اخلارج. وهذا ميكن أن يرفع كثريًا تكلفة االستقصاء، ولكن 
يف معظم احلاالت تكون زيادة التكلفة يف حملها بشـــكل واضح. وثانيًا، فمن الطرق الســـليمة للبدء يف 
النظر إىل ميزانيات استقصاءات مماثلة تكون قد متت بالفعل يف البلد أو يف بلدان شبيهة. وثالثًا، فلتجنب 
اإلجهاد الذي تفرضه التكاليف غري املتوقعة، ينبغي أن يضاف صراحة “مبلغ إضايف” مبقدار 10 يف املائة 
تقريبًا من إمجاىل امليزانية بصفة بند ميزانية إضايف. وهذا البند يشار إليه غالبًا باسم التكاليف الطارئة. ويف 

احلاالت اليت فيها شك كبري بالنسبة للتكلفة، يلزم وجود بند طوارئ مبقدار 15 بل و 20 يف املائة.
ولكي تكون املناقشـــة الواردة أعاله ملموســـة بشـــكل أكثر، فإن اجلدول رابعًا - 1   - 8
[وهـــو نص معـــّدل للجـــدول 8 - 2 يف كتاب غروش ومونـــوز )1996(] عرض مشـــروع امليزانية 
الستقصاء افتراضي. ففي هذا املثال، يفترض أن االستقصاء سيعقد مقابالت مع 000 3 أسرة معيشية، 
وتتـــوزع عمليـــة مجع البيانات على فترة عام كامل. وباإلضافة إىل فريق االســـتقصاء األساســـي )انظر 
الفصل الثالث( هناك أربعة أفرقة ميدانية، يتألف كل منها من ثالثة قائمني باملقابالت، أحدهم املشرف 
وآخر مشـــغل لقيد البيانات. ويتوىل اثنان من الســـائقني مع ســـياراهتم أعمال املشروع بنقل األفرقة إىل 
أماكن عملهم. ويفترض أن كل قائم باملقابلة يعمل 250 يومًا على مدار العام، فيقابل )يف املتوســـط( 
أســـرة معيشـــية كل يوم. ويعـــرض اجلدول رابعًا - 1 املرتبات االفتراضيـــة جلميع املوظفني، إضافة إىل 
“عالوات ســـفر” افتراضية تعطى ألفراد الفريق عن كل يوم عمل يف امليدان. ويوفر لكل فريق ميداين 
حاســـوب لقيد البيانات، ويوفر لكل فريق اســـتقصاء أساسي ثالثة حواسيب لتحليل البيانات. وتعطى 
لالستشاريني تكاليف افتراضية، للدوليني واملحليني على السواء. وبطبيعة احلال فإننا نقّدم هذا اجلدول 
لتوضيح األغراض فقط: فتكلفة أي استقصاء بعينه تعتمد علىحجم املعاينة، وعدد املوظفني املكلفني، 
ورواتبهم وعالواهتم األخرى، وحســـب نسبة املشـــرفني إىل القائمني باملقابالت، وعدد األسر املعيشية 
اليت يستطيع أن يغطيها القائم باملقابلة يف اليوم الواحد، وما إذا كان قيد البيانات ينفذ يف امليدان أو يف 
موقع مركزي، وهناك عوامل كثرية أخرى. واجلدول مدرج هنا ليكون مبثابة “قائمة مرجعية” لضمان 

إدراج مجيع التكاليف األساسية يف مشروع ميزانية االستقصاء.

خطة العمل  - 2
بعـــد تأمـــني التمويل تكون اخلطوة التالية هي وضع خطة عمل واقعية، تكون أساســـًا   - 9
جدواًل زمنيًا باألنشـــطة من املراحل األوىل من التخطيط لالســـتقصاء وحىت بعد هناية العمل امليداين.14 
وتشمل خطة العمل كل نشاط مما يلي: اإلدارة العامة )مبا يف ذلك شراء املعدات(؛ وإعداد االستبيان؛ 
وأخذ العينات؛ والتخصيص؛ وتعيني املوظفني وتدريبهم؛ وقيد البيانات وإدارة البيانات؛ وأنشطة العمل 
امليداين؛ وحتليل البيانات، ومعاجلتها وتوثيقها وكتابة تقاريرها. ولكل من هذه املجاالت املحددة قائمة 
مهام تستكمل ويبـني تاريخ استكماهلا )وبعبارة أخرى املواعيد املحددة(. ويتعني إبراز املعامل الرئيسية، 

هذه خطة عمل عامة تشمل الكثري من   14

املهام اليت جيب أداؤها قبل بداية العمل 
امليداين )قبل مقابلة أي أســـر معيشية(. 
ويلـــزم كذلك “خطة للعمـــل امليداين 
وقيـــد البيانات” أكثـــر حتديدًا وفقما 

يذكر أدناه.

هذه خطة عمل عامة تشمل الكثري من   14

املهام اليت جيب أداؤها قبل بداية العمل 
امليداين )قبل مقابلة أي أســـر معيشية(. 
ويلـــزم كذلك “خطة للعمـــل امليداين 
وقيـــد البيانات” أكثـــر حتديدًا وفقما 

يذكر أدناه.
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اجلدول رابعًا - 1
مشروع ميزانية الستقصاء افتراضي لعدد 000 3 أسرة معيشية

)بدوالرات الواليات املتحدة(
إمجايل التكاليفالتكلفة للوحدةمقدار الوقتالعددالبند

املرتبات األساسية
000 24 800/شهر30 شهرًا1مدير املشروع
000 60018/شهر30 شهرًا1مدير البيانات

000 60018/شهر30 شهرًا1مدير العمل امليداين
400 45032/شهر24 شهرًا3املساعدون/املحاسبون

400 40022/شهر14 شهرًا4املشرفون
600 35054/شهر13 شهرًا12القائمون باملقابالت
600 30015/شهر13 شهرًا4مشغلو قيد البيانات

800 3007/شهر13 شهرًا2السائقون
800 192جمموع فرعى

عالوات السفر
700 302/يوم90 يومًا1مدير املشروع
800 301/يوم60 يومًا1مدير البيانات

700 302/يوم90 يومًا1مدير العمل امليداين
600 303/يوم60 يومًا2املساعدون 

000 159/يوم60 يومًا10موظفو القوائم
400 1517/يوم290 يومًا4املشرفون

600 1548/يوم270 يومًا12القائمون باملقابالت
100 158/يوم270 يومًا2السائقون

900 93جمموع فرعى   
امل��واد

000 00040 20 -2شراء السيارات
800 3007/شهر13 شهرًا2الوقود والصيانة

000 0004 1-4حواسيب قيد البيانات
000 0005 1-5الطابعات واملثبتات وغريها

500 5004 1-3حواسيب حتليل البيانات
500 35010/شهر30 شهرًا-لوازم احلواسيب 

500 5002 2-1 لكل منهماآلة نسخ تصويري/الفاكس
300 74جمموع فرعى     

تكاليف الطباعة
000 27-500 3االستبيانات

5200-40أدلة التدريب
500 52-500التقارير

700 9جمموع فرعى     
تكاليف االستشاريني

000 00050 10/شهرشخص - شهور5االستشاريون األجانب
500 15022/يومأيام150اإلعاشة اليومية لالستشاريني الدوليني

000 00016 2/رحلةرحلة8سفر االستشاريني الدوليني
000 00015 3/شهرشخص - شهور5االستشاريون املحليون

500 103جمموع فرعى
400 47الطوارئ )10 يف املائة(

600 521املجموع

مالحظة: تعين )-( أن البند ال ينطبق.



53عـرض جممـل لتنفيذ استقصاءات األسر املعيشية

مثـــل االختبـــار التجريـيب واليوم األول من العمل امليـــداين. وتكون هذه القائمة اليت يغلب أن تعرض يف 
رسم بياين هي خطة العمل لالستقصاء.

ومن نافلة القول إن الكثري من هذه األنشطة مترابط ومن مث فالبد من تنسيقها. وعلى   - 10
ســـبيل املثال فالكثري من أنشـــطة إدارة البيانات وحتليل البيانات ال ميكن أن تبدأ إال بعد شـــراء املعدات 
الالزمة وختصيص املوظفني الذين ينفذون ذلك )أو تعيينهم( وتدريبهم. وينبغي أال يغيب عن البال أن 
أفضل هذه اخلطط قد يتعني تغيريها إذا طرأت أحداث غري متوقعة. وقد تبدو معظم اخلطط بعد تنفيذها 
وكأهنـــا كانـــت متفائلة أكثر من الالزم، ويصبح تأخريها أمرًا شـــائعًا. وينبغي بقدر اإلمكان أن تكون 
جداول األنشطة املختلفة واقعية ومتضمنة بعض “الوقت االحتياطى” الذي يتيح للمشاركني التعويض 

عندما حتدث تأخريات البد منها.
ويعرض الشكل رابعًا - 1 [وهو معّدل من الشكل 8 - 1 يف كتاب غروش ومونوز   - 11
)1996(] مثااًل خلطة عمل. وتشـــمل خطة العمل 30 شـــهرًا. والعالمة النجمية )*( تبني وقت تنفيذ 
األنشـــطة املختلفـــة. ويوضح الرســـم البياين أن االســـتعدادات جيب أن تبدأ قبل عـــام تقريبًا من انتقال 
االســـتقصاء إىل املرحلة امليدانية. ومبا أن االختبار التجريـيب يتم يف الشـــهر الثامن فذلك يعين أن يكون 
مشـــروع االســـتبيان واملوظفون املدربون ومشـــروع برنامج قيد البيانات جاهزة كلها يف حدود ذلك 
الشـــهر. ومن املقرر أن يبدأ العمل امليداين الفعلي يف الشـــهر 12 ويفترض أن يســـتمر ملدة عام كامل. 
كذلك تفترض خطة العمل أن مشـــروع التقرير يعد بعد مجع نصف البيانات. وبطبيعة احلال فإن هذا 

إمنا هو مبثابة قائمة مرجعية ويبـني كيفية تنسيق توقيت املهام املختلفة.

أخذ عينة لألسر املعيشية  - 3
يف كل اســـتقصاءات األســـر املعيشية تقريبًا يوجد ســـكان مهمون، مثل سكان البلد   - 12
بأسره الذين متثلهم األسر املعيشية يف االستقصاء. وعملية اختيار جمموعة من األسر املعيشية متثل القسم 
األكثر من الســـكان تســـمى املعاينة، واإلجراء املتخذ ألخذ املعاينة يسمى تصميم املعاينة. وهناك عدد 
كبـــري مـــن القضايـــا اليت حتتاج إىل النظر عند أخـــذ املعاينة - فهي من الكثرة حبيث رمبا يتعذر ســـردها 
مجيعـــًا يف عـــرض جممل موجز كهذا العـــرض. انظر الفصول الثاين واخلامس والســـادس يف هذا املجلد 
لالطالع على تفاصيل توصيات بشأن املعاينة. وترد مقّدمة ألخذ العينات يف كتاب كالتون )1983(؛ 
ومعاجلـــات أكثر مشواًل ميكـــن االطالع عليها يف كتاب كيش )1965( وكتاب كوشـــران )1977( 

وكتاب لور )1999(.
وســـوف تقتصر املناقشـــة بشـــأن املعاينة يف هذا الفصل على مالحظتني يأخذمها فريق   - 13
االستقصاءات يف اعتباره. األوىل، أن من املفيد أحيانًا تصميم املعاينة حبيث جترى مقابلة األسر املعيشية 
على مدى فترة 12 شهرًا. فهذا يعطي متوسطات التغري الفصلي يف الظاهرة اليت جترى دراستها، كما 
أنه يتيح اســـتخدام البيانات يف دراســـة األمناط الفصلية. والثانية، وهي األهم هي أن خمططي االستقصاء 
ينبغي أن يتالفوا إغراء أخذ املعاينة لعدد كبري جدًا من األســـر املعيشـــية. فمن الطبيعي بالنســـبة هلم أن 
يرغبـــوا يف زيـــادة حجم املعاينـــة، وخاصة من املجموعـــات ذات األمهية اخلاصـــة، ألن ذلك يقلل من 
األخطاء يف املعاينة يف االســـتقصاء. ومع ذلك ففي حـــاالت كثرية تصاحب الزيادات يف حجم املعاينة 
أخطاء متزايدة يف “عدم املعاينة” ترجع إىل توظيف موظفني أقل كفاءة والخنفاض النسبة بني املشرفني 
والقائمني باملقابالت. ومن املحتمل جدًا بل ولعله من األرجح أن تفوق الزيادات يف أخطاء عدم املعاينة 

ترجيحات التخفيضات يف أخطاء املعاينة اليت ترجع إىل كرب حجم املعاينة.
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الشكل رابعًا - 1

خطة عمل اإلعداد وتنفيذ استقصاء لألسر املعيشية
شهور االستقصاء

30املهمة 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

اإلدارة والسوقيات
* تعيني فريق االستقصاء األساسي

* * * * * شراء احلواسيب
* * * شراء مواد االستقصاء

* * * * * الدعاية
* * * * * شراء/استئجار السيارات

وضع االستبيان
* * حتديد أهداف االستقصاء

* * * إعداد مشروع االستبيان
* * االجتماعات بشأن مشروع االستبيان
*  إكمال مشروع استبيان االختبار التجريـيب

*  االختبار التجريـيب
*  االجتماعات بعد االختبار التجريـيب

* طبع النص النهائي لالستبيان

العينة
* * أخذ العينة )وحدات املعاينة األّولية(

* حتديد خطة العمل امليداين
* إعداد قوائم

* * * * خرائط وحدات املعاينة األّولية

التوظيف والتدريب
* *  اختيار وتدريب موظفي االختبار التجريـيب

* * إعداد أدلة التدريب
* تدريب القائمني باملقابالت

إدارة البيانات
* * * تصميم أول برنامج لقيد البيانات

* * النص النهائي لربنامج قيد البيانات
* * كتابة دليل قيد البيانات

* تدريب موظفي قيد البيانات

* * * * * * * * * * * * العمل امليداين

التحليل والتوثيق
* * مشروع خطة التحليل

* * حتليل النصف األول من البيانات
* كتابة التقرير األّويل
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كتابة أدلة التدريب  - 4
لعل أهم مكّون يف التدريب هو إعداد األدلة لكل األشخاص الذين سيجرى تدريبهم:   - 14
القائمـــون باملقابالت، واملشـــرفون وموظفو قيد البيانات. فيلزم لكل حالـــة دليل منفصل، أي أنه البد 
مـــن وجود دليل للقائمني باملقابالت ودليل للمشـــرفني ودليل لقيـــد البيانات. واألدلة جزء بالغ األمهية 
مـــن التدريـــب والبد أن يكتمل قبل بداية التدريب. واألهم من ذلـــك أن تكون هذه األدلة مبثابة مواد 
مرجعية حني يكون االســـتقصاء نفسه جاريًا، والبد أن تتضمن مجيع املعلومات الالزمة ملختلف أنواع 
املوظفني امليدانيني وموظفي قيد البيانات.15 والواقع أن حمللي البيانات غالبًا ما يستخدمون أدلة تدريب 
لتحسني فهم البيانات اليت يقومون بتحليلها؛ وهذا يتضمن ضرورة إنتاج نسخ إضافية من مجيع األدلة 
كي يستخدمها هؤالء املحللون. والقاعدة العامة أنه حني ينشأ شك، يفضل إدراج املواد املعنية ضمن 

الدليل بداًل من تركها.
وينبغي أن تشـــرح أدلة التدريب الغرض من االســـتقصاء واملهام األساســـية اليت يؤديها   - 15
املوظفون الذين تنطبق عليهم األدلة. أما اإلجراءات اليت تتبع يف احلاالت غري العادية فينبغي أيضًا إدراجها 
شاملة املبادئ العامة اليت تطبق عند التعامل مع املشاكل غري املنظورة. كما ينبغي أن تشرح األدلة طريقة 
تعبئة النماذج اليت يتعني تعبئتها كجزء من العمل )وهذا مهم بوجه خاص بالنسبة ألدلة املشرفني(. وبقدر 
مـــا يكـــون، حىت يف أفضل األدلة إعدادًا، من أخطاء أو نســـيان فينبغي إعـــداد جمموعة من “التعليمات 

اإلضافية” مبا يلزم لتكملة األدلة بعد أن تكون قد أعطيت للموظفني امليدانيني وموظفي قيد البيانات.

تدريب املوظفني امليدانيني وموظفي قيد البيانات  - 5
يف بعـــض احلـــاالت يكون لـــدى املنظمة املنفذة لالســـتقصاء عدد كبـــري من القائمني   - 16
باملقابالت واملشـــرفني وموظفي قيد البيانات ذوي اخلربة. وحني يكون االســـتقصاء اجلديد مماثاًل متامًا 
الستقصاءات أجرهتا تلك املنظمة من قبل، ال يلزم إال القليل من الوقت للتدريب اجلديد، فيكفي جمرد 
أســـبوع أو أسبوعني لشرح تفاصيل االستبيان اجلديد وبعض التغيريات يف اإلجراءات اليت قد تصاحب 
االستقصاء اجلديد. ومع هذا ففي بعض احلاالت قد يكون االستقصاء اجلديد خمتلفًا إىل حد ما عن أي 
استقصاء سبق للمنظمة أن أجرته يف املاضي القريب، ويف معظم احلاالت حتتاج املنظمات إىل االستعانة 
ببعـــض املوظفني امليدانيني اجلدد وموظفـــي قيد البيانات أيضًا. ويف هذه احلاالت يلزم توفري تدريب يف 
غايـــة الدقـــة لضمان أن يكون االســـتقصاء ذا جودة عالية. وعلى ســـبيل املثال جيـــب أن يوفر للقائمني 
باملقابالت واملشرفني املعينني حديثًا تدريب عام قبل تدريبهم على خصائص االستقصاء اجلديد. وبوجه 
عام فإن تلك احلاالت تقتضي أكثر من أسبوعني من التدريب؛ ويف العادة يطلب تدريب ملدة ثالثة أو 

أربعة أسابيع لضمان استعداد القائمني باملقابالت واملشرفني ألداء عملهم بكفاءة.
وإذا كانـــت طبيعـــة التدريب تعتمد على طبيعة االســـتقصاء فيمكـــن هنا تقدمي بعض   - 17
التعليقات العامة. فأواًل، ينبغي أن يشـــمل التدريب قدرًا كبريًا من املمارســـة باســـتخدام االستبيان عند 
مقابلة األســـر املعيشـــية بالفعل. وثانيًا، ينبغي أن يركز التدريب على تفهم أهداف االســـتقصاء وكيف 
تكـــون البيانات املجموعة يف خدمة تلك األهداف. والتركيز على تلك املعرفة، مقابل تدريب املوظفني 
امليدانيني وموظفي قيد البيانات على اتباع القواعد بشكل صارم دون سؤال، يساعد القائمني باملقابالت 
واملشرفني على مواكبة القضايا واملشاكل غري املتوقعة. وثالثًا، من األفضل تدريب أفراد أكثر من املطلوبني 
وإدارة نوع من االختبار )املتضمن للعناصر املكتوبة و “ممارسة املقابالت”( للمتدربني. وميكن استخدام 
نتائج االختبار الختيار القائمني باملقابالت واملشرفني الذين حققوا مستوى أعلى من األداء يف االختبار. 

ميـــداين”  يشـــري مصطلـــح “موظف   15

إىل القائمـــني باملقابـــالت واملشـــرفني 
واملوظفـــني اآلخرين الذين يســـافرون 
الســـتكمال هذا العمل إىل املجتمعات 
اليت تتـــم هبا مقابلة األســـر املعيشـــية. 
وكمـــا يرد أدناه فإن مـــن املفيد للغاية 
أن يكون موظفو قيـــد البيانات أقرب 
مـــا يكونـــون إىل هـــذه املجتمعـــات. 
ويف االســـتقصاءات الـــيت يســـافر فيها 
موظفـــو قيـــد البيانـــات مـــع املوظفني 
امليدانيني، ميكن أن يشـــار إليهم أيضًا 
علـــى أهنم موظفـــون ميدانيون، ولكن 
يف االســـتقصاءات األخرى ال يعتربون 
موظفني ميدانيني. وعبارة “املوظفون 
امليدانيـــون وموظفـــو قيـــد البيانات” 
تســـتخدم يف هذا الفصل لتشـــمل كل 

االحتماالت.
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ورابعًا، ينبغي تنفيذ التدريب يف موقع مركزي لضمان تلقي مجيع املوظفني امليدانيني تدريبًا واحدًا، وأن 
يكـــون التدريب ذاته عايل اجلودة. وأخـــريًا فمن املهم إدراك أن جودة التدريب ميكن أن يكون هلا تأثري 
حاســـم على جودة االســـتقصاء. ويف هناية املطاف على جودة البيانات املجموعة. ويتعني أن يويل فريق 

االستقصاء بأكمله كل اهتمام للتدريب دون االكتفاء ببساطة بإسناده إىل عضو أو عضوين.

خطة العمل امليداين وقيد البيانات  - 6
يشـــار منطيـــًا إىل العمل الفعلي املتمثل يف اخلـــروج إىل املناطق اليت تؤخذ منها العينات   - 18
ومقابلة األسر املعيشية الداخلة يف املعاينة باعتبار ذلك هو العمل امليداين. وملا كان العمل امليداين ينبغي 
أن ينســـق بشـــكل وثيق مع قيد البيانات، فإن شـــرح ذلك يأيت يف هذا الفصل. فينبغي أن يبدأ العمل 
امليداين يف أقرب وقت ممكن )بل ويف أقل من أسبوع( بعد التدريب، بغية التقليل إىل أدىن حد من أي 
نســـيان ملا مت تعلمه يف التدريب. وقبل أن يبدأ العمل امليداين البد من وضع خطة مفّصلة متامًا تناســـب 
األســـر املعيشـــية اليت اختريت )من خطة أخذ املعاينة( مع القائمني باملقابالت واملشـــرفني وموظفـي قيد 
البيانات الذين يشرعون يف هذا العمل. وفـي العادة ينظم موظفو االستقصاء يف أفرقة يقودها مشرف. 
وخيصص لكل فريق جزء من جمموع املعاينة ويضطلع باملسؤولية عن ضمان إجـراء املقابالت مع األسر 

املعيشية يف اجلـزء املكلفني به.
ولـــدى وضع خطة العمل امليداين ينبغي مراعاة عدة مبادئ أساســـية. فأواًل، البد من   - 19
توفري وسائل نقل كافية، ال للموظفني فحسب بل ولإلمدادات أيضًا. فقد دلت التجربة يف استقصاءات 
األســـر املعيشـــية يف كثري من البلدان على أن أكثر املشـــاكل الســـوقية العامة هي تأمني الوقود والزيت 
والصيانة املالئمة للســـيارات اليت يســـتخدمها املوظفون امليدانيون. وثانيًا، يتعني أن تكون خطة العمل 
امليداين واقعية، ويكون املضمون هو أن تســـتند إىل اخلربات الســـابقة يف استقصاءات األسر املعيشية يف 
البلـــد نفســـه. فـــإذا جرب اتباع نوع جديد مـــن املناهج، فينبغي أن خيترب هذا النهـــج يف إطار االختبار 
التجريــــيب )انظر الفصل الثالث لالطالع على شـــرح االختبار التجريــــيب (. وثالثًا، ينبغي أن تصاحب 
خطـــة العمـــل امليداين خطة قيـــد بيانات تشـــرح العملية اليت تقيد هبـــا املعلومات املتحصـــل عليها من 
االســـتبيانات املكتملة، يف احلواســـيب، ويف هناية املطاف توضع يف ملفات رئيسية يف املكتب املركزي. 
ورابعًا، بالنســـبة لالســـتقصاءات اليت جترى يف امليدان لعدة أشهر، ينبغي أخذ راحة بعد األسابيع القليلة 
األوىل، لتقييم مدى سالســـة العمل امليداين وقيد البيانات.16 ومن املرجح أن تســـفر اخلربة املكتسبة يف 
األســـابيع األوىل عن اقتراحات لتغيري عدة إجراءات متعلقة بالعمل امليداين وقيد البيانات؛ فينبغي كتابة 
تلك التغيريات وتقدميها إىل املوظفني امليدانيني باعتبارها “إضافات” إىل أدلتهم، حسب الشرح الوارد 
أعـــاله. وخامســـًا، ينبغي قبل إجناز خطـــة العمل امليداين أن تعرض على مشـــرفني ذوي خربة وقائمني 
باللقـــاءات للحصول على تعليقاهتـــم واقتراحاهتم. وأخريًا، ينبغي أن يتـــاح للقائمني باملقابالت الوقت 
الكايف من كل وحدة عينة أّولية إلجراء زيارات متكررة لألسر املعيشية الداخلة يف املعاينة حبيث جتمع 
البيانات من أكثر املجيبـني معرفة؛ ويرجح أن يكون البديل هو احلصول على “إجابات توكيلية” عن 

آخرين، فاملرجح أن األقل علمًا من أفراد األسرة املعيشية يقلل دقة البيانات املجموعة.

إجراء اختبار جتريـيب   - 7
ينبغي أن جترى مجيع استقصاءات األسر املعيشية “اختبارًا” لتصميم االستبيان وخططًا   - 20
للعمل امليداين وقيد البيانات، ومجيع اجلوانب األخرى لالســـتقصاء. وهذا يســـمى االختبار التجريـيب. 

ينبغـــي أن تعطـــى هـــذه الراحة خالل   16

فتـــرة زمنية “نظامية” حبيث ال يتعطل 
مجع البيانات أثناء حدث هام ينبغي أن 

يشمله االستقصاء.

ينبغـــي أن تعطـــى هـــذه الراحة خالل   16

فتـــرة زمنية “نظامية” حبيث ال يتعطل 
مجع البيانات أثناء حدث هام ينبغي أن 

يشمله االستقصاء.



57عـرض جممـل لتنفيذ استقصاءات األسر املعيشية

ويتضمن مقابلة ما بني 100 و 200 أســـرة معيشـــية من مجيع مناطق البلد اليت يغطيها االســـتقصاء. 
وملا كان أحد األهداف الرئيســـية لالختبار التجريـيب هو تقييم تصميم االســـتبيان، فإن هذا ترد مناقشته 
بالتفصيـــل يف الفصل الثالث. وبعـــد اكتمال االختبار التجريـيب يعقد اجتماع لعدة أيام يناقش فيه فريق 
االســـتقصاء األساسي واملشاركون يف االختبار التجريـيب أي مشـــاكل حتدد خالل االختبار التجريـيب. 
ويتعني على املشـــاركني يف االجتماع حينئذ أن يتفقوا على مشـــروع هنائي لالســـتبيان، وخطط هنائية 

للعمل وقيد البيانات، وأي جوانب أخرى يف االستقصاء.

استهالل محلة إعالنية  - 8
ينبغي أن تعلن استقصاءات األسر املعيشية عن بدء أي استقصاء جديد لألسر املعيشية،   - 21
يف وسائل اإلعالم بغية إذكاء الوعي باالستقصاء واألمل يف تشجيع األسر املعيشية املختارة للمقابالت 
على التعاون. ومثة فائدة أخرى من محالت اإلعالن هي أهنا ترفع الروح املعنوية ملوظفي االســـتقصاء. 
وبصفة عامة فليس من احلكمة إنفاق مبالغ طائلة على محلة إعالمية عامة ألن األغلبية العظمى لألســـر 
املعيشـــية اليت ســـترى املعلومات لن جترى معها مقابالت يف االســـتقصاء. ومع هذا ففي بعض احلاالت 
ميكـــن احلصول على إعالن بـــال مقابل بإجراء اتصال مبحطات التلفزيـــون واإلذاعة والصحف وغريها 
من مؤسســـات اإلعـــالم اجلماهريي. وتفيد التحقيقات الصحفية بوجه خـــاص أن القائمني باملقابالت 
واملشـــرفني يســـتطيعون احلصول على نســـخ منها لعرضها على أي أســـر معيشية تشـــك فيما تقوله يف 

املقابالت بشأن االستقصاء.
كذلك تفيد اإلعالنات اهلادفة األكثر قربًا. فهي ميكن أن تشـــمل نشـــرات تعلق أمام   - 22
املجتمعـــات املختارة كوحدات معاينة أّولية، وكذلك رســـائل موجهة إىل آحاد األســـر املعيشـــية اليت 
اختريت إلجراء املقابالت معها. وينبغي أن تكون النشـــرات املعلقة ملونة وجذابة كما ينبغي أن تؤكد 
الرسائل والنشرات على فائدة البيانات يف حتسني السياسات احلكومية. كذلك ينبغي أن تؤكد الرسائل 
علـــى أن البيانـــات تبقى ســـرية متامًا؛ ويف كثري من البلدان ميكن اللجـــوء إىل قوانني خاصة كضمانات 
للســـرية. وأخريًا ينبغي االتصال بقادة املجتمعات املحلية لشـــرح أمهية وفوائد االستقصاء. فبعد اقتناع 
القادة املحليني باملزايا قد يســـتطيعون حض اجلماهري املترددة من األســـر املعيشـــية على املشـــاركة يف 

االستقصاء.

األنشطة أثناء انتقال االستقصاء إىل امليدان جيم - 
بعد إجناز كل األنشطة التحضرية تبدأ املقابالت الفعلية مع األسر املعيشية. ولكل بلد   - 23
أســـلوب خيتلف إىل حد ما يف إدارة اســـتقصاءات األسر املعيشية. غري أننا ميكن أن نقّدم بعض النصائح 
العامة اليت ينبغي تطبيقها على مجيع البلدان )انظر ما يلي مباشـــرة(. فيفترض هنا أن األفرقة املتنقلة هي 

اليت جتري العمل امليداين.

االتصاالت والنقل  - 1
حيتـــاج كل فريق اســـتقصاء يف امليدان إىل احلصول على خـــط اتصال موثوق مع إدارة   - 24
االستقصاء املركزية لكي يبلغها بالتقّدم املحرز واملشاكل اليت تصادفه، ولتزويد املكتب املركزي ببيانات 
االســـتقصاء بأســـرع ما ميكن. وكثريًا ما تكون القدرات على االتصال يف البلدان النامية ضعيفة وخاصة 
يف املناطق الريفية. ومع ذلك ففي معظم البلدان حتســـنت اخلدمة اهلاتفية لدرجة أن كل فريق يف امليدان 
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يستطيع االتصال هباتف موثوق خالل ساعات أو على األكثر خالل يوم أو يومني. والواقع أن اهلواتف 
اخللويـــة قد أصبحت اآلن شـــائعة جـــدًا يف كثري من البلدان النامية، وإن مل يكـــن ذلك دائمًا يف املناطق 
الريفية. ومن اخليارات البسيطة توفري اهلواتف اخللوية لألفرقة اليت تعمل يف مناطق مغطاة هبذه التكنولوجيا. 
وبالنسبة لألفرقة يف املناطق النائية فمن املمكن أن يكون االستثمار يف اهلواتف الساتلية استثمارًا مفيدًا. 
كذلك فإن وسائل النقل املوثوقة بالغة األمهية لعمل أفرقة االستقصاء يف امليدان. وتتباين   - 25
الطريقة املتبعة من بلد إىل آخر، ولكن ينبغي كحد أدىن أن توفر لكل فريق وسائل انتقال يعّول عليها كي 
يستطيع التحرك من منطقة عمل إىل أخرى. كذلك البد من التخطيط للنقل يف حاالت الطوارئ يف حالة 
أن يصبح عضو يف فريق ميداين مريضًا بشـــكل خطري وحيتاج إىل رعاية طبية عاجلة. وبالنســـبة لوسائل 
النقل العادية والطارئة البد من وجود نوع من نظم الدعم اليت ميكن استخدامها إذا فشلت النظم األّولية. 

وميكن أن تكون وسائل النقل املوثوقة مبثابة طريقة داعمة لالتصاالت إذا فشلت الوسائل األخرى.

اإلشراف وضمان اجلودة  - 2
جلودة األعمال اليت يقوم هبا القائمون باملقابالت أمهية قصوى ألي اســـتقصاء لألســـر   - 26
املعيشـــية. وضمان اجلودة ليس باملهمة اهلينة. فقد يكون بعض القائمني باملقابالت غري قادرين ببســـاطة 
وقـــد ال يســـتطيع غريهم بذل كل جهودهم إن مل تكن هناك حوافـــز أو كانت احلوافز قليلة ألداء هذا 

العمل. والطريق إىل صيانة جودة العمل هو وجود نظام فّعال لإلشراف على العمل امليداين.
والتوصيات التالية تساعد املشرفني على الفّعالية يف مراقبة وصيانة جودة أعمال القائمني   - 27
باملقابالت. فأواًل، ينبغي أن يضطلع كل مشـــرف باملســـؤولية عن عدد صغري من القائمني باملقابالت: 
ال يزيد عن مخسة وال يقل عن اثنني أو ثالثة. وثانيًا، ينبغي أن يكّرس ما ال يقل عن نصف وقت كل 
مشـــرف ملراجعة جودة األعمال اليت يقوم هبا القائمون باملقابـــالت. وثالثًا، ينبغي وضع قائمة مرجعية 
صغرية نســـبيًا الســـتخدام املشرفني يف مراجعة االســـتبيانات املكتملة اليت يقّدمها القائمون باملقابالت؛ 
فهذا يكفل اتباع بعض القواعد األساســـية إلمتام املقابالت يف كل أســـرة معيشـــية يف املعاينة. وينبغي 
مراجعة كل استبيان لالستقصاء فيما يتعلق ببنود هذه القائمة واالحتفاظ بسجل خطي هلذه املراجعات. 
ورابعًا، ينبغي للمشـــرفني القيام بزيارات غري معلـــن عنها إىل القائمني باملقابالت لغرض مراقبتهم وهم 
يف العمـــل. فهذا يكفل وجود القائمني باملقابـــالت يف املواقع اليت يفترض وجودهم فيها. وعالوة على 
هذا ينبغي أن يراقب املشرف القائم باملقابلة عند مقابلته لألسرة املعيشية، للتأكد من أن القائم باملقابلة 
يتبع مجيع اإلجراءات اليت تعلمها يف التدريب. وخامســـًا، ينبغي أن خيتار املشـــرفون، عشـــوائيًا، بعض 
األسر املعيشية إلعادة زيارهتا بعد متام املقابلة. وينبغي إعداد قائمة مرجعية أخرى أكثر تفصياًل ألغراض 
إجراء “مقابالت قصرية” تتطرق إىل النقاط األساسية )على سبيل املثال عدد األشخاص الذين يعيشون 
بالفعل يف األسرة املعيشية( من أجل التأكد من أن القائم باملقابلة قد سجل أهم املعلومات يف االستبيان. 
وسادسًا، مع األفرقة الزائرة، أن تنظم خطة العمل امليداين حبيث يصطحب املشرف القائمني باملقابالت 
عنـــد انتقاهلـــم من مكان إىل آخر إلجناز مقابالهتم؛ ففي هناية املطاف ال ميكن إجراء إال القليل جدًا من 

اإلشراف عندما يكون املشرف بعيدًا عن القائمني باملقابالت.
وميكن تقدمي توصيتني أخريني تتعلقان باإلشراف وضمان البيانات. فأواًل، ينبغي إيالء   - 28
اهتمام جاد بقيد البيانات يف امليدان باستخدام احلواسيب النقالة وباستخدام الربامج احلاسوبية اليت ميكن 
أن تدقق البيانات املدخلة الكتشاف أي نواقص داخلية. وأي نواقص توجد ميكن حلها بتكليف القائم 
باملقابلة بالعودة إىل األسرة املعيشية للحصول على املعلومات الصحيحة.17 وثانيًا، ينبغي ألعضاء فريق 

استخدام احلواســـيب النقالة يف امليدان   17

ليس بالضرورة باملهمة اهلينة. وتشتمل 
املشاكل على نقص الكهرباء اليت يعّول 
عليها، واملشاكل احلاسوبية اليت تعزى 
إىل الغبـــار واحلـــرارة وارتفـــاع نســـبة 
الرطوبة وبطبيعـــة احلال ارتفاع تكلفة 

شراء الكثري من هذه احلواسيب.

استخدام احلواســـيب النقالة يف امليدان   17

ليس بالضرورة باملهمة اهلينة. وتشتمل 
املشاكل على نقص الكهرباء اليت يعّول 
عليها، واملشاكل احلاسوبية اليت تعزى 
إىل الغبـــار واحلـــرارة وارتفـــاع نســـبة 
الرطوبة وبطبيعـــة احلال ارتفاع تكلفة 

شراء الكثري من هذه احلواسيب.
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االســـتقصاء األساســـي أن يضطلعوا بزيارات غري معلن عنها إىل أفرقة االســـتقصاء. وهذه الزيارات يف 
أساسها وسيلة لإلشراف على املشرفني الذين حيتاج عملهم كذلك إىل تدقيق.

إدارة البيانات  - 3
مـــن املهام الدقيقة ألي اســـتقصاء قيـــد البيانات ووضعها يف صيغـــة يف متناول حمللي   - 29
البيانات. ولقد أصبح قيد البيانات يف معظمه يتم باستخدام احلواسيب الشخصية مع الربامج احلاسوبية 
لقيد البيانات. وينبغي أن يصمم الربنامج احلاســـويب لتدقيق التســـاوق املنطقـــي للبيانات. فإذا وجدت 
أخطـــاء ميكـــن على األقل مراجعة أعمال موظفي قيد البيانات لتحديد ما إذا كانت األخطاء البســـيطة 
يف قيد البيانات هي املســـؤولة عن ذلك. ومن املمكن إدخال نظام أفضل - نظام ميكن للقائم باملقابلة 
أن يرجع فيه إىل األســـرة املعيشـــية لتصويب األخطاء - وذلك إذا كان إدخال البيانات قد مت يف امليدان 

ولكن يستحيل ذلك إذا كان قيد البيانات قد مت يف املقر املركزي للمنظمة اليت جتري االستقصاء.
ويتعـــني أن يعمل نظام إدارة البيانات بطريقة تصل البيانات فيها إىل موقع مركزي يف   - 30
أقرب وقت ممكن. وهذا األمر مهم لسببني بارزين. األول، أن العمل خالل األسبوع األول أو الشهر 
األول ينبغي أن يدقق على الفور لضمان عدم وجود مشاكل خطرية يف البيانات اليت تصل إىل املكتب 
املركزي. والسبب الثاين، أنه يف كل احلاالت تقريبًا كلما وصلت املعلومات أسرع إىل أيدي املحللني 

ورامسي السياسات زادت قيمتها. 
وميكـــن هنـــا تقدمي بعض النصائح املحـــددة فيما يتعلق بإدارة البيانـــات. فأواًل، ينبغي   - 31
احلفاظ على حماسبة كاملة لكل األسر املعيشية الداخلة يف املعاينة من حيث نتائج استقصائها باعتبارها 
أسرًا مستجيبة أو غري مستجيبة أو وحدات غري مستحقة. وهذه املعلومات الزمة الستخدامها يف وزن 
ســـجالت بيانـــات املجيب من أجل التحليل. وثانيـــًا، ينبغي أن خيترب برنامج احلاســـوب لقيد البيانات 
اختبارًا دقيقًا قبل استخدامه. وأفضل وقت الختباره هو أثناء االختبار التجريـيب لالستبيان. وثالثاًَ، قبل 
تقـــدمي البيانـــات إىل الباحثني وحمللي البيانات ينبغي تدقيـــق كل جزء من جمموعة البيانات لضمان عدم 
اســـتبعاد أي أســـرة معيشية بطريق اخلطأ أو إدراج األسرة املعيشـــية أكثر من مرة. ورابعًا، يتعني إعداد 
وثيقة “معلومات أساسية” وتقدميها إىل حمللي البيانات لضمان فهمهم لكيفية استخدام البيانات. ويرد 

شرح لذلك يف الفرع دال.

األنشطة الالزمة بعد إجناز العمل امليداين  دال - 
وقيد ومعاجلة البيانات

عقب إجناز مجيع املقابالت يلزم تنفيذ بضع أنشطة أخرى إلكمال النجاح يف استقصاء   - 32
األسر املعيشية. ومجيع هذه األنشطة تتم عادة يف املقر املركزي للمنظمة اليت جتمع البيانات. وأبرز مهمة 
هي حتليل البيانات. وهذه ترد هلا مناقشـــة بالتفصيل يف مكان آخر من هذا املنشـــور، ولكن يتعني أداء 

عدة أنشطة أخرى مهمة لإلجناز النهائي.

استخالص املعلومات  - 1
ينبغي جلميع املشـــرفني ولو أمكن جلميع القائمني باملقابالت وموظفي قيد البيانات أن   - 33
يشـــاركوا يف اجتماع مع فريق االستقصاء األساسي ملناقشة املشاكل اليت تصادف واألفكار اليت تطرح 
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للقضاء عليها يف املستقبل يف االستقصاءات، مث، وهو األعم أي اقتراحات لتحسني االستقصاء. وينبغي 
أن يعقد هذا االجتماع عقب إجناز االســـتقصاء مباشرة وقبل أن ينسى موظفو قيد البيانات واملوظفون 
امليدانيـــون تفاصيل خرباهتم. والبد من احلفاظ على ســـجالت تفصيليـــة للتوصيات املقّدمة حبيث ميكن 

إدراجها عندما يعتزم إجراء االستقصاء التايل من هذا النوع.

إعداد جمموعات البيانات النهائية والوثائق  - 2
يرجـــح أن تكون البيانات املتحصل عليها من أي اســـتقصاء لألســـر املعيشـــية مفيدة   - 34
لســـنوات طويلة. وميكن للوكالة اليت مجعت البيانات ووكاالت البحث األخرى )أو فرادى الباحثني( 
أن يعـــدوا تقارير كثرية وحتليالت كثرية يف الســـنوات التالية. ولتجنب اخللـــط ينبغي إعداد نص هنائي 
“رمســـي” ملجموعـــة البيانات ليكون مبثابة األســـاس لكل أعمال التحليل اليت تقـــوم هبا كل املنظمات 
واألفراد الذين يستخدمون البيانات. والطريقة املثلى أن يكون هذا النص النهائي للبيانات جاهزًا خالل 
شـــهرين أو ثالثـــة بعد مجع البيانـــات. ولذا جيب أن تدقق البيانات املجموعـــة يف امليدان تدقيقًا صارمًا 
وحتلل للكشف عن أي أخطاء وأي عيوب قد حتتاج إىل تعديل أو على األقل إىل إشارات متييز. وطبيعي 
أن بعض األخطاء قد ال تكتشـــف إال بعد شـــهور أخرى أو رمبا ســـنوات، ويف هذه احلالة ميكن إعداد 

جمموعة بيانات “منقحة” جلميع التحليالت الالحقة.
وســـتكون لـــدى أي حملل للبيانات أســـئلة كثرية عن البيانات. وهـــذه قد تتراوح بني   - 35
أســـئلة عاديـــة عن كيفية إعداد ملفات البيانات وأســـئلة أكثر أمهية بكثري، تتعلـــق بكيفية مجع البيانات 
بالضبط. ولتاليف طوفان الطلبات على التوضيحات مما قد يشغل قدرًا كبريًا من وقت املوظف، ينبغي 
أن تعد الوكاالت اليت جتمع البيانات وثيقة تشرح كيفية مجع البيانات وإعداد ملفاهتا وترتيبها وقولبتها. 
وتتضمن تلك الوثيقة أوصافًا ألي رموز ال توجد يف اســـتبيانات االســـتقصاء وكذلك شـــروحًا ألي 
حاالت يبتعد فيها مجع البيانات عن اخلطط األّولية. والطريقة املثلى هي أن تبني الوثيقة كيف أن املعاينة 
النهائيـــة ختتلـــف عن املعاينة اليت كانت مزمعة، وبعبارة أخرى بيان عدد األســـر املعيشـــية اليت مل ميكن 
العثور عليها أو اليت رفضت املشاركة. وكيفية اختيار أسر معيشية جديدة )إذا انطبق ذلك( لتحل حمل 
األسر املعيشية اليت مل يتم إجراء املقابلة معها. وباإلضافة إىل هذه الوثيقة ينبغي أن تتضمن “املجموعة” 

العادية من املعلومات ألي حملل للبيانات، نسخة من االستبيان ومجيع أدلة التدريب.
ومثـــة قضيـــة أخرية تتعلـــق بالوثائق يف كثري من البلدان هي الترمجـــة إىل لغات أخرى.   - 36
فـــإىل اليـــوم، يدرس كثري من الباحثني البلـــدان اليت ال جييدون قراءة لغاهتا، وذلك باســـتخدام ترمجات 
لالســـتبيانات والوثائق األخرى. وبداًل من وجود كثري من الباحثني املختلفني إلجراء ترمجاهتم اليت قد 
ال تكـــون دقيقـــة ينصح عادة بترمجـــة مجيع املواد الالزمة لتحليل البيانات إىل لغة دولية مشـــتركة، لعل 
أوضحها اللغة االنكليزية )وهناك إمكانات للفرنســـية واإلســـبانية(. وإذا كان هذا العبء ثقياًل إىل حد 
ما فمن املمكن إدراج تكلفة هذه الترمجة يف امليزانية األّولية لالســـتقصاء والطلب إىل املاحنني أن يوفروا 

األموال الالزمة هلذا الغرض بالتحديد.

حتليل البيانات  - 3
جتمـــع البيانـــات كلها ألغـــراض التحليل، ولذا فمـــن نافلة القول إن النشـــاط النهائي   - 37
بعـــد جتميـــع البيانات هو حتليلها. وملا كانت فصول أخرى كثرية تناقـــش هذه القضية فإن هذا الفصل 
ال يناقشـــها. والنقطة الوحيـــدة املطروحة هنا هي أن اخلطة الكلية لالســـتقصاء يتعني أن تكون تقديرًا 
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واقعيـــًا لطـــول الزمن الالزم لتحليل البيانات، ولوضع هذا التقدير يف اجلدول الزمين الشـــامل ألنشـــطة 
االســـتقصاء. فتحليـــل البيانات على األرجح أكثر دقـــة وأكثر فائدة وأكثر قربًا من فريق االســـتقصاء 

للتشاور مع األفراد الذين يقومون بتحليل البيانات.

تعليقات ختامية هاء - 
قّدم هذا الفصل توصيات عامة بشـــأن تنفيذ اســـتقصاءات األســـر املعيشية يف البلدان   - ٣٨
النامية. وغطت املناقشـــة مواضيع كثرية ولكن معاجلة كل موضوع كانت موجزة - وهو أمر ال مفر 
منه طاملا أن استقصاءات األسر املعيشية تكون عمليات معّقدة. وألن املعلومات املقّدمة يف هذا الفصل 
غري كافية ألغراض التنفيذ الدقيق الستقصاء لألسر املعيشية، فإن أي شخص خيطط ملثل هذا االستقصاء 
حيتـــاج إىل الرجـــوع إىل مـــواد أخرى للحصـــول على مزيد من املشـــورة املفّصلة. وينبغـــي له أن يقرأ 
املراجع الوارد ذكرها يف مقّدمة هذا الفصل؛ وعالوة على هذا فمن املمارســـات اجليدة دائمًا مناقشـــة 
اخلربات املكتســـبة من اســـتقصاءات ســـابقة يف البلد املعين مع األفراد أو املجموعات اليت قامت بتلك 
االستقصاءات. ومهمة تنفيذ االستقصاءات ميكن أن تكون مهمة شاقة، ولكن العمل الدقيق واالهتمام 
بالتفاصيل واتباع املشورة املقّدمة يف هذا الفصل ميكن أن حتدث فروقًا درامية يف جودة، ومن مث فائدة، 

البيانات املجموعة.
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مقّدمة

فيجاي فريما
جامعة سيينا، إيطاليا

يتضمن الفرع ألف من هذا املنش���ور مقّدمة ش���املة للقضايا التقنية الرئيسية يف تصميم   - 1
وتنفيذ اس���تقصاءات األس���ر املعيشية. وإىل جانب تصميم االس���تبيان، يقّدم الفرع عرضًا جمماًل لتنفيذ 
االس���تقصاء وقضايا تصمي���م العينة. ويتناول هذا الف���رع، بعبارات أكثر حتدي���دًا، قضايا خمتارة تتعلق 
بتصميم العينات الستقصاءات األسر املعيشية يف سياق البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 
انتقالية. وهو يتضمن ثالثة ثالثة فصول أحدها عن تصميم أطر العينة الرئيسية والعينات الرئيسية لألسر 

املعيشية، ويتعلق الفصالن اآلخران بتقدير تأثريات التصميم واستخدامه يف تصميم العينات.
واهل���دف من تصميم العينة هو وضع تقديرات أو اس���تدالالت للقابلية العامة للتطبيق   - 2
على جمتمع الدراس���ة وتستقى من املشاهدات على عدد حمدود )عينة( من الوحدات يف املجتمع. وهذه 
العملية ختضع ألنواع خمتلفة من األخطاء الناشئة عن مصادر متنوعة. ويف العادة مييز بني أخطاء املعاينة 
واألخطاء غري أخطاء املعاينة. ومع ذلك فمن منظور عملية االس���تقصاء ككل، ُيميز التقس���يم إىل فئات 
أساس���ية، بني “األخطاء يف القياس” و “األخطاء يف التقدير” فاألخطاء يف القياس، اليت تنش���أ عندما 
ختتل���ف القياس���ات على الوحدات املدرجة يف االس���تقصاء ع���ن القيم الفعلية )احلقيقية( بالنس���بة لتلك 
الوح���دات تتعلق بدقة القياس على مس���توى آحاد الوحدات املس���رودة يف االس���تقصاء، وتتركز على 
املحتوى املوضوعي لالس���تقصاء. وهذه متيز عن األخطاء يف التقدير اليت تنش���أ يف عملية االس���تقراء من 
وحدات بعينها معدودة بالنس���بة لكامل املجتمع قيد الدراس���ة املطلوب تقديرات أو اس���تدالالت عنه. 
واألخطاء يف التقدير واليت تتعلق بالقابلية للتعميم من الوحدات املش���اهدة للس���كان املستهدفني، تتركز 
عل���ى عملي���ة تصميم العينة وتنفيذها. وتش���مل هذه األخطاء، فضاًل عن تغريي���ة املعاينة حتيزات خمتلفة 
مرتبط���ة باختيار العينة وتنفيذ االس���تقصاء، من قبيل أخطاء التغطية وأخطاء عدم االس���تجابة. وتدخل 
هذه األخطاء مجيعها ضمن الشواغل األساسية إلحصائي�ي املعاينة. وكثريًا ما تتقاسم عدة استقصاءات 
أو جوالت اس���تقصائية إطار عينة مش���ترك، وعينة رئيس���ية وتصميم عينة، بل وأحيانًا وحدات معاينة 
مش���تركة. ويف تلك احلاالت فإن األخطاء املتعلقة بعملية املعاينة متيل إىل أن تكون مش���تركة بني هذه 

االستقصاءات وأقل اعتمادًا على املوضوع.
وه���ذا التمييز بني القي���اس والتقدير هو الذي يعطي اختيار القضايا املش���مولة يف هذا   - 3
الفرع جوهرها. فالفصول يف الفرع باء تتناول جانبني هامني من التقدير: إطار العينة الذي حيدد جودة 
تغطية السكان املعنيني ويؤثر يف تكلفة وكفاءة تصميمات العينات اليت ميكن أن توضع؛ وتأثري التصميم 
الذي يوفر قياس���ًا كميًا لتلك الكفاءة وميكن أن يس���اعد يف ربط هيكل التصميم بتكاليف االستقصاء. 
وطبيع���ي أن هن���اك جوانب أخ���رى يف التصميم؛ ولذا يك���ون من املفيد أن تدرس فص���ول هذا الفرع 
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بالرجوع إىل اإلطار املوضوع يف الفرع الس���ابق، وخاصة مناقش���ة املبادئ األساسية والطرائق املتبعة يف 
تصميم العينة واليت وردت يف الفصل الثاين.

ويناق���ش الفص���ل اخلامس بكثري من التفاصيل العملية، مفاهيم العينة الرئيس���ية واإلطار   - 4
الرئيس���ي ألخذ العنية. فتحديد الس���كان الذين جيب أن تعمم عليهم نتائج العينة جانب هام من ختطيط 
االس���تقصاء وتصميمه. لذا يتعني أن يكون الس���كان الذين يس���تقصى عنهم ممثلني يف قالب مادي ميكن 
اختي���ار ن���وع العينات الالزمة منه. وإطار العينة هو ذلك التمثيل. ففي أبس���ط احلاالت ال يكون اإلطار 
إال جمرد قائمة صرحية بكل الوحدات بني السكان، ومع التصميمات األكثر تعقيدًا قد يكون التمثيل يف 
اإلطار ضمنيًا بشكل جزئي، ولكنه يظل ممثاًل لكل الوحدات. ومن الناحية العملية فإن اإلطار املطلوب 
حي���دد بالنس���بة إىل اهليكل املطلوب للعين���ات وإجراء انتقائه���ا. ويف األطر املتع���ددة املراحل اليت تكون 
استقصاءات األسر املعيشية فيها حمددة املناطق يف معظمها، تتناقص موثوقية اإلطار حني نن�زل بالوحدات 
هرميًا. ففي طرف ميثل إطار العينة األوىل اس���تثمارًا رئيس���يًا يستخدم ألجل طويل. ويف الطرف اآلخر 

تتطلب قوائم الوحدات النهائية )كعناوين األسر املعيشية وخاصة األشخاص( حتديثًا متواترًا.
ويتعني ليش���مل إط���ار املرحلة األوىل من املعاينة )الذي يس���مى اإلط���ار األّويل ألخذ   - 5
العينة( كامل سكان وحدات املعاينة األّولية (PSUs). وبعد املرحلة األوىل من االختيار ال تكون قائمة 
الوح���دات مطلوب���ة ألي مرحلة أدىن إال يف إطار وحدات املرحلة األعلى املختارة يف املرحلة الس���ابقة. 
وم���ن أجل االقتصاد والراح���ة ميكن اجلمع بني مرحلة أو أكثر من هذه املهمة، أو تقامسها بني عدد من 
االس���تقصاءات. والعينة اليت تنش���أ عن املراحل املتقامسة تس���مى العينة الرئيسية. واهلدف هو توفري عينة 
مش���تركة من الوحدات هبوطًا إىل مرحلة معينة، ميكن منها تنفيذ مزيد من اختيار العينة تس���تفيد منها 

استقصاءات آحادية. واألهداف من وراء استخدام عينة رئيسية تشمل ما يلي:
التوفري، بتقاسم االستقصاءات املختلفة، يف تكاليف وضع وصيانه أطر العينة وموادها؛ ) أ ( 

ختفيض تكاليف تصميم العينة وانتقائها؛ )ب( 
تبسيط العملية التقنية لسحب عينات فردية؛ )ج( 

تيسري الربط املوضوعي والعملي بني خمتلف االستقصاءات، وخاصة اجلوالت املتعاقبة  ) د ( 
الستمرار االستقصاء؛

تيس���ري وعند الضرورة تقييد ومراقبة س���حب العينات املتعددة ملختلف االستقصاءات  ) ه� ( 
من اإلطار نفسه.

ومن املهم أيضًا إدراك أن العينات الرئيسية هلا من الناحية العملية كذلك أوجه القصور   - 6
اخلاصة هبا:

ميكن أن يكون الوفر يف التكلفة صغريًا حني ال ميكن توس���يع مفهوم العينة الرئيس���ية  ) أ ( 
ليش���مل املراحل الدنيا من أخذ العينة حيث تك���ون الوحدات املعنية أقل ثباتًا وحتتاج 

األطر اخلاصة هبا أو القوائم اخلاصة هبا إىل حتديث متواتر؛
ال ميك���ن احلص���ول على وفر معقول إال إذا اس���تخدمت العينة الرئيس���ية يف أكثر من  )ب( 

استقصاء، ويفضل أن تكون استقصاءات كثرية؛
ويتطلب االس���تخدام الفّعال للعينة الرئيس���ية ختطيطًا طويل األجل وهو ما ال يتحقق  )ج( 

بسهولة يف ظروف البلدان النامية؛
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قد يكون نقص املرونة يف تصميم اس���تقصاءات فردية لتالئم عينة رئيس���ية مش���تركة  ) د ( 
إحدى املشكالت؛

ومن املمكن أن ينطوي رس���م العينات الفردية على زيادة التعقيدات الفنية؛ وعلى أي  ) ه� ( 
حال فثمة حاجة إىل صيانة مفّصلة ودقيقة للوثائق اخلاصة بالعينة الرئيسية.

ومن املمكن أيضًا توس���يع فكرة العينة الرئيس���ية كي تش���مل ال جمرد عينة ولكن جل   - 7
الس���كان يف وحدات العينة األّولية. وهذا هو مفهوم إطار العينة الرئيسي الذي يتناوله الفصل اخلامس. 
فاالس���تثمار يف إطار عينة رئيس���ي تكون له قيمة ال تش���مل األطر املتاحة للس���كان املعنيني بالكامل أو 
ال تش���مل معلومات الختيار العينة بكفاءة وس���هولة. كذلك خيفف استخدام إطار عينة رئيسي القيود 

على نوع وحجم العينات اليت ميكن انتقاؤها من عينة رئيسية أكثر تقييدًا.
ويتناول الفصالن الس���ادس والس���ابع املفهوم اهلام لتأثري التصميم. فتأثري التصميم )أو   - 8
جذره التربيعي الذي يس���مى أحيانًا عامل التصميم( هو قياس ش���امل أخص لألثر على تغري أي تقدير، 
بتعقيدات خمتلفة للتصميم. وهو حيسب يف أي احصائية بأنه نسبة تغريه يف التصميم الفعلي إىل ما كان 
يقوم عليه التغيري مبوجب عينة عش���وائية بس���يطة من احلجم نفسه. وهبذه الطريقة يوفر قدرًا من الكفاءة 
يف التصمي���م. وبأخذ نس���بة تغريه الفعلي إىل التغري يف العينة العش���وائية البس���يطة، يزي���ل تأثري التصميم 
كذلك تأثري العوامل املش���تركة بينهما ومنها مثاًل حجم التقدير ودرجة قياس وتغري الس���كان واحلجم 
الكلي للعينة. وهذا جيعل القياس أكثر “قابلية للنقل” من وضع )استقصاء، تصميم( إىل آخر. وهاتان 
اخلاصيتان لتأثري التصميم - كقياس موجز كقياس قابل للنقل، لكفاءة التصميم - تس���همان يف الفائدة 
الكبرية لالس���تخدام الواسع النطاق للقياس يف أعمال استقصاء العملية. وحلساب وحتليل آثار التصميم 
يف كث���ري م���ن االحصائيات ويف تقدي���رات الفئات الفرعية املختلفة من الس���كان قيم���ة كبرية يف تقييم 

التصميمات احلالية وتصميم عينات جديدة.
ولئ���ن كان حجم تأثري التصمي���م يزيل بالفعل بعضًا من املصادر اهلامة للتغري يف حجم   - 9
أخطاء العينة املش���ار إليها أعاله فإنه ال يزال يعتمد على مالمح أخرى للتصميم، كعدد وطريقة اختيار 
األسر املعيشية أو األشخاص داخل مناطق العينة. ومن املهم قبل أي شئ تذكر أن آثار التصميم ختص 
املتغ���ري أو اإلحص���اء املعين فقط. وال يوج���د تأثري تصميم وحيد يصف كف���اءة العينة يف تصميم بعينه. 
فللتصمي���م الواح���د أنواع خمتلفة للغاي���ة لتأثري التصميم، وهذا بالفعل ش���أن التقديرات املختلفة للمتغري 
الواحد على فئات فرعية خمتلفة من السكان. وهذا التنوع يف قيم تأثري التصميم بني االستقصاءات ويف 
داخلها يتضح من نطاق النتائج التجري�بية، اليت تش���مل أنواع خمتلفة من املتغريات من 10 اس���تقصاءات 

يف 6 بلدان، معروضة يف الفصل السابع.
 

مقّدمـة





الفصل اخلامس
 تصمـيم أطـر املعاينة الرئيسية والعــينات الرئيـسية

الستقصاءات األسـر املعيشية يف البلدان النامية

ه�ان�ز ب�يترسون
 اإلحصاءات السويدية

ستوكهومل، السويد

نبـذة خمتـصرة
يتناول هذا الفصل القضايا املتعلقة بتصميم أطر املعاينة الرئيس���ية واملعاينة الرئيس���ية. وتلي املقّدمة عدة 
فروع. ويقّدم الفرع باء موجزًا ألس���باب وضع واس���تخدام أطر املعاينة الرئيس���ية والعينات الرئيسية؛ 
ويتضمن الفرع جيم مناقش���ة للقضايا األساس���ية يف أطر املعاينة الرئيس���ية؛ ويغطي الفرع دال العينات 
الرئيس���ية ويتن���اول القرارات اهلامة اليت تتخذ خالل مرحلة التصمي���م )اختيار وحدات املعاينة األّولية، 

وعدد مراحل أخذ املعاينة، والتقسيم إىل طبقات، وتوزيع العينة على الطبقات، وما إىل ذلك(.
املصطلحات الرئيسية: إطار املعاينة الرئيسية، والعينة الرئيسية، وتصميم العينة، والعينة املتعددة املراحل.

مقّدمة ألف - 
تق���وم مكاتب اإلحصاءات الوطنية يف البلدان النامي���ة عادة بتوفري اإلحصاءات الوطنية   - 1
“الرمسي���ة”، وعليه���ا يف أدائها ه���ذا الدور أن تبحث يف نطاق عريض م���ن االحتياجات للمعلومات يف 
جماالت اإلحصاءات الدميغرافية االجتماعية واالقتصادية. وهي تس���تخدم مصادر بيانات خمتلفة وطرائق 
خمتلفة جلمع البيانات. وقد تتوافر البيانات والسجالت اإلدارية إىل حد ما ولكن تظل اإلحصاءات بالعينة 
دائمًا طريقة مهمة للتجميع. ومعظم املكاتب يف البلدان النامية تضطلع بعدة إحصاءات كل عام. وبعض 
هذه االس���تقصاءات )مثل دراسة قياس مستويات املعيشة، واالستقصاء الدميغرايف والصحي، واستقصاء 
جمموع���ة املؤش���رات املتع���ددة( موحدة تقريبًا من حي���ث التصميم بينما بعضها اآلخر “يفصل حس���ب 
الطلب” كي يالئم احتياجات وطنية خاصة. وقد حفزت احلاجة إىل ختطيط وتنسيق عمليات االستقصاء 
اجلهود الرامية إىل إدماج االستقصاءات يف برامج استقصاء األسر املعيشية. وقد حّلت حمل اجلدولة اآلنية 
لالستقصاءات يف الوقت احلاضر يف كثري من مكاتب اإلحصاءات الوطنية طائفة كبرية من اخلطط تشمل 
االس���تقصاءات فيها مواضيع خمتلفة وجترى بصفة مستمرة أو على فترات منتظمة. ويؤدي برنامج األمم 

املتحدة للقدرات الوطنية على استقصاء األسر املعيشية دورًا هامًا يف هذه العملية.
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ويتيح أي برنامج الستقصاء األسر املعيشية إدماج تصميم وعمليات االستقصاء بعدة   - 2
طرق. وميكن استخدام املفاهيم والتعاريف نفسها يف املتغريات اليت حتدث يف عدة استقصاءات. ويؤّمن 
تقاسم املوظفني واملرافق اخلاصة باالستقصاء بني االستقصاءات فعالية استخدام املوظفني واملرافق. وقد 
يش���مل اإلدماج كذلك اس���تخدام أطر معاينة مش���تركة وعينات مش���تركة بني مجيع االستقصاءات يف 
برنامج االس���تقصاءات. ووضع إطار معاينة رئيسي وعينة رئيسية لالستقصاءات يكون يف غالب جزًءا 

هامًا من أي برنامج متكامل الستقصاء األسر املعيشية.
واس���تخدام إطار معاينة رئيسي مش���ترك لوحدات املنطقة من أجل املرحلة األوىل من   - 3
مجع العينات حيس���ن كفاءة التكاليف يف االس���تقصاءات يف أي برنامج اس���تقصاء لألسر املعيشية. ويف 
العادة تكون تكلفة وضع إطار معاينة جيد تكلفة عالية، وييس���ر وضع برنامج اس���تقصاء مستمر توزيع 

املكاتب اإلحصائية الوطنية لتكاليف وضع إطار معاينة لعدة استقصاءات.
وميكن التقّدم بتقاس���م التكلفة خطوة لألمام إذا اختارت االستقصاءات عينات لتكون   - 4
عينات فرعية من عينة رئيس���ية مش���تركة ختتار من إطار العينة الرئيسي. واستخدام عينة رئيسية لكل أو 
معظم االس���تقصاءات يقلل تكاليف اختيار العينة وإعداد أطر العينات يف املرحلتني الثانية والالحقة من 
االختيار لكل اس���تقصاء. وهذه امليزات يف التكلفة مع إطار العينة الرئيسي والعينة الرئيسية تنطبق أيضًا 
على االس���تقصاءات الظرفية غري املتوقعة اليت جترى يف فترة برنامج االس���تقصاء، وكذلك أيضًا يف حالة 

عدم وجود برنامج رمسي لالستقصاء يف مكاتب اإلحصاءات الوطنية.
ويتناول هذا الفصل القضايا املتعلقة بتصميم أطر املعاينة الرئيس���ية والعينات الرئيس���ية   - 5
الستقصاءات األسر املعيشية. ودليل األمم املتحدة املعنون برنامج األمم املتحدة للقدرات الوطنية على 
اســـتقصاء األسر املعيشـــية )األمم املتحدة، 1986( يتضمن وصفًا جيدًا لشىت خطوات عملية تصميم 
وإعداد وصيانة إطار رئيسي للمعاينة وعينات رئيسية. ويتضمن الدليل مرفقًا به عدة دراسات إفرادية. 

ويشار على القارئ املهتم بالرجوع إىل ذلك املنشور لالطالع على معاجلة مفّصلة للموضوع.

أطر املعاينة الرئيسية والعينات الرئيسية: عرض جممل باء - 

أطر املعاينة الرئيسية  - 1
على حنو الوصف الوارد يف الفصل الثاين فإن عينات األس���ر املعيشية يف البلدان النامية   - 6
ختت���ار ع���ادة على عدة مراحل ألخذ العينة. ووحدات املعاينة اليت تس���تخدم يف املرحلة األوىل تس���مى 
وحدات املعاينة األّولية (PSUs). وهذه الوحدات وحدات منطقة. قد تكون أقس���ام إدارية فرعية مثل 
الدوائ���ر أو األحي���اء أو تكون مناطق حملية لغرض حمدد مثل مناطق تعداد الس���كان (EAs). وتش���تمل 
املرحل���ة الثانية على عينة من وح���دات املعاينة الثانوية تنتقى من بني وح���دات املعاينة األّولية املختارة. 
وتسمى وحدات معاينة املرحلة األخرية من املعاينة املتعددة املراحل، وحدات املعاينة النهائية. أما إطار 
املعاينة وهو قائمة بالواحدات ختتار منها العينة - فهو الزم لكل مرحلة من مراحل االختيار يف املعاينة 
املتعددة املراحل. وإطار املعاينة لوحدات املرحلة األوىل جيب أن يشمل جمموع السكان الذين يشملهم 
االس���تقصاء، على س���بيل احلصر ودون تداخل، أما أطر معاينة املرحلة الثانية فتلزم فيها فقط الوحدات 

األّولية املختارة يف املرحلة السابقة.
فإذا كانت وحدات املعاينة األّولية وحدات إدارية، قد توجد قائمة هبذه الوحدات أو   - 7
ميكن أن تركب هذه القائمة بس���هولة من الس���جالت اإلدارية لتستخدم إطارًا للمعاينة. وهذه القائمة 
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الظرفي���ة للوح���دات األّولية ميكن إعدادها يف كل مناس���بة على حدة يلزم فيه���ا وجود عينة. ومع ذلك 
فعندما توجد سلس���لة من اس���تقصاءات على مدى فترة، يكون من األحس���ن إعداد وحفظ إطار عينة 
رئيسي يسهل الرجوع إليه يف كل مناسبة. وميكن أن تكون وفورات التكلفة كبرية إذا قورنت باإلعداد 
الظريف ألطر املعاينة لكل مناس���بة. كذلك فإن كون اإلطار يس���تخدم يف عدد من االستقصاءات يسهل 

ضبط تكاليف الوضع والصيانة وترجيع إنفاق املوارد على حتسينات جودة اإلطار.
وإطار املعاينة الرئيس���ي هو يف األساس قائمة بوحدات مناطق تغطي البلد بأسره. وقد   - 8
تتوافر لكل وحدة املعلومات عن التصنيف احلضري/الريفي وحتديد وحدات ذات مستوى أعلى )وعلى 
سبيل املثال الدائرة أو املقاطعة اليت تنتمي إليها الوحدة(، وعدد السكان ورمبا خصائص أخرى. والبد 
أن تكون لكل وحدة منطقة معلومات عن حدود الوحدة. وإطار املعاينة الرئيس���ي لألس���ر املعيش���ية يف 
مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية، على س���بيل املثال يتألف من قائمة مبا يقارب 000 11 قرية. ولكل 
قرية معلومات عن عدد األس���ر املعيش���ية وعدد اإلناث وعدد الذكور وما إذا كانت القرية حضرية أو 
ريفية )واألقسام الفرعية اإلدارية للمناطق احلضرية تسمى أيضًا قرى( ومعلومات عن كل دائرة وإقليم 

تنتمي إليه القرية. كذلك هناك معلومات عما إذا كانت القرية يسهل الوصول إليها برًا.
وأكثر أنواع أطر املعاينة الرئيس���ية شيوعًا هو اإلطار الذي تستخدم فيه مناطق التعداد   - 9
وحدات إطار أساس���ية. ويف العادة تتوافر معلومات عن كل وحدة تربطها بالوحدات ذات املس���توى 
األعلى )األقس���ام اإلدارية الفرعية(. ومن أطر املعاينة هذه يسهل اختيار عينات مناطق التعداد مباشرة. 
وم���ن املمكن أيضًا اختيار عينات األقس���ام اإلدارية الفرعية واختيار العين���ات من مناطق التعداد داخل 

األقسام الفرعية املختارة.
وإلطار العينة الرئيسي احلديث الذايت املرونة، مزايا غري مزايا التكلفة وجوانب النوعية   - 10
املشار إليها أعاله. فهو ييسر سرعة وسهولة اختيار العينات باالستقصاءات من أنواع خمتلفة وقد ي�ليب 
احتياج���ات خمتلف���ة للعينات من االس���تقصاءات. ومن امليزات األخرى أن اإلط���ار اجليد احلفظ تكون 
ل���ه قيمة لتعدادات الس���كان املقبلة. فالتعداد نفس���ه يتطل���ب إطارًا مماثاًل لإلطار الذي سيس���تخدم يف 
اس���تقصاءات األسر املعيش���ية. أما مهمة وضع إطار تعداد فاألرجح أن تكون أسهل كثريًا إذا استخدم 
إط���ار معاينة رئيس���ي جيد احلفظ إىل فترة ما ب���ني التعدادات. والوضع األمثل هو الذي خيطط فيه إطار 

املعاينة الرئيسي اجلديد ويشّكل أثناء التعداد مث حيدث بالكامل خالل تعدادات السكان التالية.

املعاينة الرئيسية  - 2
ميكن من إطار املعاينة الرئيسي اختيار عينات الستقصاءات خمتلفة مستقلة متامًا. ومع   - 11
هذا ففي أحوال كثرية تنجم مزايا هامة عن اختيار عينات كبرية وعينة رئيسية مث اختيار عينة فرعية من 
هذه العينة الرئيسية الستخدامها يف استقصاءات خمتلفة )ولكن مترابطة(. وقد قررت مكاتب إحصاءات 

وطنية خمتلفة إعداد عينة رئيسية لتلبية احتياجات استقصاءاهتا لألسر املعيشية.
والعين���ة الرئيس���ية هي عينة ميكن أن ختت���ار فيها عينات فرعية لتلبي���ة احتياجات أكثر   - 12
من اس���تقصاء أو جولة اس���تقصائية )األمم املتحدة، 1986( وهذه ميكن أن تتخذ عدة أشكال. فالعينة 
الرئيسية ذات التصميم البسيط والعام إىل حد ما هي العينة اليت تتألف من وحدات استقصاءات أّولية، 
حيث تكون تلك الوحدات مناطق تعداد. وتستخدم العينة الختيار معاينة من مرحلتني، تكون وحدات 

املعاينة يف املرحلة الثانية وحدات إسكان أو أسر معيشية.
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وميكن تنفيذ العينات الفرعية بطرق خمتلفة كثرية. فالعينة الفرعية على املستوى األّويل   - 13
)من وحدات العينة األّولية( تعطي عينة فرعية فريدة من وحدات املعاينة األّولية يف العينة الرئيسية لكل 
اس���تقصاء، أي أن تكون لكل اس���تقصاء عينة خمتلفة من مناطق التعداد. والعينة الفرعية على املس���توى 
الثانوي تعطي عينة فرعية من وحدات اإلس���كان من كل وحدة معاينة أّولية يف العينة الرئيس���ية، أي أن 
كل استقصاء تكون له العينة نفسها من مناطق التعداد ولكن عينات خمتلفة من وحدات السكن داخل 
منطقة التعداد. وميكن تنفيذ العينة الفرعية بش���كل مس���تقل، أو ميكن استخدام نوع من عمليات اختيار 
منظم���ة لضم���ان أن يكون التداخل بني العينات على املس���توى املطلوب. وهناك طريقة أخرى الختيار 
العينات من العينة الرئيس���ية وهي اختيار نس���خ مكررة مستقلة من العينة، وميكن اختيار إحدى العينات 
املكررة أو عدة عينات مكررة لتكون عينة فرعية يف كل اس���تقصاء. وهذا التش���كيل يتطلب أن تتألف 

العينة الرئيسية منذ البداية من جمموعة من النماذج املكررة املستقلة بالكامل.
ويس���تطيع أي مكت���ب إحص���اءات وطين أن جي���ين فوائد مجة من حي���ث التكلفة من   - 14
اس���تخدام  عينة رئيس���ية. فتكلفة اختيار وحدات معاينة رئيس���ية تتقاس���م بني مجيع االستقصاءات اليت 
تس���تخدم عينة رئيس���ية، وبذا تنخفض تكاليف اختيار عينة لكل اس���تقصاء. وملا كان اختيار وحدات 
العينة الرئيسية يف األساس عملية مكتبية )خاصة إذا وجد إطار معاينة رئيسي( فإن الوفورات يف التكلفة 
يف هذه املرحلة قد تكون متواضعة. وتتحقق وفورات يف التكلفة أكرب كثريًا حني تتقاسم تكاليف إعداد 
اخلرائط ووضع األطر للعينات الفرعية من وحدات س���كنية داخل العينة الرئيس���ية، بني االستقصاءات. 
ويف العادة يكون العمل امليداين الالزم لوضع أطر للعينات الفرعية عماًل شاماًل، وتنخفض التكلفة لكل 
استقصاء يف هذا العمل امليداين اخنفاضًا تناسبيًا تقريبًا مع عدد االستقصاءات اليت تستخدم إطار العينة 

الفرعية ذاته.
ويف بع���ض البل���دان جتعل الصعوبات والتكاليف املتعلقة بالس���فر يف امليدان من األوفر   - 15
تعي���ني القائمني باملقاب���الت داخل وحدات املعاينة األّولية يف العينة الرئيس���ية أو بالقرب منها وإقامتهم 
هن���اك طوال فترة االس���تقصاء. ويف تلك احلالة تس���تخدم وحدات معاينة أّولية كبرية نس���بيًا. وحينئذ 
يتحقق هناك كسب واضح من استخدام عينة رئيسية ثابتة من كل وحدة معاينة أّولية بداًل من اختيار 
عينة جديدة لكل اس���تقصاء ومن االضطرار إلعادة توزيع القائمني باملقابالت أو تعيني عدد جديد من 

القائمني باملقابالت.
واس���تخدام وح���دات معاينة رئيس���ية واح���دة يقلل الوق���ت الذي يس���تغرقه البدء يف   - 16
االس���تقصاءات يف املنطق���ة. ويف كث���ري من البلدان النامي���ة حيتاج القائم باملقابل���ة إىل أن يؤمن احلصول 
عل���ى إذن من الس���لطات اإلقليمية واملحلية بإجراء املقابالت يف املنطق���ة. ويف بلدان مثل مجهورية الو 
الدميقراطية الشعبية وفييت نام، على سبيل املثال حيتاج األمر للحصول على تصاريح أن تطلب من عدة 
مس���تويات إدارية ن�زواًل إىل مس���توى رئيس القرية. والوقت الالزم هلذه العملية “للتهيؤ للعمل” يقل 

كثريًا حني تكون املناطق نفسها مستخدمة لعدة إحصاءات.
واس���تخدام وحدات العينة األّولية يف املعاينة الرئيسية الواحدة لعدة استقصاءات يقلل   - 17
الوقت الذي يس���تغرقه القائم باملقابلة للحصول على األس���ر املعيشية. وحني تتوافر خرائط وأطر معاينة 
فرعية ذات جودة عالية، يستطيع القائم باملقابلة أن ميسح املنطقة سريعًا، ويف بعض احلاالت رمبا يكون 
قد عمل يف املنطقة أثناء استقصاء سابق. وقد يلجأ إىل ترقيم دائم للوحدات السكنية لتيسري التوجه يف 
املنطق���ة. وهذا هو ما مت يف بعض العينات الرئيس���ية: ويصف توري���ن وتورين )1987( احلالة يف العينة 

الرئيسية يف بنغالديش.
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والعينة الرئيسية تيسر وجود عينات متراكبة يف استقصاءين أو أكثر. وهذا يتيح إدماج   - 18
البيانات على الصعيد األدىن عن طريق ربط بيانات األس���ر املعيش���ية من االس���تقصاءات. غري أن هناك 
خطر اآلثار الس���لبية على جودة نتائج االس���تقصاء عندما تس���تخدم وحدات العينة عدة مرات. فاألسر 
املعيش���ية املش���اركة يف عدة جوالت من أي استقصاء أو يف عدة استقصاءات قد تتخوف من املشاركة 

أو قد تكون أقل رغبة يف إعطاء إجابات دقيقة لالستقصاءات الالحقة.
وهكذا تكون هناك ميزات للعينة الرئيسية )التكاليف واإلدماج والتنسيق( لالستقصاءات   - 19
املنتظم���ة يف أي برنامج لالس���تقصاء. كذلك تتيح العينة الرئيس���ية املطبق���ة أن تكون مكاتب اإلحصاء 
الوطنية أكثر اس���تعدادًا إلجراء العينات لالس���تقصاءات الظرفية: فيمكن اختيار العينات الفرعية سريعًا 

من العينة الرئيسية عندما تكون الزمة الستقصاءات ظرفية.
ومي���زات العينات الرئيس���ية واضحة جبالء ولكن هناك بع���ض العيوب أو بعض أوجه   - 20
القص���ور. فتصمي���م العينة الرئيس���ية ميثل دائمًا حاًل وس���طًا بني خمتلف متطلبات التصميم الناش���ئة عن 
االس���تقصاءات يف الربنامج. وتناسب العينة الرئيسية االس���تقصاءات اليت هلا متطلبات تصميم متساوقة 
بشكل معقول فيما يتعلق مبجال التقديرات وتوزيع السكان املستهدفني داخل تلك املناطق. والتصميم 
املختار للعينة الرئيس���ية يناسب عادة معظم االستقصاءات يف برنامج االستقصاء بشكل معقول ولكن، 
ال ش���ئ كام���ل. فتصميم العينة الرئيس���ية يفرض قي���ودًا ومتطلبات )تتعلق حبج���م العينة واملجموعات 
والطبقات، إخل( يف االستقصاءات الفردية اليت قد تكون أحيانًا عصية على االستيعاب. وهذا يسفر عن 

بعض اخلسائر يف الكفاءة يف االستقصاءات الفردية.
كذلك توجد اس���تقصاءات هلا متطلبات تصميم خاصة ال تس���مح للعينة الرئيس���ية أن   - 21

تستوعب على االطالق، وهذه مها:
االس���تقصاءات اليت تس���تهدف مناطق إقليمية أو حملية معينة حيث يلزم وجود عينة كبرية   •
من منطقة صغرية )وعلى س���بيل املثال االس���تقصاءات املس���تخدمة يف تقدير آثار مشروع 

إمنائي يف منطقة حملية(. 
االس���تقصاءات ال���يت تس���تهدف فئات س���كانية فرعية موزع���ة توزيعًا غري متس���او )مثل   •

اجلماعات اإلثنية(.
ومن أمثلة النوع األول اس���تقصاء زارعي األفي���ون اليت جترى بانتظام يف بعض املناطق   - 22
يف أرب���ع مقاطع���ات مشالية يف مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية. والغرض هو تقيي���م التقّدم املحرز يف 
مش���روع حكومة الو الرامي إىل احلد من زراعة األفيون. ويف هذه احلالة، ملا كانت العينة الرئيس���ية يف 
الو ال تستطيع تلبية الطلبات على تصميم العينة، اختريت عينة منفصلة لالستقصاء. )وكان البديل هو 
اس���تخدام وحدات املعاينة األّولية يف العينة الرئيس���ية يف املقاطعات األربع واختيار وحدات عينة أّولية 

إضافية من إطار العينة الرئيسي(.
ويف بعض احلاالت يكون الوفر يف تكاليف عينة رئيسية غري متحقق بالكامل. فألخذ   - 23
عينة فرعية من عينة رئيسية لتناسب االحتياجات املحددة الستقصاء فردي بعينه مث حساب احتماالت 
االختي���ار بدق���ة يقتضي األمر مهارات تقنية. وهذه ميكن أن تك���ون عملية أكثر تعقيدًا من اختيار عينة 
مس���تقلة. وملا كان إحصائيو املعاينة نادرين يف كثري من مكاتب اإلحصاءات الوطنية يف البلدان النامية 
ويعوق ذلك استخدام عينة رئيسية أو، يف الواقع، يعوق وضع عينة رئيسية. وهناك أمثلة لعينات رئيسية 

مل تستغل بالقدر الكايف بسبب عدم كفاءة العينة يف مكتب اإلحصاء الوطين.
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اخلالصة واالستنتاج  - 3
ميكن تلخيص املزايا والعيوب وأوجه القصور اليت تناولناها آنفًا على النحو التايل:  - 24

إطار املعاينة الرئيسية:
كف���اءة التكلفة تيس���ر للمكاتب اإلحصائية الوطنية توزي���ع التكاليف الالزمة لوضع إطار   •

عينة على عدة استقصاءات.
تتحسن اجلودة عادة عن أطر العينات الظرفية ألن من األسهل التحريض على االستثمارات   •

يف حتسني اجلودة يف إطار سوف يستخدم لفترة أطول.
يبّس���ط اإلطار العملية التقنية ألخذ عينات فردية، وييس���ر سرعة وسهولة اختبار العينات   •

الستقصاءات من خمتلف األنواع.
لو حوفظ على اإلطار جيدًا تكون له قيمة كبرية يف تعدادات السكان التالية.  •

العينة الرئيسية:
وفورات التكلفة:  •

تتقاس���م تكاليف اختيار وحدات العينة الرئيس���ية بني مجيع اإلحصاءات باستخدام   •
العينة الرئيسية.

تتقاس���م تكاليف إعداد اخلرائط وأطر املعاينة الفرعية للوحدات الس���كنية أو األسر   •
املعيش���ية بني اإلحصاءات باس���تخدام العينة الرئيسية، ومع ذلك حتتاج أطر العينات 
الفرعي���ة إىل حتدي���ث دوري إلضافة التش���كيل اجلدي���د وإزالة الوحدات الس���كنية 

املتهدمة.
يتعني وضع الكس���ب الواضح من استخدام العينة الرئيسية يف حالة احتياج القائمني   •
باملقابالت إىل التواجد يف وحدات املعاينة األّولية أو بالقرب منها بس���بب صعوبات 

وارتفاع التكاليف فيما يتصل بالسفر يف امليدان.
عمليات أكثر كفاءة:  •

اس���تخدام وحدات العينة األّولية يف العينة الرئيس���ية الواحدة لعدة اس���تقصاءات يف   •
املنطقة وكذلك الوقت الذي يستغرقه القائم باملقابلة يف العثور على املستجيب�ني.

العينة الرئيسية تيسر سرعة وسهولة اختيار العينات، فيمكن اختيار بيانات فرعية من   •
العينة الرئيسية سريعًا عندما تكون الزمة الستقصاءات ظرفية.

التكامل:  •
كون العينة الرئيس���ية تيس���ر احلصول على عينات متراكبة يف اس���تقصاءين أو أكثر،    •

يوفر التكامل يف البيانات من االستقصاءات.
أوجه القصور والعيوب:  •

العينة الرئيس���ية ال تناسب مجيع االس���تقصاءات، ففي بعض احلاالت يواجه مكتب   •
اإلحصاءات الوطين حاالت أثناء برنامج االستقصاء تنشأ فيها احتياجات غري متوقعة 

لالستقصاء، وال ميكن تلبيتها بعينة رئيسية )وهذا قصور وليس يف الواقع عيبًا(.



75تصميم أطر املعاينة الرئيسية والعينات الرئيسية 

عندما يعاد اس���تخدام وحدات العينة، وخاصة على مس���توى األسرة املعيشية، تنشأ   •
هناك خماطر من التحيز الناجم عن آثار التكيف وعن زيادة عدم االس���تجابة بسبب 

عبء الردود املتراكم.
اس���تمرار عملية أي عينة رئيس���ية يتطلب مهارات يف أخذ العينات قد ال تتوافر يف   •

مكتب اإلحصاءات الوطين.

االستنتاج
واض���ح أن أط���ر العينات الرئيس���ية والعينات الرئيس���ية تتميز بس���مات جذابة. ومن   - 25
املس���تصوب أن يكون لدى كل مكتب إحصاء وطين إطار للعينات الرئيس���ية جيد احلفظ ميكن أن يليب 
احتياجات أسرة املعيشية بغض النظر عما إذا كانت استقصاءات منظمة يف برنامج استقصاء أو كانت 
جترى بطريقة ظرفية. وس���ريى الكثري من مكاتب اإلحصاء الوطنية أن من املفيد اختاذ اخلطوة األخرى 

وهي تصميم واستخدام عينة رئيسية جلميع أو ملعظم األسر املعيشية.

تصميم إطار املعاينة الرئيسية جيم - 
حيدد الربنامج الوطين الس���تقصاء األس���ر املعيش���ية الطلبات على إطار املعاينة الرئيسي   - 26
وتصميم العينة الرئيس���ية، وعلى س���بيل املثال م���ن حيث العدد املتوقع لعينات تغطية الس���كان وحجم 
العينات وتقس���يمها إىل طبق���ات. وتتوقف كيفية تلبية هذه الطلب���ات يف أعمال التصميم على ظروف 
إعداد اإلطار يف البلد. وأهم عامل هو توافر البيانات واملواد األخرى اليت ميكن اس���تخدامها يف رس���م 
اإلط���ار. وتناقش بإجي���از يف الفرع واحد أدناه أنواع البيانات واملواد الالزمة ومش���اكل اجلودة اليت قد 

توجد يف البيانات.
وبع���د تقيي���م البيان���ات واملواد املتاح���ة، يتعني أن يق���رر للمكت���ب اإلحصائي الوطين   - 27

اخلصائص األساسية إلطار املعاينة الرئيسي فيما يتعلق مبا يلي:
تغطية إطار املعاينة الرئيسي )انظر الفرع 2(  •

أي وح���دات يف املنطقة اليت تس���تخدم وح���دات لإلطار يف إطار املعاينة الرئيس���ي )انظر   •
الفرع 3(

ما هي املعلومات عن وحدات اإلطار اليت جيب أن تدرج يف إطار املعاينة الرئيس���ي )انظر   •
الفرع 4(

ووجود وثائق كاملة جيدة التنس���يق لإلط���ار إىل جانب اإلجراءات الواضحة لتحديثه   - 28
أمر بالغ األمهية لكفاءة استخدام اإلطار )انظر الفرع 5(.

البيانات واملواد: تقييم اجلودة  - 1
أهم مصدر للبيانات واملواد هو عادة آخر تعداد للسكان. وهذا أمر واضح يف احلالة اليت   - 29
يزمع فيها مكتب اإلحصاءات الوطين اس���تخدام مناطق تعداد الس���كان وحدات لإلطار. ولكن حىت لو 
استخدمت وحدات )إدارية( أخرى فاحلاجة تدعو عادة إىل بيانات عن السكان واألسر أو األسر املعيشية 
من تعدادها. واألدوات األساس���ية من تعداد الس���كان هي قوائم مناطق التعداد مع عد الس���كان واألسر 
املعيشية وخرائط ختطيطية ملناطق التعداد. كذلك توجد خرائط للمناطق األكرب )الدوائر واألقاليم( تعّلم 
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عليه���ا مناطق التعداد. ويف العادة حت���دد مناطق التعداد برمز يب�ني التصنيف احلضري/الريفي والتقس���يم 
اإلداري والتقس���يم الفرع���ي الذي ينتمي إليه. ويف بعض األحيان يب����ني الرمز أيضًا ما إذا كانت منطقة 

التعداد تشمل سكان مؤسسات )أي يعيشون يف ثكنات عسكرية أو بيوت للطلبة أو ما إىل ذلك(.
وتتفاوت جودة ومواد تعداد السكان تفاوتًا كبريًا من بلد إىل آخر. وينطبق هذا بوجه   - 30
خ���اص عل���ى اخلرائط. فبعض البلدان مثل جنوب أفريقيا أصبحت خرائ���ط مناطق التعداد لديها رقمية 
خمّزن���ة يف قواع���د بيانات بينما يف بلدان أخرى مثل مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية ال توجد خرائط 
جيدة على اإلطالق. ويف بعض البلدان تكون خرائط مناطق التعداد يف الغالب ختطيطية للغاية ويصعب 
استخدامها يف امليدان. وملا كانت مناطق التعداد ميكن أن تتألف بالفعل من قوائم للمواقع املحلية أكثر 
منها من وحدات مس���احية مضبوطة فقد ال تغطى يف تلك األطر التجمعات الس���كانية املبعثرة خارج 
املواقع املدرجة. ومن املشاكل اخلاصة املتعلقة بالنوعية واليت تثري القلق إىل حد ما بالنسبة لواضع اإلطار، 
صعوبة استرجاع مواد التعداد وخاصة اخلرائط. وقد تكون اخلرائط جيدة النوعية ولكن ذلك ال جيدي 
وإن كان من الصعب استرجاعها. ولكنه ال يزال من الشائع من املحفوظات بعد التعداد، وأحيانًا بغري 
ترتيب سليم، فإن ذلك جيعل من الصعب العثور عليها. كما أن من الشائع أيضًا أن تكون بعض خرائط 

مناطق التعداد غري موجودة يف سجل املحفوظات.
وبصفة عامة فإن نوعية مواد التعداد تتدهور مبرور الوقت. وهذا بالتحديد هو احلال يف   - 31
عد السكان يف مناطق التعداد حيث تؤثر اهلجرة والنمو السكاين على مناطق التعداد بشكل غري متساو. 
كذلك فالتغيريات يف الوحدات اإلدارية مثل التغيريات يف احلدود، أو تقس���يم أو دمج الوحدات تؤدي 
إىل أن تصب���ح معلوم���ات التعداد عتيقة وتصبح معلومات التعداد عتيق���ة بالضرورة إذا كان آخر تعداد 

للسكان قد أجري قبل سبع أو مثان سنوات.
فيجب أن تكون أول خطوة يف تصميم إطار العينة الرئيس���ي هي حتديد وتقييم املواد   - 32
املختلفة لرس���م اإلطار، وال يش���مل ذلك مواد التعداد فحسب بل واملواد والبيانات األخرى: حىت وإن 
كان تعداد الس���كان س���يصبح املصدر الرئيسي للمواد، فهناك مصادر أخرى ميكن أن تلزم لتحديث أو 
استكمال بيانات التعداد. واألسئلة اليت يتعني أن تطرح هي: ما هي البيانات أو املواد املتاحة وما مدى 
دقته���ا ؟ وما م���دى دقة وما مدى تواتر حتديثها ؟ فاخلرائط يتعني تقييمه���ا فيما يتعلق مبقدار تفاصيلها 
ومدى حدود التقس���يمات اإلدارية الفرعية. وينبغي أن تبذل اجلهود لتقدير نس���بة اخلرائط التخطيطية 

ملناطق التعداد اليت تستويف معاي�ري اجلودة الالزمة.
ويف هذه املرحلة من العمل من الضروري أيضًا احلصول على وصف دقيق وتام للبنية   - 33

اإلدارية للبلد أو إعداد هذا الوصف مع قائمة حديثة ألقسام البلد اإلدارية وتقسيماته الفرعية.

تقرير التغطية إلطار العينة الرئيسي  - 2
من القرارات املبكرة اليت يتعني اختاذها ما يتعلق بتغطية إطار العينة الرئيسية. فهل ينبغي   - 34
أن تس���تبعد م���ن اإلطار بعض املناطق الس���كانية النائية أواملتناثرة ؟ فقرار معظ���م البلدان بأن تتم تغطية 
وطنية كاملة يف إطار املعاينة الرئيس���ي قرار حكيم عمومًا ألنه حني تس���تبعد مناطق سكانية معينة نائية 
متناثرة، من االستقصاءات العادية يف الربنامج، فإهنا تظل تشّكل أوضاعًا حتتاج إىل أن يغطي استقصاء 
ظريف تلك املناطق. ومث حالة خاصة تشمل اجلماعات البدوية وقبائل اجلبال اليت يصعب أخذ عينة منها 
كما يصعب الوصول إليها يف العمل امليداين. وهذه الفئات تس���تبعد من الس���كان املستهدفني يف برامج 

استقصاء األسر املعيشية يف بعض البلدان.
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كذل���ك يتع���ني البت يف تغطية الفئات الس���كانية يف املؤسس���ات. فف���ي بعض البلدان   - 35
تعرف املؤسس���ات الكبرية بأهنا مناطق تعداد خاص )املدارس الداخلية واملستشفيات الكبرية والثكنات 
العس���كرية وبيوت عمال املناجم(. فمن الس���هل يف تلك احلالة استبعاد هذه املناطق من اإلطار. غري أنه 
م���ن األفض���ل عمومًا االحتفاظ هبذه الوحدات يف اإلطار، ومن مث يتس���ع املكان لق���رارات بالتغطية يف 

االستقصاءات يف املستقبل.

تقرير الوحدات األساسية يف اإلطار  - 3
وحدات اإلطار هي وحدات املعاينة املدرجة يف إطار املعاينة الرئيسية. ووحدات اإلطار   - 36
األساس���ية هي الوحدات األدىن مس���توى يف إطار املعاينة الرئيسي. وبصفة عامة فإن من املستصوب أن 
تكون وحدات اإلطار األساس���ي مناطق صغرية تس���مح بتجميع للوح���دات يف وحدات عينة أكرب إذا 

تطلبت ذلك بعض اعتبارات تكلفة االستقصاء.
وغالبًا ما تكون مناطق تعداد الس���كان هي أفضل اختيار لوحدات اإلطار الرئيس���ي.   - 37
فمناط���ق التع���داد هلا ميزات ع���دة باعتبارها وحدات إطار رئيس���ي. ويتم تعليم مناط���ق التعداد هبدف 
احلصول على مناطق متس���اوية احلجم تقريبًا من حيث الس���كان الذين يكونون ميزة يف بعض حاالت 
أخ���ذ العينة. فمناطق التعداد حتدد على اخلريطة، وتس���تكمل اخلريطة ع���ادة بوصف للحدود. وتتوافر 
يف العادة خرائط أساس���ية تبني موقع مناطق التعداد داخل األقس���ام اإلدارية. وتصدر قوائم حموسبة من 
مناطق التعداد أثناء تعداد الس���كان، وميكن اس���تخدام هذه القوائم باعتباره���ا نقطة البداية لوضع إطار 
معاينة رئيسي. وهناك الكثري من املزايا لصاحل استخدام مناطق التعداد وحدات لإلطار، ولكن قد تؤدي 

مشاكل اجلودة املتعلقة باألنواع اليت تناوهلا الفرع 1، يف بعض احلاالت، إىل حلول أخرى.
وهن���اك يف بع���ض البلدان تقس���يمات فرعية إداري���ة تكون من الصغر مب���ا يكفي ألن   - 38
تصبح وحدات إطار رئيسي، وقد تكون هناك حاالت هلذه الوحدات فيها ميزات على مناطق التعداد 
بوصفها وحدات إطار رئيس���ي، كاحلاالت اليت تنطوي على إطار املعاينة الرئيسي املوجود لدى مركز 
اإلحص���اءات الوطين يف مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية. فقد اعتربت مناط���ق التعداد وحدات إطار 
أساسي ولكن ُوجد أن وثائق مناطق التعداد يصعب استرجاعها وهي عمومًا ذات نوعية رديئة إىل حد 
ما مما يصعب معه تتبع حدود املنطقة يف امليدان. ويف هذه احلالة تقرر استخدام القرى كوحدات لإلطار 
الرئيس���ي، والقرى يف مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية هي وحدات إدارية واضحة املعامل. ومع ذلك 
فهي ليست وحدات منطقة باملعىن الكامل. فاحلدود بني القرى غري واضحة وال توجد خرائط سليمة، 

ولكن ال يوجد شك حول األسر املعيشية اليت تنتمي إىل قرية بعينها.
ولي���س من الش���ائع وجود حاالت تس���تخدم فيها وحدات أصغر م���ن مناطق التعداد   - 39
وتكون وحدات إلطار أساس���ي، ولكن هذه الوحدات موجودة بالفعل. ومن أمثلة ذلك تايلند حيث 
مناطق التعداد يف املناطق البلدية مقّس���مة تقس���يمًا فرعيًا إىل كتل ويتم تعداد الس���كان واألسر املعيشية 
لكل كتلة. وتلك الكتل تستخدم وحدات لإلطار الرئيسي يف اجلزء البلدي من إطار املعاينة الرئيسي.
وختتلف وحدات اإلطار الرئيس���ي، س���واء أكانت مناطق تع���داد أو أنواع أخرى من   - 40
الوحدات من حيث احلجم بالنس���بة لعدد األس���ر املعيشية والسكان يف املنطقة. حىت وإن كان املقصود 
هو إنشاء وحدات تعداد ليس فيها تفاوت يف حجم السكان، فستكون هناك احنرافات عن هذه القاعدة 
ألس���باب خمتلفة )منها مثاًل مناطق التعداد الصغرية من حيث عدد الس���كان اليت قد تقام يف مناطق ن�زرة 
السكان ويصعب السفر إليها(. وعادة ما تكون النتيجة هي التفاوت الكبري يف حجم منطقة التعداد مع 
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وج���ود بعض احلاالت املتطرفة عند الطرفني األدىن واألعلى. ففي فييت نام، على س���بيل املثال، يكون 
متوسط عدد األسر املعيشية لكل منطقة تعداد هو 100. ويتفاوت عدد األسر املعيشية يف املناطق اليت 
يصل عددها إىل 000 166 منطقة بالتعداد، احلد األدىن 2 إىل حد أقصى 304 )غليوي ويانس���انه، 
2001( ونس���بة 1 يف املائ���ة تقريب���ًا من مناطق التعداد هبا 50 أس���رة معيش���ية أو أق���ل من ذلك. ويف 
مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية جند نس���بة مناطق التعداد الصغرية أعلى من ذلك: ألن 6 يف املائة من 
مناطق التعداد هبا أقل من 25 أس���رة معيش���ية. وهذا التغري من ناحية الس���كان يف احلجم يف املناطق اليت 
تستخدم وحدات إطار رئيسي ال يكون عمومًا سببًا ملشكلة، ولكن الوحدات الصغرية جدًا ال تناسب 
االس���تخدام كوحدات عينة. وميكن قبول مناطق التعداد الصغرية للغاية يف إطار املعاينة الرئيس���ي، فإن 

هذه املناطق يتعني ربطها مبناطق التعداد املجاورة لتشّكل وحدات معاينة مناسبة.

معلومات عن وحدات اإلطار اليت تدرج يف اإلطار  - 4
تتألف أي قائمة بس���يطة لوحدات األطر األساس���ية من إط���ار معاينة جذري، ولكن   - 41
إمكاني���ة أخ���ذ عينات بكفاءة من ذلك اإلطار تكون حمدودة. وتتحس���ن فائدة اإلطار كثريًا إذا تضمن 
معلوم���ات تكميلي���ة عن وحدات اإلطار اليت ميكن اس���تخدامها إلعداد تصميم���ات عينة ذات كفاءة. 

وميكن أن تكون البيانات التكميلية من ثالثة أنواع:
معلومات تيس���ر جتميع وحدات اإلطار األساس���ية يف وحدات أكرب. ومن طرق زيادة  ) أ ( 
احتمال كفاءة العينة من اإلطار السماح بأخذ العينات من أنواع خمتلفة من الوحدات 
من اإلطار. ولذلك يستصوب أن حيتوي اإلطار على معلومات تيسر تشكيل وحدات 

أكرب، وبالتايل حتقيق املرونة يف اختيار العينة ذاهتا من اإلطار؛
معلوم���ات عن حج���م الوحدات. كذلك تتعرز كفاءة العين���ات من اإلطار إذا أدرج  )ب( 
قي���اس للحجم لكل وحدة يف اإلطار. وهذا األمر مهم بوجه خاص حني يكون هناك 

تفاوت كبري يف أحجام الوحدات؛
معلومات تكميلية أخرى. حتس���ن املعلومات اليت ميكن اس���تخدامها يف حتديد طبقات  )ج( 
الوحدات أو كمتغريات مس���اعدة يف مرحلة التقدير، كفاءة العينات من إطار املعاينة 

الرئيسي.

املعلومات اليت تيسر جتميع وحدات اإلطار األساسية يف وحدات أكرب حجمًا
بالنس���بة لبعض االستقصاءات يكون البديل األفضل لوحدات العينة األّولية هو املناطق   - 42
الصغرية كمناطق التعداد. وبالنس���بة لالس���تقصاءات األخ���رى فإن اعتب���ارات التكاليف واألخطاء يف 
العين���ات متي���ل لصاحل وحدات املعاين���ة األّولية اليت تكون أكرب كثريًا من مناطق التعداد. وميكن إنش���اء 
وحدات املعاينة األّولية األكرب هذه من جمموعات من مناطق التعداد املجاورة. فثمة إمكانية أخرى هي 
اس���تخدام الوح���دات اإلدارية كاألجنحة والدوائر، وحدات معاين���ة أّولية. ويف كل هذه احلاالت البد 
أن يتيح إطار املعاينة الرئيسي إمكانيات إلنشاء وحدات املعاينة األّولية األكرب هذه. ولذا فمن املهم أن 
حتتوي سجالت وحدات اإلطار يف إطار املعاينة الرئيسي على معلومات عن الوحدات األعلى مستوى 

اليت تنتمي إليها وحدات اإلطار.
وهناك تصميم منوذجي إلطار معاينة رئيسي لالستخدام يف بلدان كثرية وهو التصميم   - 43
الذي يس���تخدم مناطق تعداد السكان وحدات أساسية لإلطار وتكون الوحدات فيه مرتبة جغرافيًا إىل 
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وحدات )إدارية( أكرب يف هيكل هرمي. وميكن أخذ العينة من إطار املعاينة الرئيسي بطرق شىت: ) أ ( 
بأخذ العينة من مناطق التعداد؛ )ب( بتجميع مناطق تعداد تش���ّكل وحدات معاينة أّولية حبجم مناسب 
وأخ���ذ العين���ات من وحدات املعاينة األّولي���ة؛ )ج( بأخذ العينات من التقس���يمات الفرعية اإلدارية يف 
املرحلة األوىل ويتبع ذلك أخذ العينات يف املراحل اإلضافية ن�زواًل إىل مس���توى منطقة التعداد. والبنية 

اهلرمية يف إطار املعاينة الرئيسي يف فييت نام تتضمن املستويات التالية:
األقاليم

الدوائر
املجتمعات )الريفية( واألجنحة )احلضرية(

القرى )الريفية( والكتل )احلضرية(
مناطق تعداد السكان

ويزداد تعزيز املرونة يف اختيار وحدات املعاينة إذا حدد جلميع وحدات اإلطار )وحدات   - 44
اإلطار األساسية والوحدات األعلى مستوى( حمددات على أساس القرب اجلغرايف. فهذا ييسر استخدام 
وحدات اإلطار ككتل بناء لتشكيل وحدات العينة األّولية باحلجم املطلوب من وحدات اإلطار املجاورة. 
وتلزم هذه العملية يف حاليت فييت نام ومجهورية الو الدميقراطية الش���عبية املوصوفتني يف الفرع الس���ابق. 
وهن���اك ميزة أخرى للمحدد املب���ين على القرب اجلغرايف هي أن العينات املتناثرة جغرافيًا ميكن اختيارها 

من إطار املعاينة الرئيسي باستخدام أخذ العينة املنهجي من وحدات املعاينة املرتبة جغرافيًا.

قياسات حجم وحدات اإلطار
إن إدراك مقايي���س للحج���م عملية مهمة وخاص���ة إذا كان هناك تغيري كبري يف حجم   - 45
وحدات اإلطار. ويف العادة تكون مقاييس احلجم هي عد الس���كان أو األس���ر املعيش���ية أو الوحدات 
الس���كنية داخل وحدة اإلطار. فمن املهم مالحظة أن مقاييس احلجم ال يلزم أن تكون دقيقة. فالواقع 
أهنا تأيت يف هناية املطاف غري دقيقة إىل حد ما ألهنا تستند إىل البيانات من حلظة زمنية سابقة وبالنظر إىل 
أن الس���كان يف تغري مس���تمر فإهنا تؤدي تدرجييًا إىل حتوهلا إىل بيانات عتيقة. واخلطأ يف مقاييس احلجم 
ال يؤدي إىل حتيزات يف تقديرات االس���تقصاء ولكنه يقلل بالفعل من كفاءة اس���تخدام قياسات احلجم 

يف مرحلة التقدير. لذا ينبغي أن تبذل اجلهود لضمان أن تكون قياسات احلجم دقيقة بقدر اإلمكان.
وأكثر ما تستخدم قياسات احلجم، يف اختيار العينة من وحدات اإلطار مع احتماالت   - 46

تناسبية للحجم. ومن االستعماالت األخرى ملقاييس احلجم ما يلي:
حتديد تقسيم وحدات املعاينة األّولية إىل طبقات  •
تشكيل طبقات الوحدات املصنفة حسب احلجم  •
املتغريات املساعدة لنسبة التقديرات أو تراجعها  •

تشكيل وحدات العينة حبجم مرغوب  •

بيانات تكميلية أخرى لوحدات اإلطار
ينبغي النظر يف إجياد معلومات تكميلية عن وحدات اإلطار اليت ميكن احلصول عليها بتكلفة   - 47
معقولة بغية إدراجها يف اإلطار. واملعلومات عن كثافة السكان والفئات اإلثنية السائدة والنشاط االقتصادي 

األساسي ومتوسط الدخل يف وحدات اإلطار على متغريات، كثريًا ما تفيد يف تكوين الطبقات.
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ويف نامي�بيا أدرج إطار املعاينة الرئيس���ي، وهو تصنيف خام ملس���توى الدخل إىل دخل   - 48
مرتفع ودخل متوس���ط ودخل منخفض، بالنسبة لوحدات اإلطار األساسي يف احلضر )مناطق التعداد( 
يف العاصمة، ويندهوك، فاألمر الذي ييس���ر تش���كيل طبقتني من متوس���طي الدخل يف املنطقة احلضرية 
الفرعية من ويندهوك. ومثة مثال آخر هو إطار املعاينة الرئيسي يف الو حيث يف وحدات اإلطار الريفي 
معلومات عما إذا كانت الوحدة قريبة أو بعيدة عن الطريق. وتقس���م العينات الس���تقصاءات األس���ر 

املعيشية اليت تستخدم إطار العينة الرئيسي إىل طبقات نافذة أو غري نافذة إىل الطريق.

توثيق وصيانة إطار املعاينة الرئيسي  - 5
التوثيق

أصبح وجود وثائق جيدة احلفظ ودقيقة وميس���رة إلطار املعاينة الرئيس���ي أمرًا ملّحًا   - 49
الس���تخدام اإلطار. فإذا كان التوثيق س���يئًا لن تتحقق مزايا اإلطار بالكامل. وأساس التوثيق هو وجود 
قاعدة بيانات تشتمل على مجيع وحدات اإلطار. وينبغي أن تكون حمتويات السجالت لوحدات اإلطار 

كما يلي:
حمدد أّويل ينبغي أن يكون عدديًا. وينبغي أ ن يكون له رمز يعرف بشكل فريد مجيع األقسام   •
اإلدارية واألقسام الفرعية اليت تقع فيها وحدة اإلطار. ومن املفيد أن ترقم وحدات اإلطار 
بالترتي���ب اجلغ���رايف. ويف العادة تكون لرموز مناطق التعداد ه���ذه اخلصائص. واملحددات 
العددية الكاملة أفضل من األمساء والرموز اهلجائية. ويف ح���االت كثرية تكون نظم الترميز 

احلغرايف القائمة من املصادر اإلدارية ومن التعداد مناسبة كمحددات أّولية.
ومثة حمدد ثانوي، يكون اس���م القرية )أو قس���م إداري فرعي آخر( تقع فيه وحدة اإلطار.   •

وتستخدم املحددات الثانوية بتعيني موقع وحدة اإلطار على اخلرائط ويف امليدان.
عدد من خصائص الوحدة مثل قياس احلجم )الس���كان واألسر املعيشية( وكثافة السكان   •
يف احلض���ر ويف الري���ف. ومجيع البيانات املتعلقة بالوحدة اليت ميكن احلصول عليها بتكلفة 
معقولة واليت تكون جودهتا مقبولة ينبغي أن تدرج. وميكن استخدام اخلصائص يف ترتيب 

الطبقات وتعيني إمكانيات االختيار، وكمتغريات واستخدامها مساعدة يف التقدير.
بيانات التشغيل واملعلومات عن التغيريات يف الوحدات وبيان استخدام العينة.  •

وجيب أن يكون اإلطار ميس���ور النفاذ إليه واس���تخدامه يف ش���ىت املعاجلات مثل الفرز   - 50
والترش���يح وإنت���اج اإلحصاءات املوجزة اليت ميكن أن تس���اعد يف تصميم العين���ة وتقييمها. وأفضل ما 
يتم هذا، إذا كان اإلطار خمزنًا يف قاعدة بيانات حاس���وبية. واس���تخدام القوالب اليت ال ميكن الدخول 
 (Excel) إليها إال للمتخصصني ينبغي جتنبه. وكثريًا ما يكون وجود جدول بس���يط يف برنامج إكس���ل
أمرًا جيدًا. ذلك أن إكس���ل سهل االستعمال ويعرف الكثريون كيف يستخدمونه وفيه وظائف للفرز 
والترش���يح والتجزئة مما يلزم عند إعداد العينات من اإلطار. وصفحات العمل ميكن نقلها بس���هولة يف 

معظم الربامج احلاسوبية األخرى.

صيانة إطار املعاينة الرئيسي
مم���ا يرتبط بتوثيق إطار العينات الرئيس���ي ارتباطًا وثيق���ًا العمل الروتيين حلفظ اإلطار.   - 51
ففي وقت استخدام اإلطار ستحدث تغيريات تؤثر على عدد وتعاريف وحدات اإلطار. وتعتمد كمية 
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العمل الالزمة للحفاظ على إطار معاينة رئيس���ي اعتمادًا أّوليًا على اس���تقرار وحدات اإلطار. وهناك 
نوع���ان من التغي���ريات ميكن أن حيدثا يف وحدات اإلطار: تغيريات يف حدود وحدات اإلطار وتغيريات 

يف خصائص وحدات اإلطار.
وتؤث���ر التغيريات يف حدود وحدات اإلطار تأثريًا أّوليًا على األقس���ام اإلدارية الفرعية.   - 52
فاألقسام اإلدارية الفرعية ختضع لتغيريات يف احلدود، وال سيما على املستويات األدىن، بسبب القرارات 
السياسية أو اإلدارية. وكثريًا ما حتدث هذه التغيريات ملواجهة التغيريات الكبرية يف سكان املناطق املتأثرة. 
فتنش���أ وحدات جديدة بتقس���يم أو مجع الوحدات القائمة أو بإعادة ترتي���ب للوحدات األكثر تعقيدًا. 
كذلك فحدود الوحدات القائمة ميكن أن تتغري دون إنش���اء أي وحدات جديدة. ولو حدثت تغيريات 

متواترة يف األقسام اإلدارية الفرعية، يتعني ختصيص موارد كبرية للحفاظ على حداثة ودقة اإلطار.
ويتعني تس���جيل التغي���ريات اليت تؤثر على ح���دود وحدات اإلط���ار، يف إطار املعاينة   - 53

الرئيسي. وجيب وضع نظام جلمع املعلومات عن التغيريات اإلدارية بغية متابعة هذه التغيريات.
وال تشمل التغيريات يف خصائص وحدات اإلطار جمرد تغيريات بسيطة كالتغيريات يف   - 54
االسم بل والتغيريات األكرب مثل التغيريات يف قياس احلجم )السكان وعدد األسر املعيشية أو الوحدات 
السكانية( أو تغيريات يف التصنيف احلضري/الريفي. وهذه التغيريات ال تظهر بالضرورة يف إطار املعاينة 
الرئيس���ي. ومع ذلك، وكما س���بق القول، فإن املعلومات العتيقة عن قياسات احلجم تؤدي إىل خسارة 
يف الكفاءة يف العينات املختارة من اإلطار. وحتديث قياسات احلجم لإلطار كله يصبح باهظ التكاليف 
وال حيقق عمومًا كفاءة التكاليف؛ ولكن بالنس���بة للمناطق س���ريعة النمو شبة احلضرية خصوصًا يكون 

حتديث مقاييس احلجم بانتظام فكرًة صائبة.
وتصب���ح التغيريات يف قياس حجم وحدات اإلطار معضلة حني حتدث تغيريات كبرية   - 55
ومفاجئة يف الس���كان، وهو ما قد حيدث على س���بيل املثال يف مناطق العشوائيات، حني تقرر السلطات 
املحلية إبعاد س���كان العش���وائيات عن املنطقة. فيتعني أن تظهر هذه التغيريات الدرامية يف إطار املعاينة. 
ومن أمثلة التغيري األقل درامية ولكنه مس���بب للمش���اكل )بالنسبة إلطار املعاينة( التهجري الذي تستهله 
احلكوم���ة م���ن القرى النائية يف املناطق اجلبلية يف مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية. فاحلكومة تش���جع 
س���كان هذه القرى على االنتقال إىل قرى تصلها اخلدمات األساس���ية. ونتيجة هلذه العملية هبط عدد 
القرى بنس���بة تقارب 10 يف املائة على مدى فترة س���نتني. وواضح أن هذه التغيريات البد أن تدرج يف 

إطار العينة.
وهن���اك خط���ر أن تتع���رض صيانة إطار املعاينة الرئيس���ي لإلمهال ح���ني يعمل مكتب   - 56
اإلحصاءات الوطين يف ظل موارد ش���حيحة ويكافح م���ن أجل مواكبة الطلب على النتائج اإلحصائية. 
لذا فمن املهم أن يضع مكتب اإلحصاءات الوطين خططًا وإجراءات لتحديث اإلطار يف مرحلة مبكرة 

وأن ختصص موارد كافية لذلك الغرض.

تصميم العينات الرئيسية دال - 
العين���ة الرئيس���ية هي عينة ميك���ن اختيار عينات فرعية منها لتل���يب احتياجات أكثر من   - 57
استقصاء أو جولة استقصائية )األمم املتحدة، 1986(. واهلدف األساسي ينبغي أن يكون توفري عينات 
استقصاءات األسر املعيشية حبيث تكون متوافقة بشكل معقول مع متطلبات التصميم املتعلقة مبجاالت 
التحليل وتوزيعات سكاهنا املستهدفني داخل تلك املناطق. وحتدد العينة الرئيسية من حيث عدد مراحل 



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
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املعاينة ونوع الوحدات اليت تكون مبثابة وحدات املعاينة النهائية. وتس���مى العينة الرئيسية املختارة على 
مرحلت���ني مبناطق تعداد تكون وحدات املرحلة الثانية، عينة رئيســـية مـــن مرحلتني ملناطق التعداد. وإذا 
اختريت مناطق التعداد مباش���رة يف املرحلة األوىل، يكون لدينا عينة رئيســـية من مرحلة واحدة ملناطق 

التعداد. وهذان التصميمان للعينة الرئيسية شائعان يف البلدان النامية.
وت�رد يف الفروع من دال - 1 إىل دال - 4 اخلطوات اهلامة يف تصميم عينة رئيسية.   - 58
ويف الفرع���ني دال - 5 ودال - 6 مناقش���ة للقضاي���ا املتعلقة بوثيقة وصيانة العينة الرئيس���ية. وأخ���ريًا، 
يناقش الفرع دال - 7 اس���تخدام العينة الرئيس���ية يف االس���تقصاءات اليت توجه يف األس���اس إىل األسر 

املعيشية.

اختيار وحدات املعاينة األّولية للعينة الرئيسية  - 1
يوفر إطار املعاينة الرئيس���ية إطارًا الختيار العينة. وميكن لوحدة اإلطار األساس���ي يف   - 59
إط���ار املعاينة الرئيس���ية أن يس���تخدم يف بعض احلاالت مبثاب���ة وحدة معاينة أّولية للعينة الرئيس���ية. ويف 
حاالت أخرى ميكن أن نقرر تش���كيل وحدات عينة أّولية تكون أكرب من وحدات اإلطار األساس���ي 
يف إطار العينة الرئيس���ية. ويف هذه احلاالت يس���تخدم عادة نوع من الوحدات اإلدارية اجليدة التحديد 
)وح���دات حملي���ة أو أجنحة أو غري ذل���ك( باعتبارها وحدات معاينة أّولي���ة؛ ولكن هناك حاالت أيضًا 
تنش���أ فيها وحدات معاينة أّولية باس���تخدام إطار ككتل بناء. ويف هذه احلالة جتمع الوحدات املتجاورة 
يف وحدات عينة أّولية حبجم مناسب. ومن أمثلة ذلك العينة الرئيسية يف ليسوتو حيث تشّكل وحدات 
املعاين���ة األّولي���ة باجلمع بني مناطق تعداد الس���كان املتجاورة يف جمموع���ات تتألف من 300 إىل 400 
أسرة معيشية. وقد مجعت مناطق تعداد السكان وعددها 055 3 منطقة يف جمموعات عددها 038 1 

منطقة لتكون مبثابة وحدات معاينة أّولية )بيترسون، 2001(.
وهن���اك ع���دة عوامل تتعلق بالكف���اءة اإلحصائية وتكاليفها واإلج���راءات العملية اليت   - 60
تؤخ���ذ يف االعتب���ار عند تقرير ما ينبغي أن تك���ون عليه وحدة العينة األّولي���ة. وبافتراض أن الوحدات 
يف اإلطار األساس���ي يف إطار املعاينة الرئيس���ية هي وحدات التعداد، ففي أي ظروف نفضل اس���تخدام 

وحدات أكرب من وحدات مناطق التعداد لتكون وحدات عينة أّولية؟
لو عرفنا أن حدود جزء مهم من مناطق التعداد ردئ النوعية، قد نقرر استخدام وحدات   •
أكرب كوحدات للمعاينة األّولية ألن املناطق األكرب تتيح عمومًا رسم حدود أكثر استقرارًا 

ووضوحًا.
وح���ني يصعب الس���فر إىل املناطق و/أو يكون مكلفًا - ق���د جتعل الصعوبات والتكاليف   •
املتعلقة بالسفر يف امليدان تعيني القائمني باملقابالت داخل أو بالقرب من وحدات املعاينة 
األّولي���ة املخت���ارة أوف���ر اقتصاديًا وتوزيعهم هن���اك لفترة عملية االس���تقصاء كلها. وهذا 

يستدعي وجود وحدات معاينة أّولية كبرية إىل حد ما.
وحيث يكون اس���تخدام وحدات املعاينة األّولية للعينات من الش���مول لدرجة أن تصبح   •
وح���دة املعاينة األّولية الصغرية مثل منطقة التعداد مس���تنفدة س���ريعًا. وال ميكن حل هذه 
املشكلة باستخدام وحدات أكرب كوحدات معاينة أّولية وال باإلبقاء على وحدات التعداد 
وحدات عينة أّولية وتناوب عينة مناطق التعداد. فاخليار األول يكون املفضل حني تكون 

تكلفة بدء االستقصاء واستهالله يف املنطقة تكلفة مرتفعة.
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وعندما يكون املعتاد ألس���باب احلد من التكاليف وكفاءة العينة أن تطبق مرحلة أو أكثر   •
م���ن مراحل املعاين���ة اليت تنطوي على وحدات أكرب من وحدات اإلطار األساس���ي. ولو 
كانت وحدات اإلطار األساس���ي، على س���بيل املثال، وحدات تعداد فقد نقرر استخدام 
وح���دات أكرب كاألجنحة مث���اًل وحدات معاينة أّولية مث خنت���ار مناطق تعداد أو وحدات 

مناطق أخرى داخل وحدات املعاينة األّولية يف املرحلة التالية.
وحني تكون متغريات األس���ر املعيش���ية واألفراد، كما هو احلال يف بعض االستقصاءات،   •
مرتبطة مبتغريات جمتمعية. ومن أمثلة ذلك االس���تقصاء الصحي الذي ترتبط فيه متغريات 
صحية فردية باملتغريات املتعلقة باملرافق الصحية يف القرية أو املجتمع املحلي. ومن األمثلة 
األخرى على ذلك اس���تقصاء مس���تويات املعيشة الذي ترتبط فيه متغريات األسر املعيشية 
مبتغريات جمتمعية يف املدارس أو الطرق أو املياه أو املرافق الصحية أو األس���عار املحلية أو 
م���ا إىل ذلك. فإذا أريد أن ختدم العينة الرئيس���ية عدة اس���تقصاءات من هذا النوع تكون 
هن���اك فوائد من اس���تخدام املجتمع )القرية أو املجتم���ع املحلي أو اجلناح أو ما إىل ذلك( 
كوح���دات معاين���ة أّولية. وإذا اس���تخدم املجتمع املحلي كوحدة معاين���ة أّولية، ميكن أن 
نتأكد من أن وحدة املعاينة الفرعية من وحدة املعاينة الثانوية س���تكون موزعة جيدًا على 

املجتمع املحلي.
ووحدات املنطقة الكبرية ال تناسب وحدات املعاينة األّولية لعدم توافر إال القليل جدًا   - 61
منها. وال يكون من املفيد أخذ العينة من وحدات سكان ب��ني 50 و 100 وحدة. فاألفضل أن يكون 
عدد الوحدات األّولية من الس���كان أكثر من 000 1 حبيث تش���ّكل العينة بنسبة 10 يف املائة أكثر من 
100 وحدة معاينة أّولية للعينة. ومن ش���أن اجلزء األكرب بكثري من 10 يف املائة أن يقلل مزايا التكلفة 
بالعينة. وعدد وحدات العينة األّولية الذي يقل كثريًا عن 100 يزيد التباين. وجدير باإلشارة أيضًا أن 
استخدام أنواع خمتلفة من وحدات املعاينة األّولية يف أجزاء خمتلفة من السكان، وعلى سبيل املثال مناطق 

التعداد يف املناطق احلضرية والوحدات األكرب يف املناطق الريفية، ميكن أن يكون من الكفاءة مبكان.

جتميع/فصل املناطق للحد من التفاوت  - 2 
يف أحجام وحدات العينة األّولية

حني يتم التوصل إىل قرار بشأن نوع الوحدة الذي يستخدم كوحدة معاينة أّولية )ويف   - 62
حالة مراحل املنطقتني، الوحدة اليت تكون مبثابة وحدة معاينة ثانوية(، قد جند أن هناك “عوازل” أصغر 

كثريًا أو أكرب كثريًا من املطلوب.

وحدات املعاينة الصغرية للغاية
تثري وحدات املعاينة األّولية الصغرية للغاية مشاكل كثرية يف العينة الرئيسية. فما ميكن   - 63
اعتباره حجمًا معقواًل يتوقف على عبء العمل املزمع للعينة الرئيس���ية. فإدارة اإلحصاءات يف جنوب 
أفريقيا، اليت تس���تخدم مناطق تعداد الس���كان وحدات معاينة أّولية يف عينتها الرئيسية، قررت أن يكون 
مائة أسرة معيشية حجمًا أدىن لوحدة املعاينة األّولية. ووحدات التعداد اليت تقل عن 100 أسرة معيشية 
ربطت مبناطق التعداد املجاورة أثناء التحضري إلطار املعاينة الرئيسية. وطبق مركز اإلحصاءات املركزي 
الوطين يف نامي�بيا، لعينته الرئيس���ية قاعدة أن حتتوي وحدة املعاينة األّولية على ما ال يقل عن 80 أس���رة 
معيشية. وشّكلت يف تعداد السكان 162 2 منطقة تعداد. وبعد ضم مناطق التعداد الصغرية إىل املناطق 
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املج���اورة بقي���ت 696 1 منها 405 وحدة معاينة أّولية تضم ع���دة مناطق تعداد؛ وتألفت كل وحدة 
أّولية من الوحدات 291 1 املتبقية من منطقة التعداد الواحدة.

وميك���ن أن تكون عملي���ة ربط مناطق التعداد الصغرية قبل االختي���ار عملية مضنية إذا   - 64
كان ع���دد مناطق التعداد الصغرية كبريًا. وميكن أن نض���رب مثاًل حبالة فييت نام. فاملكتب اإلحصائي 
العام )لفييت نام( أراد الس���تقصاءاته عينة من مناطق تضم ما ال يقل عن 70 إىل 75 أس���رة معيش���ية. 
وضمت 5 يف املائة من مناطق التعداد )= 000 8 منطقة تعداد( أقل من 70 أسرة معيشية )بيترسون، 
2001(. وكانت عملية ضم قرابة 000 8 منطقة تعداد إىل مناطق التعداد املتامخة عملية مضنية ومهمة 

مبددة للوقت.
وم���ن طرق احلد من عملية جتمي���ع وحدات املناطق الصغرية إىل وح���دات عينة أّولية   - 65
معقولة احلجم عدم تنفيذ هذه العملية إال عندما حيدث اختيار ملنطقة صغرية )وحدة معاينة أّولية( للعينة. 
وقد حدد كيش )1965( إجراًء لربط وحدات املعاينة األّولية الصغرية بوحدات العينة األّولية املجاورة 

أثناء أو بعد عملية االختيار.
وم���ن الطرق األخرى للتقليل من عملية جتميع الوحدات الصغرية، تطبيق مرحلة عينة   - 66
تزيد عن املرحلة األوىل املزمعة. فبداًل من استخدام وحدات املنطقة املزمعة وحدات عينة أّولية، نستطيع 
يف بع���ض احلاالت اس���تخدام مناطق أك���رب وحدات معاينة أّولية. وجنري ل���دى اختيار وحدات املعاينة 
األّولي���ة عملية جتميع وحدات املناطق الصغرية )وهي وحدات املعاينة األّولية املزمعة أصاًل( يف وحدات 
منطق���ة معقول���ة احلجم. وال يتم جتميع وح���دات املناطق الصغرية إال يف إط���ار وحدات املرحلة األوىل 
املختارة، وبذا نستخدم فيها املناطق األصغر وحدات للمرحلة األوىل. وينطوى هذا البديل على مرحلة 
معاين���ة إضافي���ة فوق املرحلة األوىل املزمعة، وهو ما قد يؤثر على كفاءة التصميم. ومع هذا فإذا مل خنتر 
إال وح���دة معاين���ة ثانوية لكل وحدة معاينة أّولية خمتارة يف املرحلة الثانية، تكون العينة مس���اوية بالفعل 
لعينة وحدات املنطقة ذات املرحلة الواحدة املزمعة. وكان هذا هو احلل املس���تخدم يف حالة فييت نام. 
فقد تقرر اس���تخدام وحدات إدارية أكرب، وهي املجتمعات املحلية بداًل من مناطق التعداد، اليت تكون 
وح���دات معاينة أّولية. ويف داخ���ل املجتمعات املحلية املختارة مت ربط مناط���ق التعداد الصغرية احلجم 
بوحدات التعداد املجاورة لتشكيل وحدات مقبولة احلجم. وهبذه الطريقة خفض العمل يف ربط مناطق 
التعداد الصغرية مبناطق التعداد املجاورة. وبداًل من ربط 000 8 منطقة تعداد اقتصر العمل على ربط 
حن���و 400 1 منطق���ة تعداد يف 800 1 جمتمع حملي خمتار. واختريت ثالث مناطق تعداد )أو جمموعات 

مناطق تعداد يف حالة مناطق التعداد الصغرية( يف املرحلة الثانية من اختيار املجتمعات املحلية.

وحدات املناطق الكبرية للغاية
ق���د توجد حاالت يف الطرف اآلخر تكون فيها وحدات املناطق أكرب مما ينبغي - من   - 67
حيث الس���كان أو املنطقة اجلغرافية - لتكون وحدات معاينة أّولية. ويف احلالتني تكون تكاليف وضع 
القوائ���م أكثر كثريًا منها لوح���دات املناطق العادية )مناطق التعداد أو بعض وحدات املناطق األخرى(. 
وتنش���أ املش���اكل يف احلالتني إذا مت اختيار وحدات معاينة أّولية بالغة الكرب لتكون عينة رئيس���ية. ولكي 
خنف���ض العمل بإعداد أطر القوائم لألس���ر املعيش���ية هلذه الوحدات الكبرية، ميك���ن أن نضع الوحدات 
الكبرية يف طبقات منفصلة وخنتار وحدات املعاينة األّولية هذه مبعّدالت عينات خمفضة، وميكن أن حنافظ 

على معّدالت العينات الكلية بزيادة معّدالت العينات داخل وحدات املعاينة األّولية.
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وهن���اك طريقة أخرى ملعاجلة املش���كلة املتعلقة بوحدات العين���ة األّولية الكبرية، وهي   - 68
تقس���يم وحدة املعاينة األّولية إىل عدد من الش���رائح وننتقي شرحية منها عشوائيًا. واملشكلة أبسط قلياًل 
من املش���كلة املتعلقة بوحدات العينة األّولية الصغرية، ويرجع ذلك أساس���ًا إىل أننا ال نضطر الختاذ أي 
إجراء قبل اختيار العينة الرئيس���ية. وال حنتاج الختاذ أي إجراء إال عندما حيدث أن خنتار وحدة معاينة 

أّولية كبرية للعينة الرئيسية.
وهناك مش���كلة منفصلة تتعلق بوحدات املعاينة األّولية اليت ازدادت حجمًا أو نقصت   - 69
بدرجة كبرية عن وقت إجراء تعداد الس���كان. فستحدث دائمًا تغريات يف السكان مبرور الوقت جتعل 
قياس���ات حجم وحدة املعاينة األّولية أقل دقة مبرور الوقت. والتأثري العام هو زيادة التباين؛ ومع ذلك 
ال يوجد أي حتامل. وتصبح املش���كلة مش���كلة خطرية عندما حتدث تغيريات درامية يف بعض وحدات 
املعاينة األّولية، ومثاًل بس���بب تطهري بعض مناطق الضواحي أو إقامة منش���آت جديدة كبرية احلجم يف 
بعض املناطق. فيتعني أن تكون إجراءات مواجهة هذه التغريات مصممة يف إطار صيانة العينة الرئيسية. 
ويناقش دليل برنامج األمم املتحدة للقدرات الوطنية على استقصاء األسر املعيشية استراتيجيتني يف هذا 

الصدد: استبدال العينة وتنقيح العينة )األمم املتحدة، 1986(.

تقسيم وحدات العينة األّولية إىل طبقات  - 3 
وختصيص العينة الرئيسية للطبقات

التقسيم الطبقي
تقس���م وحدات املعاينة األّولية يف العينة الرئيس���ية غالبًا إىل األقسام اإلدارية األساسية   - 70
للبل���د )املقاطع���ات واألقاليم وما إىل ذلك( وداخل هذه التقس���يمات إىل أج���زاء حضرية وريفية. ومن 
عوام���ل التقس���يم الطبق���ي العام األخرى املس���توى احلضري )امل���دن الكربى واملدن العادي���ة والبلدات 
والقرى( واخلصائص االجتماعية االقتصادية وااليكولوجية األخرى. ففي ليسوتو تقسم وحدات املعاينة 
األّولي���ة يف العينة الرئيس���ية إىل طبقات على 10 أقاليم إداري���ة وأربع مناطق زراعية اقتصادية )األراضي 
املنخفضة وسفوح اجلبال واجلبال ووادي هنر سينكو( فتنتج 23 طبقة تعكس أساليب املعيشة املختلفة 

يف املناطق الريفية.
وم���ن املمكن تعريف طبقات “احل���واف احلضرية” يف املناطق الريفية املالصقة للمدن   - 71
الكبرية. وتراعى يف ذلك األسر املعيشية الريفية اليت تعتمد إىل حد ما على القطاع العصري. ففي املدن 
الكبرية ميكن تنفيذ تقس���يم طبقي ثانوي وفقًا ملس���توى اإلسكان ومستوى الدخل أو بعض اخلصائص 

االجتماعية االقتصادية األخرى.
والتقنية العامة املس���تخدمة لتحقيق تقس���يم طبقي أعمق داخل الطبقات األساسية هو   - 72
ترتي���ب وح���دات املعاينة األّولية داخ���ل الطبقات وفقًا ملعيار التقس���يم الطبقي واختي���ار العينة منهجيًا 

)الطبقات الضمنية(. ومن مزايا التقسيم الطبقي الضمين أن حدود الطبقات ال حتتاج إىل حتديد.
توزع العينة

ميكن أن يأخذ توزع العينة األّولية يف العينة الرئيسية على طبقات أشكااًل خمتلفة:  - 73
توزع تناسيب على السكان يف الطبقة  •

توزع متساوي على الطبقات  •
توزع تناسيب إىل اجلذر التربيعي للسكان يف الطبقة  •
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وتوزع عينات رئيسية كثرية على الطبقات تناسبيًا بني السكان )عدد األفراد أو األسر   - 74
املعيش���ية( يف الطبقة. والتوزع التناس���يب هو اس���تراتيجية س���ليمة يف حاالت كثرية. ومع ذلك فالتوزع 
التناسيب خيصص نسبة صغرية من العينة للطبقات الصغرية. وهذه قد تصبح مشكلة حني تكون الطبقات 
األساس���ية أقاليم بدائية )كأن تكون مقاطعات( من البلد مطلوب هلا اس���تقصاء منفصل، وحني تكون 
أحجام هذه األقاليم خمتلفة كثريًا )وهذا هو الشأن غالبًا(. ومن املمكن أن يكون الطلب على املساواة 
يف ت���وزع العينة على املقاطعات قويًا جدًا بني كبار املس���ؤولني احلكوميني يف املقاطعات )وعلى األقل 
املس���ؤولني يف املقاطعات الصغرية(. وحني تتباين املقاطعات كثريًا يف احلجم تفضي املساواة يف التوزع 
إىل تفاوت كبري يف أجزاء العينات بني املقاطعات. ويف عينة الو الرئيسية املنشأة يف عام 1997، تقرر 
اس���تخدام املس���اواة يف التوزع بني 19 طبقة يف املقاطعات بغية التوصل إىل دقة متس���اوية يف تقديرات 
املقاطعات. وأسفر هذا عن أجزاء عينات كانت فيها أصغر املقاطعات أجزاء عينة أكرب بعشرة أضعاف 

من أجزاء أكثر املقاطعات اكتظاظًا بالسكان.
ويؤدي التوزع التناس���يب الصارم بني املجاالت احلضري���ة والريفية إىل عينات حضرية   - 75
صغرية يف البلدان اليت يقل فيها س���كان احلضر. فالعينة الرئيس���ية اليت أعدها املعهد الوطين لإلحصاءات 
يف كمبودي���ا موزعة تناس���بيًا بني املقاطعات واملناطق احلضرية/الريفي���ة. وتتألف عينة الوحدات األّولية 
وعدده���ا 600 وح���دة من 512 وح���دة ريفية و 88 وح���دة معاينة أّولية حضرية. وبالنس���بة لبعض 
االس���تقصاءات فقد اعتربت العينة احلضرية أصغر مما يل���زم وأصبح من الضروري إعداد عينات إضافية 
م���ن وحدات املعاينة األّولية احلضري���ة. ورمبا كان من احلكمة زيادة العينة من املجال احلضري إىل حد 

ما يف العينة الرئيسية.
واحلل الوس���ط بني التوزع التناس���يب والتوزع املتس���اوي هو التوزع باجلذر التربيعي   - 76
حيث توزع العينة تناس���بيًا على اجلذر التربيعي حلجم الطبقة. وظل التوزع باجلذر التربيعي مس���تخدمًا 
يف العينات الرئيس���ية يف فييت نام ويف جنوب أفريقيا. ويقترح كيش )1988( حاًل بدياًل يس���تند إىل 
n حيث n هي كل حجم العينة، و Wh هي احلجم النس���يب  W Hh( )2 2+ − التوزع التناس���يب بالصيغة 
للطبقة h، و H هي عدد الطبقات. وبالنسبة للطبقات الصغرية للغاية فإن املصطلح الثاين يغلب املصطلح 

األول، ومن مث يكفل أال يكون توزع الطبقات الصغرية أصغر مما ينبغي.
ومثة حل آخر هو أخذ عينة رئيس���ية كبرية تناس���ب تقديرات مستوى املقاطعة، وعينة   - 77
فرعية من العينة الكبرية ختصص أساس���ًا للتقديرات الوطنية. ومن أمثلة ذلك العينة الرئيسية للفلبني عام 
1996 اليت كانت تتألف من 416 3 وحدة معاينة أّولية يف عينة موّسعة بتقديرات مستوى املقاطعة، 
مع عينة فرعية من 247 2 وحدة معاينة أّولية ختصص باعتبارها العينة الرئيسية األساسية للحاالت اليت 

ال يلزم فيها إال تقديرات على املستوى اإلقليمي.

عينات وحدات املعاينة األّولية  - 4
أكثر الطرق ش���يوعًا هي اختي���ار وحدات املعاينة األّولية للعينة الرئيس���ية باحتماالت   - 78
تتناس���ب واحلجم. ويف هذه احلالة تكون احتماالت اختيار وحدة معاينة أّولية متناس���بة وحجم سكان 

وحدة املعاينة األّولية، مع إعطاء وحدة معاينة أّولية كبرية احتماالت أكرب ألن تدرج يف العينة.
وللطريق���ة بعض املزايا العملية عندم���ا تتفاوت وحدات املعاينة األّولية تفاوتًا كبريًا يف   - 79
احلج���م. فه���ي أواًل لن تؤدي إىل احلص���ول على عينات متوازنة ذاتيًا. وه���ي ثانيًا تولد أحجام عينات 
متساوية تقريبًا داخل وحدات املعاينة األّولية، وهذا بدوره يعين أعباء عمل متساوية تقريبًا على القائم 
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باملقاب���الت، وه���و وضع مرغوب من منظور العمل امليداين. وت���رد يف الفصل الثاين تفاصيل أخرى عن 
عينات تناسب االحتماالت واحلجم والعينة ومزاياه وأوجه القصور فيه.

وميك���ن اختيار عينة تناس���ب االحتماالت واحلجم بعدد من الط���رق. والطريقة العامة    - 80
هي االختيار املنهجي داخل الطبقات. فإذا ُس���ردت وحدات املعاينة األّولية بش���كل من أشكال الترتيب 
اجلغرايف داخل الطبقات فإن هذا يفضي إىل انتش���ار جغرايف جيد للعينة داخل الطبقات األساس���ية )ترد 
تفاصيل أخرى يف الفصل الثاين(. والعينات الرئيسية يف ليسوتو ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وفييت 

نام ختتار مجيعها بتناسب منهجي بني االحتماالت واحلجم مع نقطة بداية عشوائية داخل كل طبقة.

العينات الفرعية املتداخلة
من الوس���ائل البديلة الختيار العينة وس���يلة تش���تمل على اختيار جمموعة من العينات   - 81
الفرعي���ة املتداخل���ة. والعينة الفرعية املتداخلة هي عينة فرعية من جمموعة من العينات الفرعية تتألف كل 

منها يف حد ذاهتا من عينة احتمالية من السكان املستهدفني.
وإمكانية اس���تخدام العينات الفرعية املتداخلة عند أخذ عينات فرعية للعينة الرئيس���ية،   - 82
هل���ا بع���ض امليزات. فالعينات الفرعية تتي���ح املرونة يف حجم العينة. وميكن أن تتألف العينة الس���تقصاء 
معني من عينة فرعية أو عدة عينات فرعية. كذلك ميكن استخدام العينات الفرعية لتحل حمل العينة يف 

االستقصاءات املتعددة اجلوالت.
واس���تخدام العين���ات الفرعي���ة املتداخلة يف تصميم العينة الرئيس���ية ليس منتش���رًا مثل   - 83
استخدام االختيار املنهجي للعينة. ومن أمثلة العينة الرئيسية اليت تستخدم فيها عينات متداخلة تلك اليت 

وضعها مكتب اإلحصاءات يف نيجرييا )أجاىي، 2000(.

متانة العينات الرئيسية  - 5
تتدهور جودة العينة الرئيسية مبرور الوقت، ولكن كون مقاييس احلجم املستخدمة يف   - 84
تعيني احتماالت االختيار تصبح عتيقة ألن تغيريات السكان اليت حتدث ال تكون مشكلة إذا كان التغري 
يف السكان متزايدًا بشكل مطرد تقريبًا يف كل الوحدات يف إطار العينة الرئيسية. ومع هذا فاألمر ليس 
كذلك عادة. إذ حيدث النمو الس���كاين واهلجرة مبعّدالت متفاوتة يف املناطق املختلفة: فغالبًا ما يكون 
النم���و قلي���اًل بل وقد حيدث تراج���ع يف بعض املناطق الريفية وزيادة يف النم���و يف بعض ضواحي املدن. 
وحني حيدث ذلك النمو غري املتس���اوي ال تصبح مقاييس احلجم املس���تخدمة يف اختيار العينة الرئيس���ية 
عاكسة للتوزيع النسيب للسكان قيد االستقصاء. وهذا يؤدي إىل زيادة يف أخطاء العينات يف التقديرات 
من العينة الرئيسية. كذلك فإن التغيريات يف احلدود اإلدارية والتصنيفات )مثل تصنيف املناطق احلضرية 

والريفية( ميكن أن تتسبب يف أن تصبح عملية التقسيم إىل طبقات عملية عتيقة.
وينقح إطار العينة الرئيسية عادة بالكامل بعد كل تعداد للسكان، وهو عادة كل 10   - 85
س���نوات. وخالل الفترة بني التعدادين ينبغي حتديث اإلطار بانتظام. فتوافر إطار عينة رئيس���ية جديدة 
احلفظ ومنتظم التحديث ييس���ر اختيار عينات رئيس���ية جديد بالكامل بش���كل دوري من إطار العينة 
الرئيس���ية. ويصبح الس���ؤال حينذاك كم املدى الذي ينبغي أن حتفظ فيه العينة الرئيس���ية دون تغيريات 
هام���ة؟ فتحملي���ة العينة الرئيس���ية تعتم���د إىل حد ما على ظ���روف حملية مثل اهلج���رة الداخلية ومعّدل 
التغيريات يف الوحدات اإلدارية. ومن هنا يتعذر تقدمي توصية عامة تناس���ب كل احلاالت. ويف الغالب 
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تتدهور كفاءة العينة الرئيسية تفاوتًا كبريًا بعد ثالثة أو أربعة أعوام. وقرار استخدام العينة الرئيسية دون 
تعديالت لفترات طويلة حيتاج إىل فحص بشكل دقيق.

وهناك أساس���ًا اس���تراتيجيتان ملعاجلة مشكلة تدهور كفاءة العينة الرئيسية. األوىل هي   - 86
اختيار عينة رئيس���ية جديدة بالكامل على فترات منتظمة، ففي ليس���وتو، على س���بيل املثال، تس���تبدل 
العينة الرئيس���ية كل ثالثة أعوام. واالس���تراتيجية األخرى هي االحتفاظ بالعينة الرئيس���ية لفترات أطول 
ولك���ن بإدخال تعديالت منتظمة عليها للتعويض عن آثار التغيريات يف اإلطار ووحدات العينة. فهذان 
التعدي���الن ميك���ن أن يش���مال إجياد طبق���ة منفصلة للنمو الع���ايل وتوصيف قواعد معاجل���ة التغيريات يف 
التقس���يمات اإلداري���ة اليت تؤثر على وحدات العين���ة أو طبقاهتا. ولئن كانت اس���تراتيجية التنقيح هذه 
استخدمت يف العينة الرئيسية األسترالية، فإنه يبدو أهنا نادرًا ما تستخدم يف البلدان النامية. و رمبا يكون 
أحد األسباب لذلك أن هذه االستراتيجية معّقدة من ناحية أخذ العينة، الذي يتطلب مزيدًا من احلرص 

واملهارة يف التصميم والتنفيذ.

التوثيق  - 6
يكون الكثري من أعمال التوثيق قد أجنز إذا كانت العينة الرئيس���ية قد مت اختيارها من   - 87
إطار عينة رئيس���ي حس���ب التوثيق. غري أن التوثيق يكون أحيانًا جانبًا ضعيفًا يف العينات الرئيس���ية يف 
البلدان النامية. فقد تكون املعلومات متناثرة ويف بعض األحيان نادرة مما يصعب معه تتبع اختيار العينة 
وحس���اب احتم���االت أخذ العينة. فالبد من التوثيق الكامل إلج���راءات االختيار واحتماالت االختيار 
بالنس���بة جلمي���ع وح���دات العينة الرئيس���ية يف كل مرحلة. لذلك ينبغي أن تكون هناك س���جالت تبني 
وحدات العينة الرئيس���ية اليت استخدمت يف العينات الستقصاءات حمددة. وجيب استخدام نظام قياسي 

لتحديد األعداد من وحدات املعاينة.
كذلك ينبغي أن يشمل توثيق العينة الرئيسية قياس أداء العينة الرئيسية من حيث أخطاء   - 88
العين���ة وآث���ار التصميم على التقديرات املهمة. وتفيد قياس���ات األداء هذه يف ختطي���ط أحجام العينات 
وتوزيع العينات يف االستقصاءات اجلديدة على أساس العينة الرئيسية. وقد أصبحت إجراءات حساب 
التباينات الصحيحة وآثار التصميم يف الوقت احلاضر يف كثري من جمموعات الربامج احلاسوبية للتحليل 

اإلحصائي )انظر الفصل احلادي والعشرين لالطالع على تفاصيل(.
كما ينبغي أن يتضمن التوثيق مواد مس���اعدة للعينة الرئيسية. وإذا كانت أطر العينات   - 89
الثانوي���ة ق���د أعدت للوح���دات النهائية للعينة الرئيس���ية، فحينئذ ينبغي أن تكون ه���ذه األطر جزًءا من 
الوثائق. وتتألف أطر العينات الثانوية من وحدات منطقة مثل الكتل أو الش���رائح أو من وحدات قائمة 

مثل الوحدات السكنية داخل الوحدات النهائية للعينة الرئيسية.

استخدام عينة رئيسية الستقصاءات املؤسسات  - 7
إن الغرض األساسي من أي عينة رئيسية هو توفري عينات الستقصاءات األسر املعيشية   - 90
يف برنامج االس���تقصاء املس���تمر )وأي اس���تقصاء ظريف يناس���ب تصميم العينة الرئيس���ية(. ومن مث يأيت 
تصميم العينة أساس���ًا خلدمة جمموعة أساس���ية من استقصاءات األسر املعيشية. ولن تكون هناك عمومًا 
كف���اءة يف أخ���ذ عينات من األنواع األخرى من الوحدات. غري أنه ميكن يف بعض احلاالت اس���تخدام 
العينة الرئيسية يف االستقصاءات املعنية بدراسة خصائص الوحدات االقتصادية، مثل املؤسسات اخلاصة 

باألسر املعيشية، ومؤسسات األعمال للحساب اخلاص واملؤسسات الزراعية الصغرية القابضة. 
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ويف معظم البلدان النامية يكون جزء كبري من املؤسسات االقتصادية يف جمال اخلدمات   - 91
والتجارة والقطاعات الزراعية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باألس���ر املعيش���ية اخلاصة. وتلك املؤسس���ات كثرية 
منطيًا من ناحية العدد وصغرية يف احلجم وهي منتش���رة على نطاق واس���ع بني السكان. وكثريًا ما يوجد 
تقابل من شخص إىل شخص بني تلك املؤسسات واألسر املعيشية، وميكن لألسر املعيشية غري املؤسسات 
نفس���ها أن تكون مبثابة وحدات عينات هنائية. وميكن اس���تخدام األس���ر املعيش���ية يف عينة رئيس���ية، يف 
استقصاءات هلذه األنواع من املؤسسات. وهذا يتطلب يف الغالب االبتعاد عن تصميمات الترجيح الذايت. 

ويناقش فريما )2001( طرق حتسني كفاءة تصميم العينات لالستقصاءات للوحدات االقتصادية.
غري أن هناك عددًا كبريًا من املؤسسات غري املرتبطة باألسر املعيشية. وهذه املؤسسات   - 92
تكون منطيًا قليلة نسبيًا ولكنها متثل قسمًا كبريًا من كثري من تقديرات املجاميع )الناتج وعدد املوظفني 
وما إىل ذلك(. وهذه املؤسس���ات تكون يف حاالت كثرية موزعة توزيعًا غري متس���او فيما يتعلق بعموم 
الس���كان. وملا كانت العينات الرئيس���ية للمناطق ال تفرز هذه الوحدات الكبرية بكفاءة،  فإنه يلزم هلا 
إط���ار معاينة منفص���ل. ويف حاالت كثرية ميكن وضع ذلك اإلطار من س���جالت الوكاالت احلكومية 
)وعل���ى س���بيل املث���ال وكاالت الضرائب أو وكاالت الترخي���ص(. ومن هذه القائم���ة ينبغي أن ختتار 
مجي���ع الوح���دات الكبرية للغاية وعينة من الوحدات املتبقية، من أجل االس���تقصاء، إىل جانب عينة من 

املؤسسات من وحدات املعانية األّولية يف العينة الرئيسية.
وهناك حالة خاصة الستقصاءات املؤسسات تنشأ عندما يكون استقصاء األسر املعيشية   - 93
مرتبطًا بأي “اس���تقصاء جمتمعي”. وعلى س���بيل املثال ففي االس���تقصاءات الصحية ميكن اس���تكمال 
استقصاء ألفراد األسر املعيشية عن طريق عينة مرافق صحية تغطي مناطق متسعة حول كل منطقة معاينة 
أصلية )على س���بيل املثال منطقة تعداد(. وقد ختدم البيانات املس���تقاة من اس���تقصاء تكميلي غرضني: 
)أ( فيمكن ربطها ببيانات األسر املعيشية واستخدامها لتحليل جودة وتيسر املرافق املحلية؛ )ب( وميكن 
اس���تخدامها إلج���راء تقديرات وطنية لعدد وأنواع املرافق الصحي���ة. وخلدمة الغرض األول تظل وحدة 
التحليل األسر املعيشية/األفراد: فال يشمل ذلك أي قضايا عينات جديدة. والغرض الثاين ميكن أن يّولد 
مزي���دًا من التعقيدات. فإذا أخذت املنطقة املمت���دة األكرب حول منطقة معاينة األصلية باعتبارها وحدة 
أكرب )دائرة أو جمتمع حملي أو منطقة إشراف أو ما إىل ذلك( تتألف من عدد من املناطق جنبًا إىل جنب 
م���ع منطقة املعاينة، فعندها يكون الوض���ع هينًا. إذ تكون العينة الناجتة مكافئة لعينة من مناطق أكرب مع 
احتمال اختيار منطقة أكرب مس���اوية ملجموع احتماالت االختيار للمناطق األصغر املتضمنة يف املنطقة 
األكرب. ومع ذلك فإذا كانت املنطقة األكرب أنشئت بقاعدة “يف حدود كذا كيلو متر من منطقة العينة 

األصلية” يصبح حتديد احتماالت االختيار أكثر تعقيدًا.

مالحظات ختامية هاء - 
إن تصميم وتنفيذ اس���تقصاءات األسر املعيشية مهمة كبرية جلميع املكاتب اإلحصائية   - 94
الوطنية. فالكثري من هذه املكاتب يف البلدان النامية جيري عدة اس���تقصاءات يف كل عام. وقد حفزت 
احلاج���ة إىل ختطي���ط وتنس���يق عمليات االس���تقصاء اجلهود الرامي���ة إىل دمج االس���تقصاءات يف برامج 
اس���تقصاء األسر املعيش���ية. وفكرة الربنامج املتكامل الستقصاء األسر املعيشية تتحقق اآلن يف كثري من 

املكاتب اإلحصائية الوطنية.
وهناك جزء هام من العمل يف برامج االس���تقصاء هو تصميم العينات لالس���تقصاءات   - 95
املختلفة. وقد تناول هذا الفصل القضايا األساسية املتعلقة بتنسيق تطوير أطر املعاينة الرئيسية والعينات 
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الرئيس���ية. وورد وصف مزايا أطر العينات الرئيس���ية املحفوظة جيدًا، وقيل إن كل مكتب إحصاءات 
وطين ينفذ برنامج استقصاء لألسر املعيشية ينبغي أن يكون لديه إطار عينة رئيسي حمفوظًا جيدًا ميكن 
أن يواكب احتياجات األسر املعيشية يف برنامج االستقصاء، وكذلك احتياجات االستقصاءات الظرفية 
اليت قد تتجمع أثناء فترة برنامج االستقصاء. مث إن كثريًا من هذه املكاتب ميكن أن خيطو خطوة أخرى 
فيصمم ويستخدم عينة رئيسية لكل أو معظم االستقصاءات يف برنامج االستقصاء ورمبا الستقصاءات 

ظرفية غري متوقعة.
وقّدم الفصل عرضًا جمماًل للخطوات اهلامة اليت تتخذ عند وضع أطر للمعاينة الرئيسية   - 96
والعينات الرئيس���ية وقّدم توضيحات ألطر املعاينة الرئيسية وللعينات الرئيسية من بعض البلدان النامية. 
وال يتيح قالب هذا الفصل تفصيل معاجلة القضايا اهلامة املتصلة بوضع أطر املعاينة الرئيس���ية والعينات 
الرئيس���ية. وميك���ن للقراء الذي���ن يرغبون يف االطالع على وصف أكثر دق���ة أن يرجعوا إىل دليل األمم 

املتحدة يف هذا الصدد )انظر األمم املتحدة، 1986(.
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الفصل السادس
 تقيم مكّونات تأثريات التصميم الستخدامها

يف تصميم العينات 
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 روكفيل، مرييالند
الواليات املتحدة األمريكية

ج. مايكل بريك
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ثان يل
 وستات
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الواليات املتحدة األمريكية

نبـذة خمتـصرة
تأثري التصميم - أي نس���بة التباين يف اإلحصاءات مع تصميم عينة مرّكبة إىل تباين ذلك اإلحصاء مع 
عينة عشوائية بسيطة أو عينة غري مقيدة من احلجم نفسه - هو أداة قّيمة لتصميم العينات. ومع ذلك 
فتأثري التصميم املوجود يف أحد االستقصاءات ينبغي أال يعتمد تلقائيًا لالستخدام يف تصميم استقصاء 
آخر. وتأثري التصميم ميثل التأثري املشترك لعدد من املكّونات مثل التقسيم الطبقي والتجميع واالختيار 
غ���ري املتس���اوي لالحتماالت وتنقيح���ات الترجيح يف حالة ع���دم الرد ويف حالة ع���دم التغطية. وبداًل 
من جمرد اس���ترياد تأثري تصميم كلي من اس���تقصاء س���ابق ينبغي إيالء اهتمام خاص ملختلف املكّونات 
املش���مولة. وهذا الفصل يس���تعرض تأثريات التصميم الراجعة إىل مكونات فردية مث يصف مناذج ميكن 
اس���تخدامها يف اجلمع بني هذه التأثريات لتصميم املكّونات يف التأثري الكلي للتصميم. ومن املكّونات 
ميكن ملصمم العينة أن يضع تقديرات للتأثريات الكلية للتصميم بالنس���بة لتصميمات العينات البديلة مث 

يستخدم هذه التقديرات يف توجيه اختيار تصميم العينات بكفاءة لالستقصاء املزمع.
املصطلحات الرئيســـية: التقس���يم الطبقي، والتقس���يم املجموعي، والترجيح، ومعامل االرتباط 

داخل الطبقات.

مقّدمة ألف - 
واضح من الفصول األخرى يف هذا املنشور أن استقصاءات األسر املعيشية الوطنية يف   - 1
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تس���تخدم تصميمات معّقدة للعينات، تش���مل 
العينات املتعددة املراحل والتقسيم إىل طبقات واحتماالت االختيار غري املتكافئ يف أحيان كثرية. ومن 
عواقب اس���تخدام التصميم املرّكب للعينة أن أخطاء العينات يف تقديرات االس���تقصاء ال ميكن حساهبا 
باس���تخدام املعادالت املوجودة يف النصوص اإلحصائية القياس���ية. فتلك املعادالت تفترض أن املتغريات 
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املش���اهدة هي متغريات عشوائية موزعة بشكل مستقل ومتماثل (iid). وال ينطبق ذلك االفتراض على 
املشاهدات املختارة بتصميمات عينات مرّكبة، ومن مث يلزم اتباع هنج خمتلف يف تقدير أخطاء العينات 

يف تقديرات االستقصاء.
وم���ن املمك���ن تقدير تباينات تقديرات االس���تقصاء م���ن تصميمات العين���ات املرّكبة   - 2
عن طريق ش���كل من أش���كال طريق���ة التكرار، مثل تكرار املط���واة املعاد أو التكرار املت���وازن املعاد، أو 
بطريق���ة سلس���لة تايلور لضبط اخلطية [انظر على س���بيل املثال: والتر )1985(؛ وروس���ت )1985(؛ 
وفريم���ا )1993(؛ وليتون���ني وباخينني )1994(؛ وروس���ت وراو )1996(]. وهناك عدد من الربامج 
احلاس���وبية املتخصصة متوافر ألداء احلس���ابات [انظر اس���تعراضات، الكثري منها م���ن إعداد ليبكوزكى 
http://www.fas.harvard.edu/ :وباول���ز )1996(، وهو متاح أيضًا على عنوان ش���بكة اإلنترن���ت
 stats/survey-soft/iass.html~؛ وملخ���ص برنام���ج حتليل االس���تقصاء احلاس���ويب، من إعداد قس���م

طرائق حبوث االس���تقصاءات بالرابط���ة اإلحصائية األمريكية، وهو متاح على عنوان ش���بكة اإلنترنت: 
حتس���ب  وعن���دم���ا   ،[http://www.Fas.harvard.edu/~stats/survey-soft/survey-soft.html
التباينات بطريقة تراعى فيها تصميمات العينة املرّكبة، تكون تقديرات التباين الناجتة خمتلفة عن تلك اليت 
ميكن احلصول عليها من تطبيق املعادلة القياسية للمتغريات iid. ويف حاالت كثرية تكون التباينات املتصلة 
بالتصميم املرّكب كبرية - وغالبًا أكرب بكثري - من التباينات اليت حنصل عليها من املعادالت القياسية.

وتنطبق معادلة التباين املوجودة يف النصوص اإلحصائية العادية على شكل من أشكال   - 3
تصميم العينات، هو العينات غري املقيدة )وتعرف أيضًا باس���م العينات العش���وائية البسيطة مع البديل(. 
وهبذا التصميم ختتار وحدات الس���كان يف االس���تقصاء بشكل مس���تقل وباحتماالت متساوية. وتؤخذ 
عينات الوحدات مع البديل مبا يعين أن الوحدة ميكن أن تظهر أكثر من مرة يف العينة. ولنفرض أن عينة 
 y y ni= ∑ / غ���ري مقيدة من احلج���م n تعطي قيمًا y1, y2, ..., yn للمتغري y. فمتغري العينة املتوس���طة 

كما يلي:
)1(  V y nu ( ) /=σ 2

 (y1, y2, ..., yn) يف الس�����كان N  y-values ه���ي تب��اين العن��ص�ر σ 2 2= ∑ −N
iY Y N( ) / ح���يث 

. وميكن تقدير هذا التباين من العينة باملعادلة: y y ni= ∑ / و
)2(  v y s nu ( ) /= 2

s واملعادلة نفسها موجودة يف النصوص اإلحصائية القياسية. y y nn
i

2 2 1= ∑ − −( ) /( ) حيث 
وختتار عينات االس���تقصاء، كقاع���دة، دون بديل أكثر مما ه���ي بالبديل ألن تقديرات   - 4
االستقصاء أكثر دقة )أي أن متغرياهتا متدنية( عندما ميكن إدراج الوحدات يف العينة مرة واحدة فحسب. 
ويف حالة العينة العش���وائية البس���يطة بال بديل، وتعرف عمومًا ببس���اطة بأهنا عينة عش���وائية بسيطة، أو 
(SRS)، ختتار الوحدات باحتمالية متس���اوية وتكون مجيع املجموعات املمكنة من n وح���دات م�ميزة 
من الس���كان من N من الوحدات يرجح بقدر متس���او أن تش���ّكل العينة. وإذا كانت العينة العش���وائية 

y وتتضح من املعادلة: y ni= ∑ / البسيطة من احلجم n فإن التباين وتقدير التباين للعينة يعين 
)3(  V y f S n0

21( ) ( ) /= −

واملعادلة
)4(  v y f s n0

21( ) ( ) /= −
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 . s y y nn
i

2 2 1= ∑ − −( ) /( ) S ، و  Y Y NN
i

2 2 1= ∑ − −( ) /( ) حي���ث f=n/N هي كس���ر العين���ة، 
σ و S2 يتساويان تقريبًا.  2 وحني تكون N كبرية كما هو احلال عمومًا يف حبوث االستقصاءات، فإن 
وم���ن هنا فإن الفرق األساس���ي بني التباين للمتوس���ط للعينة غري املقيدة يف املعادل���ة )1( والتباين للعينة 
العش���وائية البس���يطة يف املعادلة )3( هو عامل (f-1)، الذي يعرف بأن���ه تصحيح املجتمع املحدود، أو 
(fpc). ويف معظ���م احلاالت العملية يكون كس���ر العينة n/N صغريًا وممك���ن أن يعامل على أنه صفر. 
وح���ني ينطبق هذا ف���إن تصويب املجتمع املحدود يف )3( و )4( يكون تقريب���ًا 1، والتمييز بني العينة 

بالبديل وبال بديل ميكن جتاهله.
ومعادالت التباين املذكورة أعاله ال تنطبق على تصميمات العينة املرّكبة، ولكنها تفيد   - 5
فعاًل كعالمات مفيدة للمقارنة لتباينات التقديرات من التصميمات املرّكبة. وقد صاغ كيش )1965( 
املصطلح “تأثري التصميم” ليشري إىل نسبة التباين يف أي تقدير، وليكن z ناتج من التصميم املرّكب، إىل 
التباين z الذي ينطبق على العينة العش���وائية البس���يطة أو العينة غري املقيدة من احلجم نفسه.18 ويالحظ 
أن تأثري التصميم يتعلق بتقدير حمدد لالستقصاء ، ويكون خمتلفًا باختالف التقديرات يف أي استقصاء. 
كذلك يالحظ أن z ميكن أن تكون كأي تقدير مهم، على س���بيل املثال، املتوس���ط بالنسبة للمجموع 

أو معامل االحندار.
ويعتم���د تأث���ري التصميم على كل من ش���كل تصميم العينة املرّكبة املس���تخدم وتقدير   - 6

استقصاء قيد النظر. وإلدراك هاتني اخلاصتني نستخدم الشرح D2(z) لتأثري التصميم للتقدير z، حيث
)5(  D z z

 z 
2 ( ) =

Variance of  with complex design
Variance of with an unrestricted sample of the same size 

= V z
V z

c

u

( )
( )

والرم����وز املربعة يف هذا التدوين مس����تخدمة للتمكني من اس����تخدام D(z) باعتب����اره اجلذر التربيعي لتأثري 
التصميم. والرمز البسيط D(z) مفيد ألنه ميثل املضاعف الذي يطبق على اخلطأ املعياري z يف تصميم العينة 

غري املقيد ليعطي خطأها املعياري يف التصميم املرّكب، على سبيل املثال، كما يف حساب فترة الثقة.
وهناك مفهوم مفيد يتصل مباش���رة بتأثري التصمي���م، ذلك هو “حجم العينة الفعلي”،   - 7
املب���ني هن���ا neff . وحج���م العين���ة الفعلي هو حجم عينة غري مقيدة يعطي مس���توى الدقة نفس���ه لتقدير 
االستقصاء الذي يكون الوصول إليه بالتصميم املرّكب. ومن مث فحجم العينة الفعلي يتضح من املعادلة 
)6( n n D zeff = / ( )2  

 Vc (z) املذكور أعاله هو للعمل النظ���ري الذي يكون فيه التباينان D2(z) والتعري���ف  - 8
و V0 (z) معلومني. ويف التطبيقات العملية تقدر هذه التباينات من العينة، وحينئذ تقدر D2 (z) بالقيمة   

d2 (z). ومن هنا، 
)7( d z

v z
v z

c

u

2 ( )
( )
( )

=  

حيث Vc (z) تقدر باس���تخدام إجراء مناس���ب للتصميم املرّكب و Vu (z) تقدر باستخدام معادلة للعينة 
غري املقيدة وتقدر الباراميترات غري املعلومة من العينة. وبذا على سبيل املثال يف حالة العينة املتوسطة 
)8( v z s nu ( ) /= 2  

وبالنسبة للعينات الكبرية، فإن S2 ميكن أن تقدر باملعادلة
∑ −

∑
w y y

w
i i

i

( )2

وبدق���ة أكث���ر ف���إن كي���ش )1982(   18

ح���دد deff هلذه النس���بة مبق���ام تباين 
 ،(SRS) العين���ة العش���وائية البس���يطة
و deft2 بأن���ه النس���بة على مقام تباين 
 deff العينة غري املقي���دة. والفرق ب��ني
و deft2 يس������تند إىل م���ا إذا ك�����ان 
املصطلح (fpc)، أي تصحيح املجتمع 
املح���دود، ( f-1) مدرج���ًا أم ال. وملا 
كان ه���ذا املصطل���ح تأث���ريه ال يذكر 
يف معظم اس���تقصاءات األسر املعيشية 
 deft2 و deff الوطنية، فإن التمييز بني
ن���ادرًا ما تك���ون له قيم���ة عملية، لذا 
فس���وف نتجاهله يف بقية هذا الفصل. 
ونفت���رض يف الفص���ل كله أن تصحيح 
املجتم���ع املحدود ميك���ن جتاهله. انظر 

أيضًا كيش )1995(.
وحدد س���كينر مفهوم���ًا خمتلفًا ولكنه   
متصل هبذا، هو تأثري التوصيف اخلاطئ، 
أو meff، الذي يقول إنه أكثر مالءمة 
لالستخدام يف حتليل بيانات االستقصاء 
)انظر على سبيل املثال، سكينر وهولد 
الثاين(.  الفص���ل  ومسي���ث )1989(، 
ومل���ا كان هذا الفصل معني���ًا بتصميم 
العينة ال بتحليلها، فإن ذلك املفهوم مل 

يبحث يف هذا الفصل.

وبدق���ة أكث���ر ف���إن كي���ش )1982(   18

ح���دد deff هلذه النس���بة مبق���ام تباين 
 ،(SRS) العين���ة العش���وائية البس���يطة
و deft2 بأن���ه النس���بة على مقام تباين 
 deff العينة غري املقي���دة. والفرق ب��ني
و deft2 يس������تند إىل م���ا إذا ك�����ان 
املصطلح (fpc)، أي تصحيح املجتمع 
املح���دود، ( f-1) مدرج���ًا أم ال. وملا 
كان ه���ذا املصطل���ح تأث���ريه ال يذكر 
يف معظم اس���تقصاءات األسر املعيشية 
 deft2 و deff الوطنية، فإن التمييز بني
ن���ادرًا ما تك���ون له قيم���ة عملية، لذا 
فس���وف نتجاهله يف بقية هذا الفصل. 
ونفت���رض يف الفص���ل كله أن تصحيح 
املجتم���ع املحدود ميك���ن جتاهله. انظر 

أيضًا كيش )1995(.
وحدد س���كينر مفهوم���ًا خمتلفًا ولكنه   
متصل هبذا، هو تأثري التوصيف اخلاطئ، 
أو meff، الذي يقول إنه أكثر مالءمة 
لالستخدام يف حتليل بيانات االستقصاء 
)انظر على سبيل املثال، سكينر وهولد 
الثاين(.  الفص���ل  ومسي���ث )1989(، 
ومل���ا كان هذا الفصل معني���ًا بتصميم 
العينة ال بتحليلها، فإن ذلك املفهوم مل 

يبحث يف هذا الفصل.
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y هي القيمة املرجحة للوس���ط  w y wi i i= ∑ ∑/ حي���ث yi و wi مه���ا قيم���ة i وترجيح وحدة العينة و 
السكاين. ويف حالة نسبة العينة p بالنسبة إىل n كبرية 

v p
p p

nu ( )
( )

=
−
−

1
1 أو

v p
p p

nu ( )
( )

=
−1

حيث p هي القيمة املرجحة للجزء من السكان.
ويف حتديد تأثريات التصميم والتأثريات املقدرة يف التصميم مثة قضية أخرى ال مفر من   - 9
تناوهلا. فالكثري من االستقصاءات تستخدم تصميمات العينات باحتماالت اختيار غري متكافئة وعندما 
حيدث هذا قد متثل جمموعات فرعية متثياًل غري متناس���ب يف العينة. وعلى س���بيل املثال ففي اس���تقصاء 
وطين لألسر املعيشية قد ختتار نسبة 50 يف املائة من عينة أللفي أسرة معيشية من مناطق حضرية و50 
يف املائة من مناطق ريفية، بينما ال يكون س���وى 30 يف املائة من األس���ر املعيش���ية من الس���كان مبناطق 
حضرية. فلننظر إىل تأثري التصميم ملتوسط تقديري لألسر املعيشية احلضرية مثاًل. واملخرج من املعادلة 8 
هو s2/n. واملسألة هي كيفية حساب n. فمن بني الُنهج استخدام احلجم الفعلي للعينة احلضرية، وهو 
000 1 يف هذه احلالة. والبديل هو اس���تخدام احلجم املتوقع للعينة يف املناطق احلضرية للعينة العشوائية 
البسيطة وهو n تساوى 000 2، وهي هنا x 0.3 2000 = 600. وأول هذين النهجني الذي يأخذ 
باحلجم الفعلي، 000 1 هو النهج األكثر ش���يوعًا، وهو النهج الذي يس���تخدم يف هذا الفصل. ومع 
ذلك فخيار حس���اب تأثريات التصميمات على أس���اس النهج الثاين متاح يف بعض برامج تقييم التباين. 
وملا كان من املمكن أن ينتج النهجان قيمًا خمتلفة بش���كل ملحوظ فمن املهم االنتباه إىل التمييز بينهما 

واختيار خيار مناسب.
وقد ثبت أن مفهوم تأثري التصميمات أداة قّيمة يف تصميم العينات املرّكبة. فالتصميمات   - 10
املرّكبة تنطوي على تركيبة من عدد من مكونات التصميم، كالتقس����يم الطبقي والعينات املتعددة املراحل 
واالختيار باحتماالت غري متكافئة. ويلقي حتليل تأثريات التصميم لكل من هذه املكّونات على حدة ضوًءا 
مفيدًا على تأثرياهتا على دقة تقديرات االس����تقصاء، ومن مث يس����اعد يف توجيه إعداد تصميمات العينات 
بكفاءة. وحنن نس����تعرض تأثريات التصميمات بالنس����بة إىل كل مكّون من املكّونات يف الفرع باء. ولدى 
تصمي����م عينة مرّكبة يكون من املفيد إنش����اء مناذج تتنبأ بالتأثريات الكلي����ة للتصميم النامجة عن الربط بني 
املكّونات. وحنن نس����تعرض بإجياز هذه النماذج يف الفرع جيم. ونقّدم مثااًل افتراضيًا توضيحيًا الستخدام 
تأثريات التصميمات بالنسبة لتصميم العينة يف الفرع دال، وننهي ببعض املالحظات العامة يف الفرع هاء.

مكّونات تأثريات التصميم بـاء - 
يبح���ث هذا الف���رع يف تأثريات التصميم الناجت���ة عن املكّونات التالي���ة لتصميم العينة   - 11
املرّكبة: التقس���يم الطباقي املتناس���ب وغري املتناسب؛ والتقس���يم إىل جمموعات؛ واالختيار غري املتكافئ 
لالحتم���االت؛ وتعدي���الت ترجيح العينة بالنس���بة لعدم االس���تجابة وتعديالت ترجيح الس���كان لعدم 
التغطية ولتحس���ني الدقة. وهذه املكّونات املختلفة تبحث كاًل على حدة يف هذا الفرع؛ وترد مناقش���ة 
 Y لتأثرياهتا املش���تركة يف الفرع جيم. واإلحصاء األساس���ي موضع البحث هو تقدير للوسط السكاين 
)وعلى س���بيل املثال متوس���ط الدخل(. وملا كانت النسبة السكانية P )وعلى سبيل املثال نسبة السكان 
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الفقراء( هي يف الواقع حالة خاصة لوسط حسايب، فإن املعاجلة تشمل نسبة كذلك. والنسبة قد تكون 
أكثر اإلحصاءات املس���تخدمة ش���يوعًا يف تقارير االستقصاءات، ولذا ترد مناقشتها على انفراد حسب 
االقتضاء. وتتعلق نتائج اس���تقصاءات كثرية بالفئات الفرعية من جمموع الس���كان، كالنس���اء يف الفئة 
العمرية 15 إىل 44 سنه، أو الذين يعيشون يف املناطق الريفية. وتأثريات ترجيح التجميع على تأثريات 

التصميم يف تقديرات املجموعات الفرعية سوف تناقش هلذا السبب.

التقسيم إىل طبقات  - 1
ونبدأ بالنظر يف تأثريات التصميم ملتوسط العينة يف عينة وحيدة املرحلة مقّسمة إىل طبقات   - 12

مع عينات عشوائية بسيطة داخل الطبقات. ووسط العينة املقّسمة إىل طبقات يتضح من املعادلة التالية

y
N
N

y
n

W yst h
h

i
hi

h
h h h= ∑ ∑ =∑

حي���ث nh ه���و حجم العينة املختارة من Nh من الوحدات بالطبقة h، و N=∑Nh هو حجم الس���كان 
 ،h يف الط����بقة i ه��ي قي���مة وح��دة العين���ة yhi و ،h ه��و نسب���ة الس����كان يف الطبق����ة Wh=Nh / N و
yst حتسب كتقدير مرجح،  y هي وسط العينة يف الطبقة h. ومن الناحية العملية فإن  y nh i hi h= ∑ / و 
حي���ث كل وحدة عينة خيصص هلا ترجيح أساس���ي هو عكس احتم���ال اختيارها )مع إغفال تعديالت 
العينة وترجيح السكان مؤقتًا(. وهنا كل وحدة يف الطبقة h هلا احتمال اختيار nh /Nh ومن مث ترجيح 

yst على النحو التايل أساسي whi = wh = Nh / nh. وهكذا ميكن التعبري عن 

)9( w y
w

w y
n w

h i hi hi

h i hi

h i h hi

h h h
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∑ ∑
∑ ∑

=
∑ ∑

∑
yst

وبافتراض إمكانية إغفال تصحيح املجتمع املحدد، فإن التفاوت يف الوسط الطباقي يظهر من املعادلة

)10( V y W S
nst h
h h

h

( )=∑
2 2

.h هي تغري وحدة السكان داخل الطبقة S Y Y Nh i hi h h
2 2 1= ∑ − −( ) /( ) حيث 

V على طريقة توزيع العينة على الطبقات. ويف احلالة العامة اليت  yst( ) ويتوقف حجم   - 13
تس���تخدم فيها توزيعات تناس���بية، كي يكون حجم العينة يف الطبقة متناسبًا مع حجم السكان يف تلك 
الطبقة، تكون أوزان مجيع وحدات العينة متس���اوية. والوس���ط الطباقي يقل إىل أن يصل إىل الوس���ط 

، حيث n=∑nh هي احلجم الكلي للعينة، ويقل التباين إىل y y nprop hi= ∑∑ / البسيط غري املرجح 

)11( V y
W S

n
S
nprop

h h w( )= ∑ =
2 2

y للعينة الطبقية  prop Sw هي متوسط التغيري يف الوحدة داخل الطبقة. وتأثري التصميم بالنسبة إىل 
2 حيث 

املتناسبة يأيت باستخدام تغري الوسط للعينة العشوائية البسيطة من املعادلة )3( مع جتاهل تصحيح املجتمع 
املحدد (fpc) وبتعريف تأثري التصميم يف املعادلة )5( كما يلي

)12( D y
S
Sprop

w2
2

2( )=

 Nh وملا كان متوسط تغري الوحدة داخل الطبقة ال يزيد عن التغري الكلي للوحدة )شريطة أن تكون قيم
كبرية( فإن تأثري التصميم للمتوسط يف العينة املتناسبة ال يزيد عن واحد. وهكذا ال ميكن أن يؤدي التقسيم 
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الطبقي املتناسب إىل خسارة يف الدقة، ويؤدي عمومًا إىل بعض الكسب يف الدقة. وحيدث الكسب يف 
Yh: فكلما كرب التغري بني املتوسطات يكرب الكسب. الدقة عندما ختتلف متوسطات الطبقات 

ويف كث���ري م���ن االس���تقصاءات يلزم وج���ود عينة طباقية غري متناس���بة لكي يس���تطيع   - 14
االس���تقصاء توفري تقديرات ملجاالت حمددة. وعلى س���بيل املثال قد يكون اهلدف من االس���تقصاء هو 
إنتاج تقديرات موثوقة لكل منطقة يف البلد وقد تتباين املناطق بني الس���كان. ولتحقيق هذا اهلدف قد 
يكون من الضرورى توزيع أحجام العينة على املناطق األصغر اليت تكون أكرب كثريًا مما يوزع مبوجب 
العينة الطباقية التناسبية. وتكاليف مجع البيانات اليت ختتلف كثريًا باختالف الطبقات قد تتيح سببًا آخر 
للبع���د عن التوزيع التناس���ي. ويصبح التصميم األمثل يف هذه احلال���ة هو الذي تتوزع فيه أحجام العينة 

األكرب من التناسبية على الطبقات بتكلفة أقل جلمع البيانات.
والكس���ب يف الدقة املس���تقى من أن التقسيم املتناسب إىل طبقات ال ينطبق بالضرورة   - 15
على التوزيع غري املتناس���ب للعينة. ولتبس���يط املناقش���ة هلذه احلالة، نفترض أن التباينات يف السكان بني 
S جلميع الطبقات. وكث���ريًا ما يكون هذا االفتراض معقواًل  Sh c

2 2= الطبق���ات ثابت���ة وبعبارة أخرى أن 
يف االستقصاءات الوطنية لألسر املعيشية حني يستخدم التقسيم غري املتناسب للطبقات لألسباب املبينة 

أعاله. ويف ظل هذا االفتراض، تبسط املعادلة )10( كاآلتى
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ويكون تأثري التصميم يف هذه احلالة هو
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2( ) = ∑

وباالضافة إىل افتراض ثبات التباينات داخل الطبقة مثلما اس���تخدم يف اس���تقاء املعادلة   - 16
Y لكل  Yh = )14(، يكون من املعقول غالبًا افتراض أن متوس���طات الطبقة متس���اوية تقريبًا، أي أن 

S ويقل تأثري التصميم إىل Sc
2 2= الطبقات. وهبذا االفتراض اآلخر، 

)15( D y n
N

W w n
W
nst h h h h

h

h
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ويعرض كيش )1992(19 تأثري التصميم بسبب التوزيع غري املتناسب كما يلي 
)16( D y W w W wst h h h h h h

2 ( ) ( )( / )= ∑ ∑

وه���ذه املعادل���ة مفيدة جدًا يف تصميم العينة. ومع ذل���ك ينبغي أال تطبق دون انتقاد بال اهتمام مبعقولية 
االفتراضات املصاحبة هلا )انظر أدناه(.

ولنضرب مثااًل بسيطًا على تطبيق املعادلة )16(، ونأخذ بلدًا به إقليمان يضم اإلقليم   - 17
 .)W1 = 4W2 األول 80 يف املائ���ة م���ن جمموع الس���كان ويضم اإلقلي���م الثاين 20 يف املائة )وم���ن مث
ونفرض أن اس���تقصاء أجري بأحجام عينة متس���اوية موزعة على إقليمني (n1 = n2 = 1,000). وميكن 
اس���تخدام أي من التعابري املذكورة أعاله حلس���اب تأثري التصميم من التوزيع غري املتناس���ب للمتوسط 
الوطين املقدر )بافتراض أن املتوسطات وتباينات الوحدات هي نفسها يف اإلقليمني(. وعلى سبيل املثال 

وباستخدام املعادلة )16( ومالحظة أن w1 = 4w2 يكون تأثري التصميم كما يلي

D y W w W w W
w
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ه���ذه اإلش���ارة تلخ���ص الكث���ري م���ن   19

النتائ���ج بش���كل مفيد للغاي���ة. فالكثري 
م���ن العالق���ات كانت معروف���ة جيدًا 
ونشرت قبل ذلك بعقود. وانظر على 
س���بيل املثال كي���ش )1965( وكيش 

.)1976(

ه���ذه اإلش���ارة تلخ���ص الكث���ري م���ن   19

النتائ���ج بش���كل مفيد للغاي���ة. فالكثري 
م���ن العالق���ات كانت معروف���ة جيدًا 
ونشرت قبل ذلك بعقود. وانظر على 
س���بيل املثال كي���ش )1965( وكيش 

.)1976(



تقييم مكّونات تأثريات التصميم الستخدامها
يف تصميم العينات

٩٧

ألن W2 = 0.2. والتوزيع غري املتناسب املستخدم للوصول إىل دقة متساوية تقريبًا بالتقديرات من كل 
.neff = 2,000/1.36 = 1,471 إقليم تسفر عن متوسط تقديري للبلد بأسره مع حجم عينة

ويبني اجلدول سادسًا - ١ تأثري التصميم بسبب التوزيع غري املتناسب لبعض املعّدالت   - ١٨
لزيادة العينات املســـتخدمة عمومًا حني ال يكون هناك غري طبقتني. واألرقام على رأس كل عمود هي 
نســـب لألوزان يف الطبقتني، وهي تعادل مقلوب نســـب معّدالت العينات يف الطبقتني. والبنود السفلى 
 W1>0.5 هي لنسب السكان يف الطبقة األوىل. وملا كانت تأثريات التصميم متاثلية حول 0.50 فإن قيم
ميكن احلصول عليها باســـتخدام الصف املقابل إىل (W1 - 1). ولبيان استخدام اجلدول يرجع إىل املثال 
املذكور أعاله. فالقيمة يف الصف الذي فيه W1 = 0.20 والعمود الذي فيه نســـبة العينة الزائدة هي 4 
. ويبـني اجلدول أن تأثريات التصميم تزيد كلما زادت نسب معّدالت  D yst

2 1 36( ) .= يعطى النتيجة 
العينة ونسبة السكان يف الطبقات تصل إىل ٥٠ يف املائة. وحني ختتلف معّدالت العينة بالطبقات اختالفًا 
كبريًا ميكن أن تكون تأثريات التصميم للمتوسط الكلي كبرية جدًا ومن هنا يكون حجم العينة الفعلي 
صغـــريًا. ويفضـــي التوزيع غري املتناســـب إىل عينة ناقصة الكفاءة إىل حد بعيد لتقدير إحصاء الســـكان 

الكلي يف هذه احلالة.
ويقصـــد بالكثري من االســـتقصاءات الوطنية احلصول على تقديـــرات وطنية وكذلك   - ١٩
تقديرات ملختلف املناطق يف البلد. ويف العادة تتفاوت املناطق بشـــكل كبري يف احلجم. ويف هذه احلالة 
ينشـــأ تضـــارب يف حتديد التوزيع املناســـب للعينة بني املناطـــق، كما تبني من النتائـــج أعاله. ويف ظل 
افتراضات املتوسطات املتساوية والتباينات يف الوحدات داخل املناطق يكون التوزيع األمثل للتقديرات 
الوطنية توزيعًا تناســـبيًا، بينما بالنســـبة للتقديرات اإلقليمية يكون حجم العينة متســـاويًا يف كل إقليم. 
واســـتخدام التوزيع األمثل لغرض واحد يفضي إىل عينة ضعيفة للغرض اآلخر. غري أنه ميكن أن يؤدي 

(توزيع وسط) إىل نتائج جيدة للغرضني (انظر الفرع دال).

اجلدول سادسًا - ١
تأثريات التصميم الناجتة عن عينات غري متناسبة يف حالة الطبقتني

w2 إىل w1 نسبة
W1١٢٣٤٥٨١٠٢٠

٠,٠٥١,٠٠١,٠٢١,٠٦١,١١١,١٥١,٢٩١,٣٨١,٨٦
٠,١٠١,٠٠١,٠٥١,١٢١,٢٠١,٢٩١,٥٥١,٧٣٢,٦٢
٠,١٥١,٠٠١,٠٦١,١٧١,٢٩١,٤١١,٧٨٢,٠٣٣,٣٠
٠,٢٠١,٠٠١,٠٨١,٢١١,٣٦١,٥١١,٩٨٢,٣٠٣,٨٩
٠,٢٥١,٠٠١,٠٩١,٢٥١,٤٢١,٦٠٢,١٥٢,٥٢٤,٣٨
٠,٣٥١,٠٠١,١١١,٣٠١,٥١١,٧٣٢,٣٩٢,٨٤٥,١١
٠,٥٠١,٠٠١,١٣١,٣٣١,٥٦١,٨٠٢,٥٣٣,٠٣٥,٥١

وتســـتخدم املعادلة (١٦) على نطاق واســـع يف تصميم العينات لتقدير تأثري استخدام   - ٢٠
توزيع غري متناســـب على التقديرات الوطنية. غري أن املســـتخدمني ينبغي أن يتنبهوا عند استخدامها إىل 
االفتراضات باملتوسطات املتكافئة داخل كل طبقة والتباينات اليت تقوم عليها. فننظر أوًال يف احلالة اليت 
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تكون فيها املتوسطات خمتلفة ولكن التباينات ليست خمتلفة. ففي هذه احلالة حنصل على تأثري التصميم 
. وهذا العامل يقل عن  S Sc

2 2/ من التقس���يم الطبقي غري املتناس���ب باملعادلة )14(، مع عامل إضايف 
واح���د وم���ن مث ال يكون تأثري التصميم كبريًا مثل التأثري يف املعادل���ة )16(. غري أن تأثري التصميم ميثل 
التأثري الكلي للتقس���يم الطبقي والتوزيع غري املتناس���ب. وملجرد قياس تأثري التوزيع غري املتناسب تكون 
املقارنة املناس���بة بني العينة الطبقية غري املتناس���بة والعينة الطبقية املتناسبة يف احلجم نفسه. ونسبة التباين 

 ، S Sw c
2 2= ، من املعادلتني )11( و )13( مع  y prop yst للتصميم غري املتناسب إىل نسبة 

R V y V y W w W wst prop h h h h h h= = ∑ ∑( )/ ( ) ( )( / )

ومن مث ففي هذه احلالة ميكن تفسري املعادلة )16( على أهنا تأثري التوزيع غري املتناسب فقط.

وافتراض تباينات الوحدات املتكافئة داخل الطبقة أمر بالغ األمهية. فالنتائج املبينة أعاله   - 21
ت���دل على أن التوزيع غري املتناس���ب يؤدي إىل فاقد يف الدق���ة يف التقديرات الكلية حني تكون تباينات 
الوحدات داخل الطبقة متساوية، ولكن هذا ال يكون صحيحًا بالضرورة حني تكون تباينات الوحدات 
داخل الطبقة غري متساوية. أي أنه عندما ال تتساوى التباينات داخل الطبقات تكون قصور العينة املثلى 
اليت تستخدم متناسبة مع االحنرافات القياسية يف الطبقات [انظر على سبيل املثال كوشران )1977(]. 
وهذا النوع من التوزيع غري املتناس���ب يس���تخدم على نطاق واسع يف اس���تقصاءات األعمال التجارية، 
وميكن أن يؤدي إىل مكاسب يف الدقة أكثر من التوزيع املتناسب حني ختتلف االحنرافات القياسية داخل 

الطبقة اختالفًا ملحوظًا.
ويف اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية يكون افتراض التباينات املتس���اوية أو القريبة من   - 22
التس���اوي، داخل الطبقة معقواًل يف كثري من األحوال. ومن أنواع التقدير الذي قد تكون فيه التباينات 
داخل الطبقة غري متكافئة هو التناسب. فالتناسب هو متوسط املتغريات اليت ال تأخذ سوى القيمتني 1 
 σ 2 1= −P P( ) وصفر مقابل أن تكون أو ال تكون له خصائص معينة. وتباين الوحدة لكل متغري هو 
حيث P هي نس���بة الس���كان مع اخلاصية. وبذا يكون تباين الوحدة يف الطبقة h مع النس���بة Ph ذات 
. ومع ذلك فالتباين يف  Sh

2 S فإذا تباينت Ph يف الطبقة تتباي���ن كذلك  P Ph h h
2 1= −( ) اخلصائ���ص ه���و 

Sh ليس إال تباينًا طفيفًا للنس���ب بني 0.2 و 0.8 من قيمة عالية 0.25 للمعادلة Ph = 0.5 إىل نس���بة 
2

منخفضة 0.16 للمعادلة Ph = 0.2 أو 0.8.
ولتوضيح تأثري التغري يف نسب الطبقات ومن مث التباين يف الطبقة نعود إىل مثالنا للطبقتني   - 23
حي���ث W1 = 0.8 و W2 = 0.2 و n1 = n2 ونبح���ث يف جمموعتني خمتلفتني من قيم P1 و P2. فبالنس���بة 
للحالة األوىل جنعل P1 = 0.5 و P2 = 0.8. وحينئذ يكون التأثري الكلي للتصميم، حمس���وبًا باس���تخدام 
D وتكون التباينات للتصميمات غري املتناس���بة واملتناسبة هي  yst

2 1 35( ) .= املعادلتني )10( و )1( هو 
 .R = 1.26 و D yst

2 1 16( ) .= R = 1.43. وبالنسبة للحالة الثانية فإن P1 = 0.8 و P2 = 0.5. وحينئذ 
D و R يف هاتني احلالتني ميكن حساهبا بتأثري تصميم 1.36  yst

2 ( ) والقيم اليت حنصل عليها بالنسبة إىل 
الذي حصلنا عليه بافتراض تباينات متساوية داخل الطبقة. ويف احلالتني فإن تأثريات التصميم الكلية تقل 
عن 1.36 بس���بب الكس���ب يف الدقة من التقس���يم إىل طبقات. ويف احلالة األوىل تكون قيمة R أكرب من 
1.36 ألن الطبق���ة 1 ال���يت أخذت عينتها مبعّدل أقل هلا تباين داخل الطبقة أكرب. ويف احلالة الثانية يكون 
العكس صحيحًا: فالطبقة 2 ذات العينة الزائدة يكون هلا تباين أكرب داخل الطبقة. وهذه العينات الزائدة 
تتجه هلذا السبب إىل االجتاه املطلوب إلعطاء دقة زائدة. والواقع أن التوزيع األمثل يف هذه احلالة يكون 
أخذ عينة طبقية من الطبقة 2 مبعّدل 1.25 مرة أكرب من املعّدل يف الطبقة 1. ولئن كانت نسب الطبقة 
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ختتل���ف كث���ريًا يف هذه األمثلة ونتيجة هلذا خيتل���ف أيضًا التباين داخل الطبقة بقدر كبري، فإن قيم R اليت 
حنصل عليها - وهي 1.26 و 1.43 - تقترب بشكل معقول من 1.36. وتبني هذه احلسابات أن القياس 
التقري���ى لتأث���ري التصميم من الترجيح الناتج من املعادل���ة )16( يفي مبعظم أغراض التخطيط حىت عندما 

ختتلف التباينات داخل الطبقة إىل حد ما.
  W1=0.8 وال تزال P2=0.5 و P1=0.05 وأخريًا نضرب مثااًل أكثر تطرفًا تكون فيه  - 24
D و R=0.92. وهذا املثال يب�ني أن التقس���يم  yst

2 0 67( ) .= و W2=0.2 و n1=n2. ففي هذه احلالة 
الطبقي غري املتناس���ب ميكن أن ينتج مكاس���ب يف الدقة. ومع ذلك فنظرًا لالفتراضات اليت تبىن عليها 
فإن املعادلة )16( ال ميكن أن تنتج قيمة أقل من 1. وهكذا فإن املعادلة )16( ينبغي أال تطبق بال متييز 

دون مراعاة افتراضتها املصاحبة.

التقسيم إىل جمموعات  - 2
نتن���اول م���ن اآلن مكونًا هام���ًا آخر من مكون���ات التأثري الكل���ي للتصميم يف معظم   - 25
االستقصاءات العامة للسكان أال وهو تأثري التصميم الذي يعزى إىل التقسيم إىل جمموعات يف العينات 
املتعددة املراحل. فالعينات تقسم إىل جمموعات للحد من تكاليف مجع البيانات ألنه من غري االقتصادي 
سرد وأخذ عينات أسر معيشية تنتشر بشكل خفيف بني البلد بأسره أو املنطقة بأسرها. فبشكل منطي 
تستخدم مرحلتان أو أكثر من العينات، تكون املرحلة األوىل أو وحدات املعاينة األّولية (PSUs) مناطق 
جغرافية واضحة التحديد تؤخذ العينات منها عمومًا مع احتماالت تناس���بية لألعداد املقدرة من األسر 
املعيش���ية أو األش���خاص اليت حتتويها. ويف إطار وحدات املعاينة األّولية اليت ختتار ميكن إجراء مرحلة أو 
مراحل إضافية من عينات املناطق وعندها يف املناطق الفرعية املختارة هنائيًا وتدرج الوحدات الس���كنية 
لألسر املعيشية يف قوائم من العينات. وإلجراء استقصاء لألسر املعيشية جتمع البيانات عن األسر املعيشية 
الداخلة يف العينة. وإلجراء استقصاء لألفراد جتمع قائمة باألشخاص يف األسر املعيشية املختارة مث ختتار 
إما عينة وإما مجيع العينات من األش���خاص املرشحني لالستقصاء. وألغراض هذه املناقشة فإننا تفترض 
استقصاء لألسر املعيشية يتضمن مرحلتني فقط من العينات )وحدات املعاينة األّولية واألسر املعيشية(. 

ومع ذلك فاالمتداد إىل مراحل متعددة يكون مباشرًا.
ويف البيئ���ات العملي���ة تكون وحدات املعاينة األّولية دائمًا متغرية احلجم )أي يف أعداد   - 26
 .(PPES) الوحدات اليت حتتويها( وهلذا الس���بب تؤخذ عيناهتا باحتمال تناس���ي ألحجام العينة املقدرة
كذل���ك تتف���اوت أحجام العينة املختارة من وح���دات معاينة أّولية خمتارة عمومًا ب���ني وحدات املعاينة 
األّولية. مع هذا فللتبسيط نبدأ بافتراض أن اجلماعة تتألف من A من وحدات العينة األّولية )على سبيل 
املثال دوائر تعداد السكان( وكل منها حتتوى على B من األسر املعيشية. والعينة العشوائية البسيطة من 
وحدات العينة األّولية a ختتار مث ختتار عينة عش���وائية بس���يطة b ≤ B من األس���ر املعيشية يف كل وحدة 
عينة أّولية خمتارة )حالة خاصة تكون عندما b = B ممثلة لعينة جمموعة من مرحلة واحدة(. فنفترض أن 
املرحلة األوىل من عامل تصحيح املجتمع املحدود عامل ال يذكر. فتصويب العينة ألسر معيشية خمتارة 
يستخدم طريقة االحتماالت املتساوية لالختيار (epsem) حبيث ميكن تقدير املتوسط السكاين مبتوسط 
، حيث n = ab وتب���ني cl املجموعة. ومي�����كن كتابة  y y ncl

a b= ∑ ∑α β αβ / عينة غري مرجح بس���يط 
ycl على النحو التايل  التباين 

)17( V y S
n

bcl( ) ( )= + −[ ]
2

1 1 ρ
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حيث S2 هي تباين الوحدة يف اجلماعة و ρ هي معامل الترابط داخل الطبقة الذي يقيس جتانس املتغري 
y يف وحدات العينة األّولية. ومن الناحية العملية فإن الوحدات داخل أي وحدة عينة أّولية تكاد تكون 
مماثلة إىل حد ما كل منها لألخرى بالنسبة جلميع املتغريات تقريبًا، وإن كانت درجة التماثل منخفضة 

عادة. ومن هنا فإن ρ تكاد تكون دائمًا إجيابية وصغرية.
ويكون تأثري التصميم يف هذه احلالة البسيطة كما يلي  - 27

)18(  D y bcl
2 1 1( ) ( )= + − ρ

ويتب���ني من هذه النتيجة األساس���ية أن تأثري التصميم من التقس���يم إىل جمموع���ات للعينة داخل وحدات 
 (b) املعاين���ة األّولي���ة يعتمد على عاملني: حج���م العينة الفرعية داخل وحدات املعاين���ة األّولية املختارة
والترابط داخل الطبقة (ρ). وملا كانت ρ إجيابية عمومًا فإن تأثري التصميم من التقس���يم إىل جمموعات 

يكون، كقاعدة، أكرب من 1.
وم���ن الس���مات اهلامة للمعادلة )18( - وغريها من املع���ادالت املعروضة أدناه - أهنا   - 28
تعتمد على ρ اليت هي مقياس للتجانس داخل وحدات العينة األّولية ملتغري معني.20 وقيمة ρ قريبة من 
الصف���ر ملتغ���ريات كثرية )مثل العمر أو نوع اجلنس( وهي صغرية ولكن ال ميكن إغفاهلا ملتغريات أخرى 
)مثل ρ=0.03 إىل 0.05( ولكنها قد ترتفع بالنسبة للبعض )مثل دخول مستوصف يف القرية - وحدة 
املعاين���ة األّولية - حني يكون مجيع األش���خاص يف القرية لديه���م أو ليس لديهم فرصة لدخوهلا(. ومن 
املمك���ن نظريًا أن تكون ρ س���لبية، ولكن ال يرجح مصادفة ذلك عملي���ًا )وإن كانت بعض تقديرات 
العينة ρ تكون س���لبية يف الغالب(. وكثريًا ما تكون ρ متناس���بة عكسية مع احلجم لوحدة العينة األّولية 
ألن املجموعات األكرب تتجه إىل أن تكون متنوعة خاصة عندما تكون الوحدات مناطق جغرافية. وهذه 
األنواع من العالقات تس���تغل يف التصميم األمثل لالس���تقصاءات، حيث تكون وحدات املعاينة األّولية 
كبرية وأكثر تنوعًا وتستخدم حني يكون هناك خيار. وتلزم تقديرات ρ ملتغريات االستقصاء األساسية 
من أجل التخطيط لتصميمات العينة. ويف العادة تس���تند هذه التقديرات إىل تقديرات من اس���تقصاءات 
س���ابقة ملتغريات ووحدات معاينة أّولية هي نفس���ها مماثلة هلا، واالعتقاد يف حتميل قيم ρ عرب املتغريات 

ووحدات املعاينة األّولية املماثلة.
ويف األوضاع احلقيقية ال تكون وحدات املعاينة األّولية متساوية يف احلجم وال تؤخذ   - 29
عيناهتا عن طريق العينة العش���وائية البس���يطة. ويف معظم التصميمات الوطنية لعينة األس���ر املعيشية ختتار 
العينات املقّس���مة إىل طبقات من وحدات املعاينة األّولية باس���تخدام العينات املتناسبة مع احلجم املقدر 
(PPES). ونتيج���ة هل���ذا فإن املعادل���ة )18( ال تطبق مباش���رة. غري أهنا تظل منوذج���ًا مفيدًا لتأثريات 
التصميم من املجموعات لتش���كيلة من تصميمات العينات باالحتماالت املتساوية مع تعديالت مناسبة 

.ρ فيما يتعلق بتفسري
فلنأخذ أواًل عينة بتناس���ب احتماالت احلجم من وحدات املعاينة األّولية غري املقّس���مة   - 30
إىل طبق���ات حي���ث املقاييس املضبوطة للحجم معروف���ة. ففي هذه احلالة ينتج مجيع العينات بتناس���ب 
احتم���االت احلج���م (PPS) لوحدات االحتم���االت األّولية a وعينة االحتماالت املتس���اوية يف طريقة 
االختي���ار (epsem) للعدد b من األس���ر املعيش���ية من كل إجراء من إجراءات وح���دات العينة األّولية 
الداخلة يف العينة، تصميم epsem كليًا. وهبذا التصميم تظل املعادلة )18( صاحلة ولكن مع ρ مؤولة 
اآلن إىل قياس تركي�ى للتجانس داخل املجموعات النهائية اليت أوجدها تصميم العينة الفرعية )كالتون، 
1979(. وعلى س���بيل املثال فإن قيمة ρ لتصميم العينة الفرعية الذي خيتار b من األس���ر املعيش���ية عن 
طريق العينة املنهجية خمتلفًا عن القيمة لتصميم عينة فرعية يقسم كل وحدة معاينة أّولية داخلة يف العينة 

تنطبق املناقش���ة يف ه���ذا الفرع لقياس   20

التجان���س داخ���ل املجموعة بالنس���بة 
للمجموع���ات املتس���اوية احلجم وغري 

املتساوية احلجم.

تنطبق املناقش���ة يف ه���ذا الفرع لقياس   20

التجان���س داخ���ل املجموعة بالنس���بة 
للمجموع���ات املتس���اوية احلجم وغري 

املتساوية احلجم.
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إىل مناطق فرعية حتتوى على b من األس���ر املعيش���ية لكل منها وختتار منطقة فرعية واحدة )يرجح أن 
تك���ون قيمة ρ أكرب يف احلال���ة الثانية(. وهكذا فإن هذا التمديد يتناول العينات بتناس���ب االحتماالت 

واحلجم (PPS) وبأشكال بديلة خمتلفة لتصميم العينة الفرعية.
ولننظر اآلن يف التقس���يم الطبقي لوحدات املعاينة األّولية. فكالتون )1979( يب�ني أن   - 31
 a الكلي الذي ختتار فيه عينة طبقية من عدد epsem تأثري التصميم الراجع إىل املجموعات يف تصميم
من وحدات املعاينة األّولية و b من الوحدات األساسية تؤخذ منها العينات باحتماالت متساوية داخل 

كل من وحدات العينة األّولية املختارة، ميكن تقريبها باملعادلة
)19(  D y bcl

2 1 1( ) ( )= + − ρ

ρ هي قياس التجانس املتوسط داخل الطبقة، شريطة أن يكون التجانس داخل كل طبقة باحلجم  حيث 
نفسه تقريبًا. والكسب من التقسيم الطبقي الفّعال لوحدات العينة األّولية ميكن أن يكون كبريًا عندما 
تكون b كبرية احلجم ألن القياس الكلي للتجانس يف املعادلة )18( حيل حمله قياس أصغر داخل الطبقة 
) من  )( )b− −1 ρ ρ للتجان���س يف املعادلة )19(. وبالتعبري بطريقة أخ���رى فإن تقليل تأثري التصميم يف 

العينات الطبقية من الوحدات األّولية (PSUs) ميكن أن يكون كبريًا عندما تكون b كبرية احلجم.
لقد افترضنا حىت اآلن عينة epsem كلية يكون حجم العينة فيها يف كل وحدة معاينة   - 32
أّولية خمتارة هو نفس���ه b. وتس���توىف هذه الش���روط عندما تكون العينة من وحدات عينة أّولية متساوية 
احلجم باحتماالت متساوية وعندما تؤخذ العينات بأحجام غري متساوية لوحدات العينة األّولية بعينات 
تناسب االحتماالت واحلجم املضبوطة. ومع ذلك فمن الناحية العملية ال ينطبق أي من هذه احلاالت. 
بل إن وحدات العينة األّولية غري املتساوية احلجم تؤخذ عينتها عن طريق PPES، مع قياسات تقديرية 
للحج���م تك���ون غري دقيق���ة إىل حد ما. ويف هذه احلال���ة ينتج عن تطبيق مع���ّدالت العينات الفرعية يف 
وحدات العينة األّولية الداخلة يف العينة إلعطاء تصميم epsem كلي، بعض التباينات يف حجم العينات 
الفرعي���ة. ورهن���ًا بكون التباي���ن يف أحجام العينات الفرعية ليس كبريًا، ميكن اس���تخدام املعادلة )19( 

باعتبارها عملية تقريب، حيث يستعاض عن b مبتوسط حجم العينة الفرعية، أي أن 
)20(  D y bcl

2 1 1( ) ( )= + − ρ

b و ba هي عدد الوحدات األساسية يف وحدة املعاينة األّولية a. وقد أثبتت املعادلة  = ∑bα / a حيث
)20( فائدهتا العملية الكبرية يف احلاالت اليت يكون فيها عدد وحدات العينة يف كل وحدة معاينة أّولية 

ثابتًا نسبيًا.
وح���ني يكون التغري يف أحجام العينة الفرعية لكل وح���دة أّولية كبريًا يصبح التقريب   - 33
ال���ذي تنطوي عليه املعادلة )20(، مع ذلك غري كاف. ويقّدم هولد )1980( التقريب املذكور أعاله 
b يف املعادلة )20( حبجم عينة فرعية  ملعاجلة أحجام العينات الفرعية غري املتس���اوية باالس���تعاضة عن 
متوسط مرجح. وتأثري التصميم الذي يعزى إىل التقسيم إىل جمموعات بأحجام جمموعات غري متساوية 

ميكن أن يكتب هكذا
)21( D y bcl

2 1 1( ) ( ’ )= + − ρ  
 b k b k’ /= ∑ ∑α α α . )وميكن اعتب���ار الكمية ’b على أهنا املتوس���ط املرجح  b b b’ /= ∑ ∑α α

2 حي���ث 
حيث kα=bα(. وكما هو مذكور أعاله يفترض التقريب تصميم عينة epsem كلية.

وعلى س���بيل املثال فلنفترض أن هناك مخس وحدات معاينة أّولية داخلة يف العينة مع   - 34
 . ρ = 0 05. أحجام عينات فرعية 10 و 10 و 20 و 20 و 40 من األس���ر املعيش���ية، ونفترض أن 
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b يف حني b’ = 26. ويف هذا املث���ال يكون تأثري التصميم  ومتوس���ط حج���م العين���ة الفرعية هو 20 = 
الذي يعزى إىل التقس���يم إىل جمموعات هو 1.95 باس���تخدام التقريب )20( مقابل 2.25 باس���تخدام 

التقريب )21(.
ويقّدم فريما وس���كوت وأومريش���ريتاي )1980( وفرينا ويل )1996( طريقة أخرى   - 35
لكتاب���ة هذا التعديل الذي يك���ون مالئمًا عندما تكون أحجام العين���ات الفرعية خمتلفة كثريًا ملجاالت 
خمتلف���ة )وعلى س���بيل املثال املج���االت احلضرية والريفية(. ويف حالة املجالني نفرض أن b1 من األس���ر 
املعيش���ية أخ���ذت عينات يف كل من a1 من وح���دات املعاينة األّولية الداخلة يف العينة يف أحد املجالني، 
و n1 = a1b1، وأن b2 من األسر املعيشية أخذت يف العينة يف وحدات العينة األّولية املتبقية a2 الداخلة 

يف العينة يف جمال آخر، حيث n2=a2b2. مث هبذا الرمز،
b’=(n1b1 + n2b2)/(n1 + n2)

وقد تناولت املناقش���ة السابقة تأثريات التصميم من املجموعات لتقديرات املتوسطات   - 36
)والنس���ب( ملجموع السكان. والكثري من هذه املعاجلة ينطبق بالقدر نفسه على تقديرات املجموعات 
الفرعي���ة ش���ريطة وجود اهتمام دقي���ق باالفتراضات املصاحبة هلا. ومن املفي���د أن نعرض تصنيفًا ثالثيًا 
ألنواع املجموعات الفرعية طبقًا لتوزعاهتا يف وحدات املعاينة األّولية. ففي أحد الطرفني هناك جمموعات 
فرعية موزعة بالتساوي يف وحدات املعاينة األّولية املعروفة باسم “الطبقة املقطعية”. وعلى سبيل املثال 
فاملجموع���ات الفرعي���ة للعمر/نوع اجلنس تك���ون عمومًا طبقات مقطعي���ة. ويف الطرف اآلخر توجد 
جمموع���ات فرعية تتركز كل منها يف جمموعة فرعية من وحدات املعاينة األّولية، اليت يطلق عليها اس���م 
“الطبق���ات املنفصلة”. ويرجح أن تكون املجموعات الفرعي���ة احلضرية والريفية من هذا النوع. وبني 
الطرف���ني توج���د جمموعات فرعية متركزة إىل حد ما يف وحدات معاينة أّولية. وهذه تس���مى “طبقات 

خمتلطة”.
وتتب���ع الطبقات املقطعية توزيع العينة كلها على وح���دات املعاينة األّولية. فإذا كانت   - 37
العين���ة كلها موزعة توزيعًا متس���اويًا إىل حد ما على وحدات املعاينة األّولية، فحينئذ ميكن اس���تخدام 
املعادلة )20( حلساب تأثري التصميم التقري�ى من املجموعات كما ميكن استخدام تلك املعادلة للطبقات 
b متثل اآلن متوس���ط حجم  املقطعي���ة. وم���ع هذا فعندما تطبق على طبقات مقطعية ينش���أ تغيري هام: 
العين���ة الفرعية م���ن الطبقة املقطيعة لكل وحدة معاينة أّولية. ونتيجة هلذا التغيري تكون تأثريات التصميم 

لتقديرات الطبقة املقطعية أصغر منها لتقديرات العينة كلها.
وتش���ّكل الطبقات املنفصلة مجيع الوحدات يف أي جمموعة فرعية من وحدات املعاينة   - 38
األّولي���ة يف العين���ة بكاملها. وملا كان حجم العينة دون الطبقية لطبقة منفصلة هو نفس���ه للعينة كلها يف 
تل���ك املجموعة الفرعية من وحدات املعاينة األّولية، بصفة عامة، ال يكون هناك س���بب لتوقع تأثريات 
تصمي���م لتقدي���ر لطبقة منفصلة يكون أدىن من���ه لتقدير العينة كلها. وتأث���ري التصميم ألي تقدير لطبقة 
منفصلة خيتلف عنه لتقدير عينة بأكملها إذا كان متوسط حجم العينة الفرعية لكل وحدة معاينة أّولية 
يف الطبق���ة املنفصل���ة خيتلف عنه يف جمموع العينة أو إذا كان التجانس خمتلف )مبا يف ذلك مثاًل الف�����رق 
يف ρ التركي�بي���ة بس���بب اختالف تصميمات العينة الفرعي���ة يف الطبقة املنفصلة ويف غريها(. فإذا كانت 
العينة كلها موزعة بالتس���اوي بني وحدات العينة األّولية، ميكن مرة ثانية تطبيق املعادلة )20(، وتكون 

b و ρ مها القيمتني ملجموعة وحدات املعاينة األّولية يف الطبقة املنفصلة.

والتوزي���ع غري املتس���اوي لطبقة خمتلط���ة على وحدات املعاينة األّولي���ة يعين أن املعادلة   - 39
)20( ال تنطبق يف هذه احلالة. ولتقدير تأثري التصميم من التقسيم إىل جمموعات بالنسبة إىل تقدير من 
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طبقة خمتلطة، فإن املعادلة )21( ميكن اس���تخدامها وتكون ba هي عدد أفراد العينة يف الطبقة املختلطة 
.a يف وحدة املعاينة األّولية

تعديالت الترجيح  - 3
ذك���ر يف الفرع باء - 1 املعنون “التقس���يم إىل طبق���ات” أن احتماالت االختيار غري   - 40
املتس���اوية بني الطبقات مع تقس���يم الطبقات غري املتناس���ب يؤدي إىل ضرورة استخدام الترجيحات يف 
حتلي���ل بيانات االس���تقصاء. واملعادلتان )15( و )16( تعطيان تأثري التصميم الناجم عن التقس���يم غري 
املتناس���ب للطبقات وما ينجم عن ذلك من ترجيحات غري متس���اوية يف ظل افتراضات أن متوس���طات 
الطبقات وتباينات الوحدات كلها متساوية. وننتقل اآلن إىل األشكال البديلة من هذه املعادالت األكثر 
تطبيقًا لتحديد تأثريات الترجيحات يف مرحلة التحليل. فأواًل نالحظ مع ذلك العوامل اليت تنش���أ عنها 
احلاج���ة إىل الترجيحات املتغرية يف حتليل االس���تقصاء [انظر أيضًا كيش )1992(]. ففي املقام األول، 
كما أشرنا من قبل تلزم الترجيحات املتغرية يف التحليل للتعويض عن احتماالت االختيار غري املتساوية 
املرتبطة بالتقس���يم الطبقي غري املتناس���ب. وبصفة أعم فإهنا تلزم للتعويض عن احتماالت االختيار غري 
املتساوية النامجة عن أي سبب. فالترجيحات اليت تعوض احتماالت االختيار غري املتساوية هي عكوس 
احتم���االت االختيار، وتعرف غالبًا بأهنا الترجيحات األساس���ية. وتعّدل الترجيحات األساس���ية غالبًا 
لتعوض عن عدم االستجابة ولتعطى جماميع عينات مرجحة تتفق وجماميع السكان املعروفة. ونتيجة هلذا 

فإن ترجيحات التحليل النهائي تكون دائمًا تقريبًا متغرية إىل حد ما.
ب���ل إن���ه دون اإلف���راط يف العينات يف جماالت معين���ة تبتعد تصميم���ات العينات عادة   - 41
عن طريقة االختيار باالحتماالت املتس���اوية (epsem) بس���بب مش���اكل األطر. وعلى سبيل املثال فإذا 
اختريت األس���ر املعيش���ية باحتماالت متساوية من إطار لألس���ر املعيشية مث اختري عضو يف أسرة معيشية 
عشوائيًا يف كل أسرة معيشية خمتارة، وتؤخذ عينات أفراد األسر املعيشية باحتماالت غري متساوية، تلزم 
من مث الترجيحات يف التحليل للتعويض. وهذه الترجيحات تفتح املجال ملكّون تأثري التصميم حس���ب 
الشرح الوارد أدناه. وقد يالحظ أن تأثري الترجيح هذا ميكن جتنبه بأن يؤخذ مجيع أفراد األسرة املعيشية 
املنتقاة يف العينة. ومع هذا فإن هذا اإلجراء يدخل مرحلة أخرى من التقس���يم إىل جمموعات، مع تأثري 
جمموعات تضاف بسبب التشابه بني كثري من خصائص أفراد األسر املعيشية [كالرك وستيل )2002( 

بشأن تأثريات التصميم املرتبطة هبذه الطرق البديلة الختيار األشخاص يف عينات األسر املعيشية].
 (epsem) ومث���ة حالة أخرى لتصميم االحتماالت غري املتس���اوية يف طريق���ة االختيار  - 42
ناجتة عن مش���كلة إطار وهي اليت يس���تخدم فيها تصميم عينة من مرحلتني ووحدات عينة أّولية تعاين 
باحتماالت متناس���بة مع األحجام املقدرة (PPES). فإذا كانت قياسات احلجم دقيقة بشكل معقول، 
يك���ون حج���م العينة لكل وح���دة معاينة أّولية خمت���ارة لتصميم (epsem) كلي، واح���دة تقريبًا جلميع 
وحدات املعاينة األّولية. غري أنه لو كان احلجم املقّدر لوحدة معاينة أّولية خمتارة ناقص التقدير بش���كل 
خطري، فإن التصميم (epsem) يس���تدعى عددًا من الوحدات من تلك الوحدة األّولية أكرب بكثري من 
املتوس���ط. وملا كان مجع بيانات االس���تقصاء لعدد كبري كهذا ممكنًا يف الغالب، فإنه ميكن اس���تقاء عينة 

أصغر مبا يؤدي إىل احتماالت اختيار غري متساوية وإىل ضرورة الترجيحات التعويضية.
وتصادف معظم االس���تقصاءات قدرًا ما من عدم االستجابة. ومن النُهج املتبعة للحد   - 43
من التحيز املحتمل لعدم االستجابة هنج ينطوي على تعديل تفاضلي للترجيحات األساسية للمجيب�ني. 
ويتأل���ف اإلج���راء من حتديد املجموع���ات الفرعية من العين���ة اليت هلا معّدالت إجاب���ة خمتلفة وتضخيم 
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ترجيحات املجيب�ني يف كل جمموعة فرعية بعكس معّدل االس���تجابة يف تلك املجموعة الفرعية )بريك 
وكالتون، 1996(. وتعديالت الترجيح هذه تسبب تباين ترجيحات من الترجيحات األساسية وكثريًا 

ما يكون التأثري هو زيادة يف تأثري التصميم يف أي تقدير.
وح���ني تتوافر معلومات عن الس���كان املعنيني من مص���در أو آخر، ميكن زيادة تعديل   - 44
الترجيحات غري املعّدلة لالس���تجابة جلعل تقديرات العينة املرجحة تتوافق مع املعلومات عن الس���كان. 
وعلى س���بيل املثال، إذا توافرت تقديرات جيدة ألحجام السكان يف اإلقليم من مصدر خارجى، ميكن 
جع���ل تقديرات العين���ة هلذه اجلماعات اإلقليمية تتوافق مع التقديرات اخلارجية. وهذا النوع من تعديل 
ترجيحات السكان كثريًا ما جيرى بنوع من التعديل بعد التقسيم إىل طبقات. وهو ما ميكن أن يساعد 
يف تعوي���ض عدم التغطية وأن حيس���ن دقة بعض تقديرات االس���تقصاء. غري أن���ه يضيف تغريات أخرى 
يف الترجيحات ميكن أن تؤثر س���لبيًا على دقة تقديرات االس���تقصاء اليت ال تتصل باملتغريات الس���كانية 

املستخدمة يف التعديل.
وأم���ام ه���ذه اخللفية نبحث اآلن يف تعمي���م لتأثري التصميم على التقس���يم الطبقي غري   - 45
املتناسب بغية تقدير التأثريات العامة للمرجحات املتغرية. ويعرض كيش )1992( طريقة أخرى للتعبري 
عن تأثري التصميم ملتوس���ط مقّس���م إىل طبقات يفيد كثريًا يف حس���اب تأثري التقس���يم غري املتناسب إىل 
طبقات يف مرحلة التحليل. واملعادلة التالية هي ببس���اطة عرض خمتلف للمعادلتني )15( و )16( وهي 
بذلك تس���تند إىل الفرضيات نفس���ها ملتوسطات طبقات متس���اوية وتباينات يف الوحدة، وخاصة هذه 

d واملعادلة yst
2 ( ) األخرية. ومبا أن تأثري التصميم حيسب من العينة فإنه يعني باعتباره 

)22(  d y
n w

w
cv wst

h i hi

h i hi
hi

2
2

2
21( )

( )
( )= ∑ ∑

∑ ∑
= +

 w w nhi= ∑∑ / ، و  cv w w w nwhi hi
2 2 2( ) ( ) /= ∑∑ − حيث cv (whi) هي معامل تغري الترجيحات، و

هي متوسط الترجيحات.
وهناك شكل أكثر عمومية هلذه املعادلة يرد يف املعادلة التالية  - 46
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حي���ث كل n من الوح���دات يف العينة له ترجيحه اخلاص wj (j=1, 2, …, n). وتأثري التصميم الراجع 
إىل ترجيح غري متس���او حس���ب املعادل���ة )23( يعتمد على افتراض أن الترجيح���ات ال تتعلق مبتغريات 
االستقصاء. وميكن أن توفر املعادلة قياسًا معقواًل لتأثري ترجيح التفاضل بالنسبة الحتماالت االختيار غري 
املتساوية لو كانت افتراضات مصاحبة هلا تصلح، تقريبًا على األقل [انظر سبنسر )2000(، لالطالع 

على تأثري التصميم للحالة اليت تكون فيها احتماالت االختيار مترابطة مع متغري االستقصاء].
وتعديالت عدم االس���تجابة جترى عمومًا داخل الطبقات املحددة باملتغريات املساعدة   - 47
املعروفة للمس���تجيب�ني ولغري املس���تجيب�ني. ولكي تكون املتغريات املقيس���ة يف االستقصاء فّعالة يف احلد 
م���ن التحيز لعدم االس���تجابة فإهنا حتتاج بالفعل إىل التباي���ن يف كل طبقات الترجيح هذه. غري أن التغري 
ال يك���ون كب���ريًا بصفة عامة خاصة يف تباين الوحدة. ونتيجة هلذا تس���تخدم املعادلة )23( على نطاق 
واس���ع لدراس���ة تأثري تعديالت ترجيح عدم االستجابة على دقة تقديرات االستقصاء. وميكن أن جيرى 
هذا البحث حبس���اب املعادلة )23( مع الترجيحات األساسية وحدها أو مع ترجيحات تعديالت عدم 
االس���تجابة. وإذا كان هذا احلس���اب األخري ينتج قيمة أكرب كثريًا من األول، فهذا يعين أن تعديالت 
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ترجي���ح عدم االس���تجابة تس���بب فاقدًا كب���ريًا يف الدقة يف تقديرات االس���تقصاء. ويف ه���ذه احلالة قد 
يس���تصوب تعديل تعديالت الترجيح بقلب طبقات الترجيح أو هتذيب الترجيحات املفرطة الكرب بغية 

احلد من الفاقد يف الدقة.
وإذا كان���ت املعادل���ة )23( معقول���ة بالنس���بة ملعظم تعديالت ترجيح���ات العينة لعدم   - 48
االس���تجابة فهي ال تنت���ج يف الغالب تقريبًا جيدًا لتأثري تعديالت الترجيحات الس���كانية. وبوجه خاص 
عندما تكون الترجيحات الحقة للتقسيم إىل طبقات أو معايرة حسب جماميع ضوابط معلومة من مصدر 
خارجي، فحينئذ يكون تأثري التصميم للمتوسط y سىيء التقريب باملعادلة )23( حيث تكون y مرتبطة 
بشدة بواحد أو أكثر من جماميع الضوابط. وعلى سبيل املثال فلنفرض أن الترجيحات تالية للتقسيم إىل 
طبقات ملجاميع الضوابط ألعداد األش���خاص يف بلد ما حس���ب نوع اجلنس. فلنبحث يف احلالة املتطرفة 
اليت تس���تخدم فيها بيانات االس���تقصاء لتقدير نس���ب النساء بني الس���كان. ففي هذه احلالة من الترابط 
املحكم بني متغري y ومتغري ضوابط، ال ختضع النسب املقدرة إىل أخطاء العينة ومن مث يكون التباين فيها 
صفرًا. ومن الناحية العملية فإن الترابط لن يكون متقنًا ولكنه قد يكون كبري احلجم يف بعض متغريات 
االس���تقصاء. وعندما يكون االرتباط كبريًا ميكن للمجاميع بعد التقس���يم إىل طبقات أو املعايرة حسب 
جماميع سكان معلومة أن حتسن كثريًا من دقة تقديرات االستقصاء، ولكن هذا التحسن لن يظهر خالل 

استخدام املعادلة )23(. وعلى العكس من ذلك فإن املعادلة )23( سوف تبني اخلسارة يف الدقة.
واملناقشة السالفة تبني أن املعادلة )23( ينبغي أال تستخدم يف تقدير تأثريات التصميم   - 49
م���ن تعدي���الت الترجيح الس���كاين للتقديرات املبنية عل���ى املتغريات اليت تتصل اتص���ااًل وثيقًا مبتغريات 
الضوابط. ويف معظم استقصاءات السكان العامة يف البلدان النامية ال تتاح مع ذلك إال قلة من متغريات 
الضواب���ط ال���يت يع���ّول عليها، إن وجدت أص���اًل، ونادرًا ما تك���ون العالقات ب���ني أي ضوابط متاحة 
ومتغريات االس���تقصاء. ونتيجة هلذا فإن مش���كلة املغاالة كثريًا يف تقدير تأثريات التصميم من الترجيح 
باس���تخدام املعادل���ة )23( ينبغي أال حتدث كثريًا. ومع هذا فاملناقش���ة اآلنفة تعط���ي إنذارًا بأن املعادلة 

)23( ينبغي أال تطبق على عالهتا.
ونس���تخلص من هذه املناقش���ة تأثريات التصميم يف الترجيح مع بعض التعليقات على   - 50
تأث���ريات الترجي���ح على تقديرات املجموعات الفرعية. وكل النتائج املعروضة يف هذا الفرع ويف الفرع 
باء - 1 ميكن تطبيقها مباش���رة إلعطاء تأثريات التصميم لتقديرات املجموعات الفرعية ببس���اطة بقصر 
احلس���ابات عل���ى أف���راد املجموعة الفرعية. ومع ذلك البد من إيالء االهتمام يف الس���عى إىل اس���تنباط 
تأث���ريات التصميم من الترجيح لتقديرات املجموعات الفرعي���ة من النتائج للعينة الكاملة. ولكي يكون 
هذا االس���تنباط س���ليمًا جيب أن يكون توزيع الترجيحات يف املجموعة الفرعية مماثاًل للتوزيع يف العينة 
كلها. وأحيانًا يكون هذا هو الش���أن، ولكن ليس دائمًا. وبوجه خاص فعند استخدام التقسيم الطبقي 
غري املتناسب إلعطاء أحجام عينة مالءمة لبعض املجاالت )املجموعات الفرعية( فإن تأثريات التصميم 
لتقديرات العينة الكلية س���وف تتجاوز واحدًا )بافتراضات املتوس���طات والتباينات املتس���اوية(. غري أن 
تأثريات التصميم من الترجيح للتقديرات يف املجال قد تس���اوي واحدًا بس���بب اس���تخدام احتماالت 

االختيار املتساوية داخل املجاالت.

مناذج لتأثريات التصميم جيم - 
تن���اول الفرع الس���ابق بعض نتائج تأث���ريات التصميم املتصلة بالترجيح والتقس���يم إىل   - 51
جمموعات بش���كل منفصل، وانص���ب التركيز األّويل على تأثريات التصميم للمتوس���طات والنس���ب. 
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ويتوسع هذا الفرع يف تلك النتائج بالنظر يف تأثريات التصميم من اجلمع بني الترجيحات والتقسيم إىل 
جمموعات وتأثريات التصميم بالنسبة لبعض األنواع األخرى من التقديرات.

وقد استخدم عدد من النماذج لتمثيل تأثريات التصميم هلذه التوسعات. واستخدمت   - 52
ه���ذه النماذج يف تصميم وحتليل تصميمات العينات املرّكبة )كالتون، 1977؛ وولتر، 1985(. ومن 
الناحية التارخيية فإن النماذج أدت دورًا رئيسيًا يف التحليل. ومع هذا فاستخدامها يف التحليل حيتمل أن 
يكون آخذًا يف الزوال. فاس���تخدامها األّويل واملهم يف املس���تقبل يف تغطية التصميمات اجلديدة، سوف 

يكون حمور التركيز يف هذه املناقشة.
ولقد ش���هدت الس���نوات األخرية تقّدم���ًا هامًا يف القدرة على احلس���اب ويف الربامج   - 53
احلاس���وبية حلس���اب أخطاء العين���ات من تصميمات العين���ات املرّكبة. وقبل التوص���ل إىل هذا التقّدم، 
كان حس���اب أخطاء العينات الس���اري بالنس���بة للتقديرات م���ن العينات املرّكبة عماًل ش���اقًا ومبددًا 
للوقت. لذلك كان من املمارس���ات املعتادة حس���اب أخطاء العينة مباشرة بالنسبة إىل عدد صغري نسبيًا 
من التقديرات فقط، والس���تخدام تأثري التصميم أو النماذج األخرى الس���تنباط أخطاء العينة بالنس���بة 
للتقديرات األخرى. ولقد حتس���ن اآلن وضع احلس���ابات حتسنًا دراميًا حىت أن احلساب املباشر ألخطاء 
العين���ة بالنس���بة لكثري م���ن التقديرات مل يع���د معضلة هامة. وع���الوة على هذا ميكن توق���ع املزيد من 
التحس���ينات يف القدرة احلسابية والربامج احلاسوبية يف املس���تقبل ومن هنا فإن استخدام مناذج تأثريات 

التصميم هلذا الغرض ميكن توقع أنه سيزول بقدر كبري.
وهناك س���بب آخر الستخدام مناذج أخطاء العينة يف مرحلة التحليل وهو توفري وسيلة   - 54
لتلخيص أخطاء العينة يف تقارير االستقصاء بشكل حمكم، وبذا تزول ضرورة تقدمي أخطاء العينة لكل 
تقدي���ر على ح���ده. ويقال يف بعض احلاالت أيضًا إن تقديرات أخطاء العينة من منوذج ميكن أن تكون 
مفضل���ة على تقديرات أخطاء العينة املباش���رة ألهنا تكون أكث���ر دقة. وهناك حالة معينة يكون فيها هلذا 
القول األخري بعض القوة )وعلى سبيل املثال لتقدير أخطاء العينة من أجل تقدير يف منطقة يكون عدد 
الوح���دات األّولي���ة يف العينة صغريًا جدًا(. ومع هذا فاس���تخدام مناذج لإلب���الغ عن أخطاء العينة ألي 
من هذه األسباب يظل عمومًا موضع تساؤل. فسالمة تقديرات النموذج تتوقف على سالمة النماذج 
عندما جترى مقارنات ألخطاء العينة املباش���رة واملس���تندة إىل النماذج، تثري املقارنات يف أغلب األحوال 
شكوكًا كبرية حول سالمة النماذج [انظر على سبيل املثال باي وغاليشيو )1989(]. كذلك فإنه إذا 
كانت مناذج أخطاء العينة ميكن أن توفر وسائل دقيقة لتلخيص أخطاء العينة يف تقارير االستقصاءات، 
فإهن���ا تفرض على املس���تخدمني العبء غري املرغوب من أداء احلس���ابات ألخط���اء العينة من النماذج. 
واس���تنتاجنا الكل���ي هو أن تأثري التصمي���م ومناذج أخطاء العينة األخرى ت���ؤدي دورًا حمدودًا يف حتليل 

االستقصاءات يف املستقبل.
وعل���ى النقي���ض من ذلك فإن من���اذج تأثري التصميم تظل ت���ؤدي دورًا بالغ األمهية يف   - 55
تصمي���م العين���ة. وفهم عواقب التخصيص غري املتناس���ب للعينة ولتأثريات التقس���يم إىل جمموعات على 
دق���ة األنواع املختلفة من تقديرات اإلحصاءات هو عامل أساس���ي لتصميم عينة ذات كفاءة. وواضح 
متامًا أن تقرير حجم العينة الالزم إلعطاء دقة كافية لتقديرات اإلحصاءات األساسية حيتاج إىل مراعاة 
تأثريات التصميم النامجة عن تصميم معني. كذلك فإن هيكل تصميم العينة الكفؤ ميكن إعداده ببحث 
نتائ���ج من النماذج ملختلف التصميمات. ويالح���ظ أن تقديرات املعلمات غري املعلومة، مثل ρ مطلوبة 
لتطبيق مناذج يف مرحلة التصميم. ويش���ري هذا الش���رط إىل ضرورة وض���ع تقديرات هلذه املعلمات من 

االستقصاءات السابقة، على النحو املبني يف الفرع التايل.
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 epsem وحنن نبدأ بوصف مناذج اس���تنباط تأثريات التقس���يم إىل جمموعات يف عينات  - 56
على طائفة من اإلحصاءات تتجاوز املتوس���طات والنس���ب املش���روحة يف الفرع باء - 3، “تعديالت 
الترجي���ح”. ولتطبيق هذه النماذج نعود إىل متوس���طات املجموعات الفرعية وفقما نوقش، مع التمييز 
بني الطبقات املتقاطعة والطبقات املنفصلة والطبقات املختلطة. فبالنسبة للطبقة املتقاطعة، املعرفة بالرمز 
d واملوزعة بالتساوي بني وحدات املعاينة األّولية، يرد تأثري التصميم ملتوسط طبقة متقاطعة، بالتقريب 

من املعادلة )20(، اليت تكون هنا على هذا النحو
)24(  D y bcl d d d

2 1 1( ) ( ): = + − ρ

ρd هي  bd تش���ري إىل متوس���ط حج���م العينة من الطبقة املتقاطعة، لكل وح���دة معاينة أّولية، و  حيث 
القي���اس التوليف���ي للتجانس y يف وحدات العينة األّولية للطبقة املتقاطعة. وهناك منوذج يس���تخدم على 
نطاق واس���ع يفترض أن قياس التجانس للطبقة املتقاطعة هو نفس���ه القياس ملجموع الس���كان، وبعبارة 

. وحينئذ ميكن أن يقدر تأثري التصميم مبتوسط الطبقة املتقاطعة باملعادلة التالية ρ ρd = أخرى أن 
)25(  d y bcl d d

2 1 1( ) ( ): = + − ρ

ρ من العينة الكاملة املأخوذ من املعادلة ρ هي تقدير  حيث 
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ρ ملجموعة من التقدي���رات املقارنة  ومن التوس���ع الش���ائع يف ه���ذا النهج، حس���اب   - 57
ρ متماثلة تقريبًا، الستخدام شكل من أشكال  املش���تملة على املتغريات ذات الصلة ش���ريطة أن تكون 
ρd لتقديرات املجموعة الفرعية ل���كل املتغريات. وكثريًا ما طبق هذا  ρ وأيضًا  املتوس���ط هلا لتقدي���ر 
النه���ج لتوف���ري مناذج تأث���ري التصميم من أجل تلخي���ص أخطاء العينة يف تقارير اس���تقصاءات. كما أهنا 
األس���اس لش���كل من داالت التباين املعممة (GVF) املستخدمة هلذا الغرض )ولتر، )1985، الصفحة 

204 من النص االنكليزي(.
ومثة حالة خاصة هبذا النهج حتدث يف تقديرات االس���تقصاء اليت هي نسب جمموعات   - 58
فرعي���ة تدخ���ل يف فئات خمتلفة من متغري قطعي، ويف نس���ب جمموعات فرعي���ة خمتلفة تكون قد وصلت 
ρ للفئات  إىل مس���تويات خمتلفة من التعليم أو تكون ضمن فئات مهنية خمتلفة. ويفترض غالبًا أن قيم 
ρ حتتاج إىل تقدير بالنس���بة لفئة واحدة فق���ط ومبجرد تقدير ذلك  املختلف���ة متماثل���ة، حيث أن قيمة 
ρ عامة صحيح رياضيًا حني ال يكون هناك  ρ على مجيع الفئات األخرى. وافت���راض  ميك���ن تطبي���ق 
س���وى فئتني )على س���بيل املثال أسر معيشية تصلها الكهرباء وأسر معيشية ال تصلها الكهرباء(، ولكن 
هذا الفرض ال ينطبق حني يكون هناك أكثر من فئتني. ونأخذ على سبيل املثال تقديرات نسبة العمال 
ρ بالنس���بة للعاملني الزراعيني يكاد يتأك���د أهنا أقل كثريًا منها  املش���تغلني بالزراع���ة وبالتعدين. فقيمة 
ρ لكل  للعاملني يف املناجم ألن التعدين يرجح أن يكون متركزًا يف مناطق قليلة. فافتراض قيمة عامة ل� 

الفئات ينبغي أال يطبق على عالته هلذا السبب.
وعندما تتم مقارنة التباينات يف متوسطات الطبقات املتقاطعة املستقاة من املعادلة )25(   - 59
بالتباين����ات املحس����وبة مباش����رة، وجد أهن����ا تكون تقديرات مبخوس����ة. وقد يعود هذا االس����تنتاج إىل أن 
املجموعات الفرعية، وإن صنفت باعتبارها طبقات متقاطعة، ال توزع بالكامل بشكل متساو يف وحدات 
املعاينة األّولية. وهناك عالج استخدم ملواجهة هذه املشكلة هوتعديل املعادلة )25( ومن نتيجة ذلك أن

)27(  d y k bcl d d d
2 1 1( ) ( ): = + − ρ
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ح��ي���ث kd > 1. والس����تناد ه��ذا العم��ل إىل حت��ليالت جت��ري�بي���ة ك��ثرية، يقترح كيش )1995( قيمًا 
ل� Kd = 1.2 أو 1.3؛ ويسمح فريما ويل )1996( بأن تتباين Kd عن حجم الطبقات املتقاطعة )حبيث 
bd يف املعادلة )25( مبا  تكون   دائمًا أكرب من واحد(. وهناك بديل ممكن للعالج هو االستعاضة عن 

b متاشيًا مع املعادلة )21(. b dd d d’ /= ∑ ∑α α
2 يلي 

ونبحث اآلن بإجياز يف تأثريات التصميم بالنسبة لإلحصاءات التحليلية. وأبسط شكل   - 60
وأكثر األش���كال انتش���ارًا لإلحصاء التحليلي هو الفرق بني متوس���طات جمموعتني فرعيتني أو نسبتني. 
ولقد وجد بصفة عامة أن تأثريات التصميم للفرق بني متوس���طني تكون أكرب من واحد ولكن أقل من 
املتوس���ط الذي يتم احلصول عليه مبعاجلة متوس���طي املجموعتني الفرعيتني باعتبارمها مس���تقلني )كيش 

وفرانكل 1974؛ وكيش 1995(. ويعرب عنها من حيث التباينات باملعادلة

)28(  V y V y V y y V y yu d u d cl d cl d cl d cl d( ) ( ) ( ) ( ): : ’ : : ’ : : ’+ < − < +

حيث d و 'd متثالن الفئتني الفرعيتني. وتباين الفرق باملتوسطني يكون منطيًا أقل من احلد األعلى عندما 
تكون الفئتان الفرعيتان ممثلتني يف وحدات العينة األّولية نفسها. وهذه السمة تسفر عن التباين املشترك 
بني املتوسطني ويكون دائمًا تقريبًا إجيابيًا، وعندها يقلل ذلك التباين املشترك اإلجيايب التباين يف الفرق. 
وال حي���دث هذا التأثري حني تك���ون املجموعتان الفرعيتان طبقتني منفصلت���ني موجودتني يف جمموعتني 
خمتلفت���ني م���ن وحدات العينة األّولية: ويف هذه احلالة ينطبق احل���د األعلى. ومبوجب فرضية أن تباينات 

(، ويقل هذا التباين إىل  S Sd d
2 2= ’ الوحدة يف الفئتني الفرعيتني واحدة )وبعبارة أخرى أن 
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وتنش���أ حالة خاصة للفرق بني نس���بتني عندما تستند كل منهما إىل املتغري نفسه املتعدد   - 61
الفئات، كما حيدث مثاًل عندما يطلب من املستجيب�ني االختيار بني عدة بدائل ويكون املحلل مهتمًا مبا 
إذا كان أحد البدائل أكثر شعبية من اآلخر. وقد درس كيش وآخرون )1995( تأثريات التصميم بالنسبة 

d يف هذه احلالة اخلاصة. p d dd d d d
2 2 2 4( ) ( ) ( ) /’ ’− = + ρ ρ ρ هلذه الفروق ووجدوا جتري�بًا أن 

والنتيجة املبينة أعاله بأن تأثريات التصميم من املجموعات تكون منطيًا أصغر بالنسبة   - 62
للفروق يف املتوسطات منها للمتوسطات الكلية يعمم على اإلحصاءات التحليلية األخرى. وانظر كيش 
وفران���كل )1974( لالطالع على قرائن جتري�بية مبكرة وبع���ض اقتراحات النمذجة لتأثريات التصميم 
بالنس���بة ملعامالت االحندار املتعددة. فتأثريات التصميم بالنسبة ملعامالت االحندار تشبه تأثريات الفروق 
بني املتوس���طات. وكون هذا يتمش���ى مع التوقعات ميكن أن يرى مبالحظة أن املنحىن يف احندار خطي 
b ، حيث  y y x xu l u l= − −( )/( ) بس���يط ل� y على x ميكن تقديره بقدر معقول من الكفاءة مبا يلي، 
حتس���ب متوس���طات y و x للثلثني األعلى (u) واألدىن (l) من العينة على أساس متغري x. وانظر سكينر 
وهول���د ومسيث )1989( وليتون���ني واخينني )1994(. لالطالع على تأث���ريات التصميم يف االحندار 
واألشكال األخرى من التحليل، وكورن وغروبار )1999(. لالطالع على تأثريات تصميمات العينة 

املرّكبة عن الدقة يف حتليل بيانات االستقصاء.
وننه���ي هذا الف���رع ببعض التعليق���ات على املش���كلة امللّحة املتمثل���ة يف فك تأثريات   - 63
التصميم الكلية إىل مكّونات بس���بب الترجيحات والتقس���يم إىل جمموعات. فحساب تأثريات التصميم 
d يش���ّكل التأثريات املجمعة للترجيح والتقسيم إىل جمموعات، غري أن املكّونني  y v y v yc u

2 ( ) ( )/ ( )=
لتأثريات التصميم، عند اس���تخدام البيانات من االس���تقصاء احلايل للتخطيط الس���تقصاء يف املس���تقبل، 
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البد من فصلهما، وعلى س���بيل املثال فاالس���تقصاء يف املس���تقبل قد يكون خمططًا له باعتباره استقصاء 
يس���تخدم epsem يف حني االس���تقصاء احلايل قد تكون فيه مبالغة يف عينات بعض املجاالت. ولذلك 
فإن االستقصاء يف املستقبل، حىت لو استخدم وحدات املعاينة األّولية نفسها والتقسيم إىل طبقات نفسه 
فقد يرغب يف تغيري حجم العينة الفرعية لكل وحدة معاينة أّولية. ويناقش كيش )1995( هذه املسألة 
اليت ليس هلا حل واحد وبس���يط.  فهنا نعرض هنجًا ال ميكن اس���تخدامه إال عندما تكون الترجيحات 
عش���وائية أو تقري�بي���ة. ويف هذه احلالة ميكن فك تأثريات التصميم الكلي���ة بالتقريب إىل منتج لتأثريات 

التصميم ذى ترجيحات وتقسيم إىل جمموعات باملعادلة

)29(  d y d y d yw cl
2 2 2( ) ( ) ( )= ⋅

d هي  ycl
2 ( ) d ه���ي تأثري التصمي���م من الترجيحات حس���بما جاء يف املعادل���ة )23(، و  yw

2 ( ) حي���ث 
تأث���ري التصميم من تقس���يم إىل جمموعات تبينه املعادلة )20( أو املعادل���ة )21(. وهناك تدريب نظري 
قليل للمعادلة )29(؛ ومع ذلك فباتباع هنج للنمذجة، اس���تنبط غابلر وهيدر والهريي )1999( تأثري 
التصمي���م الوارد يف املعادلة )29( باعتباره احلد األعلى. وباس���تخدام املعادلة )29( مع املعادلة )20(، 

ρ باملعادلة تقدر 

)30(  ρ =
  −

−

d y d y

b
w

2 2 1

1

( )/ ( )

ρ وأغراض التخطيط، هو أكثر أمهية لتقدير تأثريات التصميم  وكما سنرى أدناه فإن تقدير املعلمات 
من التقسيم إىل جمموعات ألنه أيسر يف النقل بني خمتلف التصميمات. وال ميكن أن يطبق تأثري التصميم 
من التقس���يم إىل جمموعات يف أحد االس���تقصاءات يف التخطيط لغريه إال إذا بقى حجم العينة الفرعية 

لكل وحدة معاينة أّولية بال تغيري.

استخدام تأثريات التصميم يف تصميم العينات دال - 
ميكن االستفادة من النماذج لتأثريات التصميم املفّصلة يف اجلزء السابق من هذا الفرع   - 64
كأداة مفي���دة لتخطيط تصميم جديد للعينة. ومع ذل���ك فهي حتتاج إىل دعم ببيانات جتري�بية، وخاصة 
. وميكن احلصول على ه���ذه البيانات بتحليل تأث���ريات التصميم  ρ ع���ن القي���اس التركي�ي للتجان���س 

الستقصاءات ماضية مماثلة. لذلك أصبح جتميع البيانات عن تأثريات التصميم أمرًا ذا قيمة كبرية.
ويتوافر اآلن قدر كبري من البيانات عن تأثريات التصميمات لالستقصاءات الدميغرافية   - 65
للخصوبة والصحة من التحليالت الشاملة ألخطاء العينات اليت أجريت من أجل برامج االستقصاءات 
العاملية للخصوبة (WFS) واالس���تقصاءات الدميغرافية والصحية (DHS). وكان برنامج االستقصاءات 
العاملية للخصوبة قد أجرى 42 استقصاء  يف 41 بلدًا فيما بني عامى 1974 و 1982. وتبعه برنامج 
االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية يف عام 1984 بإجناز أكثر من 120 اس���تقصاء يف 66 بلدًا حىت 
هذا التاريخ، وتكررت االس���تقصاءات يف معظم البلدان كل ثالث إىل مخس س���نوات. انظر فريما ويل 
)1996( لالط���الع على حتليالت اس���تقصاء العينات يف برنامج االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية، 
وانظر كيش وغروفز وكروتكي )1976( وفريما وس���كوت وأومريش���ريتاي )1980( لالطالع على 
حتلي���الت مماثلة ألخط���اء العينات يف برنامج االس���تقصاءات العاملية للخصوبة. وم���ن النتائج اهلامة من 
ρ ألي تقدير معني قابلة للنقل إىل حد  حتليالت أخطاء العينات بالنس���بة هلذين الربناجمني أن تقديرات 
ما بني البلدان ش���ريطة أن تكون تصميمات العينة متس���اوقة. ومن مث فلدى تصميم استقصاء جديد يف 
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بلد ما قد تستخدم البيانات التجري�بية بشأن أخطاء العينات من استقصاء مماثل يف بلد جماور، إذا اقتضى 
األمر ذلك وإذا روعيت الدقة الواجبة يف مراجعة تساوق تصميم العينة.

واملثال الوارد أدناه يوضح استخدام تأثريات التصميم يف وضع تصميم لعينة الستقصاء   - 66
وط���ين افتراضي. وألغ���راض هذا التوضيح نفترض أن تصميم العينة يكون لعينة بتناس���ب االحتماالت 
واحلجم (PPS) من مرحلتني ومقّسمة إىل طبقات، ولتكن مع تعداد للسكان بالدوائر باعتباره وحدات 
معاينة أّولية، واألس���ر املعيشية باعتبارها وحدات مرحلة ثانية. ونفترض أن اإلحصائية األساسية املهمة 
هي نس���بة األس���ر املعيش���ية الفقرية، اليت يفترض ألغ���راض التخطيط أن تكون حن���و 25 يف املائة، وأن 
تك���ون مماثل���ة لكل املقاطعات يف البل���د. واملواصفات األّولية هي أن يكون تقدير هذه النس���ب مبعامل 
تغ���ري ال يتج���اوز 5 يف املائ���ة بالنس���بة للدول���ة وال يتجاوز 10 يف املائ���ة لكل مقاطعة م���ن املقاطعات 
الثم���اىن بالدول���ة. مث إن العينة ينبغي أن تك���ون على درجة من الكفاءة إلنت���اج تقديرات دقيقة لطائفة 
من اإلحصائيات للمجموعات الفرعية الوطنية املنتش���رة بالتس���اوي تقريب���ًا يف املقاطعات الثماين. ولو 

استخدمت العينة العشوائية البسيطة فإن معامل التغيري يكون

CV P
nP

= −1

حيث P هي نس���بة األسر املعيش���ية الفقرية )25 يف املائة يف هذه احلالة(. وميكن استخدام هذه الصيغة 
.neff = n/D2 (p) ،يستبدل هبا حجم عينة فعلي n أيضًا يف تصميم عينة مرّكبة ولكن مع

والقضي���ة األوىل ال���يت يتعني حلها ه���ي كيفية توزيع العينة ب���ني املقاطعات. واجلدول   - 67
سادس���ًا - 2 يب�ني توزيع الس���كان بني املقاطعات )Wh(، مع ختصيص متناسب للعينة بني املقاطعات، 
وختصيص متس���او حلج���م العينة لكل مقاطع���ة، وختصيص عين���ة توفيقي يقع بني التوزيعات املتناس���بة 
املتساوية. ويستخدم حجم عينة كلي اعتباطي هو 000 5 أسرة معيشية يف هذه النقطة. وميكن تنقيح 

الرقم فيما بعد، إذا اقتضى األمر ذلك. 

اجلدول سادسًا - 2
توزيع السكان وثالثة ختصيصات بديلة للعينة بني مثاين مقاطعات )ألف إىل حاء(

اجملموعحاءزايواوهاءدالجيمبـاءألف

Wh0.330.240.200.100.050.040.020.021.00

000 0005002502001001005 2001 6501 1التوزيع التناس�ي
000 6256256256256256256256255التوزيع التناس�ي حلجم العينة

000 1478797675204384274114115 1التوزيع التوفيقي للعينة

وإذا تس���اوت كل األمور األخرى فإن التوزيع التناس���ي هو األنسب إلنتاج تقديرات   - 68
وطنية وتقديرات للمجموعات الفرعية حيث تكون املجموعات الفرعية منتشرة بالتساوي بني املقاطعات. 
ومن ناحية أخرى فإن التوزيع املتساوي حلجم العينة هو األنسب إلنتاج تقديرات مقاطعية. وكما يتبني 
من اجلدول سادسًا - 2 فإن هذين التوزيعني خيتلفان كثريًا نتيجة لألحجام املختلفة كثريًا للمقاطعات 
املبينة يف الصف Wh. والتوزيع التناس�ي يعطي عينات يف املقاطعات الصغرية )هاء و واو و زاي و حاء( 
اليت تكون أصغر من أن متكن من حساب تقديرات موثوقة هلا. ومن ناحية أخرى فإن التوزيع املتساوي 
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حلجم العينات يقلل الدقة يف التقديرات الوطنية. وهذا الفاقد يف الدقة ميكن حس���ابه من املعادلة )15(، 
، حيث H هي عدد املقاطعات. وهكذا فبالنظر يف  H Wh∑ =2 1 77. اليت تبس���ط يف هذه احلالة لتصبح 
تأثريات التوزيع غري املتناسب فقط )أي استبعاد تأثريات التقسيم إىل جمموعات(، فإن حجم العينة وهو 

000 5 للتقديرات الوطنية يقل ليصبح حجم العينة الفعلي 000 1.77/5 = 825 2.
ويتوقف مدى قبول حجم اخلسارة الكبري يف الدقة بالنسبة للتقديرات الوطنية )وخاصة   - 69
بالنس���بة للمجموعات الفرعية( النامجة عن اس���تخدام التوزيع املتساوي، على األمهية النسبية للتقديرات 
الوطنية واملقاطعية. وكثريًا ما تكون التقديرات الوطنية مهمة بالقدر الكايف لكي تكون هذه اخلسارة أكرب 
من أن تقبل. ويف هذه احلالة قد يوجد توزيع توفيقي بني التوزيعات املتناسبة واملتساوية ليفي باحتياجات 
التقديرات الوطنية واملقاطعية معًا. والتوزيع التوفيقي يف الصف األخري من اجلدول سادسًا - 2 حمسوب 
وفقًا لتوزيع مقترح من كيش )1976 و 1988( للحالة اليت تكون فيها التقديرات الوطنية واملقاطعية 
، أحجام العينة بالنس���بة  n W Hh h∝ + −2 2 متس���اوية األمهي���ة. ويزيد هذا التوزي���ع الناتج عن املعادلة 
للمقاطعات الصغرية زيادة كبرية عن التوزيع التناسي، ولكن ال يصل إىل قدر التوزيع املتساوي. وتأثري 
التصميم بالنسبة للترجيح غري املتساوي هلذا التخصيص هو 1.22 مقابل 1.77 للتوزيع املتساوي حلجم 

العينة. وسوف نفترض أن التوزيع التوفيقي هو املعتمد لالستقصاء.
والقضية التالية اليت يتعني دراستها هي كيفية تقرير عدد وحدات املعاينة األّولية والعدد   - 70
املطلوب من األس���ر املعيش���ية الذي خيتار لكل وحدة معاينة أّولية. ووفق ما فصل يف الفصل الثاين من 
خالل استخدام منوذج تكلفة بسيط، فإن العدد األمثل من األسر املعيشية الذي خيتار لكل وحدة عينة 

أّولية داخلة يف العينة يستخرج من املعادلة

b Copt =
−

*
( )1 ρ
ρ

حيث *C هي نسبة تكلفة إضافة وحدة معاينة أّولية إىل العينة، إىل تكلفة إضافة أسرة معيشية. ومنوذج 
التكلفة مبسط أكثر مما جيب، فالصيغة ل� bopt ينبغي أال تستخدم على عالهتا؛ ومع ذلك فهي ميكن أن 

تعطى إرشادًا مفيدًا.
فلنفت���رض أن اهليكل التنظيمي للعمل امليداين جيعل اس���تخدام منوذج التكلفة البس���يط   - 71
معق���واًل، وأن أي حتلي���ل هليكل التكلفة يب�ني أن *C يكون حنو 16. مث لنفترض أن اس���تقصاء س���ابقًا 
ρ خلاصية ترتبط بش���دة بالفقر.  = 0 05. اس���تخدمت فيه وحدات العين���ة األّولية ذاهتا، أنتج تقديرًا ل� 
bopt وهو ما نقربه من أجل التبس���يط  =17 4. فتطبي���ق هذه األرقام على الصيغة املوضحة أعاله يعطينا 
إىل 17. ويف أغلب املمارس���ة ال تكون نس���بة التكلفة *C ثابتة يف البلد؛ وعلى سبيل املثال، قد تكون 
النسبة أقل كثريًا يف احلضر منها يف املناطق الريفية. فإذا كان األمر كذلك ميكن استخدام قيم خمتلفة يف 
أجزاء خمتلفة من البلد. ولن نناقش هذا التعقيد أكثر من ذلك يف هذا املقام. وميكن االطالع على أمثلة 

هلذه الفروق يف عدة فصول يف هذا املنشور تصف تصميمات العينات الوطنية.
ρ و b = 17، يكون تأثري تصميم العينة من التقس���يم إىل جمموعات  = 0 05. وبتطبيق   - 72

كما يلي 
D p b2 1 1 1 80( ) ( ) .= + − =ρ

ويتعني أن يؤخذ تأثري التصميم هذا يف االعتبار عند حتديد دقة التقديرات املقاطعية. وعلى سبيل املثال 
فاحلجم الفعلي للعينة وهو 411 أسرة معيشية يف املقاطعة H هو 1.80/411=228. ومن مث يكون 
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معامل التغري لنس���بة األس���ر املعيش���ية الفقرية يف املقاطعة H هو 0.11. وإذا رُئي أن مستوى الدقة هذا 
.)G وكذلك( H غري كاف يتعني زيادة حجم العينة يف املقاطعة

ويتع���ني أن جيم���ع تأثري التصميم للتقديرات الوطنية ب���ني تأثريات التصميم التخصيصي   - 73
للمجموعات والتوزيع غري املتناس���ب بني املقاطعات. ومن هنا فمن أجل النس���بة الوطنية الكلية لألس���ر 
 x 1.22 ،املعيشية الفقرية، ميكن احلصول على تأثري التصميم املقّدر من املعادلة )29( على النحو التايل
1.80=2.20. ومن مث يكون حجم العينة الفعلي املقابل حلجم العينة الفعلي ل� 000 5 أسرة معيشية هو 
277 2 ومعامل التغيري للتقدير الوطين لنسبة األسر املعيشية الفقرية هو 0.036. وغالبًا ما يكون حجم 
العينة الكلي أكثر مما يكفي الستيفاء متطلبات الدقة يف التقديرات جلميع السكان. واألكثر مدعاة للقلق 
هو مس���تويات الدقة للفئات الفرعية من الس���كان. ففي هذه احلالة يكون تأثري التصميم من املجموعات 
للطبقات املتقاطعة املوزعة توزيعًا متساويًا بني وحدات العينة األّولية، أصغر من جمموع العينة على النحو 
املوصوف يف الفرع جيم. وعلى س���بيل املثال نأخذ حالة طبقة متقاطعة تضم ثلث الس���كان. ففي هذه 
kd = 1.2 و bd = 3/17 تأثري تصميم جمموعات 1.23. واجلمع 

احلالة يعطي تطبيق املعادلة )27( مع  
بني تأثري تصميم املجموعات مع تأثري التوزيع غري املتناسب بني املقاطعات يعطي تأثري تصميم كلي لتقدير 
 .1 111 = )1.50 x 3( 5 000 1.23=1.50 وحجم عينة فعل���ي x 1.22 الطبق���ة املتقاطع���ة هو

واملعامل املقّدر للتغيري بالنسبة لتقدير الطبقة املتقاطعة يكون 0.05.
وميكن إجراء احلسابات وفق اخلطوط املذكورة أعاله لتقدير احتمال الدقة يف تقديرات   - 74
االستقصاء األساسية، وميكن تعديل أحجام العينات الستيفاء املتطلبات املرغوبة. ويف التقديرات النهائية 
ألحجام العينة يتعني أن يؤخذ يف احلسبان عدم االستجابة. وعلى سبيل املثال فمع معّدل استجابة موّحد 
تقريبًا بنسبة 90 يف املائة يف البلد يتعني زيادة أحجام العينة املحسوبة أعاله مبعّدل 11 يف املائة. كذلك 
ميكن زيادة تأثري التصميم زيادة طفيفة نتيجة للتغيري اإلضايف يف الترجيحات الناشئة عن تعديالت عدم 
االستجابة. ولدى حساب أجزاء العينة اليت تستخدم يف توليد أحجام العينة املطلوبة ينبغي مراعاة عدم 

التغطية. ومع معّدل التغطية بنسبة 90 يف املائة ينبغي زيادة أجزاء العينة مبعّدل 11 يف املائة. 

مالحظات ختامية هاء - 
إن فهم تأثريات التصميم ومكوناهتا مسألة قّيمة يف تطوير تصميمات العينة لالستقصاءات   - 75

اجلديدة. وعلى سبيل املثال:
ميكن اس���تخدام مقادير تأثريات التصميم الكلية لتقديرات االستقصاء األساسية يف حتديد   •
حجم العينة املطلوب. فحجم العينة الالزم إلعطاء املس���توى املحدد من الدقة لكل تقدير 
أساس���ي ميكن حس���ابه ألي عينة غري مقي���دة، وحجم العينة هذا ميك���ن حينئذ مضاعفته 
بتأثري تصميم التقدير للحصول على حجم العينة املطلوب لذلك التقدير مع تصميم العينة 
املرّكب���ة. وميك���ن حينئذ اختيار حجم العينة النهائي بالبح���ث يف أحجام العينات املطلوبة 

لكل من التقديرات )ورمبا كان ذلك مع أخذ أكرب أحجام هذه العينات(.
وعندما يتكرر اس���تخدام تصميم عينة مقّس���مة إىل طبقات غري متناسبة، لتوفري تقديرات   •
جمال من مس���تويات الدقة املطلوبة، ميكن تقدير خس���ارة الدقة الناجتة يف التقديرات للعينة 
الكلي���ة وللمجموع���ات الفرعية اليت متتد يف كل املجاالت، حلس���اب تأث���ري التصميمات 
الراجع إىل الترجيحات املتغرية. فإذا كانت اخلس���ارة أكرب مما جيب، قد يش���ار بتغيري يف 

متطلبات املجال يؤدي إىل تقليل الترجيحات املتغرية.
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وإذا كان تأثري التصميم من التقسيم إىل جمموعات كبريًا للغاية بالنسبة إىل بعض تقديرات   •
االستقصاء األساسية، فحينئذ ينبغي النظر يف إمكانية زيادة عدد الوحدات األّولية يف العينة 

.(b) حبجم عينة فرعية أصغر (a)

وإذا كانت الصيغ املعروضة يف هذا الفصل مفيدة لتصميم العينات، فال ينبغي أن تطبق   - 76
على عالهتا. وكما ذكر يف عدة أماكن فإن الصيغ مستقاة يف إطار عدد من االفتراضات والتبسيطات. 
ويتعني أن يكون املس���تخدمون حساس���ون إزاء هذه الس���مات وأن ينظروا فيما إذا كانت الصيغ توفر 

تقريبات معقولة حلالتهم.
ويتطلب تقدير تأثريات التصميم من املجموعات تقديرات لقيم ρ ملتغريات االستقصاء   - 77
األساسية. وهذه التقديرات ليست بالضرورة حمكمة ولكن ميكن للتقديرات املعقولة أن تكفي. ويؤدي 
اخلطأ يف اجتاه استخدام قيمة ρ أكرب من املتوقع، إىل توصيف حلجم عينة أكرب مطلوب؛ ومن هنا تأتى 

هذه االستراتيجية املحافظة.
وجدي���ر بالذكر أخريًا أن الغرض من اس���تخدام هذه النم���اذج لتأثريات التصميم هو   - 78
إنتاج تصميم عينة أكفأ. وفش���ل النماذج يف التطبيق الدقيق يس���فر عن بعض اخلسائر يف الكفاءة. ومع 
هذا فاستخدام مناذج غري مالئمة لتطوير تصميم العينة ال يؤثر على صالحية تقديرات االستقصاء. ومع 

احتماالت املعاينة تظل تقديرات االستقصاء صاحلة ملعلمات السكان.
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الفصل السابع
 حتليل تأثريات التصميم لالستقصاءات

يف البلدان النامية 

هانـز بيترسـون
 اإلحصاءات السويدية

ستكهومل، السويد

بـيـدرو لـويـس دونـاسيمنتو سـيلفا
Escola Nacional de Ciências Estadísticas/ 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(ENCE/IBGE)

ريـو دجيانـريو، الربازيــل

نبـذة خمتـصرة
يعرض هذا الفصل تأثريات التصميم بالنســـبة إىل 11 اســـتقصاء لألســـر املعيشية من 7 بلدان وبالنسبة 
 (roh) إىل 3 استقصاءات مماثلة إىل حد ما يف التصميم، ويقارن تأثريات التصميم ومعّدالت التجانس
لتقديرات اســـتهالك األســـر املعيشية وحيازة األجهزة املعّمرة. وخيتتم الفصل مبناقشة احتمال تقديرات 

معّدالت التجانس لكل االستقصاءات.
املصطلحات الرئيســـية: تأثـــريات التصميم، والكفـــاءة، ومعّدالت التجانس، وتصميم االســـتقصاء، 

وتصميم العينة، والتقسيم إىل جمموعات.

مقّدمة ألف - 
مل يعـــد مـــن املمارســـات العامة بعـــد أن حتســـب تأثـــريات التصميم كناتج قياســـي   - 1
الستقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية. وهناك استثناء يتعلق ببعض االستقصاءات القياسية مثل 
 .(DHS) واالستقصاءات الدميغرافية والصحية (LSMS) اســـتقصاءات دراسة قياس مستويات املعيشة
فبالنسبة لتلك االستقصاءات حسبت تأثريات التصميم وقورنت يف كامل البلدان )انظر الفصلني الثاين 
والعشـــرين والثالث والعشـــرين(. وقد أجري من قبل حتليل شامل مّوسع عن 35 استقصاء أجريت يف 

إطار الربنامج العاملي الستقصاءات اخلصوبة (WFS) )فريما وسكوت وأومويرشريتاي، 1980(.
ويعرض هذا الفصل تأثريات التصميم بالنســـبة إىل 11 اســـتقصاء من 7 بلدان. وكان   - 2
اختيار االســـتقصاءات شـــخصيًا ويرتكز أساسًا إىل ســـهولة التوافر. وتأيت االستقصاءات من: الربازيل 
)3( وكمبوديا )1( ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية )1( وليسوتو )1( وناميـبيا )2( وجنوب أفريقيا 
)2( وفيـيت نام )1(. ولالستقصاءات طابع خمتلف وهي تغطي مواضيع خمتلفة. ومن بني االستقصاءات 
اســـتقصاءات متعددة األغراض، واستقصاءات للقوى العاملة، واستقصاء ملستويات املعيشة واستقصاء 



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

116

دميغـــرايف. وقد حســـبت تأثـــريات التصميم بالنســـبة إىل عدد من اخلصائص معظمهـــا ألغراض ختطيط 
التصميـــم. والغرض األساســـي من هذا الفصل هـــو إعطاء القارئ فكرة عامة عن مســـتويات تأثريات 

التصميم اليت شوهدت يف شىت االستقصاءات.
وجيـــرى حتليـــل متعمق لثالثة اســـتقصاءات متشـــاهبة يف التصميم إىل حـــد ما، مبقارنة   - 3
تأثريات التصميم ومعّدالت التجانس لبضع متغريات تتعلق باســـتهالك األســـر املعيشـــية وحصوهلا على 
الســـلع املعمرة. والغرض هو حبث ســـلوك املتغري نفسه )تقريـبًا( بني شـــىت فئات السكان واستكشاف 

وجوه الشبه واألمناط املمكنة يف النتائج.

االستقصاءات بـاء - 
االستقصاءات اليت أبلغ فيها عن نتائج تصميم يف هذا الفصل هي ما يلي:  - 4

(LECS) 1998/1997 استقصاء اإلنفاق واالستهالك يف الو  •
(CSES) 1999 االستقصاء االجتماعي االقتصادي يف كمبوديا  •

(NHIES) 1994/1993 استقصاء دخل األسر املعيشية ونفقاهتا يف ناميـبيا  •
االســـتقصاء الدميغـــرايف بـــني اإلحصـــاءات العامة للســـكان يف ناميـبيـــا 1996/1995   •

(NIDS)

(VMPHS) 1999 استقصاء األسر املعيشية املتعدد األغراض يف فيـيت نام  •
(LFS) 1997 استقصاء القوى العاملة يف ليسوتو  •

اســـتقصاء األسر املعيشية يف تشـــرين األول/أكتوبر لعام 1999 جلمهورية جنوب أفريقيا   •
(OHS)

استقصاء القوى العاملة يف شباط/فرباير 2000 يف مجهورية جنوب أفريقيا  •
االستقصاء الوطين لألسر املعيشية (PNAD)، 1999 الربازيل  •

استقصاء القوى العاملة (PME) يف أيلول/سبتمرب 1999، الربازيل   •
استقصاء مستوى املعيشة (PPV) 1997/1996، الربازيل  •

ويلخص اجلدول سابعًا - 1 مسات التصميم األساسي يف 11 استقصاء. واستخدمت   - 5
تصميمات قياسية من مرحلتني لالحتماالت بالنسبة إىل احلجم (PPS) يف مجيع االستقصاءات باستثناء 
اســـتقصاء فيـيت نام حيث اســـتخدمت مراحل ثالث. واستخدم استقصاء PNAD عينات على ثالثة 
مراحل للبلديات الصغرية دون املدن الكربى، ولكن هذه مل تتضمن إال حنو الثلث من الســـكان الذين 
غطاهم االســـتقصاء. واستخدم معظم االستقصاءات مناطق تعداد السكان كوحدات معاينة أّولية )مع 
بعض التعديالت يف مناطق التعداد الصغرية يف بعض احلاالت(. وكانت أحجام وحدات العينات األّولية 
يف املتوســـط 90 - 150 أسرة معيشية هي الشائعة يف تلك احلاالت. وابتعدت ثالثة استقصاءات عن 
هذا النمط، فاالســـتقصاءان يف ليســـوتو كان هبما وحدات معاينة أّولية أكرب كثرياًَ: فقّســـمت وحدات 
املعاينة األّولية إىل جمموعات من مناطق التعداد مبتوسط حجم 340 - 370 أسرة معيشية. ويف الناحية 

األخرى مشلت وحدات املعاينة األّولية الريفية يف الو 50 أسرة معيشية فقط يف املتوسط.
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اجلدول سابعًا - 1
خصائص 11 استقصاء لألسر املعيشية الداخلة يف الدراسة

االستقصاء
عدد مراحل 

املنطقة

عينة املرحلة األوىل: 
عدد وحدات املعاينة 
األّولية املختارة للعينة

حجم وحدة املعاينة 
األّولية: متوسط عدد 

األسر املعيشية لكل وحدة 
معاينة أّولية

حجم اجملمعة: عدد 
األسر املعيشية املختارة 

لكل وحدة معاينة 
أّولية )أو وحدة معاينة 
ثانوية إذا كانت هناك 

مرحلتان للمنطقة(

حجم اجملمعة: عدد 
األسر املعيشية يف 

االستقصاء
توزيع العينة بني 

الطبقات

استقصاء اإلنفاق واالستهالك يف الو 
1998/1997

ر:1348
ح:102

ر:51
ح:87

ر:20
ح:20

ر:6960
ح:2040

غري متناسب

االستقصاء االجتماعي االقتصادي يف كمبوديا 
1999

ر:1360
ح:240

ر:154
ح:243

ر:10
ح:10

ر:3600
ح:2400

متناسب 
تقريـبًا

استقصاء دخل األسر املعيشية ونفقاهتا يف ناميـبيا 
1994/1993

ر:1123
96 ح:

ر:152
ح:148

ر:20
ح:20

ر:2685
ح:1712

متناسب 
تقريـبًا

االستقصاء الدميغرايف بني اإلحصاءات العامة 
للسكان يف ناميـبيا 1996/1995

ر:1120
82 ح:

ر:152
ح:148

ر:50
ح:50

ر:5600
ح:3900

متناسب 
تقريـبًا

استقصاء األسر املعيشية املتعدد األغراض يف 
فيـيت نام 1999

839 وحدة معاينة 2
أّولية )2 وحدة عينة 
ثانوية خمتارة يف كل 
وحدة معاينة أّولية(

ر:1417
ح:2579

وحدة معاينة ثانوية:
ر:99

ح:105

ر:15
ح:15

غري متناسب25170

ر:180استقصاء القوى العاملة يف ليسوتو 1997
ح:40

ر:370
ح:341

ر:33 )متوسط(
ح:25 )متوسط(

ر:2600
ح:1000

متناسب 
تقريـبًا

استقصاء القوى العاملة يف مجورية جنوب أفريقيا 
2000

ر:1426
ح:1148

ر: احلد األدىن 100 أ
ح: احلد األدىن 100 أ

ر:10
5 ح:

ر:4059
ح:5646

غري متناسب

استقصاء األسر املعيشية يف تشرين األول/أكتوبر 
لعام 1999 جلمهورية جنوب أفريقيا

ر:11237
ح:1711

ر:120-110 
ح:100-80

ر:10
ح:10

ر:10923
ح:15211

غري متناسب

 (PNAD) االستقصاء الوطين لألسر املعيشية
1999 الربازيل

غري متناسب170192501393959 أو 2

استقصاء القوى العاملة (PME) يف أيلول/
سبتمرب 1999، الربازيل

غري متناسب115572502030535

 (PPV) استقصاء مستوى املعيشة
1997/1996، الربازيل

ر:155425016
8 ح:

غري متناسب 4944
بدرجة عالية

مالحظة: ر = ريفي، ح = حضري
أ احلد األدىن 100.

وكانت أحجام العينة يف وحدات املعاينة األّولية )أحجام املجموعات( حنو20 أســـرة   - 6
معيشـــية يف بضعة اســـتقصاءات. وينفرد اســـتقصاء ناميـبيا الدميغرايف بني التعدادات بعينة كبرية مشلت 
 (PPV) 50 أســـرة معيشـــية مـــن كل وحدة معاينة أّوليـــة. ويف الطرف األدىن يأيت اســـتقصاء الربازيل
حيث اختريت 8 أســـر معيشـــية من كل وحدة معاينة أّولية حضرية، ومشل االســـتقصاءان يف جنوب 
أفريقيا واالســـتقصاء يف كمبوديا 10 أســـر معيشية اختريت من كل وحدة معاينة أّولية. ومشلت معظم 

االستقصاءات أحجام املجموعات نفسها يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية.
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وقّســـمت معظم االســـتقصاءات إىل طبقات صراحة يف املناطق احلضرية/الريفية داخل   - 7
التقســـيمات اإلدارية )املقاطعات واألقاليم(. وزاد اســـتقصاء ليســـوتو (LFS) التقســـيم إىل طبقات يف 
املناطق الزراعية اإليكولوجية، وزاد اســـتقصاء الو (LECS) التقســـيم إىل طبقات حسب ما إذا كانت 
يف القرية منافذ إىل الطرق أم ال. وقّســـم اســـتقصاءا الربازيل PNAD و PME إىل طبقات ضمنيًا فقط 
إىل مناطق حضرية ومناطق ريفية، مع اختيار هنجًا لوحدات املعاينة األّولية حسب تناسب االحتماالت 

واحلجم بعد الفرز حسب املوقع.
واســـتخدم االختيار املنهجي يف اختيار األسر املعيشـــية داخل كل وحدة منطقة هنائية   - 8
يف كل االستقصاءات، باستثناء استقصاء الربازيل (PPV)، حيث اختريت األسر املعيشية بطريقة العينة 

العشوائية البسيطة.
ومن الســـمات اهلامة لكثري من تصميمات العينة أهنا استخدمت ختصيصات العينة غري   - 9
املتناسبة للمقاطعات بغية احلصول على تقديرات مقاطعية بدقة مناسبة. وكانت الترجيحات الالزمة يف 
التحليل لتعويض التخصيصات غري املتناســـبة شـــديدة التغري يف بعض احلاالت. وعلى سبيل املثال فنسبة 
ترجيحات العينات األكرب واألصغر يف استقصاء الربازيل (PPV) كانت حنو 40 نقطة وميكن االطالع 

على مزيد من التفاصيل لتصميمات العينات يف االستقصاءات، يف املرفق.

تأثريات التصميم جيم - 
( الختيار تقديرات من كل استقصاء مبينة يف اجلداول من  D y2 ( ) تأثريات التصميم )  - 10
ســـابعًا - 2 حىت ســـابعًا - 6 )ولالطالع على وصف لكيفية حســـاب تأثريات التصميم انظر الفصل 
الســـادس(. وقد حســـبت تأثريات التصميم باســـتخدام برنامج حاســـويب للتحليل اإلحصائي للبيانات 
املترابطـــة (SUDAAN) أو stATA ويف بعض احلاالت قّدمت املكاتب اإلحصائية الوطنية21 تأثريات 

تصميمات.
والتبايـــن يف تأثـــريات التصميـــم كبري، وهو مـــا ميكن توقعه نظرًا للفـــروق يف تصميم   - 11
العينات واملتغريات بني االســـتقصاءات والتباين الراجع إىل األحوال الســـكانية يف أقطار بعينها. فبعض 
التأثـــريات عاليـــة جدًا. وليس من املســـتغرب أن تكون تأثريات التصميم يف حدود 6 - 10 بالنســـبة 
ملتغريات األسر املعيشية، يف النتائج املعروضة يف اجلداول من سابعًا - 2 إىل سابعًا - 6، وهنـاك بعض 
التأثـــريات يف حــــدود 10 إىل 15. ويالحـــظ أن هذه التأثريات للتصميم تعكـــس تأثريات تصميمات 
العينات املقّســـمة إىل جمموعات وطبقات مرّكبة وإىل عدم تناســـب التوزيعات بني املقاطعات )حسب 
االنطباق(. وجداول تأثريات التصميم املعروضة يف اجلداول من سابعًا - 2 إىل سابعًا - 6 تفيد يف بيان 
مســـتويات تأثريات التصميم اليت شوهدت يف بعض استقصاءات األسر املعيشية االجتماعية االقتصادية 

والدميغرافية يف البلدان النامية.
ويعرض اجلدول ســـابعًا - 2 تقديرات تأثريات التصميم يف ســـبعة اســـتقصاءات يف   - 12
أفريقيا وجنوب شـــرق آســـيا للمســـتوى الوطين وللمجاالت الفرعية احلضرية والريفية. وكان معظم 
تأثريات التصميم يتعلق مبتغريات األسر املعيشية االجتماعية االقتصادية. وأما تأثريات التصميم من ثالثة 
اســـتقصاءات فتتعلق أساســـًا مبتغريات القوى العاملة على املســـتوى الفردي. واملتوســـط العام لتأثريات 
التصميـــم علـــى الصعيـــد الوطين هو 4.2. وهناك تباين واســـع إىل حد ما يف التأثـــريات، من 1.3 إىل 
8.1، ولكن معظم التأثريات تكون يف حدود 2.0 إىل 6.0. ومتوسط تأثريات التصميم يف املجاالت 
الفرعية احلضرية والريفية هو 4.1 و 4.0 على التوايل. والفروق يف تصميم العينة واملتغريات جتعل من 

قام الربوفيسري ديفيد ستوكر، من إدارة   21

أفريقيا، بتجميـــع  اإلحصـــاء جبنـــوب 
تأثريات التصميمات حلساب استقصاء 
األســـر  واســـتقصاء  العاملـــة  القـــوى 
املعيشـــية لتشـــرين األول/أكتوبـــر يف 
مجهوريـــة جنوب أفريقيا وقام الســـيد 
نغويني فونغ، مدير إدارة اإلحصاءات 
االجتماعية والبيئية مبكتب اإلحصاءات 
العـــام يف فييـــت نام، بتقديـــر تأثريات 
التصميـــم من أجل اســـتقصاء األســـر 
املعيشـــية املتعـــدد األغـــراض بفييـــت 
نام. وقام الســـيد الفيز فرياســـينغ، من 
مكتب اإلحصـــاءات الوطين املركزي 
يف ناميبيا، حبســـاب تأثـــريات التصميم 
من أجل اســـتقصاء إيـــرادات ونفقات 
األسر املعيشـــية يف ناميبيا. أما تأثريات 
التصميم لالســـتقصاءات الربازيلية فقد 
 .IBGE ،حسبها الدكتور بدرو سلفا
وبالنسبة لالســـتقصاءات األخرى فقد 
قام الدكتور هانز بيترســـون حبســـاب 
تأثريات التصميم على أســـاس البيانات 

املقّدمة من معاهد اإلحصاء الوطنية.

قام الربوفيسري ديفيد ستوكر، من إدارة   21

أفريقيا، بتجميـــع  اإلحصـــاء جبنـــوب 
تأثريات التصميمات حلساب استقصاء 
األســـر  واســـتقصاء  العاملـــة  القـــوى 
املعيشـــية لتشـــرين األول/أكتوبـــر يف 
مجهوريـــة جنوب أفريقيا وقام الســـيد 
نغويني فونغ، مدير إدارة اإلحصاءات 
االجتماعية والبيئية مبكتب اإلحصاءات 
العـــام يف فييـــت نام، بتقديـــر تأثريات 
التصميـــم من أجل اســـتقصاء األســـر 
املعيشـــية املتعـــدد األغـــراض بفييـــت 
نام. وقام الســـيد الفيز فرياســـينغ، من 
مكتب اإلحصـــاءات الوطين املركزي 
يف ناميبيا، حبســـاب تأثـــريات التصميم 
من أجل اســـتقصاء إيـــرادات ونفقات 
األسر املعيشـــية يف ناميبيا. أما تأثريات 
التصميم لالســـتقصاءات الربازيلية فقد 
 .IBGE ،حسبها الدكتور بدرو سلفا
وبالنسبة لالســـتقصاءات األخرى فقد 
قام الدكتور هانز بيترســـون حبســـاب 
تأثريات التصميم على أســـاس البيانات 

املقّدمة من معاهد اإلحصاء الوطنية.
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الصعب البحث يف النتائج الستكشاف أي فروق عامة بني أنواع املتغريات )على سبيل املثال املتغريات 
االقتصادية االجتماعية/متغريات القوى العاملة( أو املجاالت )احلضرية/الريفية( يف اجلدول. وقد بذلت 

حماولة ملقارنة بعض تأثريات التصميم يـبـينها اجلدول سابعًا - 7. 
اجلدول سابعًا - 2

تأثريات التصميم املقّدرة من سبعة استقصاءات يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا
الوطنيةالريفيةاحلضرية

استقصاء اإلنفاق واالستهالك 
يف الو 1998-1997

3.87.85.4جمموع االستهالك الشهري لألسرة املعيشية
4.46.85.8استهالك الغذاء الشهري لألسرة املعيشية

1.33.32.1نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على سيارات
3.16.85.4نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على جهاز تلفزيون

2.74.84.5نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على جهاز راديو
3.96.15.5نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على جهاز فيديو

االستقصاء االجتماعي 
االقتصادي يف كمبوديا 

1999

2.02.01.4جمموع االستهالك الشهري لألسرة املعيشية
3.13.23.2استهالك الغذاء الشهري لألسرة املعيشية

2.42.22.6نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على جهاز تلفزيون
استقصاء دخل األسر 

املعيشية ونفقاهتا يف ناميبيا 
1994-1993

2.91.92.5جمموع االستهالك الشهري لألسرة املعيشية
2.82.8 2.9جمموع اإليرادات السنوية لألسرة املعيشية

4.64.1 6.0نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على جهاز تلفزيون
2.72.12.4نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على جهاز راديو

6.24.64.5نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على جهاز تليفون
االستقصاء الدميغرايف بني 

اإلحصاءات العامة للسكان 
يف ناميبيا

14.74.16.6نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرص احلصول على جهاز تلفزيون
4.43.94.2نسبة األسر املعيشية اليت تستخدم الكهرباء يف اإلضاءة

نسبة األسر املعيشية اليت تشهد حالة وفاة ألحد أفرادها خالل 
الـ 12 شهرًا األخرية

2.14.32.3

استقصاء األسر املعيشية 
املتعدد األغراض يف فييت نام 

1999

7.1....معدل الفقر

استقصاء القوى العاملة يف 
ليسوتو، 1997

5.63.16.6معدل التوظيف
نسة السكان من الفئة العمرية 10 سنوات فما فوق اليت مل تنل 

قسطًا من التعليم
4.65.95.5

4.48.1 6.3نسبة مزارعي الكفاف
1.42.4 3.0نسبة العاملني حلساهبم اخلاص

استقصاء األسر املعيشية يف 
تشرين األول/أكتوبرلعام 
1999 جلمهورية جنوب 

أفريقيا

4.03.63.8معدل التوظيف

استقصاء القوى العاملة 
يف مجهورية جنوب أفريقيا 

2000

2.53.42.8معدل التوظيف

مالحظة: وجود نقطتني )..( إشارة إىل أن البيانات غري متوافرة.
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ويعرض اجلدول ســـابعًا - 3 تقديرات تأثريات التصميم بالنســـبة لعدد من تقديرات   - 13
.PNAD مستوى األسر املعيشية من االستقصاء الربازيلي

اجلدول سابعًا - 3
 تأثريات التصميم املقّدرة على املستوى القطري وحسب نوع تقديرات املنطقة

(PNAD 1999) بالنسبة إىل تقديرات أسر معيشية خمتارة

الوطيناملتغري
مناطق املدن 

الكربى
 البلديات
الكبرية

 املناطق
األخرى

9.806.606.7410.73نسبة من حيصلون على املياه من شبكة مياه عمومية
9.244.044.199.43نسبة من حيصلون على املياه من مصدر

9.046.365.8711.59نسبة من لديهم جمارى
8.485.164.799.40نسبة من حيصلون على املياه من شبكة أنابيـب مياه

8.341.517.207.76نسبة من لديهم محام واحد على األقل
8.1011.534.497.09نسبة من ميلكون أرض
7.921.034.437.27نسبة من لديهم كهرباء

7.436.175.016.84نسبة من لديهم مواد مناسبة للجدران
7.094.745.457.04نسبة من لديهم مياه أنابيـب يف حجرة واحدة على األقل

5.682.912.415.65نسبة من لديهم مواد مناسبة لألسقف
5.326.264.505.09متوسط عدد الغرف لألسرة املعيشية

4.805.594.445.91نسبة من لديهم جهاز هاتف
4.591.532.775.02نسبة من لديهم ثالجة

4.343.983.496.25نسبة من لديهم غسالة مالبس
4.311.772.764.88نسبة من لديهم جهاز تلفزيون ملون

3.833.552.684.67نسبة من لديهم ثالجة جتميد
3.392.502.074.37نسبة من لديهم مرشح للمياه
3.011.461.623.29نسبة من لديهم جهاز راديو

2.791.501.302.93نسبة من لديهم جهاز تلفزيون أبيض وأسود
2.523.092.013.39متوسط اإلجيار

2.463.181.742.30نسبة من ميلكون مسكنهم
2.322.711.782.51نسبة املساكن املؤجرة

2.142.371.722.09متوسط عدد الغرف املستخدمة يف النوم

وتتفاوت تأثريات التصميم بني 2 و 10 للتقديرات على املســـتوى الوطين، مبتوســـط   - 14
قيمة 5.5. وتكون تأثريات التصميم أعلى بالنســـبة للمتغريات من قبيل نســـبة األسر املعيشية اليت لديها 
شـــبكة عامة للمياه، ونسبة األســـر املعيشية اليت حتصل على املياه من مصدر، ونسبة األسر املعيشية اليت 
لديها صرف صحي مناســـب. وهذا متوقع نظرًا لالرتفاع الشديد يف درجة املجموعات اليت متيل هذه 
املتغـــريات إىل عرضها. وتقل تأثريات التصميم بالنســـبة لبعض املتغريات “االقتصادية”، مثل متوســـط 
اإلجيار، ونســـبة املساكن اململوكة أو املؤجرة، ومتوسط عدد الغرف املستخدمة للنوم. وكذلك تكون 
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تأثريات التصميم منخفضة بشـــكل عام كما هو متوقع بالنســـبة ملناطق املدن الكبرية والبلديات الكبرية 
حيـــث يكـــون التصميم عينة جمموعة من مرحلتني، مث بالنســـبة للمناطق األخرى حيث يكون التصميم 

أكثر توزعًا إىل جمموعات )عينات املجموعات من ثالث مراحل(.
ويعرض اجلدول ســـابعًا - 4 تأثريات ملجموعة من املتغريات املقيســـة على مســـتوى   - 15

الشخص.

اجلدول سابعًا - 4
 تأثــريات التصمــيم املقــّدرة بالنسبة خلــصائص خمتارة على مستوى الشخـص
(PNAD) 1999 على الصعيد الوطين وبالنسبة ملختلف املجاالت الفرعية

املناطق األخرىالبلديات الكبريةمناطق املدن الكربىالوطيناملتغري

15.9711.978.1419.97نسبة البيض من السكان
15.7512.238.4419.41نسبة السود أو امللونني من السكان

8.444.455.817.49نسبة العاملني بأجر
7.653.735.516.66نسبة العاملني حلساب أنفسهم

6.592.933.288.45نسبة املتمتعني بالضمان االجتماعي
6.333.674.377.10نسبة األميـني

5.547.164.456.38متوسط الدخل من املهنة األساسية
5.233.803.005.54نسبة املزايا السكنية
4.932.942.789.10نسبة مزايا االنتقال
4.903.762.298.79نسبة املزايا الصحية

4.791.971.677.08نسبة العاملني )10 سنني فما فوق(
3.352.602.084.60نسبة املزايا الغذائية

3.271.252.043.00نسبة األطفال العاملني ) 5 إىل 9 سنوات(
2.872.801.542.63نسبة أصحاب األعمال

1.881.751.571.94نسبة املواظبني على الدراسة
1.871.851.742.22نسبة املتمتعني مبزايا التعليم

وتتبايـــن تأثـــريات التصميم بالنســـبة لتقديرات املســـتوى الوطين من حنـــو 2 إىل 16،   - 16
مبتوســـط 6.2. وتكون تأثريات التصميم عالية إىل حد ما بالنســـبة ملتغريات العرق، وهي عالية بالنسبة 
للمتغريات املتعلقة بالعمل أو الدخل، ومنخفضة بالنسبة ملتغريات من قبيل نسبة املواظبني على الدراسة 
ونسبة الذين يتلقون مزايا تعليمية. ومرة أخرى تكون تأثريات التصميم عالية بالنسبة للمناطق األخرى 
اليت يكون التصميم فيها على ثالث مراحل. وتأثريات التصميم ملتغريات األســـر املعيشية تكون عمومًا 
أدىن منها بالنســـبة ملتغريات املســـتوى الشـــخصي، وهو أمر متوقع ألن عدد األشخاص يكون أكرب من 
عدد األسر املعيشية موضوع االستقصاء لكل وحدة معاينة أّولية. والتغريات الكبرية يف تأثريات التصميم 
بالنسبة للمتغريات املختلفة متوقعة ألهنا تبني إدراجات خمتلفة من املجموعات. وتأثريات التصميم هذه 
العالية نســـبيًا يفســـرها أيضًا استخدام توزيع العينة غري املتناسب بني الطبقات، الذي يؤدي إىل تفاوت 

الترجيحات.
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وترد تأثريات التصميم يف االستقصاء الربازيلي (PME) يف اجلدول سابعًا - 5 بالنسبة   - 17
لتقديرات خمتارة تنشـــر كل شـــهر. والقيم مســـتخرجة أليلول/ســـبتمرب 1999، خمتارة ألن هلا الفترة 

املرجعية نفسها اليت للقيم يف االستقصاء PNAD لسنة 1999.

اجلدول سابعًا - 5
تأثــريات التصمــيم املقــّدرة لتقديرات خمتارة من االستقصاء PME أليلول/سبتمرب 1999

سلفادورريسيفاملتغري
بيلو 

هوريزونت
ريو 

ساوباولودجيانريو
بورتو 
اجلميعاليجري

3.434.472.494.444.894.796.23متوسط الدخل من املهنة األساسية
2.002.163.062.532.332.273.34نسبة أصحاب العمل

4.234.431.862.692.112.133.24نسبة األميـني
1.642.621.982.061.651.672.43معّدل البطالة

1.611.871.661.501.401.752.02نسبة العاملني يف وظائف مسجلة
1.591.991.781.611.311.401.96نسبة النشطاء اقتصاديًا

1.511.671.431.371.341.551.88نسبة العاملني بأجر
1.532.261.601.471.191.141.78نسبة العاملني حلساب أنفسهم

1.411.571.641.241.261.491.72نسبة املواظبني على الدراسة

وتأثريات التصميم لبعض التقديرات، وإن مل تذكر هنا، قد حسبت يف السلسلة لشهور   - 18
أخرى ووجد أهنا تباينت قلياًل من شهر إىل شهر. وعينة مناطق التعداد ثابتة طوال العقد وكذلك تتباين 
أحجام العينات قلياًل يف فترات قليلة من الزمن. وتكون تأثريات التصميم أكرب بالنسبة ملتوسطي الدخل 
يف املهن األساسية وال تكون معتدلة إال بالنسبة لنسبة األميـني ونسبة أصحاب األعمال. وليس مستغربًا 
أن هذه تتمشى مع القيم بالنسبة لتقديرات مماثلة حمسوبة من االستقصاء PNAD ملناطق املدن الكربى، 
ألن تصميم العينة نفســـه اعتمد بالضرورة على االســـتقصاء PME واالســـتقصاء PNAD، إال بالنسبة 
للعينة الكبرية لوحدات املعاينة األّولية يف االســـتقصاء PME. وتقل تأثريات التصميم عن 2.5 بالنسبة 
للمتغـــريات األخـــرى. ويعزى االخنفاض العـــام يف تأثريات التصميم إىل املتغـــريات املقارنة واملقّدرة من 
االســـتقصاء PME، بالنســـبة لالستقصاء PNAD، إىل ختصيص عينة أقرب إىل التناسب يف االستقصاء 

.PNAD منها يف االستقصاء PME

وتـــرد تأثـــريات التصميم لالســـتقصاء الربازيلي PPV باجلدول ســـابعًا - 6 بالنســـبة   - 19
لتقديرات خمتارة مأخوذة من ذلك االستقصاء.

بالنســـبة للتقديرات الواردة هنا فإن تأثريات التصميم تتباين بني 1.3 و 4.2. والقيم   - 20
الصغرية نســـبيًا من تأثريات التصميم هذه تعكس اخنفاض درجة املجموعات باالستقصاء PPV حيث 
8 أســـر معيشـــية فقط اختريت لكل وحدة معاينة أّولية. كما تعكس واقع أن معظم املتغريات يف الكتل 

الدميغرافية والتعليمية يف االستبيان اعترب زائدًا متغريين على مستوى األسر املعيشية.
وحنـــن اآلن خنتار من اجلداول ســـابعًا - 2 حىت ســـابعًا - 6 جمموعـــة من التقديرات   - 21
اليت تظهر يف أكثر من اســـتقصاء. وتأثريات التصميم معروضة باجلدول ســـابعًا - 7. وقّسمت تأثريات 
التصميم إىل جمموعات يف ثالث فئات: ) أ ( اســـتهالك األســـرة املعيشية وإيراد األسرة املعيشية؛ )ب( 
حصول األسرة املعيشية على السلع املعمرة؛ )ج( البطالة واملهن. وداخل كل فئة مجعنا التقديرات اليت 

هلا التحديدات نفسها تقريـبًا.



حتليل تأثريات التصميم لالستقصاءات
يف البلدان النامية

١٢٣

اجلدول سابعًا - ٦
PPV تأثــريات التصمــيم املقــّدرة بالنسبة إىل تقديرات خمتارة من االستقصاء

تقدير املعامل Deffالبارامتر السكاين املقّدر

٤,١٧عدد األشخاص األميـني الذين تزيد أعمارهم عن ١٤ عامًا 
٣,٨٦نسبة األشخاص األميـني الذين تزيد أعمارهم عن ١٤ عامًا

٣,٣٧عدد الذين قّدروا حالتهم الصحية بأا ”سيئة“
٢,٩٧نسبة املساكن املؤجرة

٢,٦٤متوسط عدد األفراد يف كل أسرة معيشية
٢,٦٤عدد األشخاص األميـني بني ٧ و ١٤ عامًا
٢,٤٦نسبة األشخاص األميـني بني ٧ و ١٤ عامًا

٢,٠٣عدد النساء بني ١٢ و ٤٩ عامًا الالئي وضعن أطفاًال ميتني
٢,٠٢عدد النساء بني ١٢ و ٤٩ عامًا الالئي لديهن أطفال

٢,٠٢عدد النساء بني ١٢ و ٤٩ عامًا الالئي وضعن أطفاًال أحياء
نسبة اإلعالة (عدد الذين تتراوح أعمارهم بني صفر و ١٤ عامًا زائدًا عدد من بلغت 

أعمارهم ٦٥ عامًا أو أكثر، مقسومًا على عدد من هم بني ١٥ و ٦٤ عامًا)
١,٩٩

١,٢٦متوسط عدد األبناء املولودين لكل امرأة بني ١٢ و ٤٩ عامًا

تتبايـــن تأثـــريات التصميم بالنســـبة للتقديرات على الصعيد الوطـــين بني ١,٤ و ٦,٦   - ٢٢
مبتوسط قيمة ٤,٣. وبعض تأثريات التصميم يكون عاليًا جدًا. واألبرز فيها هو تأثري التصميم ١٤,٧ 
لنســـبة األســـر املعيشـــية احلضرية اليت هلــــا فرصــة احلصول على جهـــاز تليفزيون يف اســـتقصاء ناميـبيا 
(NIDS). وتسهم املجموعة الكبرية املأخوذة وهي ٥٠ أسرة معيشية يف ارتفاع القيمة هذا؛ فلوكانت 
املجموعة املأخوذة ٢٠ أسرة معيشية كما يف استقصاء (NHIES) لكان تأثري التصميم ٦,٧، متماشيًا 
مـــع تأثري التصميم يف االســـتقصاء NHIES وهـــو ٦,٠. ويظل هذا تأثريًا عاليًا وليس فيه أي إســـهام 
يذكر من متغريات الترجيح يف هذه احلالة. وتأثريات التصميم يف معظم التقديرات الريفية يف االستقصاء 
LECS هي أيضًا عالية. ففي االســـتقصاء NHIES جـــاءت بعض تأثريات التصميم يف احلضر مرتفعة 

بالنسبة للسلع املعمرة.
ويف مجيع االستقصاءات باستثناء استقصاءي جنوب أفريقيا واستقصاء كمبوديا هناك   - ٢٣
معامـــالت واضحـــة حضرية/ريفيـــة. ويف اســـتقصاءات الو والربازيل (انظر اجلداول من ســـابعًا - ٢ 
حىت ســـابعًا - ٦) فإن تأثريات التصميم احلضري منخفضة عمومًا عن تأثريات التصميم الريفي. ويف 
اســـتقصاءي ناميـبيا وليســـوتو كانت تأثـــريات التصميم احلضري أعلى من تأثـــريات التصميم الريفي. 
(معظم االستقصاءات كان هلا حجم املجموعات نفسه يف املناطق احلضرية والريفية حىت أن التفاضالت 

ليست نتيجة أحجام املجموعات املختلفة).
وتشـــمل تأثريات التصميم تأثريات التقســـيم إىل طبقات والترجيحات غري املتســـاوية   - ٢٤
وحجم املجموعة وجتانس املجموعات (انظر الفصل السادس لالطالع على مناقشة مستفيضة للتأثريات). 
وقد تكون االستقصاءات املبينة يف اجلدول سابعًا - ٧ مماثلة عمومًا يف تصميمات عيناا ولكن هناك 
فروقًا واضحة يف التقسيم إىل طبقات ويف أحجام املجموعات ويف توزيع العينات وما إىل ذلك. وهذا 
يصعب مقارنة تأثريات التصميم يف االستقصاءات حىت وإن كانت للتقديرات نفسها. ولتحقيق مقارنة 

أفضل، يستصوب إزالة تأثريات أحجام املجموعات والترجيحات من تأثريات التصميم.
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اجلدول سابعًا - 7
مقارنات تأثريات التصميم يف كل االستقصاءات

التعليقاتالوطنيةالريفيةاحلضريةاملوضوع/اخلصائص

االستهالك وإيراد األسر املعيشية )متغريات األسر املعيشية(

االســـتقصاء  يف  املجموعـــة  حجـــم 
CSES نصـــف أحجام املجموعات يف 

NHIES و LECS االستقصاءين

)LECS :االستهالك الكلي الشهري )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  •3.87.75.4
)CSES :االستهالك الكلي الشهري )كمبوديا  •2.02.01.4

)NHIES :االستهالك الكلي املحلي لألسرة املعيشية )ناميبيا  •2.91.92.5
)LECS :استهالك األغذية الشهري )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  •4.46.85.8

)CSES :استهالك األغذية الشهري )كمبوديا  •2.53.33.3
حصول األسر املعيشية على السلع املعمرة )متغريات األسر املعيشية(

يفســـر حجم املجموعة يف االســـتقصاء 
NIDS الـــذي يزيد عـــن ضعف حجم 
املجموعـــة يف االســـتقصاءات األخرى، 
تأثري التصميم الكبري يف املناطق احلضرية 
)ولكـــن ليـــس التأثـــري األدىن للمناطـــق 

الريفية(

نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز تلفزيون )مجهورية الو   •
)LECS :3.16.85.4الدميقراطية الشعبية

)CSES نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز تلفزيون )كمبوديا  •2.42.22.6
)NHIES :نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز تلفزيون )ناميبيا  •6.04.64.1

)NIDS :نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز تلفزيون )ناميبيا  •14.74.16.6
)PNAD :نسبة األسر املعيشية اليت لديها جهاز تلفزيون ملون )الربازيل  •....4.3

نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز راديو )مجهورية الو   •
)LECS :2.74.84.5الدميقراطية الشعبية

)CSES :نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز راديو )كمبوديا  •2.12.83.4
)NHIES :نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز راديو )ناميبيا  •2.72.12.4
)NHIES :نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز هاتف )ناميبيا  •6.24.64.5

)PNAD :نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز هاتف )الربازيل  •--4.8
الفـــرق يف تأثـــريات التصميـــم بالنســـبة التوظيف واملهن )متغريات األشخاص(

للمناطق احلضرية بني اســـتقصاء جنوب 
جنـــوب  واســـتقصاء   LFS أفريقيـــا 
أفريقيـــا OHS هو نتيجـــة لصغر حجم 
املجموعـــات يف املجـــال احلضـــري يف 
االستقصاء LFS )5 أسر معيشية مقابل 
)OHS 10 أسر معيشية يف االستقصاء

)OHS :معدل التوظيف )جنوب أفريقيا  •4.03.63.8
)LFS :معدل التوظيف )جنوب أفريقيا  •2.53.42.8

)LFS :معدل التوظيف )ليسوتو  •5.63.16.6

)PNAD :معدل التوظيف )الربازيل  •--4.8

نقطتان )..( تشري إىل أن البيانات غري متوافرة. مالحظة: 
الشرطة )-( تشري إىل أن البند ال ينطبق.   

حساب معّدالت التجانس دال - 
قد يســـتمر التحليل بشـــأن جمموعة أصغر من االســـتقصاءات واملتغريات، باســـتخدام   - 25
 CSES و LECS بضع تقديرات اســـتهالك األسر املعيشية يف حيازهتا السلع املعمرة إىل االستقصاءات
و NHIES، وهـــي ثالثة اســـتقصاءات هلا تصميمات عينة مماثلة. ومجيع االســـتقصاءات اســـتخدمت 
تصميمـــات عينة ذات مرحلتني مـــع مناطق تعداد باعتبارها وحدات معاينة أّولية. وقّســـمت وحدات 
املعاينـــة األّولية طبقيًا بنفـــس الطريقة تقريـبًا حســـب املقاطعات والتقســـيمات احلضرية/الريفية داخل 
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املقاطعات. واختريت األســـر املعيشـــية على أســـاس معاينات منهجية داخل مناطـــق التعداد ومع ذلك 
اختلف توزيع العينات عن الطبقات. فاســـتقصاء الو كان به توزيع متســـاو على املقاطعات، بينما كان 
لالستقصاءين اآلخرين توزيعات تقترب من التناسبية على املقاطعات. والغرض من التحليل هو دراسة 
تأثري التصميمات للعينة املرّكبة على دقة التقدير نفسه )تقريـبًا( بني فئات السكان املختلفة واستكشاف 

أوجه الشبه و األمناط املمكنة يف معّدالت التجانس.
واخلطوة األوىل هي إزالة تأثريات الترجيحات غري املتساوية من تأثريات التصميم. ويف   - 26
اجلدول سابعًا - 8 ُفِصلت تأثريات التصميم إىل مكّونات بسبب الترجيحات بالتقسيم إىل جمموعات. 
وهذه املكّونات حتســـب باســـتخدام املعادلتـــني )20( و )23( يف الفصل الســـادس. وأحجام العينات 
املتســـاوية داخـــل املقاطعات يف االســـتقصاء LECS تعطـــي تغريًا كبريًا يف ترجيحـــات املعاينة. وعلى 
هذا تكون تأثريات التصميم الراجعة إىل الترجيحات مرتفعة إىل حد ما بالنســـبة لتقديرات االســـتقصاء 
LECS. ويف االســـتقصاء NHIES بعـــض املبالغـــة يف املعاينات بني املناطق األقل كثافة ســـكانية ويف 
املناطق احلضرية مما أســـفر عن تأثريات تصميم بســـبب الترجيح الذي يزيد عن 1.0 ولكنه أقل كثريًا 
من التأثريات يف االســـتقصاء LECS. كذلك فإن يف االســـتقصاء CSES مبالغة يف املعاينة يف املناطق 

احلضرية.
واالســـتقصاءات الثالثة مجيعها اســـتخدمت تصميمًا اختري فيه عدد ثابت من األســـر   - 27
املعيشية من كل وحدة معاينة أّولية )باستخدام املعاينة املنهجية(. وهذه األحجام الثابتة يف املجموعات 
تســـهم أيضـــًا يف تغري الترجيحات ألن العيوب يف قياســـات حجـــم الوحدات األّوليـــة يؤدي إىل تغري 

ترجيحات املعاينة الكلية.
d على حجم عينـــة املجموعة. ففي  ycl

2 ( ) وتعتمـــد تأثـــريات التصميـــم للمجموعات   - 28
اســـتقصاءي الو وناميـبيا أحجام عينات جمموعة من 20 أســـرة معيشـــية بينما يف اســـتقصاء كمبوديا 
10 أســـر معيشـــية يف العينة لكل جمموعة. وإلزالة تأثريات املجموعات املختلفة يف مقارنة النتائج بني 
االســـتقصاءات، حســـبنا معّدالت التجانـــس (roh) للتقديرات يف اجلدول ســـابعًا - 8 )انظر املعادلة 
30 يف الفصل الســـادس(. والنتائج معروضة يف اجلدول ســـابعًا - 9. وقياس معّدل التجانس الداخلي 
لوحدات املعاينة األّولية )مناطق التعداد( ملتغريات االســـتقصاء. واملســـألة املطروحة للبحث هي ما إذا 

كانت هناك أوجه شبه يف مستويات وأمناط معّدالت التجانس بني البلدان.
وملا كان جتانس املجموعات قد خيتلف بني املجموعات احلضرية واملجموعات الريفية،   - 29
فإن قيم معّدالت التجانس قد حسبت بشكل منفصل هلذين اجلزءين من السكان. والنتائج معروضة يف 

اجلدول سابعًا - 9. وهناك بعض النتائج البارزة يف هذا اجلدول:
ختتلف أمناط الفروق احلضرية/الريفية يف قيم معّدالت التجانس يف ثالثة بلدان. يف معّدالت   •
التجانـــس للمجموعات احلضرية يف اســـتقصاء الو أقل كثريًا بصـــورة ثابتة من معّدالت 
التجانس للمجموعات الريفية. ومتوســـط نســـبة احلضر/الريف هي 0.4. ويف استقصاء 
ناميـبيا تســـري الفروق يف االجتاه املعاكس؛ فمعّدالت التجانس يف احلضر هي يف املتوســـط 
أكرب من معّدالت التجانس يف الريف بعامل 1.9. ويف اســـتقصاء كمبوديا ال يوجد منط 

واضح بني احلضر والريف يف معّدالت التجانس.
ومعّدالت التجانس للمجموعات الريفية عالية يف اســـتقصاء LECS )يف حدود 0.110   •
إىل 0.209، بقيمة وســـطية 0.178(. ومعّدالت التجانس للمجموعات احلضرية أدىن 

كثريًا )نطاق 0.036 إىل 0.092، بقيمة وسطية 0.072(.
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اجلدول سابعًا - 8
( ( ))d ycl

2 ) ومن التقسيم إىل جمموعات  ( ))d yw
2 تأثريات التصميم الكلية تنفصل إىل تأثريات من الترجيحات 

احلضريةالريفية

املوضوع/اخلصائص
كلية

d y2 ( )
الترجيح
d yw

2 ( )
التجميع
d ycl

2 ( )
كلية

d y2 ( )
الترجيح
d yw

2 ( )
التجميع
d ycl

2 ( )

استهالك وإيرادات األسر املعيشية
(LECS) االستهالك الشهري الكلي  •3.81.602.47.71.555.0
(CSES) االستهالك الشهري الكلي  •2.01.111.82.01.161.7

(NHIES) استهالك األسر املعيشية املحلي  •2.91.202.41.91.231.5
(LECS) االستهالك الشهري لألغذية  •4.41.602.86.81.554.4
 (CSES) االستهالك الشهري لألغذية  •2.51.112.33.31.162.8

(NHIES) اإليرادات الكلية لألسر املعيشية  •2.91.202.42.81.232.3
حيازة األسر املعيشية للسلع املعمرة

(LECS) نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز تلفزيون  •3.11.602.06.81.554.4
(CSES) نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز تلفزيون  •1.91.111.71.81.161.6

(NHIES) نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز تلفزيون  •6.01.205.04.61.233.7
(LECS) نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز راديو  •2.71.601.74.81.553.1
(CSES) نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز راديو  •2.11.111.92.31.162.0

(NHIES) نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز راديو  •2.71.202.32.11.231.7
(LECS) نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز فيديو  •3.91.602.46.11.553.9

(NHIES) نسبة األسر املعيشية اليت لديها فرصة احلصول على جهاز هاتف  •6.21.205.24.61.233.7

ومعـــّدل التجانس الســـتهالك األغذية الشـــهري يرتفـــع يف املناطق الريفيـــة يف كمبوديا   •
)0.204(. ومعّدل التجانس هذا أعلى كثريًا من معّدل التجانس لالســـتهالك الشـــهري 
الكلي وأعلى أيضًا من معّدالت التجانس لتقديرات حصول األســـر املعيشـــية على السلع 

املعمرة.
والفـــروق الكبرية بني معّدالت التجانس يف احلضر/الريف يف مجهورية الو الدميقراطية   - 30
الشـــعبية تنشـــأ أساسًا بسبب ارتفاع معّدل التجانس يف املناطق الريفية. وتتفق هذه النتائج والنتائج من 
اســـتقصاء LECS ســـابق يف البلد. وارتفاع قيـــم معّدل التجانس يف املناطق الريفيـــة منطقي إذا أخذنا 
يف االعتبـــار أن القرى الريفية صغرية ومتجانســـة إىل حد ما مـــن النواحي االجتماعية االقتصادية. كما 
أن املناطـــق احلضريـــة ليس هبا إال القليل جدًا من الفصل على مســـتوى الدخـــل، مما جيعلها خمتلطة من 
النواحي االجتماعية االقتصادية. واملومسية املوجودة يف االســـتهالك الشـــهري الكلي واستهالك األغذية 
الشهري قد تكون عاماًل مومسيًا أيضًا يف هذه املتغريات. فكل وحدة معاينة أّولية تزار ملدة شهر وتوزع 
وحدات املعاينة األّولية يف العينة على فترة 12 شهرًا. وعلى هذا فهناك “جمموعات مومسية” على رأس 

املجموعات اجلغرافية. وهناك أسباب لالعتقاد أن هذه املومسية أقوى إىل حد ما يف املناطق الريفية.
ويف ناميـبيـــا كان الكثري من وحدات املعاينة األّولية الريفية يف مناطق الزراعة التجارية   - 31
متجانسًا إىل حد ما، حيث حتتوي على خماليط من األسر املعيشية الفالحية عالية الدخل واألسر املعيشية 
العاملة يف الفالحة منخفضة الدخل. ويف املناطق احلضرية، من ناحية أخرى، هناك فصل قوي إىل حد 
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اجلدول سابعًا - 9
معدالت التجانس للمجاالت احلضرية والريفية

نسبة احلضرية إىل الريفيةالريفيةاحلضريةاملوضوع/اخلصائص

استهالك وإيرادات األسر املعيشية
(LECS) االستهالك الشهري الكلي  •0.0720.2090.3
(CSES) االستهالك الشهري الكلي  •0.0890.801.1

(NHIES) استهالك األسر املعيشية املحلي  •0.0710.0252.9
(LECS) االستهالك الشهري لألغذية  •0.0920.1780.5
 (CSES) االستهالك الشهري لألغذية  •0.01390.2040.7

(NHIES) اإليرادات الكلية لألسر املعيشية  •0.0710.0581.2
حيازة األسر املعيشية للسلع املعمرة

(LECS) احلصول على جهاز تلفزيون  •0.0490.1780.3
(CSES) احلصول على جهاز تلفزيون  •0.0790.0611.3

(NHIES) احلصول على جهاز تلفزيون  •0.2000.1251.6
(LECS) احلصول على جهاز راديو  •0.0360.1100.3
(CSES) احلصول على جهاز راديو  •0.1000.1090.9

(NHIES) احلصول على جهاز راديو  •0.0630.0321.9
(LECS) احلصول على جهاز فيديو  •0.0760.1540.5

(NHIES) احلصول على جهاز هاتف  •0.2080.1251.7

ما على مســـتوى الدخل مل يؤخذ يف االعتبار إال جزئيًا عند التقســـيم إىل طبقات. وهذه الظروف قد 
تفســـر معّدالت التجانس األكرب بالنسبة الستهالك األســـر املعيشية وإيرادات األسر املعيشية يف املناطق 

احلضرية.
32 -  وينبغـــي أن يضـــاف إىل التفســـريات أعاله تفســـريان آخران. األول هـــو أن تأثريات 
التصميم )وبالتايل معّدالت التجانس( بالنســـبة ملتغريات االســـتهالك تكون حساسة إىل حد ما للقيم يف 
الطرف العايل. وإزالة قلة من القيم العليا تغري يف بعض احلاالت تأثريات التصميم تغيـريًا كبريًا. والتفسري 
الثـــاين هو أن قيم معّدالت التجانس تعكس أكثر من مقياس بســـيط لتجانس املجموعات. فهي حتبس 
كذلـــك تأثريات تباين القائـــم باملقابالت، حني يضطلع قائمون مبقابالت خمتلفـــون أو أفرقة خمتلفة من 

القائمني مبقابالت، مبقابالت يف وحدات معاينات أّولية خمتلفة.

مناقشة هاء - 
يتعذر اســـتخالص وجوه شـــبه بني البلدان يف مســـتويات أو أمناط معّدالت التجانس   - 33
يف اجلدول ســـابعًا - 9. وال تقّدم النتائج إال القليل من العزاء لإلحصائي اخلاص بالعينات الذي يريد 
اســـتخدام معـــّدالت التجانس من اســـتقصاء مماثل يف بلـــد آخر عند تصميم العينة من أجل اســـتقصاء 
يقـــوم به. ويـبدو أن أحوال الســـكان يف بلـــدان معينة ميكن أن تؤدى دورًا قويًا يف حتديد درجة جتانس 
املجموعة بالنســـبة ألنواع من متغريات اقتصادية اجتماعية موضع دراسة هنا. والبد من االعتراف بأن 
الدراســـة حمدودة للغاية؛ واالســـتنتاج العام الوحيد الذي ميكن التوصل إليه هو احلث على التزام احلذر 
عند “اســـترياد” معّدل جتانس من اســـتقصاء يف بلد آخر. كذلك تســـتدعي النتائج االنتباه إىل ضرورة 
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احتســـاب توثيـــق تأثريات التصميم ومعّدالت التجانس لالســـتقصاء احلايل حىت ميكن اســـتخدامها يف 
تصميم االستقصاء التايل.

والنتائـــج يف الدراســـة، مع ذلك غري يقينيـــة وهي ختالف النتائج املعتادة. ودراســـات    - 34
االستقصاءات الدميغرافية والصحية (DHS) خلصت إىل أن تقديرات معّدل التجانس ألي تقدير معني 
ميكـــن بالكاد نقلها من البلدان شـــريطة أن تكون تصميمات العينة قابلـــة للمقارنة )انظر الفصل الثاين 
 (WFS) والعشـــرين(. وباملثل فإن الدراســـة اليت أجريت على عدد من االستقصاءات العاملية للخصوبة
خلصـــت أيضـــًا إىل أن هناك أوجه شـــبه لألمناط يف معّدل التجانس بني البلـــدان. وقد تكون معّدالت 
التجانـــس للمتغريات الدميغرافية “أفضل ســـلوكًا” وأكثر قابلية للنقل من معّدالت التجانس بالنســـبة 

للمتغريات االجتماعية االقتصادية.
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مرفق
وصف تصميمات العينة بالنسبة إىل 11 استقصاء لألسر املعيشية

تصميمات العينة بالنسبة إىل 11 استقصاء يرد وصفها بإجياز فيما يلي: 

(LECS) 1998/1997 استقصاء اإلنفاق واالستهالك يف الو
اســـتخدمت مناطق تعداد الســـكان (EAs) مبثابة وحدات معاينة أّولية. وقّسمت وحدات املعاينة األّولية إىل طبقات حسب 
18مقاطعة ملنطقة ريفية/حضرية. مث قّسمت مناطق التعداد الريفية إىل طبقات حسب “التوصيل بالطرق” و “عدم التوصيل 
بالطرق” واختريت عينات متســـاوية من 25 وحدة معاينة أّولية بتناســـب منهجي بني االحتماالت واحلجم (PPS) يف كل 
مقاطعة )450 وحدة معاينة أّولية يف جمموعها( )روزين، 1997(. واختريت عشـــرون أســـرة معيشـــية يف كل وحدة معاينة 
أّولية، وتضم املعاينة 000 9 أســـرة معيشـــية. وأسفر التوزيع املتســـاوي للعينة على املقاطعات عن تباين كبري يف ترجيحات 

املعاينة على مستوى األسرة املعيشية.

(CSES) 1999 استقصاء كمبوديا االجتماعي االقتصادي
تســـتخدم القرى وحدات معاينة أّولية. وقد اســـتبعدت بضع كوميونات وقرى لتعذر زيارهتا ألسباب تتعلق باألمن؛ وبلغت 

املنطقة املستبعدة نسبة 3.4 يف املائة من جمموع عدد األسر املعيشية يف البلد. 
وقّســـمت القرى إىل جمموعات يف 5 طبقات على أســـاس مناطق إيكولوجية. وعوملت بنوم بنه كطبقة مســـتقلة، وعوملت 
القطاعات الريفية واحلضرية كطبقة مســـتقلة. ومن مث أنشـــئت 10 طبقات من 4 مناطق جغرافية )يف بنوم بنه ، والســـهول، 
والتونلساب، واملناطق الساحلية، واهلضاب/اجلبال(. ومن كل طبقة أخذت أربع عينات فرعية مستقلة من القرى. ووزعت 

العينة بالتناسب تقريـبًا على الطبقات.
واختريت 600 قرية مع عينة منهجية دائرية بتناسب االحتماالت واحلجم (PPS). واختريت عشر أسر معيشية يف كل قرية 

)املعهد الوطين لإلحصاءات، مبملكة كمبوديا، 1999(.

(NHIES) 1994/1993 استقصاء إيرادات ومصروفات األسر املعيشية يف ناميـبيا
كانت وحدات املعاينة األّولية أساسًا مناطق تعداد للسكان. ومجعت بعض هذه املناطق الصغرية مع مناطق التعداد املجاورة 
قبل االختيار وكان متوسط وحدة املعاينة األّولية قرابة 150 أسرة معيشية. وأجري تقسيم أّويل إلـى طبقات وفقًا لألقسام 
احلضرية/الريفيــــة و 14 منطقـــة. وأجري تقســـيم ثـــان إىل طبقات يف املجال احلضري حيث حـــددت طبقات “احلضرية” 
و “احلضرية الصغرية” )شـــبه احلضرية(. ووزعت العينة بالتقريـب تناســـبيًا على الطبقات. ومع ذلك طبقت زيادة طفيفة يف 
عينات املناطق احلضرية. واختريت عينة من 96 وحدة معاينة أّولية حضرية و 123 وحدة ريفية باســـتخدام إجراء منهجي 

لتناسب االحتماالت مع احلجم )بيترسون، 1994(.

(NIDS) 1996/1995 استقصاء دميغرايف بني اإلحصاءات العامة للسكان يف ناميـبيا
كان التصميم هو نفســـه تصميم االســـتقصاء NHIES. فاختريت عينة من 82 وحدة معاينة أّولية حضرية و 120 وحدة 
ريفية. وبالنســـبة لالســـتقصاء NIDS فقد اختريت عينة أكرب قلياًل من 50 أســـرة معيشية يف كل وحدة معاينة أّولية، ليكون 

جمموع العينة 500 9 أسرة معيشية )بيترسون، 1997(.

1999(VMPHS) استقصاء األسر املعيشية املتعدد األغراض يف فيـيت نام
استخدمت الكوميونات كوحدات عينة أساسية يف املناطق الريفية. أما يف املناطق احلضرية فاستخدمت األجنحة كوحدات 
معاينة أّولية. وأجرى التقسيم إىل طبقات على املناطق احلضرية/الريفية واملقاطعات )61 مقاطعة(. واختريت مثامنائة وتسعة 
وثالثني كميونًا بتناســـب االحتماالت واحلجم. وكانت العينة يف األســـاس متســـاوية احلجم لـــكل مقاطعة، ولكن وزعت 
املقاطعات الكبرية إىل عينات أكرب قلياًل. وكانت وحدات العينات الثانوية (SSUs) قرى داخل الكوميونات والكتل داخل 
األجنحـــة. واختـــريت وحدتا معاينـــة ثانويتان داخل كل كوميون خمتـــار. ويف كل وحدة معاينة ثانوية اختريت 15 أســـرة 

معيشية. واختري يف الكل قرابة 25 ألف أسرة معيشية )فونغ، 2001(.
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استقصاء القوى العاملة يف ليسوتو 1997
كانت العينة عينة ذات مرحلتني وكانت وحدات املعاينة األّولية جمموعات من مناطق التعداد. وكان متوســـط حجم وحدة 
املعاينة األّولية 370 أســـرة معيشـــية. وقّسمت وحدات املعاينة األّولية إىل طبقات حســـب األقسام احلضرية/املناطق الريفية 
)10( واملناطـــق الزراعيـــة )4( لكي تنتـــج 33 طبقة كلها جمتمعة ووزعت العينة بالتناســـب على كل الطلبات باســـتثنائني 
اثنني: حيث كانت طبقتان صغريتان مكتظتني يف العينة. واســـتخدم إجــراء منهجي بتناســـب االحتماالت واحلجم الختيار 
120 وحدة معاينة أّولية. وداخل وحدات املعاينة األّولية اختريت 15 - 40 أســـرة معيشـــية باســـتخدام العينة العشـــوائية 
املنتظمة لتوليد حجم عينة كلي 600 3 أسرة معيشية. وأدرج مجيع أفراد األسر املعيشية املؤهلني يف االستقصاء )بيترسون، 

.)2001

(OHS) استقصاء تشرين األول/أكتوبر لألسر املعيشية 1999 جبمهورية جنوب أفريقيا
اســـتخدمت مناطق تعداد الســـكان وحدات معاينة أّولية. وخالل عملية االختيار ضمت مناطق التعداد اليت هبا أقل من 80 
أســـرة معيشـــية مع مناطق التعداد املجاورة على القائمة باســـتخدام طريقة اقترحها كيش )1965(. وكان متوســـط حجـم 
وحدة املعاينة األّولية 80 - 100 أسرة معيشية لوحدات املعاينة األّولية يف احلضر و110 - 120 أسرة معيشية لوحدات 
املعاينة األّولية الريفية. وقّسمت وحدات املعاينة األّولية إىل طبقات من تسع مقاطعات. ووزعت العينة على الطبقات بتوزيع 
جذر تربيعي. فداخل كل مقاطعة أجري تقسيم إىل طبقات حسب جمالس الدوائر )وجمالس املدن الكربى(. واختريت عينة 
من 084 2 وحدة معاينة أّولية بطريقة عينة تناسب االحتماالت واحلجم منهجيًا، منها 711 1 وحدة يف املناطق احلضرية 
و 273 1 وحدة يف املناطق الريفية. ويف كل وحدة معاينة أّولية أخذت عينة منهجية من 10 “نقاط زيارة” )الشئ نفسه 

تقريـبًا يف األسر املعيشية( )ستوكر، 2001(.

استقصاء القوى العاملة يف شباط/فرباير 2000 يف مجهورية جنوب أفريقيا
كان اســـتقصاء القوى العاملة يف شـــباط/فرباير 2000 أول استقصاء تستخدم فيه عينة رئيسية جديدة كانت قد شّكلت يف 
هناية عام 1999 على أساس قاعدة بيانات تعداد السكان عام 1996. وتألفت العينة من 000 2 وحدة معاينة أّولية. )ويف 
وقت متأخر من العام وّسعت العينة لتصبح 000 3 وحدة معاينة أّولية(. واستخدمت مناطق التعداد وحدات معاينة أّولية، 
حيث ربطت مناطق التعداد اليت هبا أقل من 100 أســـرة معيشـــية بوحدات التعداد املجاورة. وقّســـمت وحدات املعاينات 
األّوليـــة إىل طبقـــات لكل 9 مقاطعات. ووزعـــت العينة على الطبقات بتوزيع اجلذر التربيعـــي. ويف كل وحدة معاينة أّولية 
شـــّكلت جمموعـــات حجـــم كل منها 10 نقاط زيارة، ووزعت كل جمموعة على وحـــدات املعاينة األّولية كلها. واختريت 

جمموعة من املجموعات لتستخدم يف استقصاء القوى العاملة املقبل.
ونتيجة لبعض املشاكل يف امليزانية تقرر تقليص استقصاء القوى العاملة ليشمل 000 10 نقطة للزيارة. ونفذ ذلك بالطريقة 
التالية: مل خيتر من مجيع وحدات العينات األّولية يف احلضر، ســـوى 5 نقاط زيارة من املجموعة املحددة. وبالنســـبة للعينة 
الريفية أخذت عينات فرعية منهجية بتناسب االحتماالت واحلجم تضم 50 يف املائة من وحدات املعاينة األّولية الريفية من 
جمموعة وحدات املعاينة األّولية الريفية وشــــّكلت من بني وحدات املعاينة األّولية املأخوذة نقاط الزيارة العشـــر يف املجموعة 

املحددة كلها جزًءا من العينة )ستوكر، 2001(

استقصاء األسر املعيشية الوطنية (PNAD)، 1999، الربازيل
يشـــمل االســـتقصاء PNAD سنويًا عينة من قرابة 000 115 أسرة معيشية، متثل مجيع أحناء الربازيل ما عدا املناطق الريفية 
يف املناطق الشـــمالية )األمازون(. وأجري التقســـيم إىل طبقات جغرافيًا إىل 36 طبقة صرحية. ومشلت الطبقات الـ 36 عدد 
18 والية كل منها متثل طبقة والواليات التسع املتبقية قّسمت فرعيًا إىل طبقتني لكل. وشّكلت الطبقة حينئذ بوحدة معاينة 
أّوليـــة يف منطقة املدن الكربى حول عاصمة الوالية، وشـــّكلت طبقة بوحـــدات املعاينة األّولية املتبقية يف الوالية. ويف الطبقة 
املشّكلة من مناطق املدن الكربى كان التصميم عينة جمموعة من مرحلتني، حيث كانت وحدات املعاينة األّولية مناطق تعداد 
ســـكان، اختريت بتناســـب العينة واحلجم منهجيًا، مبقايـيس حجم مساوية لعدد األسر املعيشية اخلاصة كما وردت يف آخر 
تعداد للسكان. وقبل اختيار وحدات املعاينة األّولية فرزت حسب الرمز اجلغرايف، فأدى ذلك إىل تقسيم طبقي ضمين حسب 

البلدية وحسب كون احلالة حضرية أو ريفية.
ويف الطبقـــات الـــيت مل تكن مناطق مدن كربى كانت وحدات املعاينة األّولية بلديات. وقّســـمت هذه إىل طبقات حســـب 
احلجم والتقســـيم اجلغرايف لتشـــّكل طبقات من فئات ســـكانية متساوية تقريـبًا )باســـتخدام البيانات من آخر تعداد للسكان 
متوافـــر(. مث اختـــريت بلديتـــان )وحدات معاينـــة أّولية يف هذه الطبقات( من كل طبقة باســـتخدام العينة املنهجية بتناســـب 
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االحتماالت واحلجم، واختذ جمموع الســـكان قياســـًا للحجم. وقبل االختيار املنهجي أعلنت بعض البلديات وحدات معاينة 
أّولية “يقينية” بســـبب حجم ســـكاهنا الكبري، ومن مث أدرجت يف عينة البلديات اليقينية. واختريت داخل كل بلدية خمتارة 
مناطق تعداد باســـتخدام املعاينة املنهجية بتناســـب االحتماالت واحلجم، حيث مقايـيس احلجم مساوية لعدد األسر املعيشية 
اخلاصـــة وفقمـــا اســـتخرجت من تعداد الســـكان األخري. ويف املرحلة األخرية من االختيار اختريت األســـر املعيشـــية داخل 
وحدات التعداد باملعاينة املنهجية من القوائم املســـتكملة ســـنويًا. وأدرج كل فرد من األســـر املعيشية املختارة يف االستقصاء 
والبد أنه قد مت اختيار العينة املســـتهدفة من 13 أســـرة معيشـــية من كل منطقة تعداد. ومع ذلك فللحد من تباين الترجيح 
بســـبب مقايـيس احلجم العتيقة اســـتخدمت أجزاء ثابتة من العينة يف كل منطقة تعداد بداًل من أحجام العينة الثابتة، املنتجة 

ملجموعات متباينة.
وكان توزيع العينة غري متناسب بني الطبقات، وكانت نسبة أكرب ترجيح إىل أصغر ترجيح يف حدود 8 تقريـبًا. 

إحصاء القوى العاملة (PME)، أليلول/سبتمرب 1999، الربازيل
هذا االســـتقصاء هو اســـتقصاء للقوى العاملة يغطى عينة شـــهرية من حواىل 000 40 أســـرة معيشية يف ست مناطق مدن 
كربى يف الربازيل، اســـتقيت منها مؤشـــرات القوى العاملة الرئيســـية احلالية. وتصميم العينة هو نفســـه تصميم االســـتقصاء 
PNAD يف طبقة منطقة املدن الكربى، باســـتثناء املجموعات املســـتهدفة وهي 20 جمموعة يف االستقصاء PME مقابل 13 

.PNAD يف االستقصاء

استقصاء مستويات املعيشة (PPV)، 1997/1996، الربازيل
 (LSMS) يستهدف هذا االستقصاء قياسات مستوى املعيشة باستخدام النهج املوضوع يف دراسة مستويات املعيشة األسرى
الذي أجري يف بلدان خمتلفة برعاية البنك الدويل )غروش ومونوز، 1996(. وحبث االستقصاء الربازيلي الذي نفذ يف الفترة 
1996 - 1997 عددًا كبريًا من اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية باستخدام عينة من 944 4 أسرة معيشية 
خمتارة من 554 منطقة تعداد يف الشـــمال الشـــرقي واجلنوب الشرقي من الربازيل. وكان تصميم العينة عينة من جمموعة من 
مرحلتني مقّسمة إىل طبقات. وضم التقسيم إىل طبقات خطوتني. األوىل، شّكلت من 10 طبقات جغرافية لتحديد مناطق 
املدن الكبرية الست، فورتاليزا وريسيف وسلفادور وبيلوهوريزنت وريودجيانريو وساوباولو، باإلضافة إىل 4 طبقات أخرى 
غطت بقية املنطقتني الشـــمالية الشـــرقية واجلنوبية الشرقية، وقّسمت فرعيًا إىل مناطق تعداد حضرية وريفية. ويف داخل كل 
من هذه الطبقات اجلغرافية العشـــر قّســـمت مناطق التعداد مرة أخرى فرعيًا إىل 3 طبقات وفقًا ملتوســـط دخل رب األسرة 

املعيشية وفقما هو مسجل يف تعداد السكان لعام 1991. ومن مث شّكل جمموع 30 طبقة.
وحدد حجم العينة بـ 554 منطقة تعداد، منها 228 منطقة يف اإلقليم الشمايل الشرقي و 276 يف اإلقليم اجلنويب الشرقي. 
وكان توزيع مناطق التعداد داخل الطبقة متناسبًا مع عدد مناطق التعداد يف كل طبقة. ونفذ اختيار مناطق التعداد باستخدام 
تناسب االحتماالت واحلجم مع إجراء البديل، وقد اختذ فيه عدد األسر املعيشية اخلاصة يف كل منطقة تعداد مقياسًا للحجم. 
ويف كل منطقة تعداد حضرية خمتارة، اختري عدد ثابت هو 8 أسر معيشية بطريقة العينة العشوائية البسيطة دون بديل. وحدد 

نصيـب االستقصاء لكل منطقة تعداد رئيسية بـ 16 أسرة معيشية ألسباب تتعلق بكفاءة التكلفة.
ووفر االستقصاء PPV، رغم صغر حجم عينته إذا ما قورن باالستقصاء PNAD واالستقصاء PME، معلومات مفيدة عن 
تأثريات التصميم ألنه اســـتخدم التقســـيم الطبقي املباشـــر للدخل يف مناطق التعداد، مع عينة من كل منطقة تعداد أصغر من 
االســـتقصاءات األخرى. ومن الســـمات املميزة األخرى تلك الناشئة عن كون التقدير مل يستخدم إال ترجيحات احتماالت 
 PPV االختيار العكسية القياسية، مع عدم حماولة املعايرة إزاء اإلسقاطات السكانية. وكان تباين ترجيحات العينة لالستقصاء

كبريًا، بأكرب ترجيحات ألكثر من 40 ضعف األصغر.
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مقّدمة

جيمس ليـبكوفسكي
 جامعة ميتشغان

 آن آربور، ميتشغان
الواليات املتحدة األمريكية

تناولت الفروع والفصول الســـابقة من هذا املنشـــور يف معظمها أخطاء املعاينة اليت تنشأ   - 1
عندما تؤخذ معاينة احتماالت متثيلية من الســـكان. وهناك عدد آخر من األخطاء ينشـــأ يف استقصاءات 
األسر املعيشية يتناوهلا هذا الفرع. وبعض هذه األخطاء، مثل أخطاء املعاينة، متغرية يف املعاينة املمكنة، أو 
يف التكرار املمكن يف عملية القياس. وبعضها أخطاء ثابتة أو منهجية أو ال تتباين من معاينة إىل أخرى.

ويف إطـــار تصميم املعاينة يشـــار عادة إىل األخطاء املتغـــرية باعتبارها تباينات يف املعاينة.   - 2
وهنـــاك أخطـــاء ثابتة يف املعاينة، بعضها أشـــري إليه من قبل وأشـــري إىل أهنا متحيزة. وعلى ســـبيل املثال 
فاالســـتبعاد املتعمد ملجموعة فرعية من الســـكان ُيدخل عدم تغطية ملجموعة فرعية من السكان وخطأ 

يكون موجودًا وباحلجم نفسه، بصرف النظر عن املعاينة اليت ختتار.
وتشمل األخطاء - غري أخطاء املعاينة - أخطاء عدم املالحظة حني الفشل يف احلصول   - 3
على بيانات من وحدة معاينة أو متغري، أو أخطاء القياس اليت تنشأ عند مجع قيم متغريات االستقصاء. 
وعادة ما تكون أخطاء عدم املشـــاهدة ثابتة بطبيعتهـــا، وتؤدى إىل اعتبارات حول التحيز يف تقديرات 

االستقصاء. وأخطاء القياس تكون أحيانًا ثابتة ولكنها ميكن أيضًا أن تكون متغرية.
ومـــن بني أخطاء عدم املشـــاهدة هناك مصدران للخطأ مها األهـــم: عدم التغطية وعدم   - 4
االستجابة. ففي أخذ املعاينة االحتمالية البد أن تكون هناك عناصر سكانية واضحة املعامل، وكل منها 
تكون فرص االختيار منها غري صفرية. وينشـــأ عدم التغطية عندما ال تكون أمام عنصر ســـكاين بالفعل 
فرصة لالختيار؛ وال تكون أمام العنصر أي طريقة للدخول يف املعاينة املختارة. ويشري عدم االستجابة 
إىل احلالـــة الـــيت ال جتمع فيها بيانات عن عنصر االســـتجابة الذي اختري يف املعاينة. وقد حيدث هذا ألن 
أسرة معيشية أو شخص يرفض التعاون على اإلطالق، أو ألن هناك حاجزًا لغويًا، أو قصورًا صحيًا، 

أو ال يكون أحد يف البيت خالل فترة االستقصاء.
وتنشأ أخطاء القياس من مصادر أكثر تنوعًا - من املستجيـبـني أو من القائمني باملقابالت   - 5
أو من املشـــرفني بل ومن نظم معاجلة البيانات. وقد حيدث اخلطأ يف قياس املســـتجيـبـني عندما ينســـى 
املستجيـب املعلومات الالزمة فيعطي إجابة غري صحيحة، أو معلومات مشوهة ردًا على سؤال حساس. 
وأخطاء املســـتجيـب هذه يرجح أن تشـــّكل حتيزًا ألن املســـتجيـب ينســـى باســـتمرار أو يشوه اإلجابة 
بالطريقة نفســـها بصرف النظر عما إذا كان قد وجه إليه ســـؤال. كذلك ميكن أن حتدث هذه األخطاء 

وتكون متغرية. فبعض املستجيـبـني قد ينسى إجابة يف حلظة ما ويتذكرها يف حلظة أخرى.
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وهنـــاك أربعة أبعاد يـبحثها مصممو االســـتقصاء فيما يتعلـــق هبذه األنواع من األخطاء.   - 6
أحدها ينطوي على وجود تعريف دقيق للخطأ وحبث يف مصادر اخلطأ يف عملية االســـتقصاء، شـــاماًل 
اجلزء من عملية االستقصاء الذي يـبدو أنه املسؤول عن توليد هذا النوع من اخلطأ. والبعد الثاين ينطوي 
علىكيفية قياس حجم اخلطأ، وهي مشكلة صعبة بوجه خاص. والبعد الثالث أن هناك إجراءات يتعني 
وضعها للحد من حجم اخلطأ، وإن كان تنفيذها يتطلب يف أغلب األحوال موارد اســـتقصاء إضافية. 
والبعد األخري هو أن األخطاء غري أخطاء املعاينة حتدث يف كل استقصاء، ويسعى مصممو االستقصاء 

إىل التعويض عن تلك األخطاء يف نتائج االستقصاء.
ويتناول الفصالن الثامن والتاسع يف هذا الفرع، من وجهة مفاهيمية أخطاء عدم املشاهدة   - 7
وقياســـها، ويقّدمان بعض التوضيـــح لكثري من األنواع املختلفة هلذه األخطاء. ويقّدم الفصالن العاشـــر 
واحلادي عشر مزيدًا من التفاصيل ملعاجلة هذه األخطاء، فاألول منهما يـبحث يف األثر الكلي على جودة 

نتائج االستقصاء، واألخري يقّدم دراسة إفرادية هلذه األنواع من األخطاء يف بلد واحد، هو الربازيل.
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الفصل الثامن
 أخطاء عدم املشاهدة يف استقصاءات

األسر املعيشية يف البلدان النامية

جيمس ليـبكوفسكي
 جامعة ميتشغان

 آن آربور، ميتشغان
الواليات املتحدة األمريكية

نبـذة خمتـصرة

حيدث عدم املشـــاهدة يف أي اســـتقصاء عندما ال تكون القياسات، أو ال ميكن أن تكون، ممكنة لبعض 
فئات الســـكان املســـتهدفة أو املعاينة. وقد يكون عدم املشاهدة كاماًل، ويف هذه احلالة ال جيرى قياس 
على اإلطالق على أي وحدة )كأســـرة معيشـــية أو شـــخص(، أو جزئيًا يف هذه احلالة جترى بعض، 
ولكن ليس كل، القياسات املطلوبة على الوحدة. ويتناول هذا الفصل مصدرين لعدم املشاهدة، عدم 
التغطيـــة وعدم االســـتجابة. وحيدث عدم التغطيـــة حني ال تكون أمام الوحدات من الســـكان املعنيني 
فرصة الختيارهم لالستقصاء. وحيدث عدم االستجابة حني ال يشارك يف االستقصاء شخص أو أسرة 
معيشـــية خمتارين لالســـتقصاء، أو يشـــارك بالفعل ولكن ال يقّدم معلومات كاملة. ويـبحث الفصل يف 
أســـباب وعواقب أخطاء عدم املشاهدة وخطوات عالجها. فمن املمكن أن يؤدي عدم التغطية وعدم 
االســـتجابة إىل تقديرات متحيزة يف االســـتقصاء حني يكون اجلزء من الســـكان أو من املعاينة املتروك 
خمتلفـــًا عن اجلزء الذي يشـــاهد. وملا كانت هذه التحيزات قد تكون شـــديدة فإننـــا نتناول عددًا من 

العالجات أو التعديالت لعدم التغطية ولعدم االستجابة.
املصطلحات الرئيســـية: عدم االســـتجابة، وعدم التغطية، والتحيز، والســـكان املســـتهدفون، وإطار 

املعاينة، ومعّدالت االستجابة.

مقّدمة ألف - 
يأيت عدم املشـــاهدة يف حبث االســـتقصاء نتيجة الفشـــل يف وضع قياســـات جلزء من   - 1
املجتمع املســـتهدف يف االســـتقصاء. وقد يكون الفشـــل كاماًل، ويف تلك احلالـــة ال يؤخذ قياس على 

اإلطالق أو يكون جزئيًا وهنا جترى بعض القياسات املطلوبة ولكن ليس كلها.
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ومـــن املصـــادر الواضحة لعدم املشـــاهدة عملية املعاينة. ويف حالـــة واحدة هي تعداد   - 2
السكان، الذي هو نوع من االستقصاء مصمم ألخذ قياسات كل عنصر من السكان، هي اليت ال ينشأ 
فيها عدم املشـــاهدة الناجم عن ســـحب املعاينة. ويفسح عدم املشاهدة من املعاينة جمااًل ألخطاء املعاينة 
اليت وردت مناقشـــتها يف الفصلني الســـادس والسابع من هذا املنشور. ولذا فلن نتناول هنا هذا املصدر 

من مصادر عدم املشاهدة.
ويناقـــش هذا الفصل مصدرين آخرين من مصادر عدم املشـــاهدة مهـــا، عدم التغطية   - 3
وعدم االستجابة. وكما سنشرحه مبزيد من التفصيل فيما بعد فإن عدم التغطية حيدث حني تكون هناك 
وحدات من الســـكان املعنيني ال تتاح الفرصة ألخذ عينتها لالستقصاء؛ وحيدث عدم االستجابة عندما 
تفشـــل وحدة من وحدات املعاينة يف املشـــاركة يف االستقصاء، إما بالكامل وإما جزئيًا ويتناول الفصل 
أسباب هذه املصادر لعدم املشاهدة، وعواقبها املحتملة واخلطوات اليت ميكن أن تتخذ للتقليل منها إىل 
أدىن حد، وطرائق الســـعي إىل ختفيف التحيز يف تقديرات االســـتقصاء اليت ميكن أن تولدها. وتشـــمل 
عواقب عدم التغطية وعدم االســـتجابة إمكانية التحيز يف النتائج املتحصل عليها من االســـتقصاء. فإذا 
كان اجلزء املتروك من السكان خمتلفًا عن اجلزء الذي شوهد، تكون هناك فروق بني نتائج االستقصاء 

وما هو صحيح بالفعل بني السكان. والفروق هي حتيزات عدم مشاهدة وميكن أن تكون جديدة.
وطبيعـــي أن حتيز عدم املشـــاهدة قـــد ال حيدث على اإلطالق، حـــى عندما ال تؤخذ   - 4
قياسات جلزء من السكان. وإذا كان تسجيل وقائع عدم املشاهدة مباشرًا إىل حد ما فإن اكتشاف حتيز 
عدم املشاهدة يكون صعبًا. وهذه الصعوبة هي اليت جتعل النظر يف حتيز عدم املشاهدة موضوعًا للبحث 
غري متواتر. ومن املمكن ضرب أمثلة ال يتســـبب فيها عدم املشـــاهدة يف أي اختالف على اإلطالق يف 
حبث بأكمله، أو فيما يتعلق مبعظم أسئلة االستقصاء. ومن املمكن كذلك ضرب أمثلة يؤدي فيها عدم 
املشاهدة إىل حتيز كبري يف تقدير االستقصاء بسبب سؤال واحد أو حتيزات كبرية يف التقديرات بسبب 

جمموعة من األسئلة، ويف تلك احلالة تكون كل النتائج من االستقصاء عرضة للشك.
وقد أجري قدر كبري من البحوث بشـــأن عدم املشـــاهدة. وال يســـتطيع هذا الفصل   - 5
إال أن يوفر مقّدمة ألخطاء عدم التغطية وعدم االســـتجابة يف اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية. ولريجع 
القارئ إىل املراجع املقّدمة لالطالع على معاجلات أكثر تفصياًل. ويقّدم الفرع التايل إطارًا للتمييز بني 

عدم التغطية وعدم االستجابة وتتبعه فروع مستقلة لكل مصدر للخطأ.

إطار فهم أخطاء عدم التغطية وعدم االستجابة بـاء - 
تتطلـــب معرفة الفرق بني عدم التغطية وعدم االســـتجابة فهمًا لطبيعة الســـكان وأطر   - 6
املعاينة. فالســـكان املســـتهدفون هم جمموعة العناصر اليت يريد مصمم االســـتقصاء أن ينتج هلا تقديرات 
استقصاء. وعلى سبيل املثال قد يطلب من مصمم االستقصاء إعداد استقصاء لدراسة مشاركة القوى 
العاملة من األشـــخاص الذين تصل أعمارهم إىل 15 عامًا أو أكثر ويعيشـــون يف بلد ما. وواضح أن 
للمجموعة الســـكانية حدودًا جغرافية حمددة جيدًا )هي حـــدود البلد( وحدودًا خلصائص الوحدات، 

كالقيود على السن مثاًل.
ومثة جوانب ضمنية أخرى يف تعريف املجتمع املســـتهدف؛ وعلى ســـبيل املثال معىن   - 7
الشخص الذي يعيش يف بلد ما. فالكثري من االستقصاءات يستخدم تعريفًا لإلقامة للشخص الذي جيب 
أن يكون قد عاش يف البلد أغلبية العام املنصرم، أو الذي انتقل لتوه إىل البلد وجيب أن ينوي اإلقامة هناك 
بصفة دائمة. وقد يكون هناك قسم من السكان خارج نطاق موضوع معني لالستقصاء. وعلى سبيل 
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املثال قد يعرف األشخاص نـزالء السجون أو املعتقالت أو مؤسسات أخرى كاملؤسسات العسكرية، 
على أهنم خارج نطاق بعض اســـتقصاءات األحوال االقتصادية. وهكذا قد تســـتبعد مؤسســـات ألهنا 
تضم أشـــخاص ليســـوا جزًءا من األساس املفاهيمي للقياس. كذلك هناك بعد ضمين مؤقت يف تعريف 
املجتمع املستهدف. وقد يهتم االستقصاء مبشاركة القوى العاملة الراهنة وليس باألمناط التارخيية للفرد. 
وإذا كان األمر كذلك فإن االستقصاء يهتم بوضع تقديرات عن خصائص السكان حيث يوجدون يف 

وقت معني.
واملجتمع املستهدف هو أيضًا جمتمع االستدالل. وسيقال إن نتائج االستقصاء ستشري   - 8
يف هنايـــة األمـــر إىل جمتمع بعينه. فاالســـتقصاءات تصمم يف الغالب لقياس خصائص أشـــخاص يف بلد 
معـــني. وبغـــض النظر عما إذا كان بعض األشـــخاص يف البلد مشـــمولني يف عمليـــة املعاينة أم ال فإن 
التقرير النهائي لالســـتقصاء قد يصدر بيانات غري مؤهلة عن املجتمع بأســـره. وعلى ســـبيل املثال فحى 
لو اســـتبعد االســـتقصاء أشخاصًا يعيشون يف مؤسسات، فقد يذكر تقريره النهائي أن نتائج االستقصاء 
تنطبق على جمتمع من أشخاص يعيشون يف البلد. وقد يفترض القارئ غري العليم حينئذ أن النتائج متثل 
أشـــخاصًا يعيشون يف مؤسســـات، وإن مل يكونوا مشـــمولني يف عملية املعاينة. فمن املهم حينئذ لدى 
وصف االستقصاء إدراج بيانات دقيقة وكاملة عن اهلدف وجمتمعات االستقصاء يف أي منشورات عن 

االستقصاء.
وكثريًا ما خيتلف املجتمع املســـتهدف عن جمتمع مهم آخر، وختتلف جمموعة العناصر   - 9
اليت تسحب منها املعاينة بالفعل، واليت تسمى إطار املعاينة. فإطار املعاينة هو جمموعة املواد املستخدمة 
لســـحب املعاينـــة، وقد ال يتفق متامًا مع املجتمع املســـتهدف. وعلى ســـبيل املثال ففـــي بعض البلدان 
تســـتخدم ســـجالت العناوين املعدة واملحفوظة لدى وكالة أمن عام، كالشرطة، إطارًا للمعاينة. ولكن 
بعض األســـر املعيشـــية يف املجتمع ليســـت يف تلك النظم اإلدارية. وحينئذ خيتلف اإلطار عن املجتمع 

املستهدف.
ويف حاالت أخرى خيتلف اإلطار عن املجتمع املستهدف ألسباب هيكلية أو متعمدة.   - 10
فقد يترك جزء من املجتمع خارج اإلطار ألسباب إدارية أو بسبب التكلفة. وعلى سبيل املثال قد تكون 
هنـــاك منطقـــة أو عدة دوائر أو مقاطعة يف بلد ما تكون فيـــه قالقل مدنية جارية. وقد تفرض وكاالت 
األمن العام قيودًا على السفر إىل املنطقة أو اخلروج منها. وقد يتعمد مصمم االستقصاء إخراج املنطقة 

من اإلطار، حى وإن وجدت مواد لسحب املعاينة من املنطقة.
كذلك ميكن أن تدخل التكلفة يف أي قرار الســـتبعاد قســـم من املجتمع. ففي بلدان   - 11
كثرية يستبعد الذين يعيشون يف مناطق نائية أو مناطق متناثرة السكان، من إطار املعاينة بسبب ارتفاع 
تكلفـــة اســـتقصائهم لو أدخلـــوا يف املعاينة. مث إنه ملـــا كان إجراء ترمجات منفصلـــة وتوظيف القائمني 
باملقابـــالت الذيـــن جييدون كل اللغات، يف البلدان اليت تتعدد لغاهتـــا املحلية، أمرًا مكلفًا فإن مصممي 
االســـتقصاء باالشـــتراك مع رعاة االســـتقصاء قد يســـتبعدون أفرادًا من املجتمع بالتحديد ال يتكلمون 
إحدى اللغات الرئيسية يف البلد. يف هذه احلالة قد يتعذر استبعاد شخص إال بعد حتديد األسرة املعيشية 

والقدرات اللغوية لألفراد يف األسرة املعيشية. ويتم االستبعاد من خالل غربلة يف األسرة املعيشية.
ومـــن ناحيـــة أخرى فإن مصممي االســـتقصاء قد خيتـــارون تصنيف هـــذا النوع من   - 12
املشاكل على أنه عدم استجابة، أي على أنه عدم تغطية بسبب استبعاد اللغة، أو عدم استجابة بسبب 
عـــدم القدرة على التفاهم. والقرار بشـــأن كيفية تصنيف “اســـتبعاد اللغـــة” يتوقف جزئيًا على حجم 
املشكلة. وعلى سبيل املثال فقد حيدث يف بلد أن يكون االستقصاء قاصرًا على السكان الذين يتكلمون 
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واحدة من عدة لغات رمسية معترف هبا. وقد يســـتبعد هذا القرار أعدادًا كبرية من األشـــخاص الذين 
ال يتكلمـــون تلك اللغات. وعلـــى النقيض من ذلك، ففي بلد آخر يتكلم فيه كل الناس تقريـبًا واحدة 
من اللغات الرمسية، وجمموعة صغرية من الســـكان تتكلم لغة غري رمسية ال تتوافر هلا ترمجات لالســـتبيان 
ميكن التواصل هبا ولكن ال ميكن إجراء مقابالت معها. ففي احلالة األوىل قد يكون من املالئم مع وجود 
وثائق دقيقة أن تصنف اجلماعات اللغوية املستبعدة على أهنا عدم تغطية. ويف احلالة األخرى يكون من 

املالئم تصنيف الذين ال جترى معهم مقابالت على أهنم عدم استجابة.
وينشـــأ عدم التغطية حني تكون هناك عناصر يف املجتمع املســـتهدف غري متوافقة مع   - 13
القوائم يف إطار املعاينة. ففي اســـتقصاءات األســـر املعيشية تنشأ مشاكل عدم تغطية منطية حني ال ميكن 
إدراج وحـــدات ســـكنية يف قائمة تعـــد خالل العمليات امليدانية، حني تســـتخدم قوائم إدارية لألســـر 
املعيشية عتيقة وغري دقيقة، أو حني حيذف أفراد من داخل األسرة املعيشية من قائمة األسر املعيشية من 

املواطنني.
ويشـــري عدم التغطية إىل الفشـــل يف إعطاء عنصر من مجاعة فرصة ألن خيتار يف معاينة   - 14
االســـتقصاء، بينما يعزى عدم االســـتجابة إىل فشـــل حماولة مجع بيانات االســـتقصاء من وحدة معاينة 
مؤهلة، أي وحدة يف املجتمع املســـتهدف. وينشـــأ عدم التغطية بســـبب أخطاء أو مشـــاكل يف اإلطار 
املســـتخدم الختيار املعاينة؛ وينشـــأ عدم االستجابة بعد وضع األطر واختيار عناصر املعاينة من اإلطار. 
وعلى سبيل املثال، فلنفرض أن أحد الذكور املقيمني يف األسرة املعيشية املعاينة كان غائبًا وقت إجراء 
املقابلة ألنه يقضي األســـبوع يف عمل مؤقت خارج القرية اليت تقع هبا األســـرة املعيشـــية. فإن مل يكن 
هذا املقيم مدرجًا يف قائمة األسرة املعيشية خالل املقابلة األّولية ألن الناطق باسم األسرة املعيشية نسيه 
يكـــون عـــدم التغطية قد حدث. ومن ناحية أخرى فإذا كان أحد املقيمني مدرجًا يف القائمة لكنه كان 
غائبًا يف فترة املقابلة يف القرية ومل يقبل اســـتقصاء للبيانات املقّدمة شـــخصيًا من املقيم نفسه ومن مث مل 

جتمع بيانات منه، يكون ذلك املقيم غري مستجيـب.
وبشكل منطي يشمل عدم التغطية وحدات بأكملها كاألسرة املعيشية أو األشخاص.   - 15
وميكن أن يشمل عدم االستجابة وحدات بأكملها أو بيانات فردية. وعلى سبيل املثال فعدم التغطية قد 
يشـــمل عدم إدراج أسرة معيشـــية يف قائمة قرية ألهنا واقعة فوق متجر جتزئة. فتخرج الوحدة بأكملها 
من اإلطار. وقد حيدث عدم االســـتجابة ألن األســـرة املعيشـــية ترفض عند وضع القائمة املشـــاركة يف 
االســـتقصاء، أو ألن بعض أفراد األسرة املعيشـــية يتعاونون ويقّدمون البيانات بينما آخرون ال يكونون 
موجودين يف البيت أو يرفضون االســـتجابة لالســـتقصاء متامًا. وهذان الشـــكالن من عدم اســـتجابة 
الوحدات أو عدم االســـتجابة متامًا من األســـرة املعيشية أو الشخص يتناقضان مع احلالة اليت يقّدم فيها 
أحد أفراد األسرة املعيشية بيانات ردًا على مجيع أسئلة االستقصاء ما عدا جمموعة فرعية. وعلى سبيل 
املثال قد يرفض أحد الناطقني باسم األسرة املعيشية تقدمي بيانات عن إيراداته يف االقتصاد غري الرمسي، 
رمبا يســـبب اخلشـــية من أي إجراء إداري رمسي بشـــأن عدم اإلبالغ عن الدخل. وهذ الشـــكل األخري 
من أشكال عدم االستجابة يعرف بأنه بند من بنود عدم االستجابة. ويالحظ أن نوع عدم االستجابة 
يف هذه احلالة يتوقف أيضًا على ما إذا كانت وحدة التحليل هي الشـــخص أو األســـرة املعيشـــية: فعدم 
االســـتجابة على مســـتوى الشخص بند من بنود عدم االستجابة للتحليل على مستوى األسرة املعيشية، 

ولكنه عدم استجابة وحدة للتحليل على مستوى الشخص.
ومن املهم أيضًا النظر يف تبادالت بني عدم التغطية وعدم االستجابة. فإذا كان الكثري   - 16
من مصادر عدم التغطية أو عدم االســـتجابة حيدد بالنســـبة إىل استقصاء بعينه من خالل الدراسة الدقيقة 
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وقـــد تكـــون هناك رغبة يف احلد من حجم أي من هذه املشـــاكل، فإن هذا احلـــد يقتضي إنفاق موارد 
االستقصاء النـزرة واملحدودة. وهنا قد يكون هناك تنافس على هذه املوارد فيما يتعلق باحلد من هذين 

املصدرين للخطأ.
ولنفـــرض على ســـبيل املثـــال أن بلدًا به 40 لغـــة أو هلجة رئيســـية، وتترجم أدوات   - 17
االســـتقصاء إىل 5 لغات تتكلم هبا األســـرة املعيشية يف 80 يف املائة من السكان. فاللغة السادسة األكثر 
تواترًا بني الفئات متثل 3 يف املائة من السكان. ويف الوقت نفسه لنفرض أن عمليات االستقصاء حتدد 
زيارتني لكل أسرة معيشية على مدى فترة يومني لكي جتد شخصًا ما يف بيته، وأن من املعلوم أن 10 
يف املائة من األسر املعيشية اليت تزار مرتني تكون غري مستجيـبة لعدم وجود أحد بالبيت خالل اليومني 
من املقابالت لالستقصاء. فهنا يكون أمام مصمم االستقصاء خيار بالنسبة للموارد. وباإلمكان إنفاق 
املزيد من األموال لترمجة األدوات إىل لغة سادســـة لتغطية 3 يف املائة من الســـكان الذين يتكلمون لغة 
سادسة. أو باإلمكان إنفاق املزيد من األموال على القائمني باملقابالت يومًا ثالثًا أو رابعًا يف كل قرية 

إلجراء زيارات لألسر املعيشية سعيًا إىل إجياد نسبة أعلى من أفراد األسر املعيشية يف البيوت.
والبت يف كيفية اســـتخدام أي موارد إضافية لالستقصاء من أجل الترمجة أو الزيارات   - 18
اإلضافية لألســـر املعيشـــية، يتوقف على حجم التحيزات املتوقعة والتكاليف واملوارد اليت ينطوي عليها 
هـــذا العمـــل. والتحيـــزات تتوقف على مســـتوى عدم التغطية أو عدم االســـتجابة وعلـــى الفروق بني 

املجتمعات املغطاة وغري املغطاة، أو استجابة أو عدم استجابة أشخاص املعاينة.
وحتـــدث هـــذه األنـــواع مـــن تبـــادالت تكلفة األخطـــاء بشـــكل متواتـــر يف تصميم   - 19
االســـتقصاءات. والنظـــر يف أي تفاصيل لنوع البيانات الالزمة إلجراء هـــذا التبادل أو كيفية املبادالت 
خيرج عن نطاق هذا الفصل. ويف معظم االســـتقصاءات تســـتند هذه املبادالت إىل املعلومات املحدودة 

وإىل كوهنا غري رمسية.

أخطاء عدم التغطية جيم - 

مصادر عدم التغطية  - 1
تعتمد مصادر عدم التغطية يف استقصاءات األسر املعيشية على مواد اإلطار املستخدم   - 20
الختيار املعاينة. وملا كان الكثري من اســـتقصاءات األســـر املعيشية يف البلدان النامية وبعض البلدان اليت 
متـــر اقتصاداهتـــا مبرحلة انتقالية ينطوي على طرائق ألخذ املعاينة فإن املناقشـــة هنا ســـوف تقصر اإلطار 

ومشاكل التغطية على استقصاءات األسر املعيشية على أساس عينات املناطق.
كذلـــك تقترن عينات املناطق عادة باالختيار متعدد املراحل. فاملراحل األّولية وأحيانًا   - 21
الثانوية من االختيار تنطوي على مناطق جغرافية ميكن اعتبارها جمموعات من األسر املعيشية. ويف بعض 
مراحل االختيار الالحقة جيب احلصول على قائمة باألســـر املعيشـــية أو وضع هذه القائمة ملجموعة من 
املناطق اجلغرافية الصغرية نســـبيًا. ويف املرحلة األخري من االختيار توضع قائمة باألشـــخاص أو املقيمني 
يف األســـرة املعيشـــية يف كل منطقة معاينة. وهكذا تكون هناك ثالثة أنواع من الوحدات يتعني البحث 
فيها عند فحص عدم التغطية لتلك االســـتقصاءات: الوحدات اجلغرافية واألســـر املعيشية واألشخاص. 
وكما يرد شرحه فيما بعد فإن هذه الوحدات أيضًا ميكن أن تكون مصادر منفصلة لعدم االستجابة يف 

استقصاءات األسر املعيشية.



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

142

وينـــدر أن يكون هناك عـــدم تغطية للوحدات اجلغرافية نتيجة النقص يف إطار املعاينة،   - 22
ألن معظم أطر املناطق تستند إىل مواد التعداد اليت تشمل النطاق اجلغرايف كله للسكان. وينشأ بالفعل 
عدم تغطية ملنطقة جغرافية، ولكن بشـــكل أكثر حبكة، كما ذكر آنفًا. وقد يصمم االســـتقصاء لكي 
يتيح اســـتدالالت للمجتمع بأســـره يف بلد أو منطقة داخل البلد، والواقع أن اإلشـــارات إىل املجتمع يف 
التقرير النهائي ميكن أن تشمل السكان الذين يعيشون يف منطقة بأكملها ولكن قد ال ختتار املعاينة من 

املجتمع ككل.
وعلـــى ســـبيل املثال فخالل تصميم االســـتقصاء قد حيدد مصممو االســـتقصاء بعض   - 23
املناطـــق اجلغرافية اليت حظها حمدود من الســـكان الذين تكون تكاليـــف تغطيتهم باهظة. وقد يتخذون 
قـــرارًا متعمدًا باســـتبعاد تلك املناطـــق اجلغرافية من اإلطار. ومع ذلك فعند إبالغ النتائج لالســـتقصاء 
ال يذكـــر حـــذف هذه املناطق، أو ال تذكر إال بإجياز. وقد يكون لـــدى قارئي التقرير، أو قد يزودون 
ضمنيـــًا بانطباع أن نتائج االســـتقصاء تنطبق على البلـــد أو اإلقليم كله، بينما يف الواقع يكون جزء من 
الســـكان غري مشـــمول. ومن الناحية العملية فإن حجم أخطاء عدم التغطية الناشـــئة يف تلك احلاالت 

يكون صغريًا عمومًا ويتجاهل بشكل منطي.
ومـــن املهـــم أال ننســـى أن التمييز يظل قائمـــًا بني املجتمع املســـتهدف املطلوب )أي   - 24
السكان الذين يعيشون يف املنطقة اجلغرافية من البلد بأكملها( و“جمتمع االستقصاء” املقيد مبن يعيشون 
يف املنطقـــة اجلغرافية املشـــمولة. ومثة خطر، مع ذلك، من أن يكون لدى مســـتخدمي البيانات انطباع 
من خالل الوثائق غري الكاملة بأن معاينة االســـتقصاء تشـــمل املجتمع بأســـره، بينما هو يف الواقع ليس 

كذلك.
وحيدث مصدر أهم لعدم التغطية على مستوى األسر املعيشية. فمعظم االستقصاءات   - 25
تعترب األســـر املعيشـــية جمموعة من األشـــخاص يعيشون عادة يف وحدة ســـكنية. ومن هنا فإن مكّونني 

يتسمان باألمهية ومها: تعريف املقيم العادي وتعريف الوحدة السكنية.
وتعاريف الوحدة الســـكنية معّقدة بقدر مـــا تراعى ما إذا كانت البنية املادية مقصودة   - 26
كمنطقة معيشية وما إذا كان األشخاص الذين يعيشون يف هذه البنية ويتناولون طعامهم بشكل منفصل 
عـــن اآلخرين يف البنية نفســـها )كما حيـــدث يف البىن املتعددة الوحدات كالعمارات الســـكنية(. وتعين 
املعيشـــة املنفصلة أن املقيمني حيصلون مباشـــرة على منافذ لألحياء الســـكنية من خارج اهليكل أو من 
قاعة أو ممر مشترك. أما القدرة على “تناول الطعام بشكل منفصل” فتشمل عادة وجود مكان لتقدمي 

وإعداد الطعام أو احلرية الكاملة للمقيمني يف اختيار الطعام الذي يتناولونه.
وتطبيق هذا النوع من التعاريف املوّســـعة على كثري من األحوال املعيشـــية املختلفة يف   - 27
البلدان ويف املناطق من البلدان، أمر صعب فمعظم الوحدات الســـكنية تكون حمددة مباشـــرة، كأســـرة 
واحدة أو وحدات ســـكنية منفصلة أو مســـاكن مزدوجة تتقاســـم فيها وحدات سكنية منفصلة اجلدار 
ولكـــن لـــكل منها مداخل خاصة، والشـــقق يف العمارات متعددة الطوابق. ومـــع ذلك فهناك كثري من 
الوحـــدات الســـكنية اليت يصعـــب تصنيفها أو العثور عليها. وعلى ســـبيل املثال ففـــي مناطق األكواخ 
احلضرية يصعب حتديد الوحدات الســـكنية املنفصلة حني يعيش الناس يف هياكل مبنية من مواد خردة 
معاد تدويرها. وقد تقع الوحدات الســـكنية يف أماكن ال ميكن حتديدها بالتفتيش الطارئ على املداخل 

من الشارع أو احلارة أو املمر.
ويف املناطق الريفية قد يسهل تعريف اهليكل املعّد للسكن، لكن الترتيـبات االجتماعية   - 28
املعّقدة داخل اهليكل قد جتعل من تعريف الوحدة السكنية املنفصلة أمرًا صعبًا. وعلى سبيل املثال ففي 
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الفئات القبلية تستخدم منازل طويلة مبدخل واحد لإلسكان؛ وهي حتتوى على غرف منفصلة لترتيـبات 
نوم الوحدة األسرية، ولكن تكون هناك منطقة مشتركة إلعداد الطعام للمجموعة أو الوجبات األسرية 
الفردية، أي ال تكون الغرف الفردية نفســـها وحدات ســـكنية لعدم وجود مدخل خاص هبا أو منطقة 
إعداد وتناول طعام خاصة هبا. ويف أي ترتيـب من هذا النوع تكون فكرة أن األسرة املعيشية بوصفها 
جمموعـــة من األشـــخاص يقطنون عادة يف وحدة ســـكنية حمـــددة فكرة يســـتعصى تطبيقها. وليس من 
الواضـــح مـــا إذا كان اهليكل كله أوكل غرفة منه هو الذي يعامل على أنه وحدة ســـكنية. ويف اجلانب 
العملي فإن املنـزل الطويل كله يعامل كوحدة سكنية أو مسكن وإذا أدخل يف املعاينة فإن مجيع األسر 

املعيشية اليت حتدد خالل وضع القائمة امليدانية لألسر املعيشية تدرج يف االستقصاء.
كذلك توجد أحياء ســـكنية ال تعترب وحدات ســـكنية. فأحياء املؤسسات اليت يشغلها   - 29
أفـــراد برعايـــة أو حتت وصاية آخريـــن كدور األيتام والســـجون أو املعتقالت واملستشـــفيات ال تعترب 
وحدات ســـكنية. أما مســـاكن الطلبة وأديرة الكنائس واألديرة ومالجئ املشـــردين فهي أنواع خاصة 
من األحياء الســـكنية ال توفر بالضرورة رعاية أو وصاية ترتبط باملؤسســـة. كذلك من املشاكل األحياء 
الســـكنية للعابرين واملومسيني. وعلى ســـبيل املثال قد تكون هناك وحدات ســـكنية منفصلة يف منطقة 
زراعية إلسكان العمال املومسيني، ال تكون مأهولة إال ملوسم واحد أو بضع مواسم كل سنة. وواضح 
أن املقيمني املومسيني يعيشون عادة يف أماكن أخرى وينبغي أال يعدوا جزًءا من أسرة معيشية يف الوحدة 

املومسية.
ويتطلـــب أخذ معاينة املناطق املتعددة املراحـــل يف البلدان النامية أن تكون هناك قوائم   - 30
مســـاكن يف وقت ما من عملية االســـتقصاء بالنســـبة للمناطق اجلغرافية الصغرية، كاملباين يف مدينة أو 
منطقة التعداد يف موقع ريفي. وينشـــأ عدم التغطية غالبًا عندما يرســـل موظفو االستقصاء غري املتفرغني 
إىل امليـــدان لوضع قائمة بالوحدات الســـكنية فيه ويصادفون أنواع األحياء الســـكنية املعّقدة املوصوفة 
أعاله. وحتديد معظم الوحدات السكنية عملية واضحة؛ لكن غياب وحدات سكنية قد يظل شائعًا إىل 
حد أن املوظفني غري املتفرغني تكون خربهتم حمدودة يف تطبيق تعريف ترتيـبات األحياء السكنية املعّقدة 

اليت هلا عدة مكونات.
ومما يزيد يف صعوبة مشـــكلة عدم التغطية يف قوائم الوحدات الســـكنية البعد الزمين.   - 31
فالوحدة السكنية قد تكون غري مشغولة وقت إعداد القائمة، أو قد تكون قيد اإلنشاء. فإذا أريد إجراء 
االســـتقصاء يف وقت ما يف املســـتقبل فقد يقتضى األمر إدراج هذه األنواع من الوحدات بالقوائم. ويف 
االستقصاءات اليت تستخدم فيها قوائم الوحدات السكنية عرب موجات من استقصاءات الفريق الواحد، 
أو عرب عدة استقصاءات خمتلفة يكون من الشائع السعى إىل إدراج وحدات املنشأة غري املأهولة أو اليت 

هي قيد اإلنشاء.
ويف االســـتقصاءات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية قد يكون من املمكن   - 32
اســـتخدام قائمـــة أعدهتا من قبل ســـلطة إداريـــة. ومع ذلك يتعـــني التقييم الدقيق جلـــودة تلك القوائم 
الســـتقصاءات األســـر املعيشية. ومن املرجح أن حتدث أنواع هذه املشـــاكل نفسها املبينة هنا يف قوائم 

االستقصاء فيما يتعلق بالقوائم اإلجيارية.
وبالتـــايل ميكن أن تولد عملية قوائم الوحدات الســـكنية عدم تغطية ألنواع معاينة من   - 33
األسر املعيشية. وقد يصعب حتديد عدم التغطية هذا دون استثمار موارد كبرية إضافية يف االستقصاء.

وأخريًا ففي داخل أي وحدة سكنية داخلة يف املعاينة، يكون إدراج أشخاص مقيمني   - 34
عاديـــني يف جزء من عملية قوائم األســـر املعيشـــية أيضًا. ويلزم وجود قواعـــد عملية إلصدار تعليمات 
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إىل القائمني باملقابالت تتعلق مبن يدرج يف الوحدة الســـكنية باعتباره مقيمًا عاديًا. وكما هو احلال يف 
الوحدات الســـكنية فإن معظم القرارات تكون مباشـــرة. فمعظم الذيـــن يصادفون يكونون مقيمني يف 
الوحدة الســـكنية وقت االتصال هبم فتكون تلـــك الوحدة هي مقر اإلقامة الوحيد هلم. وهناك آخرون 

يكونون متغيـبـني وقت االتصال هبم ولكن يكون مقرهم هو املقر الوحيد هلم.
ومع ذلك فهناك أشخاص تعترب الوحدة السكنية بالنسبة هلم واحدة من عدة وحدات   - 35
يعيشـــون فيهـــا. فالبد من اختاذ قـــرار يف امليدان من جانب املوظفني غـــري املتفرغني حول ما إذا كانت 
الوحدة السكنية الداخلة يف املعاينة هي املكان املعتاد الذي يقيم فيه هذا الشخص. كما أن من الصعب 
على الناطقني باســـم األســـر املعيشـــية أن يـبّلغوا بدقة عن ترتيـبات معيشة بعض املقيمني. وقد ال تكون 

تلك املعلومات املبّلغة بالنيابة عن مقيم آخر دقيقة متامًا.
وقد تكون لدى املبّلغني أســـباب شـــخصية لتعمد استبعاد أشـــخاص يعرفون أهنم من   - 36
املقيمني العاديني. فعلى سبيل املثال قد يكون شخص ما يعيش يف وحدة سكنية وجيعل األسرة املعيشية 
غـــري مؤهلة لتلقي مزايـــا حكومية تكون تتلقاها بالفعل. كذلك قد يتعمد املبّلغ اســـتبعاد مقيم ال يريد 
التعريف بنفســـه للوكاالت العامة أو اخلاصة بســـبب مشـــاكل مالية )كدين مثاًل( أو مشـــاكل قانونية 

)كنشاط إجرامى مثاًل(.
وقد ال يدرج املبّلغون شـــخصًا من األسرة املعيشية ألســـباب ثقافية أو إدراكية. وقد   - 37
ال يذكر املبّلغ طفاًل يقل عمره عن عام ألن ثقافته ال تعترب هؤالء األشخاص كبارًا مبا يكفي العتبارهم 
أشخاصًا. وقد يستبعد الرضع ألنه يرى أن تنظيم االستقصاء ال يهتم جبمع بيانات عن صغار األطفال؛ 

أو قد ينسى ببساطة إدراج شخص رضيعًا كان أم أكرب من رضيع.
وقد ينشـــأ عدم التغطية يف اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية عن تشـــكيلة من التعاريف   - 38
وظروف العمل. فيجب أن ينصب االهتمام على مدى ما يوصل إليه عدم التغطية من أخطاء يف نتائج 

االستقصاء.

أخطاء عدم التغطية  - 2
لنفرض أن االســـتقصاء مقصود به تقدير متوســـط بعض اخلواص Y ملجتمع به N من   - 39
األشخاص، و Nnc منهم غري مشمولني يف إطار معاينة االستقصاء. وليكن متوسط املجتمع من احلجم 
Ync متوسط غري املشمولني باإلطار.  Yc هي متوسط املشمولني بإطار املعاينة ولتكن  Y، فلتكن  N هو 
Yc اليت ال تستند  فيشار إىل اخلطأ املرتبط بعدم التغطية على أنه حتيز لعدم التغطية يف متوسط املعاينة، و 

.Y Yc بداًل من  إال إىل املشمولني يف املعاينة والذين يقدرون يف الواقع بـ 
 Nnc /

 N ،على مكونني، نسبة املجتمع غري املشمول Yc ويتوقف حتيز متوسط املعاينة   - 40
والفرق بني املتوسطات للخصائص Y بني األشخاص املشمولني وغري املشمولني. ومن مث، 

B y N N Y Yc nc c nc( ) ( / )( )= −

وتفيـــد هذه الصيغة لتحيز عدم التغطية يف فهم كيفية تعامل مصممي االســـتقصاء مع   - 41
عـــدم التغطية. وللحفاظ على أن تظل األخطاء املرتبطة بعدم التغطية صغرية أو تقليل آثارها يتعني على 
مصمم االســـتقصاء إما أن تكون لديه فروق صغرية بني األشـــخاص املشمولني وغري املشمولني وإما أن 

تكون لديه نسبة صغرية من األشخاص غري املشمولني باالستقصاء.
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ومـــن الصعوبـــات املهمـــة يف هذه الصيغـــة يف معظم االســـتقصاءات أال يكون الفرق   - 42
/ Nnc) ميكن 

 N ) غري املشـــمولة معروفة. مث إن معّدل عدم التغطية (Nnc /
 N ) وال النســـبة ( )Y Yc nc−

أن يتفـــاوت يف الطبقات الفرعية. وقد يتفاوت الفـــرق بني املتغريات املختلفة ويف الطبقات الفرعية من 
األشخاص )كاملنطقة أو املجموعة الفرعية املحددة ببعض اخلصائص الدميغرافية كالعمر مثاًل(. ومن مث 

فاخلطأ يف عدم التغطية ليس خاصية يف االستقصاء ولكن خاصية فردية، ويف اإلحصاء املقّدر.
ويف كثـــري من منظمات االســـتقصاء احلكوميـــة كثريًا ما يلزم تقديـــرات للمجموع.   - 43
وال يعتمـــد حتيـــز عدم التغطية املتصل باملجموع على الفوارق بني الوحدات املشـــمولة والوحدات غري 
املشمولة بشأن خواص مهمة ولكن يعتمد أيضًا على عدد )وليس على معّدل( غري املشمولني، أي أنه 

. B Y N Y Yr nc r m( ) ( ) = − Y يكون التحيز  N yr r
 = بالنسبة للمجموع التقديري للمستجيـبـني  

احلد من أخطاء عدم التغطية وقياسها واإلبالغ عنها
هنـــاك أربـــع وســـائل ممكنـــة ملعاجلة أخطـــاء عـــدم التغطية يف اســـتقصاءات األســـر   - 44

املعيشية هي:
ختفيض مستوى عدم التغطية عن طريق حتسني اإلجراءات امليدانية.  •

وضع إجراءات لقياس حجم أخطاء عدم التغطية وإبالغ املستوى يف االستقصاء.  •
السعي إىل تعويض أخطاء عدم التغطية من خالل التعديالت اإلحصائية.  •

اإلبالغ عن خواص عدم التغطية يف االستقصاء بأقصى ما ميكن يف تقرير االستقصاء.  •
واحلد من أخطاء عدم التغطية يف اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية يســـعى إليه عادة إما   - 45
عـــن طريق اســـتخدام أطر متعددة وإما من خالل طرائق لتحســـني عمليـــات القوائم اليت ينطوي عليها 
االســـتقصاء. واألرجح أن تستخدم أطر متعددة للوحدات السكنية بداًل من األشخاص. وهذه تتطلب 

توافر قوائم منفصلة للوحدات السكنية اليت تثري مشاكل حمددة للقوائم امليدانية.
وعلـــى ســـبيل املثال فلنفـــرض أن وحدات الســـكن املومسية للعمـــال الزراعيني معلوم   - 46
أن مـــن الصعـــب إدراجها يف القوائم بشـــكل ســـليم يف امليدان يف بلد معني. ولنفـــرض أيضًا أن وكالة 
مســـؤولة عن اإلنتاج الزراعي والتعليم أو الرفاه االجتماعي لديها قائمة بعدد ونوع الوحدات السكنية 
املومسية كاملزارع أو املؤسسات اليت يستخدم فيها عمال مومسيون ويسكنون فيها. وقد تستخدم قائمة 
الوحدات الســـكنية املومسية من مصدر بديل كإطار مســـتقل. فتوفر للقائمني باملقابالت امليدانيني الذين 
يعدون قوائم الوحدات الســـكنية قائمة باملزارع أو املؤسســـات اليت تتوافر قوائم عنها بالفعل يف املجال 
الذي يعدون قائمته ويطلب إليهم عدم إدراج وحدات اإلسكان املومسي هبا. وحينئذ ختتار عينات من 
الوحدات السكنية لالستقصاء من بني قائمة الوحدات السكنية اليت يعدها القائم باملقابالت من القائمة 
املحفوظة لدى الوكالة احلكومية. وال شك أنه سيـبقى هناك بعض من عدم التغطية يف القائمتني ورمبا 
بعض من “زيادة التغطية” هنالك أيضًا؛ ولكن استخدام اإلطارين قد يؤدي إىل ختفيض مستوى عدم 

التغطية واخلطأ املرتبط به.
ومن املهم كذلك البحث يف الوســـائل اليت تؤدي إىل حتســـني عمليات إعداد القوائم.   - 47
وحني تتاح قوائم الوحدات الســـكنية من مصدر إداري ميكن مراجعتها بالتحديث امليداين قبل ســـحب 
املعاينة. وجيوز أن يوفد القائمون باملقابالت إىل مناطق جغرافية بقائمة للوحدات الســـكنية من مصدر 
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إداري، وتعطى هلم تعليمات عن كيفية مراجعة الوحدات الســـكنية باإلضافة إليها واحلذف منها، من 
القائمة وهم يـبحثون املنطقة.

كذلك ميكن تدريـب القائمني باملقابالت على استخدام إجراء “فترة نصف مفتوحة”   - 48
يف امليـــدان اللتقاط الوحدات الســـكنية الغائبة من القوائم اإلدارية أو القوائـــم امليدانية اليت هبا وحدات 
مفقودة. وينطوي إجراء الفترة نصف املفتوحة على اختيار وحدة سكنية من قائمة عناوين، وقيام أحد 
القائمـــني باملقابـــالت بزيارة إىل الوحدة الداخلة يف املعاينة، مع ترتيــــب ضمين أو صريح للقائمة. ويف 
الوحدة يوجه القائم باملقابلة إىل االستفســـار عن أي وحدات إســـكان إضافية ميكن أن تكون موجودة 

بني الوحدة السكنية املختارة والوحدة السكنية التالية على القائمة.
وحتـــدد الوحـــدة التالية علـــى القائمة بنوع من الطرق املحددة مســـبقًا يف قلب منطقة   - 49
جغرافية. وعلى ســـبيل املثال ففي أي عمارة يف مدينة يوجه القائمون باملقابالت الذين يعدون القوائم 
إىل البـــدء مـــن زاوية معاينة مث التقّدم يف اجتاه عقرب الســـاعة حول العمـــارة. وتركب قائمة الوحدات 

السكنية بالترتيـب املتفق وعقرب الساعة.
وإذا وجد القائم باملقابلة وحدة سكنية غري مدرجة على القائمة وبني الوحدة السكنية   - 50
املختـــارة والتالية هلا على القائمة يوجه إىل إضافة الوحدة الســـكنية املفقـــودة إىل املعاينة وحياول إجراء 
املقابلة. فإذا كانت هناك عدة وحدات مفقودة قد حيتاج القائم باملقابلة إىل االتصال باملكتب املركزي 

لالستقصاء ملزيد من التعليمات كي يتجنب أي تعطيل للعمليات امليدانية.
ويف داخل األسر املعيشية قد تنطوي إجراءات وضع القوائم املحّسنة على تتابع أسئلة   - 51
من القائم باملقابلة إىل املبّلغ عن الوحدة الســـكنية لتحديد األشـــخاص الناقصني. وعلى ســـبيل املثال قد 
يطلب إىل القائم باملقابلة لالســـتقصاء أن يوجه أســـئلة حول أي أطفال ميكن أن يكونوا قد تركوا دون 
إدراج بقائمة املقيمني العاديني. كذلك ميكن حتســـني قوائم األســـر املعيشية لو زود القائمون باملقابالت 
مببـــادئ توجيهية حول اختيار املبّلغني املناســـبني أو بتعليمات لتكـــرار األمساء املدرجة على القائمة أمام 

املبّلغ للتأكد من عدم إغفال أحد.
وقيـــاس حتيز عـــدم التغطية هو اعتبار هام أيضًا وإن كان مشـــكلة صعبة يتعني حلها.   - 52
فكيف حتدد منظمة لالستقصاء الوحدات اليت مل تدرج يف أي من قوائمها؟ وملا كان قياس عدم التغطية 

ميكن أن يكون مهمة استقصائية مكلفة، كان مهمة ال يضطلع هبا إال من آن آلخر.
ومن الطرق الشائعة لتقدير خطأ عدم التغطية مقارنة نتائج االستقصاء بالنسبة للمتغريات   - 53
اليت ميكن إجراء مقارنات هلا، مع نتائج املصادر اخلارجية املســـتقلة. ولتقدير حجم عدم التغطية ميكن 
لالســـتقصاء أن يقارن توزع األعمار ونوع اجلنس ألشـــخاص املعاينة بالتوزع املتحصل عليه من تعداد 
أخري للســـكان أو من الســـجالت اإلدارية. والفروق يف التوزع تشـــري إىل وجود مشاكل عدم تغطية. 
ولتقديـــر أخطـــاء عدم التغطية املتصـــل مبتغري ما ميكن أن تعقد مقارنة بقيـــم اإلحصاءات املهمة مبصدر 
مســـتقل. وعلى ســـبيل املثال فإن جمموع اإليرادات من املرتبات واألجور مبّلغ ألي استقصاء، بالنسبة 
ملجموع املعاينة وللفئات الفرعية الرئيســـية، ميكن أن يقـــارن بالتقارير اإلدارية عن األجور واإليرادات 
من الرواتب. ويف دراســـة تقليدية قارن كيش وهيس )1950( توزع الوحدات الســـكنية يف استقصاء 
ببيانات تعداد أخري بشأن توزع الوحدات السكنية على مستوى البنايات. وأتاحت املقارنة فكرًا ثاقبًا 

يف طبيعة مشكلة عدم التغطية يف مجع بيانات االستقصاء.
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ومـــن املمكن إجــــراء تقديـر ألخطاء عـدم التغطية أكثر تكلفـــة عن طريق قياس نظام   - 54
مزدوج أو إجراءات ذات صلة ملواءمة احلاالت. وعمليات تعداد السكان تستخدم طرائق نظام مزدوج 
لتقديـــر التغطيـــة بعمليـــة التعداد [انظر على ســـبيل املثال ماركس )1978(]. ويف أي تعداد للســـكان 
يقارن استقصاء منفصل بنتائج تعداد السكان لتحديد مشاكل عدم التغطية. وتقدير حجم عدم التغطية 
يعتمـــد على مواءمة إفرادية ملعاينة االســـتقصاء وعناصر تعداد الســـكان لتحديـــد عناصر املعاينة اليت مل 
تظهر يف تعداد السكان. وتتصل هذه اإلجراءات اتصااًل وثيقًا بطرائق “املعاينة بااللتقاط واالسترداد”  

املستخدمة يف الدراسات البيئية للتجمعات احليوانية.
وملا كانت اســـتقصاءات األســـر املعيشية تتأثر بشـــكل عام بأخطاء عدم التغطية، فإن   - 55
الكثري من االســـتقصاءات يســـتخدم التقســـيم الطبقي الالحق أو تعديالت ضوابـــط املجتمع باعتبارها 
إجراءات إحصائية لتعديل نتائج االســـتقصاء تعويضًا عن أخطاء عدم التغطية. وهذه التعديالت تشـــبه 
متامًا الطريقة املبينة أعاله لتقدير حجم أخطاء عدم التغطية. وتوزيع املعاينة حسب العمر ونوع اجلنس 
ميكن على سبيل املثال أن تقارن بتوزيع العمر ونوع اجلنس من مصدر خارجى مثل تعداد أخري للسكان 
أو اســـقاطات ســـكانية. وحني يكون توزيع املعاينة منخفضًا )أو عاليًا( بالنســـبة ألي فئة للعمر ونوع 
اجلنس، ميكن أن يطبق ترجيح على مجيع بيانات أشخاص املعاينة من فئة العمر ونوع اجلنس هذه بزيادة 
)إنقاص( إســـهامها يف نتائج االســـتقصاء. ويطلب إىل مقدري الترجيح املعاجلة الصحيحة لترجيحات 

التحليل.
وكاعتبار أخري لعدم التغطية يصبح اإلبالغ السليم مهمًا ألي منظمة إحصائية. وينبغي   - 56
أن تعطي التقارير التحليلية تعاريف واضحة للمجتمع املســـتهدف مبا يف ذلك أي اســـتبعادات. وينبغي 
أن يوصـــف اإلطـــار بالتفصيل الكايف ألن يرى القارئ كيف ينشـــأ عدم التغطية، بل ويضع تقديرًا غري 
رمسي حلجم اخلطأ املحتمل. وقد يكون من املفيد إدراج أي تقديرات جلودة اإلطار من قبيل التدقيقات 
يف جـــودة قوائم الوحدات الســـكنية أو القوائـــم اإلدارية أو مقارنة القوائم األصلية لألشـــخاص داخل 
الوحدات السكنية بالقوائم املتحصل عليـها من إعادة املقابـالت اليت جترى لغرض تقديـر ضوابط اجلـودة 

وذلك باعتبارها مراجـع أو تذييالت.
ومثة مشكلة أكثر صعوبة هي إبالغ أي معّدالت تغطية أو حتيزات عدم تغطية بالنسبة   - 57
للمجتمع والطبقات الفرعية من الســـكان. وهذه األنواع من التقديرات قد ال تكون ممكنة إال بالنســـبة 
لالســـتقصاءات اجلارية اليت يكون قد مت الســـعي يف وقت ما فيها إىل تقدير حجم مشكلة عدم التغطية. 
ومن العسري جدًا إن مل يكن من املستحيل إجراء هذه التقديرات يف االستقصاءات اليت جترى ملرة واحدة 

شاملة للقطاعات.
وأخـــريًا، فإذا أجريت تعديالت الحقة للتقســـيم إىل طبقات أو للضوابط الســـكانية،   - 58
فالبد أن تتضمن وثائق االستقصاء وصفًا إلجراءات التعديل ومقدار تعديل املجموعات الفرعية اهلامة 

من السكان.

أخطاء عدم االستجابة دال - 
توحي أخطاء عدم االســـتجابة بعدد من املتوازيات مع أخطاء عدم التغطية من حيث   - 59
التعريـــف والقيـــاس والتخفيض والتعويض واإلبالغ. وبالتايل فإن تنظيم هذا الفرع كبري الشـــبه بتنظيم 
الفـــرع جيـــم. ومـــن املهم مع ذلك توضيح أن عدم االســـتجابة وعـــدم التغطية مشـــكلتان منفصلتان، 
مصادرمهـــا خمتلفـــة وحلوهلما يف حاالت قليلة خمتلفة. فإذا كان املصممون الســـتقصاءات عدم التغطية 
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ال يعرفـــون أبـــدًا أي شـــئ غري موقع اجلزء مـــن املجتمع غري املغطـــى وموقعه وخصائصـــه العامة ففي 
عدم االســـتجابة يعرفون على األقل معلومات اإلطار بالنســـبة لعدم االســـتجابة. كذلك يعتقد أن عدم 
االســـتجابة أكثر مشواًل يف اســـتقصاءات األسر املعيشية ومن مث فهو يسهم يف حتيز تقديرات االستقصاء 

بشكل قد يكون أكرب.
وكما أشري إليه أعاله فإن نوعني من عدم االستجابة كثريًا ما يوجدان يف استقصاءات   - 60
األسر املعيشية، مها عدم استجابة الوحدة وعدم استجابة البند. وهذا النوعان هلما مضامني خمتلفة متامًا 
بالنسبة لنتائج االستقصاء، والطرق املستخدمة لقياسهما وختفيضهما واإلبالغ عنهما والتعويض عنهما 
تكون بشـــكل ما واضحة كذلك. وإذا كان من املمكن ختصيص فرع مســـتقل لكل من النوعني فإننا 

سوف نتناوهلما معًا يف هذا الفرع.

مصادر عدم االستجابة الستقصاءات األسر املعيشية   - 1
ميكن يف اســـتقصاءات األســـر املعيشية أن حيدث عدم استجابة الوحدات بالنسبة لعدة   - 61
أنواع خمتلفة من الوحدات. وكما هو احلال بالنســـبة لعدم التغطية فإن عدم االســـتجابة ميكن أن حيدث 
يف وحدات املعاينة األّولية أو الثانوية. وعلى ســـبيل املثال فقد تتألف وحدة املعاينة األّولية من دائرة أو 
دائرة فرعية يف أي بلد. وقد حتول األحوال اجلوية أوالكوارث الطبيعية دون إجراء عمليات االستقصاء 
يف دائرة أو دائرة فرعية تكون قد اختريت يف مرحلة أّولية أو ثانوية من املعاينة. والوحدة تكون مشمولة 

يف االستقصاء، ولكن خالل فترة االستقصاء ال ميكن مجع بيانات من أي أسرة معيشية يف الوحدة.
ويتواتر حدوث عدم االســـتجابة على مســـتوى األسرة املعيشـــية. فقد توجد الوحدة   - 62
السكنية املدرجة يف القائمة واملختارة للمعاينة، مأهولة وجرت حماولة للمقابلة. ومع ذلك فعندما يزور 
القائم باملقابلة الوحدة السكنية قد حتول عدة أحداث سلبية دون مجع البيانات. وقد يرفض أحد أفراد 

األسرة املعيشية املشاركة بصفته فردًا أو بصفته ممثاًل للوحدة بأكملها.
وعلـــى الرغـــم من أن الوحدة الســـكنية ميكن أن تكون مأهولة فـــإن املقيمني فيها قد   - 63
يكونون غائبني عن البيت طوال فترة االســـتقصاء بكاملها. ويف بعض البلدان النامية تصادف مشـــكلة 
كبرية حيث تكون الوحدات السكنية من الواضح أهنا مسكونة ولكنها مغلقة طوال فترة مجع البيانات 

بأكملها.
ولئن كانت الوحدات الســـكنية املأهولة يف كثـــري من البلدان هبا أفراد يف البيت وقت   - 64
مجع البيانات فإن اللغة قد تشّكل حاجزًا. فقد يكون نص استبيان االستقصاء مل يترجم إىل لغة األسرة 
املعيشـــية أو قـــد يكون القائم باملقابلـــة ال يتكلم اللغة املحلية. ولتفادي عدم االســـتجابة ميكن أن تعني 
االســـتقصاءات مترمجني حمليني ملصاحبة القائمني باملقابالت إىل بـــاب الدار للترمجة التفاعلية. وترفض 
اســـتقصاءات أخرى هذه املمارسة بسبب الشواغل حول ما إذا كانت الترمجة صحيحة وما إذا كانت 
الترمجة متســـاوقة عرب األســـر املعيشية. فاألسر املعيشية اليت ال تستطيع تقدمي إجابات بسبب الصعوبات 
اللغوية ميكن تصنيفها كوحدات عدم استجابة. والنهج البديل هو ممارسة بعض منظمات االستقصاءات 
استبعاد األسر املعيشية اليت ال تتكلم لغة مترمجة من االستقصاء. فتصبح هذه األسر املعيشية حينئذ غري 
مشـــمولة بداًل من أن تكون غري مســـتجيـبة. والنهج اخلاص الذي ختتاره منظمات االستقصاء، للتعامل 
مـــع هـــذه الوحدات باعتبارها غري مغطاة أو التعامل معها باعتبارها غري مســـتجيـبة البد أن يوصف يف 

وثائق االستقصاء بوضوح.
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كذلـــك قد حيدث عدم اســـتجابة من الوحدة على املســـتوى الشـــخصي. فبالنســـبة   - 65
لالستقصاءات اليت تسمح باإلجابة بالوكالة عن أسئلة االستقصاء، ميكن مجع البيانات من أفراد آخرين 
يف األســـرة املعيشـــية عن األشـــخاص يف األسرة املعيشـــية غري املوجودين يف البيت وقت إجراء املقابلة. 
وبالنسبة لالستقصاءات اليت تتطلب مع هذا ردودًا ذاتية على بعض أو كل األسئلة، يعترب الشخص غري 
املوجود يف البيت وقت االســـتقصاء أو الذي يرفض املشـــاركة أو الذي لديه مانع آخر )كاللغة مثاًل( 
حيول دون املقابلة يكون غري مســـتجيـب. وقد حتول الظروف الصحية، ســـواء أكانت دائمة كاعتالل 

السمع أو العمى، أو مؤقتة كنوبة من مرض حاد شديد، دون أن يستجيـب الفرد أيضًا. 
وبالنســـبة لألسر املعيشية اليت لديها مشاكل لغوية، فإن بعض منظمات االستقصاءات   - 66
اختاروا تصنيف األشخاص الذين لديهم موانع لغوية أو ظروف صحية دائمة، غري مشمولني، وتصنيف 
الذين لديهم ظروف مؤقتة على أهنم غري مســـتجيـبـني )سليغســـون وجوتكويتز، 1994(. وال توجد 
قواعد مقبولة على نطاق واســـع لتقرير كيفية إجراء هذه التصنيفات. فبالنســـبة الســـتقصاء اإليرادات 
أو النفقـــات فإن األشـــخاص الذيـــن لديهم ظروف صحية مؤقتة يكونون مـــن القلة يف العدد مبا يكفي 
لعجز املنظمة عن التعامل معهم على أهنم غري مشـــمولني. وبالنســـبة الســـتقصاء الظروف الصحية فإن 
استجابات هؤالء األفراد قد ختتلف مبا يكفي لوجود شواغل حول استبعادهم. فحينئذ ميكن تصنيفهم 
غري مســـتجيـبـني. ونظرًا للنقص يف املمارســـات املتفق عليها على نطاق واســـع يصبح من املهم أن تبلغ 
منظمـــات االســـتقصاءات بوضوح يف تقارير االســـتقصاء كيفية التعامل بالضبـــط مع هذه احلاالت يف 

استقصاء معني.

التحيز يف عدم االستجابة  - 2
لقد ُكّرس عدد كبري من البحوث ملشـــكلة عدم االســـتجابة يف اســـتقصاءات األســـر   - 67
املعيشـــية يزيد عما ُكّرس لعدم التغطية [)انظر على ســـبيل املثال استعراضات غروفز وكوبر )1998( 

وليسلر وكالسبيك 1992(]. وهذا التشديد املتزايد على البحوث يرتبط بعدة عوامل.
فعدم التغطية أقل وضوحًا بالتأكيد من عدم االستجابة. فاألسر املعيشية أو األشخاص   - 68
غري املشمولني ال يكونون متاحني ببساطة للدراسة بينما ميكن مالحظة الوحدات غري املستجيـبة وعدها 

وميكن حثها على املشاركة.
ويفترض يف البلدان املتقّدمة أن عدم التغطية أقل أمهية من عدم االســـتجابة ألن معّدل   - 69
عدم التغطية أقل من معّدل عدم االســـتجابة. وقد يكون العكس صحيحًا بالنســـبة للبلدان النامية حيث 
معّدالت عدم االستجابة األقل من معّدالت عدم التغطية أعلى كثريًا منها يف البلدان املتقّدمة. ويذكر أن 
حتيز عدم التغطية ملتوسط معاينة ميكن أن يعزى إىل مصدرين، حجم معّدل عدم التغطية ومقدار الفرق 
بني املتوســـطات لفئات الســـكان املشمولة وغري املشـــمولة. وباملثل فبالنسبة لعدم االستجابة فإن مقدار 
حتيز عدم االســـتجابة ملتوســـط املعاينة ميكن أن يعزى إىل اجلزء من السكان الذي ال يستجيـب ومقدار 

الفرق يف متوسطات السكان بني الفئات املستجيـبة والفئات غري املستجيـبة.
وبتتبـــع عـــدم التغطية نفرض أن االســـتقصاء يقدر متوســـط بعـــض اخلصائص Y وأن   - 70
Yr، هو متوسط الذين  Y يتألف من متوســـط األشخاص الذين جييـبون، وليكن  املتوســـط يف املجتمع 
Ynr. ولتكن Nnr تبني عدد األشـــخاص الذين ال يســـتجيـبون إذا أدخلـــوا يف املعاينة.  اليســـتجيـبون، 
. وكما هو األمر  B y N N Y Yr nr r nr( ) ( / )( )= − yr هو  فحينئذ يكون متوســـط املعاينة للمســـتجيـنب 
بالنســـبة لعدم التغطية فإن على مصمم االســـتقصاء إما أن يـبقي معّدل عدم االســـتجابة صغريًا وإما أن 
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يتوقع فروقًا طفيفة بني املســـتجيـبـني وغري املســـتجيـبـني من األسر املعيشـــية واألشخاص. ومن املمكن 
اســـتخدام هذا اإلطار العام لزيادة فهم عدم االســـتجابة على مســـتوى البنود. ومشكلة حتيز بنود عدم 
االستجابة أكثر تعقيدًا مع هذا ألن البنود تبحث يف أغلب األحوال يف جمموعات وبند عدم االستجابة 

هو وحدة عدم االستجابات يف عدة بنود.
وإذا كنـــا يف عدم التغطية ال نعلم الفرق وال املعّدل، فبالنســـبة لعدم االســـتجابة توفر   - 71
االســـتقصاءات الدقيقة التصميم تقديرات جيدة ملعّدل عدم االســـتجابة. وحتتفظ االستقصاءات الدقيقة 
التصميم بسجالت مفّصلة هليئة كل وحدة معاينة سواء أكان املختار للدراسة بند بيانات أسرة معيشية 
أم شـــخصًا أم فردًا. فهم يقّدرون معّدل عدم االســـتجابة من بيانات االســـتقصاء مباشرة. وقد تكون 
لديهم أيضًا بيانات تراعى إذا اختلفت معّدالت االســـتجابة بني طبقات فرعية هامة، وخاصة الطبقات 

الفرعية اجلغرافية لألسر املعيشية.
ويتطلـــب تقييم الفروق بني املســـتجيـبـني وغري املســـتجيـبـني مزيدًا مـــن مجع وقياس   - 72
بيانات أكثر مشواًل. وكثريًا ما يتعذر خالل مجع بيانات االســـتقصاء حماولة قياس اخلصائص املهمة لغري 
املستجيـبـني لالستقصاء. غري أنه ميكن إجراء دراسات خاصة مصممة لطلب االستجابات من الوحدات 

غري املستجيـبة، على مدى االستقصاء.
ويوفر عدم االستجابة يف املوجات األخرية من استقصاءات األفرقة مزيدًا من البيانات   - 73
لدراســـة وتعديـــل آثار حتيز عدم االســـتجابة املحتمل أكثر من عدم االســـتجابة يف اســـتقصاءات املرة 
الواحدة أو االســـتقصاءات املتعددة القطاعات. فاســـتقصاءات األفرقة هي االستقصاءات اليت يتم فيها 
تتبـــع الوحدات نفســـها وجتمع البيانـــات من وحدات األفرقة مرات متكررة طـــوال الوقت. وميكن أن 
يضيع جزء من الوحدات للمتابعة مما يؤدي إىل عدم استجابة فريق أو إىل الفاقد على مدى االستقصاء. 
غري أن البحث يف عدم استجابة الفريق ميكن أن يستخدم البيانات املجموعة عن موجات ألفرقة سابقة 
ملعرفة املزيد عن الفروق بني املستجيـبـني وغري املستجيـبـني، ولتكون مبثابة األساس لنوع من التعديالت 
املوصوفـــة أدنـــاه. ويرد وصف لتقنيـــات التعويض عن عدم اســـتجابة الفريق يف كتاب ليـبكوفســـكي 

.)1988(
كذلـــك أدى توافـــر معلومات عن غري املســـتجيـبـني أكثر قلياًل منها عن األشـــخاص   - 74
غري املشـــمولني واحتمال اســـتخدام مناذج سلوكية لدراسة عدم االســـتجابة والتعويض عنها، إىل زيادة 
البحث بشـــأن عدم االســـتجابة عنه بشأن عدم التغطية. فحني حتفظ سجالت دقيقة عن مجيع وحدات 
املعاينة وليس عن جمرد الوحدات املســـتجيـبة ميكن إجراء املقارنات بني املستجيـبـني وغري املستجيـبـني، 
مباشـــرة من بيانات املعاينة. مث إن عدم االســـتجابة يتولد جزئيًا من سلوك األسرة املعيشية أو الشخص: 
فهي ظاهرة ذاتية االختيار. وبوســـع مصمم االســـتقصاء أن يرجع إىل الكتابات الشاملة يف جماالت علم 
االجتمـــاع وعلم النفس وعلم النفس االجتماعي لدراســـة كيفية اختاذ األفـــراد واملجموعات لقرارات 
بشـــأن املشاركة يف خمتلف األنشـــطة. وميكن دراسة النماذج السلوكية بشرط توافر بعض البيانات عن 

غري املستجيـبـني، وصواًل إىل فهم حمددات عدم االستجابة يف االستقصاء.

قياس حتيز عدم االستجابة  - 3
يتطلب قياس حتيز عدم االســـتجابة قياس معّدالت عدم االستجابة وقياس الفروق بني   - 75
املســـتجيـبـني وغري املســـتجيـبـني بشـــأن متغريات االستقصاء. ويتطلب حســـاب معّدل عدم االستجابة 
بالنســـبة لألسر املعيشية أو األشـــخاص من بيانات املعاينة، بدوره، تعريفًا للنتائج املمكنة لكل حاالت 
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املعاينة مث حتديد كيفية اســـتخدام تلك النتائج حلســـاب املعّدل. وعلى ســـبيل املثال فاملقابالت املكتملة 
واجلزئية (اليت لديها بيانات كافية لتوفري املعلومات عن مفاهيم الدراسة األساسية) كثريًا ما جتمع بعضها 

مع بعض.
وحـــاالت عـــدم املقابلـــة املؤهلة هـــي تلك اليت تكـــون يف املجتمع وحتـــدد من خالل   - ٧٦
عملية االســـتقصاء، ولكن اليت ال جتمع منها أي بيانات. وعلى سبيل املثال فإذا كان االستقصاء مقيدًا 
بأشـــخاص أعمارهـــم ١٥ عامًا أو أكثر، فعندهـــا يكون عدم املقابالت املؤهل هو األشـــخاص الذين 
أعمارهـــم ١٥ عامـــًا وأكثر الذين مل جتمع منهم أي بيانات. ويف العادة تكون هناك ثالثة مصادر على 
األقل لعدم املقابالت: الرفض (Ref) أو األشـــخاص أو األســـر املعيشية الذين مت االتصال م، ولكنهم 
ال يشـــاركون يف الدراســـة؛ وغري املتصل م (NC) أو األشـــخاص أو األسر املعيشـــية املؤهلني الذين 
ال ميكـــن االتصال ـــم طوال عملية مجع البيانات؛ واآلخـــرون (Oth) أو الذين مل جتر معهم مقابالت 
 (Inelig) لســـبب أو آلخـــر، كصعوبة اللغة أو احلالة الصحية. وأخريًا هناك أيضـــًا حاالت غري مؤهلة

.(Unk) لالستقصاء (ومن أمثلة هؤالء الذين تقل أعمارهم عن ١٥ عامًا) وغري املعلوم تأهلهم
ومعّدل االستجابة يف جمموعة النتائج املبسطة هذه ميكن أن حيسب بعدة طرق خمتلفة.   - ٧٧
والطريقة املقبولة عمومًا حلســـاب معّدل االستجابة (حيث ”Int“ هي عدد املقابالت املكتملة واجلزئية 

يف االستقصاء) هي
R =

+ + + + ×
Int

Int Ref NC Oth Unkε
وهنا يقدر أن بعض نسب ε من حاالت التأهيل غري املعلوم نسب مؤهلة. ويف الغالب فإن هذا التأهيل 
املقّدر حيســـب من البيانات املوجودة عن طريق اســـتخدام معّدل التأهيل املعلوم (احلاالت اليت نتائجها 

Int و Ref و NC و Oth) من بني مجيع احلاالت اليت حتدد تأهلها. ومن مث

ε = + + +
+ + + +
Int Ref NC Oth

Int Ref NC Oth Inelig

واســـتقصاءات األسر املعيشـــية اليت تتكرر مقابالا مع األسر املعيشية نفسها أو فريق   - ٧٨
من األشـــخاص املختارين من معاينة أســـرة معيشية تكون هلا اعتبارات عدم استجابة تؤثر على حساب 
معّدالت االستجابة. واستقصاءات األفرقة الطويلة هذه تكون لديها وحدات عدم استجابة يف املوجات 
األوىل مـــن املقابـــالت كمـــا يف االســـتقصاءات املتقاطعة، وقد تكـــون فضًال عن هذا غـــري قادرة على 
احلصول على بيانات يف موجات الحقة من بعض أفراد األفرقة. والبد أن تراعى يف حســـابات معّدل 
االســـتجابة الفواقد اليت تعزى إىل عدم االســـتجابة يف موجات مجع البيانات األّولية والتالية. وليس يف 
نــطاق هــذا املنشـــور تناول حســـاب معّدالت االستجابة يف استقــــصاءات األفرقــة. وميـكن االطــالع 
علـــى املزيــــد عن هذا املوضــوع مبوقع الرابــطة األمريكية لبحــوث الرأي العــام عـلى شـــبكة اإلنترنت 

.http://www.aapor.org

وتزداد صعوبة قياسات الفروق بني متوسطات املجيـبـني وغري املجيـبـني أو اإلحصاءات   - ٧٩
األخرى احلصول عليها. وبوســـع املرء أن يقارن نتائج االســـتقصاءات بنتائج مصادر خارجية بالنســـبة 
لبعـــض املتغريات كي ميكـــن تقدير ما إذا كان هناك فرق كبري بني االســـتقصاء واملصدر اخلارجي من 
حيـــث قيمـــة التقدير؛ غري أن هذا النهج قـــد يصعب تطبيقه فقد تكون هناك فـــروق يف التعاريف ويف 
املنهجية بني االستقصاء واملصدر اخلارجي مما يعقد تفسري أي فرق يشاهد. وبعبارة أخرى فالفرق بني 

تقديرات االستقصاء وتقديرات املصدر اخلارجي قد يعزى إىل أسباب غري عدم االستجابة.
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وقيـــاس الفروق بني املســـتجيـبـني وغري املســـتجيـبـني عمل مكلـــف. فمن حيث املبدأ   - 80
يفتـــرض أحيانـــًا يف إطار املـــوارد الكافية، أن من املمكن احلصول على االســـتجابات من حاالت عدم 
االستجابة. غري أن املوارد نادرًا ما تتاح للسعي إىل احلصول على بيانات من كل حالة عدم استجابة. 
وبديـــل ذلك أنه ميكن إجـــراء مرحلة ثانية أو معاينة مزدوجة من بني غري املســـتجيـبـني، وتكّرس مجيع 

موارد االستقصاء املتبقية جلمع البيانات من هذه املعاينة الفرعية.
ومـــن الناحيـــة اإلحصائية فهناك كتابـــات متواضعة عن املعاينـــة ذات املرحلتني لعدم   - 81
االســـتجابة فيمـــا يتعلق بعـــدد من مسات التصميم )انظر على ســـبيل املثال كوشـــران، 1977، الفرع 
13 - 6(. ويف حالة احلصول على إجابة كاملة من معاينة غري مستجيـبة ذات مرحلتني، ميكن حتديد 
جزء معاينة مثاىل يف املرحلة الثانية، يف ضوء قيود التكاليف اليت تقلل إىل أدىن حد من تباين املعاينة يف 

تباين تقدير ذي مرحلتني للمتوسط.

تقليل وتعويض عدم استجابة الوحدة  - 4 
يف استقصاء األسر املعيشية

إن تقليل عدم استجابة الوحدة يف كثري من الظروف ميكن حتقيقه عن طريق أساليـب   - 82
ظرفية تبدو معقولة للحد من معّدالت عدم االســـتجابة. وقد نشـــرت مؤخرًا جدًا نظريات شاملة على 
أســـاس مبادئ اجتماعية ونفسية [انظر جروفيز وكوبر 1988(]. ميكن أن تنبثق منها طرائق لتخفيض 
عدم االســـتجابة على أســـاس فهم أمشل لكيفية عمل عدم االســـتجابة يف اســـتقصاءات األسر املعيشية. 
وال يدخـــل يف نطـــاق هذا الفصل وصف هذه األطر النظرية األكثـــر مشواًل. وبداًل من هذا يرد وصف 

لعدة تقنيات اتضح أهنا فّعالة يف احلد من عدم االستجابة يف الدراسات التجريـبية.
والزيارات املتكررة أو “إعادة االتصال” إجراء قياسي يف معظم استقصاءات املعاينة.   - 83
فالقائمون باملقابالت االستقصائية ال يـبذلون جمرد حماولة واحدة لالتصال باألسرة املعيشية أو بالشخص 
املؤهل ولكن “يعيدون االتصال” باألســـرة املعيشـــية أو الشخص املؤهل سعيًا إىل احلصول على مقابلة 
مكتملـــة. وعدد مرات إعادة االتصـــال اليت يتعني إجراؤها، وجدولة إعـــادة االتصال، وتقنيات القائم 
باملقابلة حلض املستجيـبـني املترددين أو الذين يصعب االتصال هبم على املشاركة، كلها مواضيع للبحث 
يف امليدان. ومع ذلك فال توجد توصية واحدة قياســـية هلذه الســـمات من االســـتقصاء. والفروق بني 
البلدان يف معّدالت االســـتجابة والتقبل اجلماهريي لالســـتقصاءات وحركة املجتمع يتعذر معها وضع 
نظريـــة موحدة إلعادة االتصال. فالتقبل اجلماهريي لالســـتقصاءات عن املواضيع املختلفة يصعب معه 
وضع معايري إعادة االتصال حى يف البلد الواحد عرب أنواع خمتلفة من االستقصاءات. غري أنه يستصوب 

دائمًا استخدام أفضل القائمني باملقابالت للمهمة الصعبة املتعلقة برفض املحادثة.
وال يوجد دليل جتريـيب على أن تقنية واحدة مبا يف ذلك إعادة االتصال تنتج معّدالت   - 84
اســـتجابة عالية يف اســـتقصاءات األسر املعيشية. ويف الغالب تستخدم توليفة من التقنيات. وقد ثبت أن 
مما يزيد معّدالت االستجابة إجراء استقصاءات األسر املعيشية اليت يديرها القائم باملقابلة الذي يستخدم 
األخطار املبكر على هيئة مكاملة هاتفية أو رســـالة مســـبقة أو تشـــخيصًا للمراسالت أو معلومات عن 
رعاية استقصاءات أو توفري استجابات حمتملة مع توضيحات لكيفية استخدام البيانات. أما احلوافز فهي 
موضع جدل يف االســـتقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وال حيض 
عليها يف كثريًا من البلدان. وقد أصبحت متزايدة االنتشـــار يف االســـتقصاءات يف البلدان املتقّدمة [انظر 

كولكا )1995( لالطالع على استعراض للكتابات البحثية بشأن التقنيات].
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كذلك ميكن حتســـني معّدالت االســـتجابة باالهتمام بتقنيات القائم باملقابلة. فيمكن   - 85
لتدريــــب القائـــم باملقابلة على هتيئة القائمـــني باملقابالت لتكييف هنجهم ملواءمـــة ردود الفعل املختلفة 
اليت يتلقوهنا من املســـتجيـبـني، أن حيســـن كثريًا من معّدالت االستجابة. أما احلوافز اليت تدفع للقائمني 
باملقابالت على أساس مراقبة اإلنتاج وجودة العمل مبا يتجاوز أهداف االستقصاء، فقد كان هلا كذلك 

تأثري مفيد على معّدالت االستجابة لالستقصاء.
والبد يف كل اســـتقصاء لألســـر املعيشـــية من وجود وحدة عدم استجابة. وكثريًا ما   - 86
تعـــّدل تصميمـــات االســـتقصاء للتكيف مع حجم املعاينة لوحدة عدم االســـتجابة، وكذلك حســـاب 

الترجيحات التعويضية إلتاحة التعديل يف التقدير والتحليل. 
وأما تعديالت حجم املعاينة ملواءمة عدم االستجابة فتتطلب تقديرًا سابقًا جلمع البيانات   - 87
عن املعّدل املتوقع لوحدات عدم االستجابة. وكثريًا ما يكون التقدير ظرفيًا أو حمددًا الستقصاء بعينه، 
على أســـاس البيانات املستخرجة من جتربة استقصاء ســـابقة مع املجتمع املعين، وموضوع االستقصاء، 
وعوامل أخرى. ويف أي اســـتقصاء لفترة واحدة شـــاماًل للقطاعات، غالبًا ما يتطلب التقدير افتراضات 
بأن اخلربة املكتسبة من استقصاءات أخرى سوف تستنسخ من االستقصاءات املقبلة. ويف االستقصاءات 
املتكررة الشاملة للقطاعات اليت تؤخذ معاينة املجتمع منها بشكل منتظم أو غري منتظم أو على فترات 
زمنية، تكون بيانات تقدير معّدالت االستجابة املتوقعة جاهزة مباشرة. ويف استقصاءات األفرقة، حيث 
تترى وحدات املعاينة مبضي الوقت، يتطلب التقدير توقع موجة أوىل أّولية من وحدات عدم االستجابة، 
ليـــس ذلك فحســـب بل وما يتبع ذلك من فاقد يف عدم اســـتجابة يكون فيه األفـــراد الذين تعاونوا يف 
موجات ســـابقة ممن ال ميكن مقابلتهم يف موجات بعد ذلك )بســـبب الرفض أو عدم القدرة على تعيني 

مواقعهم أو عوامل أخرى(.
وتؤدي تعديالت حجم املعاينة إىل زيادة حجم املعاينة املطلوب ألسباب تتعلق بالتكلفة   - 88
أو بالدقـــة، كـــي تتوافر وحدات كافية يف املعاينة إلعطاء النتائـــج املطلوبة. ولنقل مثاًل إن املطلوب هو 
حجـــم معاينـــة هنائي قدره 000 1 مقابلة مكتملة مع األســـر املعيشـــية، وإن هناك نســـبة 20 يف املائة 
من عدم االســـتجابة متوقعة. فلكي حتصل على املقابالت النهائية الـ 000 1 املكتملة لألســـر املعيشية، 
يسحب االستقصاء معاينة من1000/)1 - 0.2( = 250 1. فاحلجم النهائي للمعاينة سيعطي العدد 
النهائـــي املطلـــوب تقريـبًا من املقابالت املكتملـــة، بقدر ما يكون معّدل االســـتجابة املتوقع صحيحًا. 
ويكلـــف القائمون باملقابالت بكمية مـــن الوحدات ملقابلتها، وتصدر إليهـــم تعليمات للحصول على 

اإلجابات من أكرب عدد ممكن. واليسمح بأي بدائل.
وهنـــاك هنـــج آخر للتعامل مع وحدات عدم االســـتجابة هو االســـتبدال. وهذا النهج   - 89
يتـــرك القـــرار بإمكانية االتصال بالوحدة، للقائم باملقابلـــة، أي أن احلكم يكون ذاتيًا من القائم باملقابلة 
وال يكون اختيار احتماالت موضوعيًا، حيدد وحدات املعاينة اليت يتصل هبا. وميكن لطرائق االستبدال 
يف التعامل مع عدم االستجابة أن تؤدى إىل أحجام دقيقة يف املعاينة. ومع هذا فهناك أدلة كثرية [انظر 
على ســـبيل املثال ستيفان ومكارثي )1958( اللذين يتعامالن مع إجراء لعمل احتمال وثيق الصلة هو 
املعاينة باحلصة] على أن طرائق االســـتبدال تؤدي إىل عينات ال تتوافق مع التوزيعات السكانية املعروفة 

توافقًا تامًا.
وميكن أن تطبق التعديالت اإلحصائية على البيانات النهائية لالستقصاء حبيث تعوض   - 90
جزئيـــًا عـــن التحيـــز املحتمل يف عدم االســـتجابة. وأكثر أنواع التعويض شـــيوعًا ينطـــوي على وضع 

ترجيحات تعديل عدم االستجابة.
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وتتطلـــب ترجيحـــات تعديل عـــدم االســـتجابة توافـــر املعلومات نفســـها أمام مجيع   - 91
املســـتجيـبـني ومجيع غري املستجيـبـني. وملا مل نكن نعرف كثريًا عن غري املستجيـبـني فإن نوع املتغريات 
املتاحة هلذا النوع من التعديل يكون حمدودًا يف معظم استقصاءات األسر املعيشية. ويف معظم احلاالت 
تكون املعلومات األّولية املعروفة عن غري املستجبيـنب معلومات عن املوقع اجلغرايف، أي أين تقع األسرة 

املعيشية.
وعلى سبيل املثال فلنفرض أن استقصاء لألسر املعيشية يستخدم طريقة عينات املنطقة   - 92
اليت ختتار فيها مناطق تعداد السكان يف املرحلة األوىل من االختيار. فخالل مجع البيانات ال يقّدم معظم 
األسر املعيشية املختارة لالستقصاء يف منطقة أعدادًا معاينة أي بيانات. فمخطط تعديل ترجيحات عدم 
االستجابة البسيط يعطي ترجيحات متزايدة جلميع األسر املعيشية املستجيـبة يف منطقة التعداد للتعويض 
عن األســـر املعيشـــية غري املســـتجيـبة يف تلك املنطقة. فإذا اســـتجاب 90 يف املائة من األسر املعيشية يف 
منطقة تعداد، تزاد ترجيحات األســـر املعيشـــية املســـتجيـبة يف املنطقة باملعامل 0.9/1 = 1.11. وإذا 
اســـتجاب مبنطقة أخـــرى 80 يف املائة، فإن املعامل يكـــون 0.8/1 = 1.25. وتزاد ترجيحات مجيع 
األســـر املعيشـــية املستجيـبة يف منطقة التعداد باملعّدل نفسه. وتسقط مجيع األسر املعيشية غري املستجيـبة 

من املعاينة النهائية مع الترجيح الفعلي لكل منها مبعّدل الصفر.
ويف بعـــض احلاالت ميكن اســـتنباط تعديـــالت الترجيح من مقارنـــة للبيانات اإلدارية   - 93
ببيانات املســـتجيـبـني لالســـتقصاء. وعلى ســـبيل املثال فقد تكون البيانات اإلدارية قد اســـتخدمت يف 
اختيار املعاينة. وميكن حينئذ أن ختصص للمستجيـبـني من املعاينة ترجيحات جتعل توزيعات املستجيـبـني 

املرجحني ببعض املتغريات األساسية تتفق والتوزيعات املبّلغ عنها يف البيانات اإلدارية.
وميكن أيضًا إجراء تعديالت يف عدم االســـتجابة على أســـاس منوذج. وعندما تكون   - 94
حالة االستجابة لألسر املعيشية يف املعاينة يف أي استقصاء هي ببساطة استجابة أو عدم استجابة، وتكون 
هناك بيانات متوافرة عن األســـر املعيشـــية املستجيـبة وغري املستجيـبة، ميكن أن تتراجع حالة االستجابة 
حسب املتغريات املتاحة. وحينئذ ميكن استخدام املكافآت السوقية للتراجع من أجل التنبؤ باحتماالت 
كل أسرة معيشية مستجيـبة. وميكن استخدام عكس االحتماالت املتنبأ هبا يف حساب الترجيح، املشار 
إليه أحيانًا على أنه ترجيح لنـزوع االستجابة. وملا كانت الترجيحات املحسوبة مباشرة من االحتماالت 
املتنبأ هبا متيل إىل أن تكون متغايرة متامًا، فإن االحتماالت املتنبأ هبا جتّمع غالبًا يف طبقات وحيدد ترجيح 
واحد لكل طبقة باستخدام عكس النقطة الوسطى أو الوسيطة أو متوسط االحتمال املتنبأ به أو معّدل 

االستجابة املرجحة للطبقة باعتباره الترجيح.

عدم االستجابة لبند والعزو  - 5
من املجاالت اليت زادت فيها البحوث النشطة مؤخرًا، عدم االستجابة لبند [انظر على   - 95
ســـبيل املثال االســـتعراض األخري من غروفز وآخرون )2002(]. فمع عدم االســـتجابة لبند هناك قدر 
كبري من البيانات املتاحة عن كل حالة من حاالت عدم االستجابة. وتتيح هذه البيانات الفرصة لزيادة 
الفهم الكامل لعدم االســـتجابة للبند، واحتمال قياس وختفيض التعويض على أســـاس املزيد من النماذج 

اإلحصائية املرّكبة.
ولنفرض على ســـبيل املثال أن 90 يف املائة من املســـتجيـبـني الستقصاء لألسر املعيشية   - 96
عن اخلدمات الصحية وخدمات الرعاية الصحية املتوفرة تقّدم إجابات على مجيع األسئلة، ولكن 10 يف 
املائة منها جتيـب على مجيع األسئلة ما عدا سؤال واحد عن اإليرادات من األجور واملرتبات يف الشهر 
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السابق. فاملعلومات املتاحة من 90 يف املائة الذين قّدموا بيانات كاملة ميكن استخدامها يف وضع مناذج 
إحصائيـــة لفهـــم العالقة بني الصحة والرعاية الصحية واألجر والدخل من املرتب. وميكن هلذه النماذج 
بدورها أن تســـتخدم يف وضع طرائق للحد من مســـتوى عدم اإلجابة على اإليراد من األجر واملرتب 

للتعويض، أو للتنبؤ بالقيم الناقصة عن اإليرادات من األجر واملرتب.
ويشار إىل استبدال بند القيم الناقصة على أنه العزو، الذي استخدم يف االستقصاءات   - 97
على مدى عقود لآلن. انظر كالتون وكاسربزيك )1986( وبريك وكالتون )1996( لالطالع على 
استعراضات إلجراءات العزو املستخدمة يف استقصاءات األسر املعيشية وغريها. فالعزو وهو إجراء ظل 
يســـتخدم يف االستقصاءات لتعويض قيم البند الناقص لعقود طويلة. والفكرة األساسية هي االستعاضة 
عن قيم البند الناقص بقيمة ُيتنبأ هبا باستخدام املعلومات األخرى املتاحة عن املوضوع )األسرة املعيشية 

أو الشخص مثاًل(، أو من مواضيع أخرى يف االستقصاء.
وميكـــن تنفيذ العزو، على ســـبيل املثال، من خالل منـــوذج لالحندار. فعن املتغري Y يف   - 98
أي استقصاء ميكن اقتراح منوذج لـ Y “يتنبأ” بقيمة Y باستخدام جمموعة من p من املتغريات األخرى 

X1, ..., Xp، من االستقصاء، وميكن كتابة هذا النموذج كما يلي

Y X Xi i p pi i= + +⋅⋅⋅+ +β β β ε0 1 1

وهذا النموذج مناســـب ملجموعـــة املواضيع اليت ال ينقصها متغري االســـتقصاء Y ومتغريات “املتنيبء” 
X1, ..., Xp. وحينئذ ُيتنبأ بالقيمة Y للحاالت الناقصة باستخدام البارامترات املقّدرة املتحصل عليها من 

تضبيط النموذج أعاله. فالقيمة املتنبأ هبا للمتغري Y للوحدة ith تتضح مما يلي
Y X Xi i p pi


  = + +⋅⋅⋅+β β β0 1 1

ومنوذج االحندار هذا للعزو ينفذ بعدة أشكال. فيمكن أن يشمل تنبؤ االحندار “الباقي”   - 99
املتنبأ به الذي يضاف إىل القيمة املتنبأ هبا. وهناك تقنية تسمى العزو التتابعي للسطح احلاد، تنفذ شكاًل 
من أشكال عزو االحندار الذي يضيف بالفعل باقيًا “مستعارًا”، من حالة أخرى يف ملف البيانات بقيم 

متماثلة لـ X1, ..., Xp باعتبارها احلالة اليت تعزى.
كذلك حبثت اخلطوات التقّدمية األخرية يف جمال العزو املشـــكلة الناشـــئة عن أن العزو   - 100
يدخـــل تغريية إضافية يف التقديرات اليت تســـتخدم القيم املعزوة. وميكـــن تعليل هذه التغريية من خالل 
إجـــراءات تقديـــر التباين من قبيل تقدير التباين “املنطوي”، أو من خـــالل مناذج عملية العزو، أو عن 
طريـــق إجـــراء عزو متعـــدد يتكرر فيه العزو مرات عديـــدة وتدرج التغريية بني القيـــم املعزوة يف تقدير 

التباين.
وهناك تقنيات قليلة ميكن اســـتخدامها للحد من مســـتوى عدم االستجابة للبند يف أي   - 101
استقصاء. فبوسع القائمني باملقابالت لالستقصاء أن يدربوا على سرب أي إجابة غري مرمزة أو غري كاملة 
تقّدم على أي ســـؤال يف استبيان االســـتقصاء. وبالفعل فإن مصممي االستقصاء يضيفون أسئلة متابعة 
مرمزة لبنود خمتارة لزيادة السرب عندما حيصلون على إجابة من قبيل “ال أعرف” أو “لن أجيـب على 
ذلك السؤال”. وعلى سبيل املثال فاألسئلة عن الدخل تكون معّدالت عدم اإلجابة عن البند أعلى من 
غريه من البنود. واالستقصاءات املتعلقة بالدخل تضيف أحيانًا أسئلة متتابعة عن بعض بنود الدخل اليت 
“تكشـــف” سلسلة من النطاقات اليت ميكن اإلبالغ فيها عن الدخل. فإذا رفض املستجوب الرد أو مل 
يكن يعلم مقدار اإليراد ميكن أن تكون أســـئلة اإلفصاح: هل الدخل أكثر من XXX من الوحدات؟ 
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أم بني YYY من الوحدات و XXX من الوحدات؟ أو ما إىل ذلك. فهذه األســـئلة تتيح بناء نطاقات 
يـبّلغ فيها عن الدخل.

فينبغي للمنظمات اليت جتري اســـتقصاءات لألسر املعيشية أن تبحث بشكل روتيين يف   - 102
تواتر عدم االســـتجابة للبند بني بنود االســـتقصاء لتقدير أمهية املشـــكلة يف االستقصاء. ونادرًا ما تنشر 
بنود معّدالت عدم االستجابة اللهم إال يف عدد قليل من البنود الرئيسية. ويترك للمستخدم غالبًا حتديد 
مدى تشـــكيل عدم االســـتجابة للبند ملشـــكلة يف حتليله. وينبغي أن تتضمن وثائق االستقصاء معّدالت 

لعدم االستجابة للبنود الرئيسية والبنود ذات املعّدالت العالية من عدم االستجابة.

كلمة شكر 
يتوجه املؤلف بالشـــكر إىل كينيث كوملان، أســـتاذ العلوم املرشـــح يف برنامج جامعة ميتشغان يف جمال 

منهجية االستقصاء، ملساعدته القّيمة يف حبث طرائق االستقصاء يف أمريكا الالتينية واجلنوبية.
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الفصل التاسع
 أخطاء القياس يف استقصاءات األسر املعيشية:

املصادر والقياس

دانيـيل كاسبارزيك
 باحث يف السياسات الرياضية

واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية

نبـذة خمتـصرة
يقـــّدم هذا الفصل وصفًا للمصـــادر األّولية ألخطاء القياس املوجودة يف اســـتقصاءات العينة والطرائق 
املستخدمة منطيًا يف تكمية أخطاء القياس. وهناك أربعة مصادر ألخطاء القياس - االستبيان، وأسلوب 
مجع البيانات، والقائم باملقابالت، واملســـتجيـب - ُتناقش هنا وُيقّدم شـــرح ووصف لكيفية حدوث 
أخطـــاء القياس يف عينات االســـتقصاءات مـــن خالل هذه املصـــادر لألخطاء. والطرائق املســـتخدمة 
لتكمية أخطاء القياس، كالتجارب العشوائية، والدراسات البحثية الواعية، ودراسات القياس املتكرر، 

ودراسات مراجعة السجالت، مرصودة هنا مع أمثلة لشرح تطبيق الطريقة.
املصطلحات الرئيسية: أخطاء القياس، ومصادر أخطاء القياس، وطرائق تكمية أخطاء القياس.

مقّدمة ألف - 
جتمع بيانات اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية بطرائق خمتلفة. ويـــالزم عملية مجع هذه   - 1
البيانات افتراض بأن اخلصائص واملفاهيم املقيسة ميكن حتديدها بدقة، وميكن احلصول عليها من خالل 
جمموعة من اإلجراءات املحددة جيدًا، وتكون هلا قيم حقيقية مســـتقلة عن االســـتقصاء. ويكون خطأ 
القياس حينئذ هو الفرق بني قيمة اخلاصية اليت يقّدمها املستجيـب والقيمة احلقيقية )ولكن غري املعلومة( 
لتلـــك اخلاصيـــة. وعلى هذا النحو فإن قيـــاس اخلطأ يتصل برصد املتغري عن طريـــق عملية مجع بيانات 

االستقصاء، وبالتايل يشار إليه أحيانًا على أنه “خطأ املشاهدة” )غروفز، 1989(.
ويســـتند هذا الفصل إىل فصل عن خطأ القياس يف ورقة عمل أعدهتا جلنة فرعية معنية   - 2
بقياس جودة بينات االســـتقصاء واإلبالغ عنها تابعـــة للجنة الواليات املتحدة االحتادية املعنية باملنهجية 
اإلحصائيـــة )2001(. وهكـــذا فالكثري من املراجع واألمثلة تشـــري إىل البحـــوث يف الواليات املتحدة 
األمريكية والبلدان املتقّدمة األخرى. غري أن املناقشـــة تنطبق على مجيع االستقصاءات، بغض النظر عن 
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مكان إجرائها. فينبغي أن يكون الفصل هلذا السبب مفيدًا بالقدر نفسه للذين جيرون االستقصاءات يف 
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.

وهناك كتابات كثرية عن أخطاء القياس يف عينات االستقصاءات [انظر بامير وآخرون   - 3
)1991( و ليــــرغ وآخـــرون )1997(] الســـتعراضات قضايا أخطاء القيـــاس املهمة. وميكن أن تثري 
أخطاء القياس التحيز وأخطاء املتغريات )التباين( يف أي تقدير الســـتقصاء على مدى حماوالت متكررة 
لالستقصاء. وحيدث حتيز القياس أو حتيز االستجابة كنمط منهجي أو اجتاه يف االختالف بني إجابات 
املستجيـبـني على سؤال ما والقيم احلقيقية. وعلى سبيل املثال فقد مييل املستجيـبون إىل نسيان اإلبالغ 
عن الدخل املكتسب من وظيفة ثانية أو ثالثة يعملون هبا، مما يفضي إىل أن تكون اإليرادات املبّلغ عنها 
أقل من اإليرادات الفعلية لبعض املستجيـبـني. وحيدث التباين إذا أبلغ عن القيم بشكل خمتلف حني توجه 
األســـئلة أكثر من مرة إىل الوحدات )األسر املعيشـــية أو املجتمع أو القائمني باملقابالت واالستبيانات( 
اليت هي مصادر األخطاء. وتباين االســـتجابة البســـيط يعكس التغري العشوائي يف إجابة املستجيـب على 
ســـؤال يف االســـتبيان على مدى تكرار الســـؤال )أي أن املســـتجيـبـني قد يقّدمون إجابات خمتلفة على 
الســـؤال الواحد إذا وجه إليهم الســـؤال عدة مرات(. وقد تكون اآلثار املتغرية اليت تكون لدى القائمني 
باملقابالت بشـــأن إجابات املســـتجيـبـني مصدرًا خلطأ متغري، يسمى تباين القائم باملقابلة. وتباين القائم 
باملقابلة هو شـــكل من تباين اإلجابات املترابطة حيدث ألن أخطاء االستجابة مترابطة بالنسبة لوحدات 

العينة اليت جترى معها املقابلة على يد القائم باملقابالت نفسه.
وترز بعض الكتابات عدة هنج عامة لدراسة أخطاء القياس، وأحدها يقارن االستجابات   - 4
لالســـتقصاء بالبيانـــات املحتملة األكثر دقة من مصدر آخر. فقد تكون البيانات على مســـتوى وحدة 
معاينـــة فرديـــة كما هو احلال يف “دراســـة مراجعة الســـجالت”. ومن األمثلة البســـيطة على ذلك أن 
املســـتجيـبـني لو ســـئلوا عن أعمارهم ميكن التحقق من اإلجابات من سجالت املواليد. ومع هذا فعلينا 
أن نســـّلم بأن املرء ال يســـتطيع أن يفترض حىت يف هذه احلالة البســـيطة التأكد من أن سجالت املواليد 
ليـــس هبا أخطـــاء. غري أن إحدى طرق قياس أخطاء القياس يف اســـتقصاء بالعينة هي مقارنة اإلجابات 
على االســـتقصاء بالبيانات من مصادر أخرى مســـتقلة وصاحلة. ومن األســـاليـب البديلة لتقدير أخطاء 
القياس اســـتخدام البيانات من مصدر آخر إلجراء حتليل على مســـتوى جتميعي، أي مبقارنة التقديرات 
القائمة على االســـتقصاء بالتقديرات الســـكانية من مصدر آخر. وهناك هنج ثان ينطوي على احلصول 
على قياســـات متكررة عن بعض وحدات العينة. وهذا هو منطيًا برنامج إلعادة مقابالت االســـتقصاء 
ويتضمن مقارنة اإلجابات من مقابلة أصلية باإلجابات املتحصل عليها من مقابلة ثانية جترى بعد املقابلة 
األصلية مباشـــرة. ومثة هنج ثالث لدراســـة أخطاء القياس يشـــمل انتقاء عينات فرعية عشوائية من عينة 
االستقصاء الكاملة ومعاجلتها بشكل خمتلف كتناوب االستبيانات أو األسئلة أو أساليـب مجع البيانات. 
وأخريًا ميكن أيضًا تقدير أخطاء القياس يف بيئات نوعية. واألساليـب تشمل التركيز على فئات وبيئات 

خمترية مضبوطة من قبيل خمترات البحث العليمة.
ويقّدم هذا الفصل وصفًا للمصادر األّولية ألخطاء القياسات املوجودة يف استقصاءات   - 5
العينة وقياســـها. ووضع إجراءات لتكمية أخطاء القيـــاس عملية مكلفة وكثريًا ما تكون صعبة التنفيذ. 
وهلذا السبب وألن هذه هي املمارسة اجليدة يصب مديرو االستقصاءات مزيدًا من التركيز على السعى 
إىل التحكم يف مصادر أخطاء القياس عن طريق التخطيط اجليد واملمارسات اجليدة لتنفيذ االستقصاء. 
وتشـــمل تلك املمارسات اختبار مواد االستقصاء واالستبيانات واإلجراءات واستنباط واختبار مفاهيم 
لالســـتقصاء ممكنة التنفيذ عمليًا وممكنة التحديد مع بـــذل جهود خاصة للتصدي لقضايا مجع البيانات 
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بالنســـبة للفئات الفرعية اليت يصعب الوصول إليها وتنفيذ مستويات عالية يف تعيـني املوظفني امليدانيـني 
املؤهلـــني ووضـــع برامج تدريـب مكثفـــة وتنفيذها ووضع تعليمات خطية للموظفـــني امليدانيـني حمددة 
حتديدًا جيدًا. والســـيطرة على أخطاء عدم املعاينة وقياس األخطاء بشـــكل حمدد يتطلبان مناقشـــة ممتدة 
يف حد ذاهتما. انظر على سبيل املثال، التقرير الصادر عن األمم املتحدة )1982( الذي يشمل “قائمة 
مرجعية” للتحكم يف أخطاء عدم املعاينة يف اســـتقصاءات األســـر املعيشية. وال يتناول هذا الفصل هذه 
القضية ولكنه يركز على وصف املصادر األساسية ألخطاء القياس يف عينات االستقصاءات واألساليـب 

النمطية لقياس األخطاء بشكل حمدد الكمية.
واتباعًا لبامير وآخرون )1991( ســـوف نناقش أربعة مصادر للخطأ هي: االستبيان،   - 6
وأســـلوب مجع البيانات، والقائم باملقابالت، واملســـتجيـب. وســـيكّرس جزء كبري من الفصل لوصف 
كيفية حدوث أخطاء القياس يف عينات االســـتقصاءات من خالل مصادر اخلطأ هذه. مث يناقش بعض 
النهج لتكمية أخطاء القياس. وتشـــمل هذه النهج التجارب العشـــوائية، والدراســـات البحثية العليمة، 
ودراســـات القياس املتكرر، ودراسات مراجعة السجالت. وتتطلب تكمية أخطاء القياس بصفة دائمة 
اختاذ خطوات إضافية قبل وأثناء وبعد إجراء االستقصاء. ومن العيوب اليت كثريًا ما تذكر يف استهالل 
الدراسات الرامية إىل تكمية املصادر املحددة ألخطاء القياس، الوقت والنفقات الالزمة للدراسة. ومع 
ذلك فدراســـات أخطاء القياس هلا قيمة كبرية يف تكمية مســـتوى اخلطأ يف االســـتقصاء اجلاري وبيان 
مواضع البحث عن التحســـينات لالســـتقصاءات يف املســـتقبل. وتفيد هذه الدراسات بصفة خاصة يف 

برامج االستقصاء املتكرر.

مصادر أخطاء القياس بـاء - 
حيدد بامير وآخرون )1991( أربعة مصادر أّولية ألخطاء القياس:  - 7

االســـتبيان: تأثـــري تصميم االســـتبيان وختطيطـــه املرئـــي واملواضيع اليت يغطيهـــا وصياغة   •
األسئلة.

طريقـــة مجع البيانات: تأثري الطريقة اليت يدار هبا االســـتبيان املوجه إىل املســـتجيـب )على   •
سبيل املثال الريد أو االتصال الشخصي أو املفكرة(. وقد جييـب املستجيـبون على األسئلة 

بشكل خمتلف يف حضور القائم باملقابلة أو بأنفسهم أو باستخدام مفكرة.
القائـــم باملقابلـــة: تأثري القائم باملقابلة يف الرد على أي ســـؤال. قد يقـــع القائم باملقابلة يف   •
خطأ يف اإلجابات على االســـتقصاء إذا مل يقرأ البنود حســـب املقصود منها، أو بالتدقيق 
غري املناســـب عند تقدمي إجابة غري كافيـــة أو إذا أضاف معلومات أخرى ميكن أن تربك 

املستجيـب أو تضلله.
املســـتجيـب: تأثري كون املســـتجيـبـني، بســـبب خراهتم ومعارفهم ومواقفهم املختلفة قد   •

يفسرون معىن بنود االستبيان بشكل خمتلف.
وهذه املصادر األربعة بالغة األمهية لدى إجراء استقصاء بالعينة. واالستبيان هو طريقة   - 8
الطلب الرمسي للمعلومات من املســـتجيـب. وميثل أســـلوب مجع البيانات الطريقة اليت يقّدم هبا االستبيان 
أو يعرض )التوجيه الذايت أو الشـــخصي(. والقائم باملقابلة يف حالة األســـلوب الشخصي هو الذي يوجه 
االستبيان. واملستجيـب هو متلقي طلب املعلومات. وميكن ألي منهما أن يدخل اخلطأ يف عملية القياس. 
ويف أكثر االستقصاءات ينظر إىل هذه املصادر كل على حدة، أي لو حدث أن وجهت كلها أصاًل. غري 
أن املصادر ميكن أن تتفاعل بعضها مع بعض وعلى سبيل املثال، قد تتفاعل خصائص القائمني باملقابالت 



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

160

واملستجيـبـني بعضها مع بعض إلدخال أخطاء ال تكون ظاهرة ألي منهما على حدة. والطرق اليت ميكن 
أن تنشأ هبا أخطاء القياس يف سياق هذه املصادر األربعة لألخطاء هي اليت نتناوهلا فيما يلي.

تأثريات االستبيانات  - 1
االستبيان هو أداة مجع البيانات للحصول على معلومات من املستجيـبـني لالستقصاء.   - 9
وعلى مدى الســـنوات العشـــرين املاضية كانت املبادئ املصاحبة لتصميم االستبيان واليت كان يظن أهنا 
فن أكثر منها علم أصبحت موضوع كتابات شـــاملة )ســـريكن وآخرون، 1999؛ شوارز وآخرون، 
1997؛ وسودمان وبرابرين وشوارز، 1996؛ وبرادبرين وسودمان، 1991(. وقد يؤثر االستبيان أو 
خصائص االســـتبيان، أي الطريقة اليت تصاغ هبا األســـئلة أو الطريقة اليت يشّكل هبا االستبيان، يف كيفية 
اســـتجابة الفرد لالســـتقصاء. ويف هذا الفرع نقّدم وصفًا للطرق اليت ميكن أن يدخل هبا االستبيان خطأ 

يف عملية مجع البيانات.

مشاكل املواصفات
كثريًا ما تنشأ مشاكل يف إعداد أي استقصاء ألن أهداف البحث ومفاهيمه واملعلومات   - 10
املجموعة يف االســـتبيان تكون غامضة وغري واضحة املعامل أو غري متساوقة. وأسئلة االستبيان بالطريقة 
الـــيت تصـــاغ هبا قد ال تكون قـــادرة على انتزاع املعلومات املطلوبة للوفاء بأهداف البحث. وقد تنشـــأ 
املشـــاكل املتعلقة بتوصيف البيانات بســـبب سوء صياغة تعليمات االستبيان واالستقصاء ألن التعاريف 
غامضة أو ألن املفهوم املطلوب صعب القياس. وعلى ســـبيل املثال قد يســـأل االســـتقصاء عن “رعاية 
األمومة اليت تتلقى أثناء احلمل” ولكن دون حتديد أي محل أو فترة محل يتعلق هبا الســـؤال. وقد ينشـــأ 
لبس يف األسئلة األساسية مثل ما عدد الوظائف اليت تشغلها؟ إذا كانت طبيعة الوظيفة - مؤقتة أو دائمة 
و/أو علـــى ســـبيل التفرغ أو العمل بعض الوقت - غري حمـــددة. واملفاهيم التحليلية املرّكبة مثل جمموع 
دخل الشخص قد ال جياب عنها بالكامل إذا كانت مكونات اإليراد كل على حدة غري حمددة ومعرفة 

بالنسبة للمستجيـب.

صياغة السؤال
جيب أن تكون األسئلة يف استبيان االستقصاء مصاغة بدقة ووضوح إذا كان املطلوب   - 11
أن يفسر املستجيـب السؤال وفقما يقصد إليه املصمم. وملا كان االستبيان شكاًل من أشكال االتصال 
بني جامع البيانات واملستجيـب، فإن هناك عددًا كبريًا من مصادر اخلطأ املحتملة. فأواًل، قد ال يكون 
مصمم االستبيان صاغ املفهوم الذي يسعى إىل قياسه صياغة واضحة. وثانيًا، إذا كان املفهوم مصاغًا 
صياغة واضحة فرمبا ال يكون قد مثل على حنو صحيح يف الســـؤال أو يف جمموعة األســـئلة؛ وحىت لو 
كان املفهوم واضحًا وممثاًل بصدق فإن انطباع املســـتجيـب قد ال يكون هو االنطباع الذي يقصد إليه 
مصمم االســـتبيان. والفروق اللغوية والثقافية أو الفروق يف اخلرات والســـياق بني مصمم االســـتبيان 
واملستجيـب قد تسهم يف سوء فهم األسئلة. وميكن أن تكون هذه الفروق مهمة بوجه خاص يف البلدان 
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، اليت تكون هبا عدة فئات إثنية خمتلفة. ويناقش فايسن 

وآخرون )1987( املشاكل اللغوية يف إجراء استقصاءات يف البلدان املتعددة اللغات.
وهناك مســـتويان على األقل يف فهم أي ســـؤال يوجه يف اســـتقصاء بالعينة. واملستوى   - 12
األول هو مستوى الفهم البسيط للمعىن احلريف للسؤال. فهل املستجيـب على علم باأللفاظ الواردة يف 
السؤال؟ وهل يستطيع املستجيـب تذكر املعلومات اليت تتفق وفهمه لتلك الكلمات وتعطي إجابة ذات 
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مغزى؟ غري أنه للرد على أي ســـؤال جيب على املســـتجيـب كذلك أن يستخلص نية االستبيان؛ أي أنه 
للرد على سؤال جيب أن حيدد املستجيـب املعىن التجريدي للسؤال )شوارز وغروفز وشومان 1995(. 
وهـــذا العنصـــر الثـــاين هو الذي جيعل صياغة الســـؤال أكثر صعوبة وأكثر تعقيدًا من جمرد إنشـــاء بنود 
تتطلب مســـتوى قراءة منخفض. فإلنتاج أداة جيدة التصميم يلزم وجود مدخالت من املســـتجيـبـني، 
أي تفسريهم وفهمهم لألسئلة. وتتيح طرائق البحث العليمة أداة مفيدة للحصول على هذه املدخالت 

)انظر الفرع جيم - 2(.

طول األسئلة
توحي احلصافة واملمارســـة اجليدة للكتابة بأن اختصار األســـئلة وبســـاطتها تؤدي إىل   - 13
تفســـريات واضحة. غري أن البحث يؤكد أن طول األســـئلة قد ينتزع تفاصيل أكثر دقة من املستجيـبـني 
مما تنتزعه األسئلة األقصر، وعلى األقل فيما يتعلق باإلبالغ عن السلوك بالنسبة إىل األعراض وزيارات 
الطبيــــب )ماركيز وكانيل، 1971( وتعاطي الكحول واملخدرات )برابرين وســـودمان وشـــركاؤمها، 
1979(. وقد توفر األسئلة الطويلة معلومات أكثر أو مفاتيح تساعد املستجيـب على التذكر أو تعطيه 

مزيدًا من الوقت للتفكري يف املعلومات املطلوبة.

طول االستبيان
يريـــد الباحثـــون واملحللـــون دائمًا توجيه أكر عـــدد ممكن من األســـئلة، بينما يدرك   - 14
منهجيو االســـتقصاء أن اخلطأ قد يأيت إذا كان االســـتبيان أطول مما جيب. فاملستجيـب قد يفقد تركيزه 
أو قد يصبح مرهقًا رهنًا خبصائصه )العمر أو احلالة الصحية، على ســـبيل املثال(، ووضوح املوضوع، 

وتفامهه مع القائم باملقابلة، وتصميم االستبيان، وأسلوب املقابلة.

ترتيـب األسئلة
الحظ الباحثون أن ترتيـب األســـئلة يؤثر على اإلجابة )شـــومان وبريســـر،1981(،   - 15
وخاصة من حيث املوقف أو الرأي يف االســـتقصاء. واملحاكاة، حيث توجه األسئلة الالحقة يف االجتاه 
نفســـه الذي وجهت فيه البنود الســـابقة، وقد شوهد التناقض حيث توجه اإلجابات الالحقة يف عكس 
اجتاه البنود السابقة. كذلك ميكن أن يستخدم املستجيـبون معلومات مستقاة من بنود سابقة فيما يتعلق 

مبعىن املصطلحات يف اإلجابة على البنود الالحقة.

فئات اإلجابة
قد تؤثر فئات اإلجابة على األسئلة على االستجابات بأن توحي للمستجيـب مبا يعتقد   - 16
واضع االســـتبيان أنه مهم. ويســـتنتج املســـتجيـب أن الفئات املدرجة مع بند ما تعتر األهم لدى واضع 
االســـتبيان. وهذا قد يؤدي إىل اخللط فيما يتعلق باملقصود من الســـؤال إذا كانت فئة اإلجابة ال تبدو 
مالئمة للمستجيـب. كذلك ميكن أن يؤثر ترتيـب الفئات يف اإلجابات. وقد يكون املستجيـبون راضني 
أثنـــاء املقابلـــة وجييـبون منهجيًا يف الوقت نفســـه على ســـلم إجابات، أو جييـبون على خيارات ســـابقة 

ال على خيارات الحقة، أو خيتارون اإلجابات املقّدمة فيما بعد.
والتأثري الذي ينتج عن تأثري فئات اإلجابة ميكن أن يتأثر أيضًا باألسلوب الذي جترى   - 17
به املقابلة. فإذا كانت البنود ذاتية التوجيه فإن فئات االســـتجابة اليت تظهر يف وقت ســـابق يف القائمة 
يرجح أن تعود إىل الذاكرة ويتفق عليها )التأثري األّويل(، ألن هناك مزيدًا من الوقت أمام املســـتجيـب 
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لتجهيزهـــا. أمـــا إذا كانت البنود تدار مبعرفة القائم باملقابلة فإن الفئـــات اليت تظهر فيما بعد يرجح أن 
تعود إىل الذاكرة )تأثري اجلدة(.

القوالب املفتوحة واملغلقة
إن قالب الســـؤال الذي يعطي للمســـتجيـبـني جمموعة حمددة من خيارات االســـتجابة   - 18
)القالب املغلق( قد يولد اســـتجابات ختتلف عن تلك اليت ال تتاح فيها خيارات للمســـتجيـبـني )القالب 
املفتوح( )بيشـــوب وآخرون، 1988(. ويقل احتمال اإلبالغ عن استجابة معينة يف قالب مفتوح عنه 
عندما يدرج كخيار يف قالب مغلق )برادبرين، 1983(. وقد يذكر القالب املغلق املستجيـبـني بإدراك 
شـــئ مل يكونوا يتذكرونه. وقد تبني خيارات االســـتجابة للمستجيـبـني مستوى أو نوع اإلجابات اليت 

تعتر مالئمة [انظر على سبيل املثال شوارز وغروفز وشومان )1995( وشوارز وهيـبلر )1991(].

قالب االستبيان
قد تســـاعد “الصورة” الفعلية لالستبيان املدار ذاتيًا، أي قالب وخمطط االستبيان، أو   - 19
قد تعوق الرد الدقيق. وألن املستجيـبـني قد ختتلط عليهم األمور من سوء تصميم قالب االستبيان، ميكن 
أن يفضي ذلك إىل أمناط من ســـوء الفهم أو التفويت أو يســـهم يف خطأ تفســـري األســـئلة والتعليمات. 
ويقّدم جينكنـز وديلمن )1997( مبادئ لتصميم اســـتبيانات ذاتية اإلدارة لســـكان الواليات املتحدة. 
فينبغي التماس احلذر يف نقل هذه املبادئ إىل بلد آخر دون أن تؤخذ يف االعتبار العوامل الثقافية واللغوية 

اخلاصة بذلك البلد بالذات.

تأثريات أسلوب مجع البيانات  - 2
ينطوي حتديد أنسب أساليـب مجع البيانات على اختاذ قرار يشمل جمموعة متنوعة من   - 20
قضايـــا طرائق االســـتقصاء. وكثريًا ما تؤدى املوارد املاليـــة دورًا هامًا يف القرار؛ ومع ذلك فمحتويات 
االســـتبيان، واملجتمع املســـتهدف، ومعّدالت االستجابة املستهدفة، وطول فترة مجع البيانات، وأخطاء 
القياس املتوقعة، كلها اعتبارات هامة يف عملية اختاذ القرار بشأن أنسب أساليـب مجع البيانات. وبينما 
أدى التقـــّدم التكنولوجي إىل زيادة يف اســـتخدام اهلواتف وســـيلة جلمع البيانات فإن عدد األســـاليـب 
األخـــرى جلمع البيانات يضع تشـــكيلة من اخليـــارات اجلوهرية أمام إجراء االســـتقصاء. ويقّدم ليـرغ 
وكاسرزيك )1991( عرضًا جمماًل للطرائق املختلفة جلمع البيانات مع بيان مصادر أخطاء القياس يف 

هذه الطرائق. ويرد أدناه موجز هلذا العرض املجمل.

املقابلة وجهًا لوجه
املقابلة وجهًا لوجه هي الطريقة الرئيسية جلمع البيانات يف البلدان النامية والبلدان اليت   - 21
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ويف معظم احلاالت يدير القائم باملقابلة اســـتبيانًا مهيكاًل إىل املســـتجيـبـني 
وميأل إجابات املســـتجيـبـني يف أوراق االســـتبيان. واســـتخدام طريقة املقابلة الشـــخصية بالورقة والقلم 
(PAPI) له تاريخ قدمي. وقد أسفر التقّدم مؤخرًا يف إنتاج احلواسيـب الشخصية املحمولة خفيفة الوزن 
عـــن مقابالت وجه لوجه جترى عن طريق املقابلة الشـــخصية مبســـاعدة احلاســـوب (CAPI). فالقائم 
باملقابلة يزور بيت املســـتجيـب وجيري املقابلة باســـتخدام احلاســـوب املحمول بداًل من االســـتبيانات 
الورقيـــة. انظـــر كوبر وآخـــرون )1998( لالطالع على مناقشـــة للقضايا املتعلقة باملقابلة الشـــخصية 
مبســـاعدة احلاســـوب. وأوضح ميـــزة ملنهجية هذه الطريقة هي املتعلقة مبراقبـــة اجلودة واحلد من أخطاء 
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اإلجابات. فالقائم باملقابلة يدخل اإلجابات يف ملف حاســـويب. ويكفل الرنامج احلاسويب للمقابلة أن 
يتخطى االســـتبيان األمناط بطريقة صحيحة وأن اإلجابات تدخل وحترر بالنســـبة ملعقوليتها وقت إجراء 

املقابلة؛ ونتيجة هلذا يدخر الوقت واملوارد يف مرحلة تنظيف البيانات اخلاصة باالستقصاء.
وعـــن طريق املقابالت وجهًا لوجه ميكن إجراء املقابالت املعّقدة واســـتخدام املعينات   - 22
البصرية يف مساعدة املستجيـب على اإلجابة على األسئلة. ويستطيع القائم باملقابلة املدرب جيدًا واملاهر 
أن يقيم عالقة وأن يـبحث عن إجابات أكثر كمااًل ودقة. غري أن القائم باملقابلة ميكن أن يؤثر يف إجابات 
املســـتجيـب على األسئلة، وبالتايل يوجد حتيزًا يف تقديرات االستقصاء أو آثار تباين القائمني باملقابالت 
حسبما وردت مناقشته يف الفرع جيم 3. وميكن للقائم باملقابلة أن يؤثر يف اإلجابات عن طريق اجلمع 
بني الســـمات الشـــخصية والســـلوكية. وهناك شـــاغل خاص يتعلق بالســـمات أو األفّعال غري املرغوبة 
اجتماعيًا. فقد يتردد املستجيـبون يف اإلبالغ عن تلك السمات أو األفّعال للقائم باملقابلة. ويالحظ دميايو 
)1984( أن عامل الرغبة االجتماعية يشمل فيما يـبدو عنصرين - فكرة أن بعض األشياء جيدة وغريها 

فاسد وأن املستجيـب يريد أن يـبدو “جيدًا” فيجيـب على األسئلة ليـبدو كذلك.
ومن املصادر املحتملة ألخطاء القياس فيما يتصل باملقابالت وجهًا لوجه يف استقصاءات   - 23
األسر املعيشية هو إمكانية حضور أفراد آخرين من األسرة املعيشية وقت املقابلة. فقد يؤثر أفراد األسرة 
املعيشية على إجابات املستجيـب، وال سيما عندما تعتر األسئلة حساسة. وعلى سبيل املثال قد يكون 
من الصعب على املستجيـب أن جييـب على أسئلة تتعلق بتعاطى املخدرات إجابة صادقة حني يكون فرد 
آخر من األســـرة املعيشـــية موجودًا. بل إن األسئلة اليت تبدو غري ضارة قد ينظر إليها على أهنا حساسة 
يف حضور فرد آخر من األسرة املعيشية )وعلى سبيل املثال األسئلة املتعلقة باحلياة الزوجية أو اخلصوبة 

اليت توجه يف حضور الزوج أو الزوجة(.

االستقصاءات اليت تستكمل ذاتيًا
ختتلـــف مصادر أخطاء القياس يف االســـتقصاءات اليت تســـتكمل ذاتيًا عن املصادر يف   - 24
املقابـــالت وجهًا لوجه. فاالســـتقصاءات اليت تســـتكمل ذاتيًا ال يـبدو فيها فيما يـبـــدو تأثريات للقائم 
باملقابلـــة وخطـــر تأثريات “الرغبـــة االجتماعية” فيها أقل. كما أهنا توفر وســـيلة لتوجيه األســـئلة عن 
املواضيع احلساســـة أو التهديدية دون حرج للمســـتجيـب. ومن املزايا األخرى أهنا ميكن عند الضرورة 
أن تدار بالتزامن مع أكثر من مستجيـب يف األسرة املعيشية )ديلمان، 1983(. ومن ناحية أخرى فقد 
تعاين االســـتقصاءات اليت تســـتكمل ذاتيًا من حتيز منهجي إذا كانت املجموعة املســـتهدفة من السكان 
تتألـــف مـــن أفراد قليلي أو عدميـــي التعليم أو أفراد لديهـــم صعوبة يف القراءة أو الكتابة. وقد يشـــاهد 
هـــذا التحيز يف اإلجابات على األســـئلة “غري املحددة” الـــيت ميكن أن تكون أقل دقة وأقل تفصياًل من 
اإلجابات املتحصل عليها يف االستقصاءات اليت جيريها القائمون باملقابالت. وقد تكون هذه الطريقة يف 
مجع البيانات أقل مثالية يف البلدان اليت تنخفض فيها معّدالت التعليم؛ غري أنه حىت إذا كانت املجتمعات 
املســـتهدفة هبا مستويات عالية من التعليم قد خيطئ املستجيـبون يف قراءة أو تأويل األسئلة والتعليمات. 
وبصفة عامة فإن معّدالت بند االستجابة تقل يف االستقصاءات اليت تستكمل ذاتيًا، ولكن عندما جياب 
على األســـئلة تكون البيانات أقرب إىل اجلودة العالية. وتستفيد االستقصاءات اليت تستكمل ذاتيًا، رمبا 
أكثر من غريها من أساليـب مجع البيانات، من التصميم اجليد لالستبيان وقولبته وبنود االستبيان املكتوبة 
بوضوح. ومن األنواع املحددة من استقصاءات االستكمال الذايت استقصاء االستكمال الذايت بالريد، 
حيث يطلب من املســـتجيـبـني أن يســـتكملوا بأنفســـهم استبيانًا يتم تلقيه واســـتعادته عن طريق الريد 

)ديلمان، 1978؛ و1991؛ و2000(.
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االستقصاءات من املفكرات
هذه االستقصاءات هي مناذج تدار ذاتيًا وتستخدم للمواضيع اليت تتطلب تقارير مفّصلة   - 25
عن الســـلوك على مدة فترة زمنية )وعلى سبيل املثال النفقات واستغالل الوقت ومشاهدة التليفزيون(. 
ولتقليل أخطاء الذاكرة أو تالفيها يشجع املستجيـب على استخدام مفكرة لتسجيل إجاباته عن احلدث 
أو املوضوع مبجرد حدوثه. ويتوقف جناح أسلوب املفكرة على قيام املستجيـب بدور فاعل يف تسجيل 
املعلومات واســـتكمال منوذج “ثقيل العبء” منطيًا. كذلك ينطوي هذا األســـلوب على اشـــتراط أن 
يكون املجتمع املستهدف قادرًا على القراءة وعلى تفسري أسئلة املفكرة، وهو شرط ال ينطبق يف البلدان 
الـــيت تنخفـــض فيها معّدالت التعليـــم. ويف العادة يتطلب إجراء مجع البيانـــات أن يتصل القائم باملقابلة 
باملستجيـب لتقدمي املفكرة وكسب تعاون املستجيـب وشرح إجراءات تسجيل البيانات. ويعود القائم 
باملقابلة بعد فترة زمنية حمددة ســـلفًا جلمع املفكرة وإذا كانت مل تســـتكمل فإنه يســـاعد املستجيـب يف 

استكماهلا.
وحيدد ليـرغ وكابرزيك )1991( عددًا من مصادر أخطاء القياس يف هذا األسلوب.   - 26
وعلى سبيل املثال فاملستجيـب قليل االهتمام أو الذي ال يهتم بتسجيل األحداث قد يفشل يف تسجيل 
األحداث عندما تكون ال تزال جديدة يف الذاكرة. واملفكرة نفسها، بسبب ختطيطها وقالبها وتعقيداهتا 
يف بنود األســـئلة قد تســـبب للمستجيـب صعوبات عملية مجة. مث إن املستجيـب قد يغري سلوكه نتيجة 
استخدام املفكرة؛ وعلى سبيل املثال قد يسبب التزامه بسرد مشترياته يف مفكرة اإلنفاق تغيـري سلوكه 
يف الشراء. وميكن االطالع على مناقشة أخطاء القياس يف استقصاءات اإلنفاق، وخاصة جانب املفكرة 
يف االســـتقصاءات، يف كتاب نيتر )1970( وكانتوروفيتز )1992(. وترد مقارنات البيانات املستقاة 

من املقابالت وجهًا لوجه واستقصاءات املفكرة، يف كتاب سيلرستاين وسكوت )1991(.

املشاهدة املباشرة
تتطلب املشاهدة املباشرة، بوصفها أداة جلمع البيانات، أن جيمع القائم باملقابلة البيانات   - 27
باستخدام حواسه )الرؤية والسمع واللمس واالختبار( أو أجهزة القياس املادية. وتستخدم هذه الطريقة 
يف كثـــري من التخصصات مثل االســـتقصاءات الزراعية لتقدير غلة املحصـــول )“التقدير بالعني”( ويف 
استقصاءات األسر املعيشية لتقدير نوعية إسكان املستجيـب. واملشاهد يدخل أخطاء قياس بطرق متاثل 
الطرق اليت يدخل هبا القائمون باملقابالت األخطاء؛ مثل أن املشاهد ميكن أن يسئ فهم املفاهيم وخيطئ 
يف ختيل املعلومات اليت تسجل وقد يغري منط تسجيل املعلومات مبضي الوقت بسبب الرضا أو اإلجهاد.

تأثريات القائم باملقابلة  - 3
يـــؤدي القائم باملقابلـــة دورًا بالغ األمهية يف كثري من االســـتقصاءات بالعينة. فكجزء   - 28
أساســـي مـــن عملية مجع البيانات ميكـــن ألدائه أن يؤثر يف جودة بيانات االســـتقصاء. غـــري أن القائم 
باملقابلة ليس إال أحد العناصر يف عملية اجلمع ميكن ملدير البحث أو االســـتقصاء أن يســـعى للتحكم يف 
أدائه؛ وعلى هذا فقد تطورت االســـتراتيجيات - من خالل االختيار والتعيـني والتدريـب ومراقبة أداء 
الوظيفة - بغية التقليل إىل أدىن حد من األخطاء املتصلة بدور القائم باملقابلة )فاولر 1991(. وبسبب 
الفروق الفردية جيري كل قائم باملقابالت معاجلة حالة االســـتقصاء املقابلة بطريقة خمتلفة؛ وعلى ســـبيل 
املثال قد يوجه آحاد القائمني باملقابالت أســـئلة مطابقة متامًا للصياغة اليت أعدت له، ويتبع أمناطًا ختط 
بدقة أو خيتر اإلجابات بطريقة مالئمة. وقد ال يتبع القائم باملقابلة التوجيهات بدقة إما عمدًا وإما ألن 
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التوجيهـــات مل تكن واضحة. وبال وعي، ميكـــن للقائم باملقابلة أن يغري طبقة صوته أو يـبدي تغيـريات 
أخرى يف تصرفاته الشخصية.

وميكـــن أن يدخـــل كل قائـــم مبقابالت أخطـــاء باملبالغة يف التقاريـــر أو التفريط فيها.   - 29
وعندمـــا يـــؤدي اإلفراط أو التفريط يف التقارير إىل إلغاءات لدى كل القائمني باملقابالت حيدث التحيز 
الشـــامل من القائم باملقابلة. غري أن أخطاء آحاد القائمني باملقابالت ميكن أن تكون كبرية ويف االجتاه 
نفســـه مما تنتج عنه حتيزات كبرية بالنسبة ألولئك القائمني باملقابالت. ويثري التباين يف حتيزات القائمني 
باملقابالت ما يسمى تباين القائم باملقابلة، مما تكون له تأثريات خطرية على دقة تقديرات االستقصاء.

التباين املترابط بني القائمني باملقابالت
وضع كيش )1962( يف مطلع الستينات هنجًا باستخدام معامل االرتباط لدى القائم   - 30
 ، ρ لتقدير تأثري تباين القائم باملقابلة على تقديرات االستقصاء. فاملقدار ، ρ باملقابلة وأشار إليه بالرمز
الذي حدد بأنه نســـبة تباين القائم باملقابلة إىل جمموع تباين متغريات االســـتقصاء، يقدر بتحليل بسيط 

للتباين.
واملقدار ρ يف االســـتقصاءات وجهًا لوجه املدارة جيدًا يكون منطيًا حنو 0.02 ملعظم   - 31
املتغـــريات. ومـــع أن املقدار ρ يكون صغريًا فإن تأثريه على دقـــة التقدير ميكن أن يكون كبريًا. وتباين 
متوسط العينة يضرب يف ρ (n-1) + 1، حيث n هي حجم متوسط عبء عمل القائم باملقابلة. ويزيد 
املقدار ρ الذي يكون 0.02 مع عبء عمل القائمني باملقابالت 10، تباين بنسبة 18 يف املائة، وعبء 
العمل 25 يعطى تباينًا أكر بنسبة 48 يف املائة. ومن هنا فحىت القيم الصغرية لـ ρ ميكن أن تقلل كثريًا 
من دقة إحصاءات االســـتقصاء. وعلى أساس االعتبارات العملية واالقتصادية، تكون أعباء العمل على 
القائمني باملقابالت كبرية عادة. ومن مث فالقائم باملقابالت اليت تســـهم بتحيز منهجي يؤثر على النتائج 

املتحصل عليها من عدد كبري من املستجيـبـني وميكن أن يكون التأثري على التباين كبريًا.

خصائص القائم باملقابلة
كتابـــات الباحثني ال تســـاعد يف حتديد اخلصائص الدليلية للقائـــم باملقابلة اجليد. ويف   - 32
اململكـــة املتحـــدة لريطانيـــا العظمى وآيرلندا الشـــمالية، مل جيد كولينـز )1980( أي أســـاس للتوصية 
بـــأن يتركـــز تعيـني القائمني باملقابالت على النســـاء دون الرجال أو بني أفراد من الطبقة الوســـطى أو 
بني متوســـطي العمر بداًل من الشـــباب أو املســـنني. وأقّر وايز )1968( لدى دراسة عينة من األمهات 
العامالت يف الرعاية يف مدينة نيويورك بدقة عدة بنود، ووجد أن التشابه بني القائم باملقابلة واملستجيـب 
فيما يتعلق بالعمر والتعليم واحلالة االجتماعية االقتصادية مل يسفر عن حتسن التقارير. ودرس سودمان 
وآخـــرون )1977( توقعات القائمني باملقابالت لصعوبة احلصول على املعلومات احلساســـة والحظوا 
ضعـــف اآلثـــار املتعلقة بالعالقة بني الصعوبات املتوقعة والفعلية يف إجراء املقابالت. واســـتعرض غروفز 
)1989( عددًا من الدراسات وخلص عمومًا إىل أن اآلثار الدميغرافية قد حتدث حني تنسب املقايـيس 
إىل اخلصائص الدميغرافية ولكن العكس ليس صحيحًا؛ وعلى ســـبيل املثال فقد يكون هناك تأثري على 

أساس عرق القائم باملقابلة إذا كانت األسئلة تتعلق بالعرق.

طرائق التحكم يف أخطاء القائم باملقابلة
يســـتطيع مدير االستقصاء، إىل حد ما، أن يتحكم يف أخطاء القائم باملقابلة عن طريق   - 33
تدريـب القائم باملقابلة واإلشـــراف عليه أو مراقبته ومعاجلـــة عبء العمل. وأي برنامج تدريـب طويل 
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مبا فيه الكفاية لتغطية مهارات وتقنيات إجراء املقابالت يقّدم معلومات عن االستقصاء املحدد يساعد 
يف إحـــداث قـــدر من املعايرة يف عمليـــة املقابالت )فاولر، 1991(. ويعتقد كثـــريون أن معايرة إجراء 

املقابالت تقلل من تأثريات القائم باملقابلة.
واإلشـــراف ومراقبـــة األداء، اللـــذان يهدفـــان إىل مراقبـــة األداء من خالل املشـــاهدة   - 34
وإحصـــاءات األداء وحيـــددان املعضالت، يشـــّكالن عنصرًا آخر مـــن عناصر مراقبة القائـــم باملقابلة. 
وبرامج إعادة املقابالت واملشاهدات امليدانية جترى بقصد تقيـيم أداء آحاد القائمني باملقابالت. وجترى 
املشـــاهدات امليدانية باســـتخدام قوائم ترميز شاملة أو أدلة مشاهدين مفّصلة يراجع فيها املشرف مدى 
اتباع اإلجراءات على حنو ســـليم. وعلى ســـبيل املثال فاملشـــاهدة ميكن أن تشمل مظهر القائم باملقابلة 
وســـلوكه والتعريف بنفسه واالستقصاء والطريقة اليت توجه هبا األسئلة واإلجابات املسجلة واستخدام 
بطاقـــات العرض واالختبارات احليادية واالســـتخدام الســـليم لدليل القائمـــني باملقابالت. ويف حاالت 
أخرى ميكن تســـجيل أشـــرطة )إما مسعية مرئية وإما مسعية فقط( وترميز ســـلوك القائم باملقابلة وحتليله 

)ليـرغ وكاسرزيك، 1991(.
ومن الطرق األخرى للحد من تأثري تباين القائم باملقابلة ختفيض متوسط عبء العمل؛   - 35
غري أن هذا يفترض توافر قائمني باملقابالت إضافيـني باجلودة نفسها. ويناقش غروفز وماغياليف )1986( 
عبء العمل األمثل للقائم باملقابله باعتباره دالة لتعيـني القائم باملقابلة وتكاليف تدريـبه وتكاليف املقابالت 
وحجم الترابط بني القائمني باملقابالت. وملا كان الترابط بني القائمني باملقابالت يتباين بني اإلحصاءات 

يف االستقصاء الواحد، كان من الصعب جدًا تأكيد ما يشّكل عبء العمل األمثل.
وميكـــن التقليـــل من تأثري القائم باملقابلة عن طريق تاليف مشـــاكل تصميم االســـتبيان   - 36
وبإصـــدار تعليمـــات وتعاريف واضحة وخالية مـــن اللبس، وبتدريـب القائمـــني باملقابالت على اتباع 
التعليمات، وتقليل االعتماد على املهارات املتغرية للقائمني باملقابالت إىل أدىن حد فيما يتعلق باحلصول 

على اإلجابات.

تأثريات املستجيـب  - 4
ميكن للمســـتجيـبـني أن يســـهموا يف األخطاء يف القياس بعدم تقدميهم إجابات دقيقة.   - 37
ويالحظ غروفز )1989( النماذج التقليدية لعملية املقابالت )خان وكانيل، 1957( واملنظور العلمي 
العليم بشأن الردود على االستقصاء. وحيدد هاسيت وكارلستون )1980( مخس مراحل متتابعة لصياغة 

وتقدمي األجوبة من املستجيـبـني لالستقصاء:
ترميز املعلومات، وهو ينطوي على عملية تكوين ذكريات أو االحتفاظ مبعارف.  •

فهم أســـئلة االستقصاء، وهو يتضمن املعرفة بألفاظ وعبارات االستبيان وكذلك بانطباع   •
املســـتجيـب حنو الغرض من االستقصاء، وســـياق وشكل السؤال، وسلوك القائم باملقابلة 

عند توجيه السؤال.
اســـتعادة املعلومات من الذاكرة، وهي تتضمن حماولة املســـتجيـب البحث يف ذاكرته عن   •

املعلومات املناسبة.
احلكـــم علـــى اإلجابة الصحيحة، وهو يتضمن اختيار املســـتجيـب اإلجابات البديلة على   •

السؤال القائم على معلومات مسترجعة.
تواصل االســـتجابة، وهو يتضمن التأثريات على دقة اإلبالغ بعد أن يســـتعيد املستجيـب   •

املعلومات املناسبة وقدرته على النطق باإلجابة.
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والكثري من جوانب عملية االستقصاء يؤثر على نوعية إجابات املستجيـب املنبثقة عن   - 38
هذه العملية اخلمسية املراحل. ومن أمثلة العوامل اليت تؤثر يف تأثري املستجيـب ما يلي.

قواعد املستجيـب
إن قواعـــد املســـتجيـب اليت حتـــدد أهلية املعايـري املســـتخدمة يف حتديد الشـــخص )أو   - 39
األشـــخاص( الذي يرد على االســـتبيان تؤدى دورًا هامًا يف عملية االســـتجابة. فإذا مجع االســـتقصاء 
معلومات عن أسر معيشية قد تتباين معرفة اإلجابات على األسئلة، فيما بني املجيـبـني املؤهلني املختلفني 
يف األســـرة املعيشية. واالستقصاءات اليت جتمع املعلومات من أفراد داخل عينات من األسر املعيشية قد 
تستخدم اإلبالغ الذايت أو اإلبالغ بالوكالة. وتتباين الفوارق بني اإلبالغ الذايت مقابل اإلبالغ بالوكالة 
حسب املوضوع )مثل أن يكون اإلبالغ الذايت أفضل يف استقصاءات السلوك(. وتصف األمم املتحدة 
)1980( نتائـــج اختبـــار جتريـيب لتأثريات اإلجابـــة بالوكالة على بنود دميغرافية لالســـتقصاء الدميغرايف 
التركـــي. ويعرض بلـــري ومينون وبيكارت )1991( اســـتعراضًا للكتابات عن البحـــوث اجلارية على 

اإلبالغ الذايت مقابل اإلبالغ بالوكالة.

األسئلة
قد تؤثر صياغة وتعقيدات السؤال وتصميم االستبيان على كيفية ومدى فهم املستجيـب   - 40
للسؤال )انظر الفرع باء - 1 لالطالع على مزيد من التفاصيل(. فاستعداد املستجيـب لتقدمي إجابات 
صحيحة يتأثر بأنواع األسئلة املوجهة، وصعوبة املهمة يف حتديد اإلجابات، وبرأي املستجيـب يف التقبل 

االجتماعي لإلجابات.

املقابالت
ميكـــن أن تؤثر التلميحات املرئية )مثـــل العمر ونوع اجلنس وامللبس وتعبريات الوجه(   - 41

وكذلك التلميحات السمعية )مثل نغمة الصوت وسرعته ونراته( على فهم املستجيـب للسؤال.

فترة التذكر
يقلـــل الوقت عمومًا من القدرة على اســـتعادة وقائع أو أحـــداث. والذاكرة تضمحل   - 42
فينتج عنها مزيد من صعوبات تذكر املســـتجيـب ألي نشـــاط حينما متر فترة مقابلة طويلة بني احلدث 
واالســـتقصاء. وعلى ســـبيل املثال يف االستقصاء العاملي للخصوبة، كان من السهل حتديد تواريخ امليالد 
احلديثـــة بدقـــة أكثـــر من املواليد الذيـــن مر عليهم زمن طويل )ســـينغ، 1987(. وقد يســـعى مصممو 
االستقصاء إىل فترات تذكر تقلل من جمموع متوسط مربع األخطاء من حيث أخطاء العينة واحتماالت 
التحيز؛ وعلى ســـبيل املثال فقد وجد هوانغ )1993( أن الزيادة يف الدقة املتحصل عليها بزيادة حجم 
العينة والتغيـري من الفترة املرجعية ذات األربعة أشـــهر للفترة املرجعية ذات الســـتة أشـــهر ال تعوض عن 
الزيادة يف التحيز من فقد التذكر. ويناقش ايزهناور وماثيوفتس ومورغانستاين )1991( استخدام معينات 
الذاكـــرة )على ســـبيل املثال التقوميات واخلرائط واملفكـــرات( يف احلد من حتيز التذكر. ويفيد ماثيوفتس 

)2000( عن نتائج حتليل خيتر فرضية أن جودة التقارير رجعية األثر هي دالة لطول فترة التذكر.

التداخل
حيدث التداخل عندما يفيد املســـتجيـب عن حدث بأنه يف الفترة املرجعية بينما يكون   - 43
قد وقع بالفعل خارج تلك الفترة. والتقنيات امللزمة )مثل إجراء مقابلة أّولية ال لشئ إال لتحديد تاريخ 
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مرجعي أو استخدام تاريخ مهم أو حدث مهم باعتباره بداية لفترة مرجعية( ميكن استخدامها يف احلد 
من تأثريات التداخل )نيتر وفاكسرغ، 1964(.

استقصاءات الفرق/االستقصاءات الطولية
تســـهم عوامل إضافية تتعلق باملســـتفيد يف أخطاء االستقصاء يف استقصاءات الفرق أو   - 44
االستقصاءات الطولية. فأواًل، قد حتدث مقايـيس زائفة للتغيـري حني جييـب املستجيـب بإجابات خمتلفة 
على األسئلة نفسها أو أسئلة مماثلة يف وقتني خمتلفني وتكون اإلجابات بسبب تغري عشوائي يف اإلجابة 
على األســـئلة الواحدة بداًل من التغيـري الفعلي. ويقّدم كالتون ومكميالن وكاسرزيك )1986( أمثلة 
خلطـــأ القياس يف موجات متعاقبة من االســـتقصاءات الطولية. ويذكـــرون يف هذا الصدد العمر والعرق 
ونوع اجلنس والصناعة واملهنة باعتبارها متغريات حيث لوحظت أخطاء قياس يف اســـتقصاء الواليات 
املتحدة للدخل واملشاركة يف الرامج. ويناقش استقصاء الواليات املتحدة للدخل والصورة العامة لنوعية 
املشاركة يف الرامج، هذه املسألة وقضايا أخطاء القياس األخرى املحددة يف االستقصاء )مكتب األمم 
املتحدة لتعداد الســـكان، 1998(. وتستطيع تقنيات املقابالت التابعة، اليت تستخدم فيها االستجابات 
من املقابالت السابقة يف املقابلة اجلارية، أن تقلل من وقوع التغيـريات الزائفة. ووجد هيل )1994( أن 
املقابالت التابعة أسفرت عن حتسن صاف يف قياسات التغيـري يف املهنة وصناعة التوظيف، ولكن ميكن 
أن ينقصها أيضًا تقارير التغيـري احلقيقي ولذا فاالنتقائية يف اســـتخدامها ضرورية. ويستعرض ماثيوفتس 
وماكجوناغل )2000( املمارسات الراهنة يف بيئة املقابالت مبساعدة احلاسوب وكذلك األدلة العملية 

على تأثري املقابالت التابعة على جودة البيانات.
وهتيئـــة األفرقـــة أو حتيز “الزمن يف العينة” مصدر حمتمل آخر للخطأ يف اســـتقصاءات   - 45
األفرقة. وتشـــري التهيئة إىل التغيـري يف حدوث االســـتجابة حينما يكون املستجيـب سبق إجراء مقابالت 
معه مرة أو أكثر. وقد حبث ولتمان وبوشـــري )1977( يف التحيز الزمين يف العينة من أجل اســـتقصاء 
الواليات املتحدة الوطين لضحايا اجلرائم، قارن تقارير الضحايا من األفراد بدرجات متفاوتة من خرات 
األفرقة )أي عدد املقابالت السابقة( الذين سبقت مقابلتهم يف الشهر نفسه. وقد وجد معّدالت هبوط 
عمومًا يف الضحايا املبّلغ عنهم مع تزايد عدد املقابالت الســـابقة. كذلك يناقش كالتون وكاســـرزيك 

وماكميالن )1989( هذا املصدر من مصادر اخلطأ.

النهج املتبعة إزاء تكمية أخطاء القياس جيم - 
هناك عدة هنج عامة متبعة إزاء تكمية أخطاء القياس. ولدراســـة حتيزات القياس ميكن   - 46
إجراء معاجلات خمتلفة، مثل االســـتبيانات البديلة أو األســـئلة البديلة أو اتباع أســـلوب خمتلف يف مجع 
البيانـــات وذلك الختيار عينات فرعية عشـــوائيًا من عينة االســـتقصاء الكاملة. وميكن دراســـة أخطاء 
القيـــاس يف بيئـــات نوعية مثل التركيز على فئات أو خمترات حبوث عليمة. ومثة هنج آخر يتضمن تكرار 
القياســـات علـــى وحدة العينة كاليت جتـــرى يف برنامج إلعادة املقابالت يف االســـتقصاء. وأخريًا هناك 
“دراســـات مراجعة الســـجالت” اليت تقارن فيها االســـتجابات لالســـتقصاء بالبيانات األكثر دقة من 

مصدر آخر لتقدير أخطاء القياس. وترد مناقشة هذه النهج فيما يلي.

التجارب العشوائية  - 1
التجربة العشوائية هي طريقة تستخدم كثريًا لتقدير أخطاء القياس. وقد أشار الباحثون   - 47
يف جمال االستقصاءات إىل هذه الطريقة بأمساء متنوعة من قبيل العينات املتداخلة، وجتارب تقسيم العينة، 
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وجتارب تقسيم األفرقة، وجتارب توصيف العينة العشوائية، وجتارب تقسيم االقتراع. وجترى عالجات 
خمتلفة تتعلق بقياس أخطاء حمددة على عينات فرعية عشـــوائية من تصميم مطابق. ولدراســـة األخطاء 
املتغـــرية فـــإن الكثري من الكيانـــات املختلفة اليت يعتقـــد أهنا مصدر اخلطأ تدرج وتقارن )وعلى ســـبيل 
املثال كثري من القائمني باملقابالت املختلفني لتقديرات تباين القائمني باملقابالت(. ولدراســـة التحيزات 
تقارن عادة معاجلتان أو ثالثة معاجلات فقط )وعلى ســـبيل املثال أســـلوبان خمتلفان جلمع البيانات(، مع 
اعتبار إحدى الطرائق هي الطريقة املفضلة. وغالبًا ما تشـــمل االختبارات امليدانية اليت جترى قبل إجراء 

االستقصاء جتارب عشوائية لتقيـيم الطرائق واإلجراءات واالستبيانات البديلة.
وعلى ســـبيل املثال ميكن اســـتخدام التجربة العشـــوائية يف اختبار أثر طول االستبيان.   - 48
فتخصـــص وحدات العينة عشـــوائيًا لفئـــة أو فئتني، فئة تتلقـــى نصًا “موجزًا” لألســـئلة وتتلقى الفئة 
األخرى نصًا “طوياًل”. وبافتراض وجود مصدر بيانات مســـتقل ميكن حينئذ مقارنة االستجابات من 
كل فئـــة بالتقديـــرات من مصدر البيانات، والذي يفترض أن يكون دقيقًا وموثوقًا. وباملثل ميكن تقدير 
آثار ترتيـب األسئلة بعكس ترتيـب جمموعة األسئلة يف استبيان مناوب يدار على عينات عشوائية. وقد 
استخدمت هذه الطريقة يف استقصاء يف اجلمهورية الدومينيكية، أجرى يف إطار برنامج االستقصاءات 
الدميغرافية العاملية؛ واســـتخدم االســـتبيان األساسي لثلثي العينة واستخدم اســـتبيان جتريـيب لثلث العينة. 
وكان اهلدف هو حتديد اختالفات االســـتجابات النامجة عن إدارة جمموعتني من األســـئلة )ويســـتوف 

وغولدمان ومورينو، 1990(.

طرائق البحوث العليمة  - 2
طرأت زيادة ســـريعة خالل األعوام العشـــرين املاضية على اســـتخدام طرائق البحث   - 49
العليمـــة للحـــد من أخطاء القياس. واســـتخدمت هذه الطرائق يف البدايـــة للحصول على فكر ثاقب يف 
عمليات تفكري املســـتجيـبـني، ولكن اســـتخدامها يتزايد لتكملة االختبارات امليدانية التقليدية )شوارتز 
وســـودمان، 1996؛ وســـودمان وبرادبرين وشوارتز، 1996(. فاملســـتجيـبون يقّدمون معلومات إىل 
مصمم االستبيان عن كيفية تفسريهم لبنود االستبيان. وهذا النهج كثيف العمالة مكلف لكل مستجيـب؛ 
وعلى هذا جترى اختبارات عليمة على عينات صغرية. وإحدى نقاط الضعف يف املقابالت العليمة هي 
أهنا جترى على عينات صغرية غري عشوائية. فيتعني على مصمم االستبيان أن يسّلم بأن النتائج تكشف 

عن مشاكل حمتملة ولكنها ليست بالضرورة متثيلية للمستجيـبـني املحتملني لالستقصاء.
وتعتمـــد الطرائق األكثر اســـتخدامًا على بروتوكوالت شـــفوية )ويليس ورويســـتون   - 50
وبيتشـــيين، 1991(. فيطلب من املســـتجيـبـني استكمال مشروع االســـتبيان ووصف كيفية تفسريهم 
لـــكل بنـــد. ويفتش القائـــم باملقابلة عن كلمات معينة أو تعاريف أو أمنـــاط ختطي أو عناصر أخرى يف 
االســـتبيان يود احلصول على تغذية مرتدة حمددة بشأهنا من املستجيـب. ويطلب إىل املستجيـبـني حتديد 
أي شئ غري واضح بالنسبة هلم. وقد يطلب إىل املستجيـبـني أن يفعلوا ذلك أثناء استكماهلم لالستبيان 
)“التفكري املتزامن بصوت عال”( أو يف جلســـة إعالمية بعد ذلك )“التفكري الرجعي بصوت عال”(. 
وميكن أن يضيف املصمم سرات للتحقق من وضوح البنود والعناصر املختلفة يف االستبيان يف مقابالت 
الحقة. وميزة هذه التقنية أهنا ال ختضع لتحيز يفرضه القائم باملقابلة. أما العيـب فهو أهنا ال تؤيت مثارها 

مع املجيـبـني غري املسترحيني أو غري املعتادين على التصريح بأفكارهم )ويليس، 1994(.
ومثـــة تقنية ذات صلة تتضمن توجيه القائم باملقابلة أســـئلة إىل املســـتجيـب عن بعض   - 51
مالمح األســـئلة عقب إكمال املســـتجيـب لبند ما مباشـــرة )نولني وشاندلر، 1996(. وهذا النهج أقل 
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اعتمادًا على مســـتوى راحة ومهارة املســـتجيـب فيما يتعلق بالتصريح بأفكاره، ولكنه يقصر التحقيق 
على البنود اليت يراها مصمم االســـتقصاء موضوعًا للتســـاؤل. كذلك ميكن أن يدخل هذا النهج حتيزًا 
للقائم باملقابلة إذ أن عمليات الســـر تعتمد على القائم باملقابلة. وبقدر اختالف هنج الســـر عن إجراء 

املقابلة فإن البعض يعتره اصطناعيًا )ويليس، 1994(.
وهناك هنج أخرى تسمح للمستجيـب بإكمال مستندات االستقصاء مع إجراء استبيان   - 52
بـــني الفئـــات حمط التركيز. فالفئات حمط التركيـــز توفر ميزة التفاعل بني أفـــراد الفئة مما قد يفضي إىل 

استكشاف جماالت قد ال يتم التطرق إليها يف املقابالت الفردية.
وعقـــد اجتماعـــات ألفرقة خراء، فريق صغري من اخلراء يدعون إىل انتقاد االســـتبيان،   - 53
ميكن أن يكون طريقة فّعالة لتحديد املشاكل يف االستبيان )شايا وبلري، 1996(. فيتلقى حمترفو تصميم 
االستبيانات و/أو املهنيون يف هذا املوضوع، االستبيان قبل عدة أيام من االجتماع مع مصممي االستبيان. 

ويف اجتماع الفريق يستعرض األفراد االستبيان ويعلقون عليه على أساس كل سؤال على حدة.
ولقـــد أصبحت طرائـــق البحث العليمة تســـتخدم اآلن على نطاق واســـع يف تصميم   - 54
االستبيانات واحلد من أخطاء القياس يف االستقصاءات يف البلدان املتقّدمة. ويلخص سودمان وبرادبرين 
وشوارتز )1996( النتائج الرئيسية املتعلقة مبنهجية االستقصاء. ويناقش تاكر )1997( قضايا املنهجية 

يف تطبيق السيكولوجية العليمة على حبوث االستقصاءات.

دراسات إعادة املقابالت  - 3
املقابلة املعادة - وهي تكرار قياس الوحدة الواحدة يف أي مقابلة لالســـتقصاء - هي   - 55
مقابلـــة توجه أســـئلة املقابلـــة األصلية )أو جمموعة فرعية منها(. واملقابـــالت املعادة جترى عادة مع عينة 
فرعية صغرية )تكون عادة حنو 5 يف املائة( من وحدات عينة االســـتقصاء. وجترى إعادة املقابلة لغرض 

أو أكثر من األغراض التالية:
حتديد القائمني باملقابالت الذين يزيفون البيانات  •

حتديد القائمني باملقابالت الذين يسيئون فهم اإلجراءات وحيتاجون إىل تدريـب عالجي  •
تقدير تباين اإلجابات البسيط  •

تقدير حتيزات األجوبة  •
ويوفـــر الغرضـــان األوالن معلومـــات عن أخطاء القيـــاس النامجة عن تأثـــريات القائم   - 56
باملقابلـــة. ويوفر الغرضان األخريان معلومات عن أخطاء القياس النامجة عن اآلثار املشـــتركة للمصادر 

األربعة مجيعها )وهي القائم باملقابلة واالستبيان واملستجيـب وأسلوب مجع البيانات(.
وترد أدناه شـــروط التصميم املحـــددة لكل من األنواع األربعة مـــن املقابالت املعادة   - 57
[انظـــر فورمسان وشـــراينر )1991(]. وعـــالوة على ذلك فإننا نعرض هنا بعـــض طرائق حتليل بيانات 

املقابالت املعادة مع أوجه القصور يف النتائج.

إعادة املقابلة لتزييف القائم باملقابلة للبيانات
قد يزيف القائمون باملقابالت نتائج االســـتقصاء بعدة طرق؛ فعلي ســـبيل املثال ميكن   - 58
للقائـــم باملقابلـــة أن يؤلـــف إجابات لبعض أو جلميع األســـئلة، أو ميكن للقائـــم باملقابلة أن يتعمد عدم 
اتباع إجراءات االســـتقصاء. ولكشف حــدوث تزيـيف تســـحب عينة املقابالت املعادة ويشرف على 



 أخطاء القياس يف استقصاءات األسر املعيشية:
املصـــادر والقيـــاس

171

إعادة املقابالت عمومًا موظفون إشـــرافيون. وميكن حســـاب معّدل التزيـيف، الذي حيدد بأنه نســـبة 
القائمني باملقابالت املزيفني للمقابالت الذين يتم اكتشافهم يف إعـادة املقابالت بسبب التزيـيف. ويفيد 
شـــاينر وبيين ونيوبروه )1988( عن نســـبة 0.4 يف املائة يف اســـتقصاء الســـكان اجلاري يف الواليات 
املتحـــدة و 0.4 يف املائة يف اســـتقصاء الواليـــات املتحدة القومي لضحايا اجلرائـــم و 6.5 يف املائة يف 
استقصاء مدينة نيويورك لإلسكان والشواغر، وهي اليت جيريها مجيعها مكتب الواليات املتحدة لتعداد 

السكان.

إعادة املقابلة لتقيـيم القائم باملقابلة
برامج إعادة املقابالت اليت حتدد القائمني باملقابالت ذوي مستويات األداء غري املقبول   - 59
تســـمى إعـــادات املقابالت لتقيـيم القائم باملقابـــالت. والغرض منها حتديد القائمـــني باملقابالت الذين 
يسيئون فهم إجراءات االستقصاء، واستهدافهم ملزيد من التدريـب. ومعظم مالمح التصميم هلذا النوع 
مـــن إعـــادة املقابالت متاثل متامًا مالمح إعادة املقابلة بســـبب التزيـيف. وقد تســـتخدم جداول حدود 
التســـامح على أســـاس نظرية مراقبة اجلودة اإلحصائية، لتحديد ما إذا كان عدد االختالفات يف إعادة 
املقابلـــة بعد التســـوية يتجاوز حدًا مقبواًل معينـًا. وتســـتخدم برامج إعـــادة املقابلة يف مكتب الواليات 
املتحدة لتعداد الســـكان مســـتويات تســـامـح يف اجلـودة مقبولـة تتراوح بني 6 و 10 يف املائة )فورمسان 

وشراينر، 1991(.

إعادة املقابلة لتباين االستجابات البسيط
إعادة املقابلة لتباين االستجابات البسيط هي تكرار مستقل إلجراءات املقابلة األصلية.   - 60
فتكـــرر مجيع املبادئ التوجيهيـــة واإلجراءات والعمليات اخلاصة باملقابلة األصليـــة يف إعادة املقابلة إىل 
أكمل حد ممكن. وعينة إعادة املقابلة هي عينة فرعية متثيلية لتصميم العينة األصلي. ويستخدم يف إعادة 
العينة القائمون باملقابالت وأسلوب مجع العينات وقواعد املستجيـبـني واستبيانات املقابلة األصلية. ومن 
الناحية العملية ال تتبع دائمًا تلك االفتراضات؛ وعلى ســـبيل املثال فإذا كان االســـتبيان األصلي أطول 
مما ينبغي تســـتخدم جمموعة فرعية من اســـتبيانات املقابلة األصلية. والفروق بني املقابلة األصلية وإعادة 

املقابلة ال تتم تسويتها.
واإلحصائية املقّدرة من إعادة مقابلة لتباين االســـتجابات البســـيط هي املعّدل اإلمجايل   - 61
للفرق (GDR)، وهو متوسط مربع الفرق بني االستجابات يف املقابلة األصلية واالستجابات يف إعادة 
املقابلة. وبقســـمة املعّدل اإلمجايل للفرق على 2 حنصل على تقدير غري متحيز لتباين االستجابة البسيط 
(SRV). وبالنسبة للخصائص اليت هلا ناجتان حمتمالن، يكون معّدل الفرق اإلمجايل مساويًا للنسبة املئوية 
للحاالت اليت اختلفت فيها االستجابات يف املقابلة األصلية عنها يف إعادة املقابلة. ويضع بريك وريدزو 

وفرينيمونت )1997( قواعد عامة لتفسري تباين االستجابات مقيسًا مبعّدل الفرق اإلمجايل.
وهناك إحصائية أخرى هي املؤشـــر الدليلي لعدم التســـاوق (IOI)، الذي يقيس نسبة   - 62

تباين جمموع السكان بالنسبة إىل تباين االستجابات البسيط. ومن مث،

IOI GDR
s s

=
+1

2
2
2

s2 هي تباين العينة يف إعادة املقابلة.
2 s1 هي تباين العينة يف املقابلة األصلية و 

2 حيث 
وكثريًا ما تفسر قيمة املؤشر الدليلي لعدم التساوق على النحو التايل:  - 63
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املؤشر الدليلي لعدم التساوق األقل من 20 هو تباين االستجابة النسيب املنخفض  •
املؤشر الدليلي لعدم التساوق بني 20 و 50 هو تباين االستجابة النسيب املعتدل  •

املؤشر الدليلي لعدم التساوق الذي يزيد عن 50 هو تباين االستجابة النسيب العايل.  •
وقياسات تباين االستجابة، املعّدل اإلمجايل للفرق واملؤشر الدليلي لعدم التساوق تزود   - 64
مســـتخدم البيانات مبعلومات عن موثوقية وتســـاوق اســـتجابة أسئلة االســـتقصاء. ومن أمثلة استخدام 
املعّدل اإلمجايل للفرق واملؤشر الدليلي لعدم التساوق ملتغريات خمتارة من استقصاء اخلصوبة يف بريو ما 
يرد يف اســـتقصاءات األمم املتحدة )1982( بشـــأن األخطاء غري أخطاء املعاينة يف استقصاءات األسر 
املعيشية. ويف إطار املرحلة الثانية من برنامج االستقصاءات الدميغرافية والصحية نفذ يف باكستان برنامج 
إلعادة املقابالت لتقدير اتســـاق االســـتجابات على الصعيد الوطين، على عينة فرعية من النساء أجريت 
معهن مقابالت يف االســـتقصاء الرئيســـي )كورتيس وأرنولد، 1994(. ويصف ويستوف وغولدمان 
ومورينو )1990( دراسة إلعادة املقابالت أجريت يف إطار برنامج االستقصاءات الدميغرافية والصحية 
يف اجلمهورية الدومينيكية، وبوجه خاص بســـبب احلاجة إىل اعتماد عدة حلول وســـط مثل قصر إعادة 
املقابالت على مناطق جغرافية قليلة وجمموعة فرعية من السكان املستهدفني. ويرد وصف الستقصاءات 
إعادة املقابالت يف اهلند، اليت أجريت هبدف تباين االستجابات، يف مكتب الواليات املتحدة إلحصاءات 

السكان )1985(، الذي يـبحث يف إجراءات تقيـيم تعداد السكان.
ويصف فايندت وشراينر وبوشريي )1997( جهود استقصاء دوري الستمرار حتسني   - 65
االســـتبيانات تســـتخدم برناجمًا إلعادة املقابالت. فعندما توجد يف األسئلة معّدالت عيوب كبرية مثلما 
حدد يف إعادة املقابالت، ميكن اســـتهالل حبوث لتحسني االستبيان باستخدام طرائق حبث عليمة. وقد 
حتدد هذه الطرائق سبب املشاكل وتقترح احللول املمكنة. وخالل اجلولة التالية من مقابالت االستقصاء 
ميكن إجراء إعادة مقابلة بشـــأن األســـئلة املنقحة لتحديد مدى حتقق حتســـينات موثوقة. مث تكرر هذه 

العملية بالنسبة لبقية املسائل املعضلة.

إعادة املقابلة لتحيز االستجابة
هتدف إعادة املقابلة بقصد قياس حتيز االستجابة إىل احلصول على االستجابات احلقيقية   - 66
والصحيحة لعينة فرعية متثيلية من تصميم العينة األصلية. وللحصول على إجابات صحيحة يستخدم أكثر 
القائمني باملقابالت واملشرفني خرة. وفضاًل عن هذا فإما أن يكون املستجيـب يف إعادة املقابلة املستخدم 
هو أكثر املستجيـبـني معرفة وإما أن جييـب أفراد األسرة املعيشية عن األسئلة بأنفسهم. وتستخدم أسئلة 
املقابلة األصلية يف إعادة املقابلة، توفق الفروق بني اإلجابتني مع املســـتجيـب إلقرار “احلقيقة”. وهناك 
هنج آخر يستخدم سلسلة من أسئلة السر لتحل حمل األسئلة األصلية سعيًا إىل احلصول على استجابات 
دقيقة مث التوفيق بني االختالفات مع املستجيـب. ولالطالع على مناقشة الستقصاءات إعادة املقابلة اليت 
جترى هبدف احلصول على تقديرات لتحيز االســـتجابة، انظر التقرير الذي يصف إجراءات تقيـيم تعداد 

السكان الصادر عن مكتب الواليات املتحدة لتعداد السكان )1985(.
والتوفيق بقصد إقرار احلقيقة به أوجه قصور بالفعل. فقد يـبّلغ املســـتجيـبون عن علم   - 67
معلومـــات زائفة ويســـتمرون يف تقدمي هذه املعلومات يف املقابلـــة األصلية وإعادة املقابلة حىت أن إعادة 
املقابلة للتوفيق لن تسفر عن تقديرات “حقيقية”. ويف دراسة جلودة بيانات إعادة املقابلة يف استقصاء 
الواليات املتحدة اجلاري للســـكان، قرر بيمر وفورمسان )1992( أن نســـبة تصل إىل 50 يف املائة من 

األخطاء يف املقابلة األصلية مل تكتشف يف املقابلة املعادة.
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ويقدر حتيز االســـتجابة حبســـاب معّدل الفرق الصايف (NDR)، ومتوســـط الفرق بني   - 68
االســـتجابة للمقابلة األصلية واالستجابة إلعادة املقابلة بالتوفيق املفترض أهنا متثل اإلجابة “احلقيقية”. 

ويف هذه احلالة،

NDR
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حيث n هي حجم عينة إعادة املقابلة؛ و yo هي االستجابة يف املقابلة األصلية؛ و yT هي االستجابة يف 
إعادة املقابلة بعد التوفيق املفترض أن تكون استجابة حقيقية.

ويوفر معّدل الفرق الصايف معلومات عن دقة أي ســـؤال يف االســـتقصاء وكذلك حيدد   - 69
األسئلة اليت تعطي نتائج متحيزة. ويتعني النظر يف وجود هذا التحيز عند حتليل البيانات وتفسري النتائج. 
وقد استخدم بريك وآخرون )1996( إعادة مقابالت مكثفة للحصول على فهم أفضل ملنظور وأسباب 
املســـتجيـبـني إلجاباهتم، مما يفضي إىل تقديرات لتحيز االســـتجابة. ولئن كان املؤلفون يعملون مع عينة 
صغـــرية فهـــم قد خلصـــوا إىل أن يف الطريقة احتمال لكشـــف وقياس التحيزات. فاســـتنبطت تقديرات 

بتحيزات مصححة تبني التأثريات املحتملة على التقديرات حني تتوافر قياسات للتحيز.

دراسات مراجعة السجالت  - 4
تقارن أي دراسة ملراجعة السجالت استجابات االستقصاء حلاالت عينة فردية بالقيم   - 70
املتحصـــل عليها من مصـــدر خارجي، يفترض عمومًا أن يتضمن القيم احلقيقية ملتغريات االســـتقصاء. 
وتســـتخدم تلك الدراســـات يف تقدير حتيز االســـتجابة الناجم عن اآلثار املجمعة مـــن املصادر األربعة 

ألخطاء القياس )القائم باملقابلة واالستبيان واملستجيـب وأسلوب مجع البيانات(.
ويصف غروفز )1989( األنواع الثالثة من تصميمات دراسة مراجعة السجالت:  - 71

املراجعة العكسية للسجالت  •
املراجعة األمامية للسجالت  •

مراجعة التصميم الكامل للسجالت  •
ففي دراســـة املراجعة العكســـية للســـجالت، ختتار عينة االســـتقصاء من مصدر لديه   - 72
بيانات دقيقة عن خصائص الدراسة اهلامة. وحينئذ يستند تقدير حتيز االستجابة إىل مقارنة االستجابات 

يف االستقصاء مبصدر البيانات الدقيق.
وغالبًا ما يكون مصدر الســـجل قوائم بوحدات )أسر معيشية أو أشخاص( خبصائص   - 73
معينة، كأولئك الذين يتلقون شكاًل معينًا من أشكال املعونة احلكومية. ويف هذه احلالة ال تقيس دراسة 
مراجعة الســـجالت العكســـية أخطاء املغـــاالة يف اإلبالغ )أي إبالغ الوحدات عن خصائص ليســـت 
مضطرة لإلبالغ عنها(. فهذه الدراســـات ال ميكن أن تقيس إال نســـبة سجالت مصدر العينة اليت تبّلغ 
بشكل صحيح أو غري صحيح عن اخلصائص. وعلى سبيل املثال فإن دراسة مراجعة السجالت العكسية 
كانـــت تتم بإدارة الواليات املتحدة للمســـاعدة يف إنفاذ القوانني )1972( لتقيـيم األخطاء يف اإلبالغ 
عن الضحايا. فكانت سجالت إدارة الشرطة تعاين ويتم االتصال بالضحية املسجل. وخالل مقابالت 

االستقصاء أفاد الضحايا عن 74 يف املائة من اجلرائم املعروفة من سجالت إدارة الشرطة.
ويف دراســـة للمراجعة األمامية للســـجالت، مت البحث يف نظم الســـجالت اخلارجية   - 74
املحتوية على معلومات دقيقة عن املســـتجيـبـني لالســـتقصاء، بعـــد أن مت احلصول على اإلجابات على 
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االســـتقصاء. وتستند تقديرات حتيز االســـتجابة إىل مقارنة لالستجابات لالستقصاء بالقيم املوجودة يف 
نظم الســـجالت. وتتيح دراســـات املراجعة األمامية للســـجالت فرصة قياس املبالغة يف اإلبالغ. ومن 
الصعوبات يف هذه األنواع من الدراســـات أهنا تتطلب االتصال بوكاالت حفظ الســـجالت واحلصول 
على إذن من املســـتجيـبـني للحصول على هذه املعلومات. ولو تبني من االســـتجابات لالســـتقصاء أن 
الوحـــدة ليـــس هبا خصائص معينة، قد يصعب البحث يف نظام الســـجالت عن تلك الوحدة. ومن هنا 
فدراســـات املراجعة األمامية للســـجالت حمدودة يف قدرهتا على قياس املبالغة يف اإلبالغ. ويصف شاين 
)1994( دراســـة مراجعة السجالت األمامية ملقارنة اإلبالغ الذايت من املدرسني عن مؤهالهتم العلمية 
مع الشـــهادات الرمسية من معاهدهم. فاكتشـــف مـــن البيانات أن اإلبالغ الذايت عن أنواع وســـنوات 
احلصـــول علـــى الدرجات والتخصصات الرئيســـية كانت يف معظمها دقيقة؛ ومـــع ذلك فاإلبالغ عن 

الدورات وساعات التحصيل كان أقل دقة.
والدراســـة الكاملة التصميم ملراجعة الســـجالت جتمع بني مالمح تصميمات مراجعة   - 75
الســـجالت العكســـية واألمامية. فتختار عينة من إطار يشـــمل املجتمع كله وحتدد مواقع الســـجالت 
مـــن مجيع املصـــادر املتعلقة حباالت العينة. ونتيجة هلذا ميكن قياس األخطـــاء املتصلة باإلفراط والتفريط 
يف اإلبالغ وذلك مبقارنة االســـتجابات لالستقصاء بكل الســـجالت )أي من إطار العينة ومن املصادر 
اخلارجية( بالنســـبة للمســـتجيـبـني لالســـتقصاء. ولئن كان هذا النوع من دراسات مراجعة السجالت 
يتحاشـــى نقاط الضعف يف دراسات مراجعة السجالت العكسية واألمامية، فإنه يتطلب بالفعل وجود 
قاعدة بيانات تغطي مجيع الوحدات يف املجتمع ومجيع األحداث املقابلة لتلك الوحدات. ويقّدم ماركيز 
ومور )1990( وصفًا مفّصاًل لتصميم وحتليل دراسةكاملة ملراجعة السجالت أجريت من أجل تقدير 
أخطاء القياس يف اســـتقصاء الواليات املتحدة للدخول واملشـــاركة يف الرامج. ويف هذه الدراســـة متت 
املواءمة بني بيانات االســـتقصاء عن تلقي مبالغ من مزايا الرنامج بالنســـبة لثمانية برامج إعانات احتادية 
وبرامج واليات يف أربع واليات، مع السجالت اإلدارية للرامج نفسها. ويقّدم استقصاء صورة اجلودة 

)مكتب الواليات املتحدة لتعداد السكان، 1998( ملخصًا للتصميم والتحليل.
وتشـــترك األنواع الثالثة من دراســـات مراجعة الســـجالت يف أوجه القصور املرتبطة   - 76
بالفرضيـــات الثـــالث التالية الـــيت هي من الناحية العملية غري واقعية وليس هلـــا ما يـررها على اإلطالق 
وهي: أواًل، أن نظم السجالت خالية من أخطاء التغطية أو عدم االستجابة أو نقص البيانات؛ وثانيًا، 
أن السجالت الفردية يف هذه النظم كاملة ودقيقة وخالية من أخطاء القياس؛ وثالثًا، أن مواءمة األخطاء 
)األخطاء اليت حتدث كجزء من عملية مواءمة سجالت استقصاءات املستجيـبـني( غري موجودة أو أهنا 

يف حدها األدىن.
وميكن تقدير حتيز االســـتجابة بالنســـبة خلاصيـــة معينة عن طريق متوســـط الفرق بني   - 77

االستجابة لالستقصاء وقيمة مراجعة السجالت عن تلك اخلاصية وفقًا للمعادلة التالية:

Response Bias = −
=
∑1

n
Y Xi i

i l

n

( )

حيث n هي حجم عينة دراســـة مراجعة الســـجالت؛ و Yi = االســـتجابة لالســـتقصاء لشخص العينة 
.ith قيمة مراجعة السجالت لشخص العينة الـ = Xi و ، ith الـ

وتوفر قياســـات حتيز العينة من دراســـة ملراجعة الســـجالت معلومات عن دقة أســـئلة   - 78
االســـتقصاء وحتدد األســـئلة اليت تنتج تقديرات متحيزة. كذلك ميكن اســـتخدام هذه املقايـيس لتقيـيم 
بدائـــل خمتلف مســـات تصميم العينة مثل تصميم االســـتبيان وفتـــرات التذكر وأســـاليـب مجع البيانات 
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والتقنيات امللزمة. وعلى ســـبيل املثال فإن كتاب كاش وموس )1972( يعطي نتائج دراســـة ملراجعة 
عكســـية للسجالت يف ثالث مقاطعات يف كارولينا الشـــمالية تتعلق باإلبالغ عن حوادث السيارات. 
وأجريت املقابالت يف األســـر املعيشـــية املشتملة على أشـــخاص العينة املحددين على أهنم متورطون يف 
حوادث سيارات يف االثىن عشر شهرًا السابقة للمقابلة. وأظهرت الدراسة أنه يف حني أن 3.4 يف املائة 
فقط من احلوادث اليت وقعت خالل ثالثة شـــهور من املقابلة مل يـبّلغ عنها، فإن أكثر من 27 يف املائة 

من تلك احلوادث وقعت بني 9 و 12 شهرًا قبل املقابلة ومل يـبّلغ عنها.

دراسات تباين القائمني باملقابالت  - 5
البد لدراســـة تبايـــن القائمني باملقابـــالت أن تكون ختصيصات القائمـــني باملقابالت   - 79
عشـــوائية حبيـــث ميكن أن تعزى الفوارق يف النتائج املتحصل عليهـــا من خمتلف القائمني باملقابالت إىل 

تأثريات القائمني باملقابالت أنفسهم.
ويقـــدر تباين القائمـــني باملقابالت بتخصيص كل قائم مبقابالت ملســـتجيـبـني خمتلفني   - 80
ولكن متشـــاهبني، أي املســـتجيـبـني ذوي النعوت املتماثلة فيما يتعلق مبتغريات االستقصاء. ومن الناحية 
العملية فإن هذا التكافؤ يضمن عن طريق العشـــوائية. فتقســـم العينة إىل جمموعات فرعية عشوائية، متثل 
كل منهـــا املجتمع نفســـه وحينئذ يعمل كل قائم باملقابالت مـــع جمموعة فرعية خمتلفة من العينة. وهبذا 
التصميم جيري كل قائم مبقابالت اســـتقصاء صغريًا بكل النعوت األساســـية لالســـتقصاء الكبري ما عدا 
احلجم. ويصف أومويرتشريتاي )1982( املنهجية املتبعة يف االستقصاء العاملي للخصوبة يف قياس تباين 
االستجابة بسبب القائمني باملقابالت، ويقّدم تقديرات لتباين االستجابة يف االستقصاءات اليت اجريت 

يف بريو )1984أ( و ليسوتو )1984ب(.
ويف تصميمـــات املقابلة وجهًا لوجـــه، حتدد توزيعات القائمـــني باملقابالت املتداخلة   - 81
حتديدًا جغرافيًا لتاليف تكاليف السفر الكبرية. وتكون أحجام املناطق املخصصة كافية لعبء عمل قائم 
واحـــد باملقابالت. وحتدد األزواج من مناطق التوزيع وختصـــص ألزواج من القائمني باملقابالت. ويف 
داخل كل منطقة خمصصة خيصص لكل فرد من الزوج نصف وحدات اإلســـكان يف العينة عشـــوائيًا. 
وهكـــذا يكمـــل كل قائم باملقابلة مقابالت يف منطقتـــني خمصصتني ويعمل يف كل منطقة خمصصة اثنان 
خمتلفـــان من القائمـــني باملقابالت. ويتألف التصميم من جتربة واحـــدة )مقارنة نتائج اثنني من القائمني 
باملقابـــالت يف كل مـــن املنطقتـــني املخصصتني(، وحتاكـــي أي عدد من املرات يوجـــد فيها أزواج من 
القائمني باملقابالت. ويضرب بايلي ومور وبايالر )1978( مثاًل بتداخل القائمني باملقابالت الشخصي 

يف استقصاء الواليات املتحدة القومي لضحايا اجلرائم يف مثان مدن.

تشفري السلوك  - 6
ميكن تقيـيم أداء القائم باملقابلة، سواء يف التدريـب أو أثناء العمل، باستخدام شفرات   - 82
للســـلوك. فرياقب مراقبون مدربون عينة املقابالت ويشـــفرون جوانب املقابالت أو تســـجل عينة من 
املقابالت على أشرطة تسجيل ويتم التشفري من األشرطة. وختصص الشفرات لتسجيل األنشطة وأمناط 
الســـلوك الشـــفوية الرئيســـية للقائم باملقابالت، من قبيل توجيه األسئلة، وســـر االستخدام، وتلخيص 
اإلجابة. وعلى ســـبيل املثال ميكن أن تصنف الشـــفرات كيفية قراءة القائم باملقابلة للســـؤال، وإذا ما 
كانت األســـئلة وجهت على حنو صحيح وكامل، وما إذا كانت األســـئلة وجهت مع تغيـريات طفيفة 
أو حذف طفيف، وما إذا كان القائم باملقابلة أعاد صياغة الســـؤال بشـــكل كبري أو مل يكمل السؤال. 
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ونظام التشفري يصنف ما إذا كانت السرات وجهت املستجيـب إىل إجابة معينة، أو توسع يف تعريف 
الســـؤال أو مل يكن موجهًا، وما إذا كانت اإلجابات خلصت بدقة أو بعدم دقة، وما إذا كانت أمناط 
السلوك املختلفة األخرى مالءمة أو غري مالءمة. وتعكس النتائج املشفرة مدى استخدام القائم باملقابلة 
الطرائق اليت تدرب عليها، أي إذا كان الســـلوك “غري الصحيح” أو “غري الالئق” معرفًا بأنه الســـلوك 
الذي درب القائم باملقابلة على جتنبه. وإلرساء مستوى مرتفع من موثوقية التشفري لكل مقابلة مشفرة 

واحلفاظ على هذا املستوى ينبغي أن يقوم مشفر ثان بتشفري مستقل لعينة فرعية من املقابالت.
ونظام تشـــفري الســـلوك ميكن أن يعرف القائمني اجلدد باملقابـــالت بتقنيات إجرائهم   - 83
املقابـــالت اليت تعـــد مقبولة وتلك اليت تعد غري مقبولة، وميكن أن يفيد كأســـاس يســـتعرض القائمون 
باملقابالت واملشـــرفون مبوجبه العمل امليداين ويناقشـــون املشـــاكل املحددة بالتشفري. وعالوة على هذا 
فالنظـــام يتيـــح تقديرًا ألداء القائم باملقابلة حبيث ميكن مقارنته بأداء القائمني اآلخرين باملقابالت وبأداء 

الشخص نفسه خالل مقابالت أخرى مشفرة )كانيل ولوسون وهوزر، 1975(.
ويصف أوكســـنرغ وكانيل وبليكســـت )1996( دراسة ســـجل فيها سلوك القائم   - 84
باملقابلة على أشـــرطة وشـــّفر وحّلل بغرض حتديد مشاكل القائم باملقابلة واملستجيـب يف استقصاء عام 
1987 القومي لإلنفاق الطـبـي الذي أجرته وكالة الواليات املتحدة لبحوث وجودة الرعاية الصحية. 
وكانت الدراســـة ترمي إىل معرفة ما إذا كان الســـلوك يف املقابلة قد اختلف عن املبادئ والتقنيات اليت 
مشلها تدريـب القائمني باملقابالت. وأفاد املؤلفون بأن القائمني باملقابالت كثريًا ما مل يوجهوا األسئلة 
بصياغتها، ويف بعض األحيان كانوا يوجهون األســـئلة بطرق ميكن أن تؤثر يف االســـتجابات. ومل يسر 

القائمون باملقابالت السر الكايف، وحني فعلوا ذلك كانت السرات آمرة أو غري مالئمة.

مالحظات ختامية: أخطاء القياس دال - 
حتدث أخطاء القياس خالل عملية مجع البيانات. وقد حددت أربعة مصادر أّولية على   - 85
أهنا جزء من تلك العملية، وهذه املصادر هي: االســـتبيان، وطريقة أو أســـلوب مجع البيانات، والقائم 
باملقابلة، واملســـتجيـب. وتكمية وجـــود ومقدار نوع معني من أخطاء القياس يتطلب ختطيطًا مســـبقًا 
وتدبـــرًا عميقـــًا. فما مل جتر دراســـات صغرية احلجـــم )أي عينة حمدودة( يلزم إجراء دراســـات خاصة 
تقتضي عشـــوائية العينات الفرعية، وإعادة املقابالت، ومراجعات الســـجالت. ويف العادة يكون إجراء 
هـــذه الدراســـات مكلفًا ويتطلب وجود إحصائي لتحليـــل البيانات. غري أنه لو وجد قلق كاف من أن 
القضية قد ال حتل بصورة مرضية خالل التحضريات لالســـتقصاء أو إذا كان مصدر اخلطأ رديئًا بوجه 
خاص يف االستقصاء الذي جيري، ينبغي أن يتخذ مديرو االستقصاء خطوات لتصميم دراسات خاصة 

لتكمية مصدر اخلطأ الرئيسي أو املعضل.
وال جمال للمبالغة يف أمهية إجراء دراسات لفهم وتكمية أخطاء القياس يف أي استقصاء.   - 86
فهذا أمر حاسم للغاية إذا كانت مفاهيم االستقصاء اليت تقاس جديدة ومعّقدة. والتحليالت اليت جيريها 
املســـتخدمون تتوقف على توافر بيانات عالية اجلودة لديهم وعلى فهم طبيعة البيانات وأوجه القصور 
فيها. وتتطلب دراســـات أخطاء القياس التزامًا واضحًا من برنامج االســـتقصاء، ألن هذه الدراســـات 
مكلفة وتســـتغرق وقتًا طوياًل. غري أن هذا االلتزام ال ينتهي بتنفيذ إجراء الدراســـات. فالبد من حتليل 
الدراســـات وإبالغ النتائج حبيث يستطيع املحللون وضع تقديراهتم لتأثري أخطاء القياس على نتائجهم. 
والدراســـات اخلاصة اليت تركز على حتليالت االختبارات والتجارب وقياســـات جودة البيانات متوافرة 
منطيـــًا يف التقاريـــر املنهجية والتقنية [انظر على ســـبيل املثال التقارير املنهجيـــة والتحليلية اليت يصدرها 
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برنامــــج االســـتقصــاءات الدميغرافـية والصحـية )ســـتانتون وعبدالرحيـم وهيـــل، 1997؛ معهد تنمية 
املوارد/النظـــم الكلية إنـــك، 1990؛ وكورتيس، 1995(]. وأخريًا فإن النتائج من دراســـات أخطاء 
القياس مهمة لتحسني التوزيع امليداين املقبل لالستقصاء. وتعتمد حتسينات القياس اهلامة، إىل حد بعيد، 
على املعرفة بنتائج االســـتقصاءات الســـابقة. وتتطلب التحســـينات يف جودة بيانات االستقصاءات يف 

املستقبل التزامًا من املهنيـني يف جمال حبوث االستقصاءات.
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الفصل العاشر
ضمان اجلـودة يف االستقصاءات: املعايــري 

واملبادئ التوجيهية واإلجراءات

 ت. بديرهان أوستون، مسناث شّترجي، عبد احلي مشبال،
كريستوفر چ. ل. موّراي

*(WHS) نيابة عن املتعاونني يف االستقصاءات الصحية يف العامل 
 منظمة الصحة العاملية

 القرائن واملعلومات من أجل السياسات
جنيف، سويسرا

نبـذة خمتـصرة
جلودة االس���تقصاء أمهية قصوى لدقة وموثوقية وصالحية النتائج. فينبغي ألفرقة االس���تقصاء أن ينفذوا 
اإلجراءات املنهجية لضمان اجلودة منعًا ألي ممارسات غري مقبولة وتقلياًل لألخطاء يف مجع البيانات إىل 
أدىن حد ممكن. ولس���وف يس���اعد وضع استراتيجيات فّعالة وذات كفاءة لتحسني جودة االستقصاء، 
يف بل���وغ التوقيت املوق���وت والعايل اجلودة للبيانات وصالحية النتائ���ج. كذلك ميكن اعتبار “ضمان 
اجل���ودة” وثيق���ة تنظيمية للتنفيذ مبعاي�ري تش���غيلية حمددة س���لفًا فيما يتعلق ببنية االس���تقصاء وعملياته 
ونتائجه. وينبغي أن تتقيد أفرقة االس���تقصاء مبعاي�ري جودة واضحة وتتبع اإلجراءات املوصوفة لتحقيق 
تلك املعاي�ري. وينبغي أن تكون اإلجراءات شفافة ومراقبة بانتظام وتبّلغ بدقة كجزء من الوثائق العامة 
لتنفيذ االس���تقصاء ونتائجه. ومن املهم أيضًا قياس االس���تقصاء وتلخيصه مبؤشرات قابلة للتكمية، إىل 

احلد املمكن عمليًا.
وي�ب����ني هذا الفصل حدود هنج منتظم لبلوغ قياس���ات ضمان اجل���ودة، ويتجاوز يف ذلك آليات ضبط 
العينة. وهناك اس���تقصاء دويل كبري - هو االس���تقصاء الصحي يف العامل (WHS) تنفذه مؤسس���ات 
اس���تقصاء متعددة يف 71 بلدًا خمتلفًا - يس���تخدم ليوضح تفاصيل تطبيق برنامج كلي لضمان اجلودة. 
وكان ه���ذا االس���تقصاء قد صمم من أجل مجع بيان���ات قابلة للمقارنة لتقدير األبع���اد املختلفة للنظم 
الصحية يف البلدان املشاركة باستخدام عينات متثيلية وطنية. وتبعًا ألمهية نتائج ذلك االستقصاء نفذت 
إج���راءات صارم���ة لضمان اجلودة باس���تخدام خرباء دولي����ني اجتمعوا ليكونوا مبثابة فريق اس���تعراض 
نظ���راء خارج���ي وليدعم���وا البلدان يف حتقي���ق معاي�ري جودة متف���ق عليها عمومًا وممكن���ة التنفيذ فيما 
يتعلق مبس���ائل من قبيل: منهجية اختيار العينة، وحتقيق معّدالت اس���تجابة مقبولة، ومعاجلة النقص يف 
البيانات، وحساب مقاي�يس املوثوقية ومراجعات تساوق البيانات بني املجموعات الفرعية من السكان 

والبلدان.

املتعاونون يف االس���تقصاءات الصحية   *
يف الع���امل ت���رد أمساؤه���م بالكامل يف 
موق���ع WHS على ش���بكة اإلنترنت 

.(http://www.who.int.whs/)

املتعاونون يف االس���تقصاءات الصحية   *
يف الع���امل ت���رد أمساؤه���م بالكامل يف 
موق���ع WHS على ش���بكة اإلنترنت 

.(http://www.who.int.whs/)
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املصطلحات الرئيســـية: ضمان اجلودة، ومؤش���رات اجلودة، واس���تقصاء الصحة يف العامل، والبيانات 
الناقصة، ومعّدالت االستجابة، واملعاينة )أخذ العينات(، واملوثوقية، واملقارنة بني السكان، واملقارنات 

الدولية.

مقّدمة ألف - 
من بني الس���مات األساس���ية فيم���ا يتعلق بتصمي���م وتنفيذ أي اس���تقصاء، “جودة”   - 1
االستقصاء )لي�ربغ وآخرون، 1997(. ويف كل مبادرة جلمع البيانات، تتوقف النتائج على املدخالت؛ 
وكما يقول املثل: التوافه ال تنتج إال التوافه. وباإلضافة إىل جودة وثائق االس���تقصاء وتقنيات التحليل 
تعتمد جودة نتائج االس���تقصاء أساس���ًا على تنفيذ االس���تقصاء مبا يف ذلك الطرائق الس���ليمة للمعاينة 

واإلدارة السليمة لالستبيان.
ولبل���وغ اجلودة القص���وى ينبغي أن يتقيد كل فريق اس���تقصاء مبجموعة قياس���ية من   - 2

املبادئ التوجيهية لتنفيذ االستقصاء. وهذه املبادئ التوجيهية حتدد ما يلي:
معاي�ري اجلودة اليت يتعني التقيد هبا يف كل خطوة من خطوات االستقصاء؛ ) أ ( 

إج���راءات ضم���ان اجل���ودة اليت حتدد اإلج���راءات الواضح���ة اليت تتخ���ذ ملراقبة تنفيذ  )ب( 
االستقصاء يف البيئات الفعلية؛

تقي�يم عملية ضمان اجلودة اليت تقيس تأثري معاي�ري ضمان اجلودة على نتائج االستقصاء  )ج( 
واإلج���راءات الرامية إىل حتس���ني أمهية وكف���اءة العملية الكلية لضم���ان اجلودة )بيمر 

وآخرون، 1991(.
والغرض النهائي من املبادئ التوجيهية هو تقدمي الدعم يف جمال حتسني اجلودة بداًل من   - 3
مراجعة تنفيذ االستقصاء. وملا كان أي استقصاء هو استثمار كبري يشمل أطرافًا متعددة مع نتائج هامة 
هلا تأثري على سياس���ات الدولة، فإن من الضروري أن تكون اجلودة حمط تركيز عملي جاد. وينظر إىل 
ضمان اجلودة باعتباره عملية مستمرة طوال فترة االستقصاء ابتداء من إعداده ومعاينته حىت مرحلة مجع 
البيانات وحتليلها وحىت كتابة التقارير. كذلك هتدف املبادئ التوجيهية إىل ضمان حتسني فهم التصميم 

بني مستخدمي االستقصاء. والغرض من وضع إجراءات قياسية هو املساعدة على ضمان ما يلي:
أن يكون مجع البيانات مناسبًا ومفيدًا بالنسبة الحتياجات البلد  •

إمكاني���ة مقارنة البيان���ات داخل البلد وبني البلدان لتحديد أوجه الش���به واالختالف بني   •
السكان

اتباع التنفيذ العملي لالستقصاء بروتوكوالت مقبولة  •
أن تقل األخطاء يف مجع البيانات إىل أدىن حد ممكن  •

أن تتحسن قدرات مجع البيانات مبرور الوقت  •

معايـري اجلودة و إجراءات ضمان اجلودة بـاء - 
ضمان اجلودة حمدد )يف اإلحصاءات الكندية، 1998( بأنه أي طريقة أو إجراء جلمع   - 4
ومعاجل���ة بيانات االس���تقصاء وحتليلها مبا يهدف إىل صيانة وتعزي���ز موثوقيتها أو صالحيتها. وميكن أن 
يفه���م ضم���ان اجلودة على أن له معان متماثل���ة ومع ذلك خمتلفة. ويف هذا الفصل نس���تخدم النموذج 
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الكلي إلدارة اجلودة الذي ي�بحث يف عملية االس���تقصاء يف كل مرحلة ويس���عى لتحديد هنج ال ملجرد 
احلد من أخطاء املعاينة وعدم املعاينة بل وحتس���ني أمهية وجدوى االس���تقصاء فضاًل عن قدرة البلد على 
تنفيذ استقصاءات. ولتحقيق هذه الغاية مع احلفاظ على اجلانب العملي يستفيد هذا الفصل من معاي�ري 
جودة االس���تقصاء العاملي للصحة (WHS) وإجراءات ضمان اجلودة )منظمة الصحة العاملية، 2002( 

مشريًا إىل مجيع اخلطوات مبا فيها:
اختيار مؤسسات االستقصاء  •

املعاينة )أخذ العينات(  •
الترمجة  •

التدري�ب  •
تنفيذ االستقصاء  •

قيد البيانات/اصطياد البيانات  •
حتليل البيانات  •

مؤشرات اجلودة  •
تقارير البلدان  •

الزيارات امليدانية.  •
ويصف الش���كل عاش���رًا - 1 دورة احلياة الكاملة الس���تقصاء الصحة يف العامل مبينًا   - 5
اخلط���وات املش���ار إليها أعاله يف كل مرحلة من مراحل تنفيذ االس���تقصاء. وهت���دف املبادئ التوجيهية 
لضمان اجلودة، اليت صاغها عدد كبري من املش���اركني يف اس���تقصاء الصحة يف العامل إضافة إىل اخلرباء 
الدولي�ني، إىل حتديد أفضل املمارس���ات املمكنة لبلوغ ورصد أي استقصاء جيد النوعية. وتنطوي كل 
خطوة من خطوات تنفيذ االستقصاء على دراسة حمددة للجودة. وعلى سبيل املثال فمن املهم أن تكون 
لوثائق االس���تقصاء خواص جيدة للقياس، وأن تكون العينات متثيلية للس���كان املس���تهدفني وأن تكون 

البيانات نظيفة وكاملة.
وال تش���ّكل هذه املجموعة من اإلجراءات إال جمرد مثال لبيان “هنج ضمان اجلودة”   - 6
لتصميم وتنفيذ االس���تقصاء بوصفه عملية، ولتحس���ني ناتج االستقصاء من حيث أمهيته ودقته وتكامله 
وقابليته للمقارنة. وأي فريق استقصاء يصمم وينفذ استقصاء ميكن أن يستخدم هنجًا مماثاًل مع مراعاة 
األهداف املحددة الستقصائه وجدوى معاي�ري ضمان اجلودة املقترحة يف هذا الفصل. واألهم من ذلك 
أن يوىل اهتمام واضح للجودة وأن تكون موجهة ومراقبة يف سياق تشغيلي. وينبغي اإلبالغ عن نتائج 
عملية ضمان اجلودة من حيث الكمية باستخدام مؤشرات مناسبة يكون القياس فيها ممكنًا )مثل نسب 
املعاين���ة ومعّدالت االس���تجابة والبيانات الناقصة وموثوقية االختبار وإع���ادة االختبار يف التطبيق( ومن 

حيث النوعية وتلخيص اهليكل والعملية والناتج من االستقصاء.

التنفيذ العملي للمبادئ التوجيهية لضمان اجلودة:  جيم - 
مثال استقصاء الصحة يف العامل

لقد نفذت االس���تراتيجية الكلي���ة لضمان اجلودة، املوصوفة أعاله يف إطار اس���تقصاء   - 7
الصحة يف العامل من أجل حتسني جودة االستقصاءات. ويشمل ذلك االستقصاءات يف عدة بلدان نامية 
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يف آسيا وجنوب الصحراء يف أفريقيا. ويرمي هذا الفصل إىل استغالل معاي�ري ضمان اجلودة وإجراءاهتا 
واإلبالغ عنها كدليل ملموس. وميكن ألفرقة االس���تقصاءات األخرى أن تس���تخدم هذا املثال بقدر ما 
يتناس���ب وأغراضها. وحس���ب علمنا فإن هذا أول تطبيق على اإلطالق لالستخدام املنتظم إلجراءات 
ضم���ان اجلودة يف االس���تقصاءات الدولية، وقد وجدهتا الوكاالت املنف���ذة واملتعاونون مفيدة للغاية يف 
تنظي���م أعماهلم وإع���داد تقاريرهم. وتوحي البيان���ات األّولية بأن من املمكن كش���ف األخطاء مبكرًا 

والوقاية منها وزيادة استكمال النتائج ودقتها وكفاءهتا.
وقد اس���تغلت منظمة الصحة العاملية اس���تقصاء الصح���ة يف العامل كمنهاج حي جلمع   - 8
البيانات من أجل احلصول على املعلومات عن صحة السكان والنظم الصحية بطريقة مستمرة )أوستون 
وآخ���رون، 2003أ و 2003ب؛ وفالنت���ني وديس���يلفا وم���وراي، 2000؛ ومنظم���ة الصحة العاملية، 
2000(. ويل�يب استقصاء الصحة يف العامل احتياجات البلدان إىل نظام معلومات صحية مفّصل ومستدام 
وجيمع البيانات عن طريق االستقصاءات لقياس البارامترات األساسية لصحة السكان؛ وجيمع إجراءات 
االس���تقصاءات القياسية ووثائق استقصاءات الس���كان العامة من أجل تقدمي بيانات قابلة للمقارنة عرب 
ال���دول األعض���اء يف منظمة الصحة العاملية. وه���ذه الطرائق والوثائق منوذجي���ة يف هيكلها وقد نقحت 
عن طريق االس���تعراضات العلمية والكتابات، واملش���اورات املكثفة مع اخل���رباء الدولي�ني واالختبارات 
اإلرش���ادية واسعة النطاق اليت اجريت يف أكثر من 63 بلدًا وبأربعني لغة )أوستون وآخرون، 2003أ 

الشكل عاشرًا - 1
إجراءات ضمان اجلودة يف استقصاء الصحة يف العامل

أسئلة
السياسات

أسئلة
البحــث

املؤشرات
الصحة  •

الوفيات   
الصحة   

االستجابة  •
التمويل  •

التغطية بوظائف النظام الصحي  •
اإلهداف املرّكبة  •

استقصاء الصحة يف العامل

البيانات
التحرير والقيد  •

املراجعات  •
التنظيف وإعداد امللفات  •

البيانات الناقصة  •
املحفوظات  •

ضمان
اجلودة

ضمان
اجلودة

التنفيذ
املعاينة  •

التدريب  •
العمل امليداين  •

الزيارات املوقعية  •

اإلحصاءات
الوصفية  •

متعددة التباينات  •
االختبار االفتراضي  •

ضمان
اجلودة

تصميم الوثائق
خواص القياس  •

الدرجات  •
املوثوقية  •

املقارنة الثقافية  •
ضمان
اجلودة

التقرير العاملي عن الصحة
املرفقات اإلحصائية  •

التقارير القطرية
التقرير املوجز  •
التقرير املفّصل  •

التقرير عن السياسات  •
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و 2003ج؛ 2001(. وق���د صمم اس���تقصاء الصح���ة يف العامل حبيث يتطور ع���ن طريق تنفيذه وعن 
طريق املدخالت املستمرة من املتعاونني مبن فيهم صانعو السياسات، ومؤسسات االستقصاء، والعلماء 
واألطراف األخرى املعنية. والبيانات مملوكة مش���اركة بني البلدان ومنظمة الصحة العاملية وهناك التزام 
جبمع البيانات على األجل الطويل، وبناء القدرات املحلية واستخدام نتائج االستقصاء يف إرشاد وتطوير 

وتنفيذ السياسات الصحية.
وهذا الفصل يس���تعرض بانتظام كل خطوة يف عملية االس���تقصاء، باس���تثناء تصميم   - 9
االس���تبيان واختباره، فذلك يس���تعرض يف مكان آخر )انظر أوس���تون وآخرون، 2003ب(، ويعرض 
معاي�ري اس���تقصاء الصحة يف العامل لضمان اجلودة يف كل جمال. وهذه معاي�ري مرغوبة تزداد من خالهلا 
الكف���اءة ومتنع املمارس���ات غري املقبولة. ويلزم إيالء مزيد من االهتم���ام اآلن أكثر من أي وقت مضى 
بس���بب تزايد أمهية بيانات اس���تقصاء الصحة يف العامل بالنسبة للدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية 
وتأثريه���ا على السياس���ات الصحية. ولذا فقد صاغ اس���تقصاء الصحة يف الع���امل مبادئ توجيهية عامة 
ملمارس���ة االس���تقصاء بقصد تعزيز موثوقية وصالحية اس���تقصاءات الصحة يف العامل باحلد من األخطاء 
املحتملة املمكن توقيها. وستصبح املبادئ التوجيهية لضمان اجلودة بالصيغة املعتمدة وثائق تنظيم أّولية 
الستقصاء الصحة يف العامل وكذلك لالستفادة هبا يف تنظيم أعمال االستقصاء وإعداد وختطيط التنفيذ. 
ولذا يقّدم هذا الفصل إرشاد عام إىل اجلوانب احلامسة اليت حتتاج إىل اهتمام خاص من أجل ضمان مجع 

بيانات عالية اجلودة.
كذلك س���تكون هذه املبادئ التوجيهية مبثابة نسخة تقي�يم أّولية ملديري االستقصاءات   - 10
ومستشاري ضمان اجلودة )شبكة من اخلرباء الدولي�ني ذوي اخلربة الشاملة يف جمال االستقصاءات الذين 
يعملون بصفتهم مستعرضني نظراء للعملية بأكملها(. وسوف يقومون بزيارات موقعية إىل البلدان لدعم 
جهودها يف تنفيذ استقصاء الصحة يف العامل وإجراء تقدير مهيكل ومفّصل للعملية، مبا يدعم البلدان يف 

تقدير اجلودة بطريقة منهجية ويف حتديد املجاالت يف أنشطة االستقصاء اليت ميكن حتسينها.

اختيار مؤسسات االستقصاء  - 1
يتطلب إجراء اس���تقصاء وطين معرفة شاملة ومهارات وموارد وخربات. وقد أسفرت   - 11
هذه املتطلبات عن تنظيم النشاط االستقصائي وفقًا ألسالي�ب وتقاليد خمتلفة يف بلدان وقطاعات خمتلفة. 
ولضمان أن يقوم فريق استقصائي خمتص يف بلد ما بإجراء استقصاء للصحة يف العامل، من املهم إرساء 
وحتديد مؤسسات البحث اجليدة وحتديد معاي�ري لتكون شروطًا تعاقدية. واملمارسة املعتادة يف استقصاء 
الصحة يف العامل هي التشاور مع وزارات الصحة واملكاتب اإلقليمية واملمثلني القطري�ني مبنظمة الصحة 
العاملية وضباط االتصال لتحديد تلك املؤسسات. وبالنظر إىل حجم وتعقد االستقصاء ينبغي أن تثبت 
اجل���دوى ع���ن طريق عملية عط���اءات تعاقدية وفقما تتطلب���ه لوائح منظمة الصح���ة العاملية. وتبدأ هذه 
العملية بدعوة مؤسس���ات االس���تقصاءات املختصة إىل تقدمي عطاءاهتا الستقصاء الصحة يف العامل وفقًا 
للمواصفات الفنية للمعاينة، وإجراء املقابالت ومجع البيانات. [املواصفات الفنية الستقصاءات الصحة 
يف العامل متوافرة يف موقع منظمة الصحة العاملية على شبكة اإلنترنت (www.who.int/whs)]. وجترى 

مقارنة هذه العطاءات وفقًا لعدد من املعاي�ري قبل االختيار النهائي. 
وتشمل معاي�ري تقي�يم األداء للمؤسسات املحتملة ما يلي:  - 12

سجل تتبع أنشطتها السابقة )أي خربهتا مع ما ال يقل عن مخسة استقصاءات وطنية كبرية   •
يف املاضي القري�ب بأحجام عينات 000 3 أو أكثر(.
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قدرهتا على االضطالع بعملية اس���تقصاء كاملة )أي املعاينة، والتدري�ب، ومجع البيانات،   •
والتحليل(.

خربهت���ا يف األس���الي�ب املختلفة جلم���ع البيانات مبا يف ذلك إج���راء املقابالت وجهًا لوجه   •
)واألسالي�ب األخرى املمكنة كاهلواتف والربيد واحلواسي�ب وما إىل ذلك(.

الوثائق عن االس���تقصاءات الس���ابقة )مبا يف ذلك مقاي�يس االس���تقصاءات يف متثيل العينة،   •
وتغطي���ة س���كان البلد، وجودة إج���راء املقابالت، وتكاليف ونوع إج���راءات التدري�ب، 

وضمان اجلودة واالستقصاءات األخرى(.
س���جل اخلطوط الزمنية املعتادة جلداول االس���تقصاءات والقدرة على إجناز االستقصاءات   •

خالل اإلطار الزمين املحدد.
إمكاناهتا لتطوير واستخدام بىن أساسية جيدة فيما يتعلق بنظم املعلومات الصحية، والعمل   •

بشكل وثيق مع وزارات الصحة واهليئات اإلحصائية الوطنية وسائر الوكاالت.
وتفي���د إجراءات العط���اءات التعاقدية يف حتديد أفضل ع���رض ممكن من حيث اجلودة   - 13
والتكالي���ف وه���ي تتيح إجراء حتليل مقارن جلمي���ع مقّدمي اخلدمة املحتملني يف البل���د. وهبذه الطريقة 
تس���تطيع منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة حتديد أفضل مؤسسة ممكنة لالستقصاءات بقصد بناء 
القدرات ملزيد من االس���تقصاءات وإدراج بيانات اس���تقصاءات الصحة يف العامل ضمن نظم املعلومات 
الصحية. كذلك تتيح العملية التعاقدية وضع جزاءات للفشل يف تقدمي النتائج ولضمان التقيد باجلودة. 
وينبغي تش���جيع العطاءات اجلماعية لضمان أن يعمل الش���ركاء املعنيون )وعلى س���بيل املثال وزارات 

الصحة مع املكاتب اإلحصائية الوطنية( معًا من أجل احلصول على إطار عينات جيد.
وينبغي إجراء اس���تعراض دقيق ملختل���ف املقترحات املقّدمة باس���تخدام قائمة املعاي�ري   - 14

املوصوفة أعاله. وينبغي توثيق هذا التحليل املقارن.
واخلالص���ة أن املهم ليس فقط حتديد وكالة جيدة تفي باملواصفات الفنية لالس���تقصاء   - 15
املطلوب، بل وتزويد الوكالة بالدعم التقين الالزم كي حتقق النتائج املرجوة. وبالنس���بة لالس���تقصاءات 
الوطنية الكبرية فإنه يلزم غالبًا يف أي بلد إقامة شراكة من جمموعات ومؤسسات وأشخاص تتوافر فيم 

اخلربة الالزمة يف التصميم والتدري�ب والتنفيذ ومعاجلة البيانات وحتليلها وتقدمي التقارير اخلطية.

املعاينة )أخذ العينات(  - 2
ال يكون االستقصاء جيدًا إال إذا كانت العينة جيدة. فإذا كان تصميم أو تنفيذ العينة   - 16
أو كالمه���ا خاطئًا، ال ي�بق���ى أمام املرء ما يفعله للتعويض عن حمدودية التمثيل يف تصميم العينة أو ملء 
املعلوم���ات الناقصة. وحينئذ تكون نتائج االس���تقصاء متحيزة بطرق غ���ري معروفة وتكون غالبًا مبقدار 

غري قابل للتكمية.
وألن هناك نطاقًا واسعًا من التطبيقات يف امليدان حددت منظمة الصحة العاملية وجمموعة   - 17
من اخلرباء التقني�ني الدولي�ني جمموعة من املبادئ التوجيهية لتأمني إجياد عينة جيدة الستقصاءات الصحة 
يف العامل [واملبادئ التوجيهية للمعاينة يف استقصاءات الصحة يف العامل من أجل مشاركة البلدان متوافرة 
يف موقع منظمة الصحة العاملية على ش���بكة اإلنترنت (www.who.int/whs)]. وتستند معاي�ري املعاينة 
العلمي���ة إىل طرائ���ق اختيار االحتماالت وهي معروفة ومقبولة على نطاق واس���ع )أوس���تون وآخرون، 
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2001؛ وكيش، 1995أ(. ومع ذلك فهذه ال تتبع منطيًا بسبب سوء التشغيلية ونقص اإلشراف على 
تنفيذ إجراءات املعاينة يف امليدان و/أو ارتفاع تكاليف التنفيذ يف سياقات وظروف معينة.

وتش���دد املب���ادئ التوجيهية ملنظم���ة الصحة العاملي���ة على املبادئ العلمي���ة للمعاينة يف   - 18
االس���تقصاءات باعتبارها معاي�ري واضحة للجودة، وتض���رب أمثلة خلطط املعاينة اجليدة، وحتدد ضمان 
معاي�ري اجلودة للبلدان بغية التقيد هبا. وس���وف تقّدم منظمة الصحة العاملية املستش���ارين الفني�ني والدعم 
التق���ين للبل���دان عند اللزوم. ويرد فيما يلي توضيح للجوانب اهلامة يف املعاينة الس���تقصاءات الصحة يف 

العامل:
ينبغي أن تس���تهدف عينات اس���تقصاء الصحة يف العامل الس���كان حسب الواقع )أي  ) أ ( 
مجيع الس���كان الذين يعيش���ون يف ذلك البلد مبن فيهم الضيوف والعمال واملهاجرون 
والالجئون( وليس السكان الشرعيون )مواطنو ذلك البلد( وحدهم. ومن املهم إجياد 
متثيل جيد ليكون “صورة مصغرة” ملجموع س���كان البلد. ولتحقيق هذه الغاية البد 

من متثيل مجيع الذين يعيشون يف البلد وهلم تغطية جغرافية كاملة يف البلد؛
وجي���ب أن يكون حجم العينة كافيًا إلعط���اء تقديرات جيدة )متينة( للكميات املهمة  )ب( 
على الصعيدين الوطين ودون الوطين حس���ب أهداف االس���تقصاء؛ ويف الوقت نفسه 
جي���ب على مديري االس���تقصاء موازنة احلاجة إىل أحج���ام عينات كبرية للوصول إىل 
تقدي���رات أفضل مقابل الزيادة يف تكاليف االس���تقصاء. وال تع���وض أحجام العينات 
الكب���رية ضع���ف اجلودة. وق���د يلزم لألغ���راض املختلفة أن يكون هن���اك متثيل كاف 
لألقلي���ات )مثل األقلي���ات اإلثنية أو املحموع���ات الفرعية األخ���رى( األمر الذي قد 
يتطل���ب إفراط���ًا يف املعاينة )أي إعط���اء احتمالية أعلى لالختيار(. ف���إذا احتاج جمتمع 
فرعي إىل فرط معاينة بس���بب أي مس���ألة تتعلق بدراسة علمية فحينئذ جيب أن توضح 
مواصف���ات ذلك بالتفصيل. ويف حالة فرط املعاينة ينبغي أن يطبق ترجيح تفاضلي يف 

مرحلة حتليل البيانات لتصوي�ب التشوه الناجم عن فرط املعاينة؛
ويف استقصاء الصحة يف العامل يعترب إطار املعاينة )أي قائمة املناطق اجلغرافية أو األسر  )ج( 
املعيش���ية أو األفراد الذي���ن ختتار العينة من بينهم، كاليت ميكن اس���تخراجها من قائمة 
س���كان حموس���بة أو تعداد حديث للس���كان أو قوائم انتخابية، إخل( بنسبة تغطية 90 
يف املائة لكل املجموعات الفرعية األساس���ية املعنية، أمرًا مقبواًل. وينبغي أن تستخدم 
البل���دان أحدث إطار عينة متاح. ف���إذا كان عمر اإلطار قد انتهى قبل عامني أو أكثر 
يغلب أن يكون من الضروري إجراء تعداد أو وضع قوائم باألس���ر املعيش���ية لتحديث 
اإلط���ار يف مرحل���ة االختيار قبل األخرية. وقد تس���تخدم طرائق للعد الس���ريع بقصد 
حتديث قياس���ات احلجم لوحدات املعاينة األّولية قبل االختيار؛ وتش���مل هذه الطرائق 
العّد يف مسارات خمتارة ال يتوافر فيها إطار مستكمل بسبب قّدم اخلرائط أو ألسباب 
أخرى. وإىل جانب مناهج العّد الس���ريع يف مناطق العينات املختارة، ميكن اس���تخدام 
مص���ادر أخرى كالعناوين الربيدية من مكاتب الربيد املحلية، أو قوائم من ش���ركات 
املي���اه والكهرباء، وما إىل ذلك، بغية حتدي���ث اإلطار. ومن الضروري إعادة الترجيح 

العلمي للمجتمع إىل أقرب تعداد للسكان؛
وتستهدف عينة استقصاء الصحة يف العامل كل األفراد البالغني يف عموم املجتمع الذين  ) د ( 
تبل���غ أعماره���م 18 عامًا أو أكثر كعينة لالس���تقصاء.22 ويف معظم احلاالت يس���تند 

ال يشمل اس���تقصاء الصحة يف العامل،   22

يف الوقت احلاضر إال الكبار. ويهدف 
العمل يف املستقبل إىل إعداد استقصاء 

يشمل األطفال أيضًا.

ال يشمل اس���تقصاء الصحة يف العامل،   22

يف الوقت احلاضر إال الكبار. ويهدف 
العمل يف املستقبل إىل إعداد استقصاء 

يشمل األطفال أيضًا.
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االس���تقصاء إىل أحدث بيانات تعداد للس���كان كإطار لعيناته. وختتار األسر املعيشية 
باس���تخدام إجراء معاينة ملجموعات مقّسمة إىل طبقات متعددة املراحل. مث خيتار فرد 
من كل أس���رة معيش���ية عن طريق إجراء اختيار عشوائي [وعلى س���بيل املثال طريقة 
جداول كيش )كيش، 1995أ( أو طرائق بديلة مثل طريقة آخر عيد ميالد، وطريقة 
ترودال/كارتر/براين���ت )براين���ت، 1975(]. وميكن أيضًا اس���تخدام جداول عددية 
عش���وائية يف هذه املرحلة ش���ريطة أن توفق بدقة أعداد االختيار. وأيًا كان أس���لوب 
االختيار املستخدم ينبغي بذل كل جهد للحد من حتيز االختيار خالل التنفيذ الفعلي 
يف امليدان. وينبغي أن تسعى البلدان إىل تصميم أبسط خطة عينة ممكنة تفي بأهداف 
القياس لالستقصاء. وفيما يتعلق بأي تصميم مرّكب أكثر من الالزم قد يكون التنفيذ 
صعبًا وقد خترج األخطاء والصعوبات عن الس���يطرة. وقد أصبحت اجلدوى وتعقب 

البيانات ملراقبة تصميم العينة من األمور األساسية للجودة؛
ويس���تخدم اس���تقصاء الصحة يف العامل تعريف األمم املتحدة لألسرة املعيشية؛23 ومع  ) ه� ( 
ذل���ك فقد حتدث تباينات يف هذا التعريف بس���بب الظروف املحلية. والتأثري املحتمل 
للتغريات يف تعريف األسرة املعيشية يف العينات ينبغي شرحه يف التقارير القطرية. وإذا 
اس���تخدمت البلدان إطار عينة لألسر املعيش���ية، فاملقترح أن تستخدم حينئذ التعريف 

نفسه لألسرة املعيشية يف االستقصاء، الذي استخدم يف اإلطار األصلي؛
ويستخدم استقصاء الصحة يف العامل استراتيجية علمية للمعاينة، تشمل احتمال اختيار  ) و ( 
معروف غري صفري ألي فرد مدرج يف االستقصاء. وأصبح استخدام طرائق احتماليات 
صارمة يف كل مرحلة من املعاينة أمرًا بالغ األمهية، وهو ي�يس���ر اس���تقراء بيانات العينة 

ملجموع السكان. وبغري ذلك ال تكون نتائج االستقصاء متثيلية وال صاحلة؛
وإدراج س���كان موجودين يف مؤسس���ات يف استقصاء عام للس���كان أمر صعب ألنه  ) ز ( 
سيتعني إعداد أطر منفصلة. كما أن هناك الكثري من اآلثار األخالقية فيما يتعلق بإجراء 
املقابالت يف املؤسس���ات )املستش���فيات ودور التمريض وثكنات اجلنود والسجون(. 
ونظ���رًا إىل اتس���اع نطاق���ات الفروق يف ن�زالء املؤسس���ات يف األقط���ار املختلفة فإنه 
ال ميك���ن العث���ور على حل وحيد. ومن احللول املمكنة أن يس���عى اس���تقصاء الصحة 
يف العامل إىل إدراج ن�زالء املؤسس���ات بس���بب ظروفهم الصحية إذا كان من املمكن 
إجراء املقابالت معهم يف فترة االس���تقصاء. وحينئذ فنحن نس���تخدم معّدالت ن�زالء 
املؤسس���ات من التعداد العام للس���كان ملراجع���ة توافق املع���ّدالت املتحصل عليها يف 
االس���تقصاء. وهذا شاغل حمدد يف اس���تقصاء الصحة يف العامل، ألن الذين يعيشون يف 
املؤسس���ات كدور التمريض ومستش���فيات اإلقامة الطويلة، وما إىل ذلك، يرجح أن 
يكونوا يف حالة صحية أس���وأ ممن ليس���وا يف املؤسسات ولذا ينبغي إدراجهم يف العينة 

للحد من احتمال النقص يف تقدير الظروف الصحية؛
واملب���ادئ التوجيهية للعينات يف اس���تقصاء الصحة يف العامل تش���رح بوضوح ما تعنيه  )ح( 
الوحدة غري املستجي�بة وحساب معّدالت عدم االستجابة من حيث اهلدف والعينات 
املتحققة. وال تس���مح استرتيجية املعاينة الس���تقصاء الصحة يف العامل باالستعاضة عن 

عدم االستجابة بأسرة معيشية أخرى أو فرد آخر؛

تعّرف األمم املتحدة األس���رة املعيشية   23

بأهنا جمموعة من األش���خاص يعيشون 
حتت س���قف واح���د ويتقامسون مرافق 
الطهي والطعام )وبعبارة أخرى يأكلون 
من مصدر واحد(. وبالنسبة الستقصاء 
الصح���ة يف العامل فإن الش���خص يعترب 
عادة جزء من األسرة املعيشية إذا كان 
موج���ودًا حاليًا يف مؤسس���ة بس���بب 
ظ���روف صحية. وه���ؤالء املوجودون 
يف املؤسسات جيب إدراجهم يف قائمة 

األسر املعيشية.

تعّرف األمم املتحدة األس���رة املعيشية   23

بأهنا جمموعة من األش���خاص يعيشون 
حتت س���قف واح���د ويتقامسون مرافق 
الطهي والطعام )وبعبارة أخرى يأكلون 
من مصدر واحد(. وبالنسبة الستقصاء 
الصح���ة يف العامل فإن الش���خص يعترب 
عادة جزء من األسرة املعيشية إذا كان 
موج���ودًا حاليًا يف مؤسس���ة بس���بب 
ظ���روف صحية. وه���ؤالء املوجودون 
يف املؤسسات جيب إدراجهم يف قائمة 

األسر املعيشية.
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ينبغي أن تبلغ نتائج االس���تقصاء بش���أن املعاينة، األخطاء القياس���ية بالنس���بة ملتغريات  )ط( 
االستقصاء اهلامة كي يرى املستخدمون أخطاء القياس من الناحية اإلحصائية؛

واس���تخدام نظم املعلومات اجلغرافية (GIS) قد تثبت فائدته يف حتس���ني جودة النتائج  )ي( 
عن طريق التحقق من التنفيذ امليداين خلطة املعاينة؛ وبعبارة أخرى أن تكون املقابالت 
قد متت بالفعل يف موقع معني بداًل مما يس���مى باملقابالت اجلانبية أو املقابالت الومهية 
)ديلي�بري وش���ولنت وس���ترين، 1995(. كذلك ميكن أن تتيح نظم املعلومات اجلغرافية 
قيمة إضافية للبيانات بربط املعلومات مثل املسافة إىل مرافق الرعاية الصحية، وموارد 
املياه واملوارد البيئية األخرى حسب البارامترات الصحية املقيسة )مثل احلاالت الصحية 
واألم���راض وعوامل اخلطر( يف االس���تقصاء. وقد تبني أيضًا عل���ى خريطة خصائص 
توزع أي معلمة، وبذا تبني التفاوتات الصحية. وهل�ذا الغرض ظ�ل اس���تقصاء الصح�ة 
يف الع���امل يس���تخدم أجهزة النظام العامل���ي لتعي�ني املواق�����ع (GPS) واخلرائ�ط الرقمية 
للتش���فري اجلغ���رايف للبيانات يف إطار مبادئ توجيهية معين���ة )يرجى الرجوع إىل موقع 
شبكة اإلنترنت http://www3.who.int/whosis/gis(. وقد اختذت بعض التدابري 
القانونية للحفاظ على سرية املعلومات الشخصية ألن معلومات التشفري اجلغرايف ميكن 

أن تنتهك معاي�ري محاية البيانات.

تقيـيم املعاينة 
ينبغ���ي تقي�ي���م اس���تراتيجية املعاينة قب���ل البدء يف االس���تقصاء لتقدير مالءمة التقس���يم   - 19
إىل طبق���ات وكفاية متثيل الس���كان وحج���م وتوزيع املجموع���ات املختارة. وينبغ���ي أن يوثق التقرير 
بدق���ة اإلجراءات الدقيقة املس���تخدمة يف امليدان، مع مالحظة أي خروج عن التصميم حبيث يس���تطيع 

املستخدمون أن يكونوا على علم أمت جبودة نتائج االستقصاء.
وخالل مجع البيانات جيب مراقبة تنفيذ اختيار األس���ر املعيش���ية واألفراد مراقبة دقيقة   - 20
يتوالها املش���رفون امليدانيون و/أو املكاتب من حيث الدقة، وعلى س���بيل املثال استخدام جداول كيش 

إلكمال قوائم األسر املعيشية.
وبعد مجع البيانات تستخدم قياسات حتليل البيانات )وترد مناقشة هلا أدناه( بغية تقدير   - 21

جودة البيانات عن طريق:
(SDI) ”ملخص إحصائي نسميه “مؤشر احنراف املعاينة  •

موثوقية االختبار وإعادة االختبار لبيان “اس���تقرار” الوثيقة فيما يتعلق باس���تخدام قائمني   •
خمتلفني باملقابالت

معلومات عن درجة عدم االستجابة ونقص البيانات  •
وي���رد وص���ف هلذه اإلجراءات مبزيد من التفصيل يف الف���رع اخلاص بتحليل البيانات.   - 22

وترد يف اجلدول عاشرًا - 1 قائمة موجزة مفّصلة جلودة املعاينة.

الترمجة  - 3
إذا أراد املرء أن جيري مقارنات ذات مغزى بني البيانات يف ش���ىت الثقافات فإنه حيتاج   - 23
إىل وثيقة مناس���بة يقيس هبا البناء الواحد يف أقطار خمتلفة. وقد أعدت وثيقة اس���تقصاء الصحة يف العامل 
يف أعقاب اس���تعراض علمي لوثائق االس���تقصاء القائمة، وبعد مشاورات موّسعة مع اخلرباء واختبارات 
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ميدانية منهجية يف دراســـة الســـتقصاء متعدد األقطار (أوســـتون وآخرون، ٢٠٠٣أ). ولقد تكلمنا عن 
مالمح وثائق االستقصاء وأمهيتها وتطبيقها الثقايف يف موضع آخر (أوستون وآخرون، ٢٠٠٣ب). وألي 
اســـتقصاء آخر جيـــب أن يهدف املصممون إىل إجياد أفضل الوثائق واملقايـيـــس وأن يتأكدوا أن أدوام 

تناسب غرضهم وأن هلا خواص قياس جيدة وجنحت يف اختبارات جتريـبية لضمان جدواها وثباا.
وما أن تتوافر لك وثيقة اســـتقصاء جيدة حىت تصبح الترمجة إحدى السمات الرئيسية   - ٢٤
لضمان نصوص متكافئة لألسئلة بلغات خمتلفة. فبالنظر إىل املجتمعات املتعددة الثقافات اليت نعيش بينها 

أصبح من الضروري أن تكون لدينا ترمجات جيدة تقيس مفاهيم واحدة يف االستقصاء.
وكثـــريًا ما تترجم الوثيقة يف بلد ما إىل عدة لغات رهنًا حبجم الفئات اللغوية املختلفة   - ٢٥
داخل البلد. ومن املقترح أن جترى املقابالت مع أي فئة لغوية تشّكل أكثر من ٥ يف املائة من السكان، 
بلغتها. وبالنسبة للمستجيـبـني الذين جترى معهم املقابالت بلغة ال توجد هلا ترمجات رمسية فإن التركيز 
ينصـــب على أن تكون املفاهيم الرئيســـية مفهومـــة. والقائمون باملقابالت يعملـــون بإحدى الترمجات 
املوجودة يف البلد لتوجيه األســـئلة ذه اللغة دون ترمجة، مســـتخدمني املبادئ التوجيهية الشاملة. ومن 
التحديات األخرى اليت تواجه اســـتقصاء كبريًا متعدد األقطار أن اللغات يف كثري من البلدان األفريقية 
واألســـيوية ال تكتـــب وال توجد هلا نصـــوص خطية. ويف هذه احلاالت يوصى بأن تعد ترمجة قياســـية 

تتمشى مع املبادئ التوجيهية والنقل حبروف لغة أخرى من أي لغة يف البلد إلعداد نص مكتوب.
واملبـــادئ التوجيهية لترمجة وثائق اســـتقصاء الصحة يف العامل قـــد جاءت نتيجة جتربة   - ٢٦
شاملة ملنظمة الصحة العاملية يف جمال إعداد وتنفيذ دراسات دولية مع شركاء متعددين وخرباء لغويـني. 

عرض جممل لتركيـبة السكان (احلضر/الريف، األقليات، اللغات، املجموعات الزائدة يف العينة)  •
إطار املعاينة وعدد مراحل املعاينة:  •

- هل يغطي (تغطي) إطار (أطر) املعاينة مجيع السكان املستهدفني؟  
- ما مدى حداثة إطار املعاينة؟  

التقسيم إىل طبقات داخل إطار املعاينة  •
وحدات املعاينة يف كل مرحلة: احتمالية االختيار املعروفة  •

حجـــم وحدات املعاينـــة يف كل مرحلة: التأكد من أن مجيع وحـــدات املعاينة ا مقياس للحجم   •
يتجاوز احلد األدىن املحدد سلفًا

مراجعة احلجم ”على األرض“ للوحدات والقضايا من قبيل ما إذا كان هناك أســـرة معيشـــية أو   •
أكثر لكل ”عنوان“ خمتار، وكيفية االختيار من بينها

حجم العينة املختارة  •
احتمال ترجيح األسرة املعيشية  •

احتمال ترجيح املستجيـب  •
التدريـب على استخدام جداول كيش (أو بديل) والتنفيذ السليم هلا  •

مراجعة إجراء اختيار املستجيـب يف األسرة املعيشية  •
تقرير موجز عن املعاينة بشأن التنفيذ الفعلي واالحنرافات والترجيحات واألخطاء القياسية  •

اجلدول عاشرًا - ١
قائمة خمتصرة جلودة املعاينة
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وق���د انصب التركيز يف املبادئ التوجيهية لترمجة اس���تقصاء الصحة يف العامل، وهي املتوافرة على موقع 
االستقصاء على شبكة اإلنترنت www.who.int/whs على أمهية احلفاظ على تكافؤ املفاهيم وضمان 

إجراء حيدد الثغرات املمكنة ويتجنب تشويه املعىن. وتشدد هذه املبادئ التوجيهية على ما يلي:
ينبغي أن هتدف الترمجة إىل إنتاج استبيان يفهم حمليًا.  •

ينبغي أن يترجم القصد األصلي من األسئلة بأفضل عبارات مكافئة يف اللغة املحلية.  •
ينبغي أن ترمي املواصفات لكل سؤال على حدة إىل نقل املعىن األصلي لألسئلة وخيارات   •

اإلجابة السابقة التدوين.
ينبغ���ي أن يق���وم بترمجة االس���تبيان أواًل خ���رباء يف الصحة واالس���تقصاءات لديهم الفهم   •
األساس���ي للمفاهيم األساس���ية للمحتوى املوضوعي. ويعيد خرباء لغويون ترمجة جمموعة 
م���ن املصطلحات الرئيس���ية املختارة واملصطلح���ات اليت ثبتت مش���اكلها خالل الترمجة 
املباش���رة األوىل، مث بعد ذلك يعلقون على مجيع التفسريات املمكنة للمصطلح ويقترحون 
البدائل. ويس���تعرض فريق حترير بإشراف الرئيس املسؤول عن االستقصاء يف ذلك البلد، 

هذه الترمجة والترمجة املعادة ويكتب ثانية إىل منظمة الصحة العاملية عن جودة الترمجة.
ومن أجل حتسني اجلودة ينبغي أن تستخدم الفئات حمط التركيز والطرائق اللغوية النوعية   •
مث���ل وضع قائمة جرد بالتعب���ريات املحلية ومقارنة هذه التعب���ريات بالتعبريات يف اللغات 
األخرى. ولقد اضطلعت منظمة الصحة العاملية بالفعل بدراسات منهجية للترمجة وإجراء 
املقابالت الواعية بلغات حمددة وأدرجت نتائج هذه الدراسات يف النص احلايل لالستبيان 
اخلاص باس���تقصاء الصحة يف العامل. وما زلنا نوصى بأن جترى “املقابالت العليمة” )أي 
الدراسات االستكشافية األخرى بشأن املواضيع اليت يفهم أهنا املعىن املقصود يف األسئلة( 
واليت تستخدم االستبيان املترجم، فيما خيص املواضيع املحلية. ويتحتم ترمجة مجيع وثائق 
استقصاء الصحة يف العامل )وهي بالتحديد استبيان استقصاء الصحة يف العامل، وخصائص 
كل س���ؤال علىحدة، ودليل االس���تقصاء، وأدلة التدري�ب( إىل اللغة املحلية. وقد ي�بقى 
برنامج قيد البيانات باللغة اإلنكليزية. غري أنه لو كان البلد قد ترجم اس���تبيان اس���تقصاء 
الصحة يف العامل باس���تخدام الوس���ائل اإللكترونية وفقًا ملواصفات منظمة الصحة العاملية، 

يصبح باإلمكان توليد برنامج قيد البيانات تلقائيًا بلغات أخرى.
وينبغ���ي أن يقّدم كل بلد داخل يف اس���تقصاء الصحة يف الع���امل تقريرًا عن جودة أعمال   •
الترمجة يف هناية كل مرحلة إرش���ادية. وبالنس���بة للبنود اليت وجد أهنا متثل صعوبة خاصة، 

ينبغي أن تطلب مناذج تقي�يم لغوي حمددة تصف طبيعة الصعوبة يف الترمجة.
وينبغ���ي أن يويل مستش���ارو ضمان اجل���ودة للبلد اهتمامًا خاصًا للخط���وات التنفيذية يف   •
عملية الترمجة وأن يراجعوا قائمة املصطلحات األساسية مع كبري املسئولني عن االستقصاء 

يف البلد.
وينبغ���ي أن تناق���ش البل���دان ال���يت هبا هلج���ات و/أو لغات كثرية ليس���ت متواف���رة كتابة   •

بروتوكوالت ترمجة معينة مع منظمة الصحة العاملية.

تقيـيم الترمجة
ينبغ���ي أن تق���ّدم إىل منظمة الصحة العاملية ترمجة كاملة لالس���تبيان قبل بدء املقابالت   - 27
اإلرشادية يف استقصاء الصحة يف العامل. وينبغي أن يراجع هذه الترمجة خرباء خمتصون باللغات املحددة 

ويقّدمون تعليقاهتم إىل البلد عند االقتضاء.
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وينبغـــي أن جيرى اســـتعراض لقائمة املصطلحات األساســـية املعاد ترمجتها مشـــفوعة   - ٢٨
بتقريـــر عن عملية الترمجة والقضايا الناشـــئة منها. وينبغي أن تفحص بشـــكل منتظم صحائف التقيـيم 
اللغوي (أوستون وآخرون، ٢٠٠١)، مبعرفة مدير االستقصاء القطري وبعد ذلك مبعرفة منظمة الصحة 
العاملية لكشـــف البنود املثرية ملشـــاكل معينة وللتمكني من إجياد حل عام مشترك بني اللغات كلما كان 

ذلك ممكنًا عمليًا.
وينبغـــي أن تدور مناقشـــات مـــع القائمني باملقابـــالت فيما يتعلق بفهـــم اإلجراءات   - ٢٩
املستخدمة يف امليدان عندما يستعصي مصطلح أو سؤال أو عبارة على الفهم. وينبغي أن تستعرض تلك 

املناقشات مدى الطلب من القائمني باملقابالت ”شرح“ و ”تفسري“ السؤال للمستجيـبـني.

التدريـب دال - 
إن تدريـب فريق االســـتقصاء هو السبيل إىل اجلودة. والتدريـب عملية مستمرة ينبغي   - ٣٠
إجراؤهـــا قبـــل وأثناء عملية مجـــع البيانات، وتنتهي بإحاطـــة إعالمية مفّصلة بعد اكتمـــال فترة العمل 

امليداين.
وينبغي توفري التدريـب على كل املستويات يف فريق االستقصاء املشترك يف االستقصاء،   - ٣١
ابتداء من القائمني باملقابالت وحىت املدربني واملشرفني، وكذلك الفريق املركزي املشرف على العملية 
وطنيًا. فهذا يكفل أن تكون لدى مجيع األشخاص املعنيـني رؤية واضحة عن دورهم يف ضمان جودة 

البيانات.
والغرض من التدريـب الشامل هو:  - ٣٢
ضمان التطبيق املوّحد ملواد االستقصاء  •

شرح احلكمة من الدراسة وبروتوكول الدراسة  •

اللغات املتكلم ا يف البلد؛ تغطية الفئات اللغوية الرئيسية  •
من هم الذين اشتركوا يف عملية الترمجة؟  •

هل ترمجت كل املواد الالزمة؟  •
- االستبيان  
- التذيـيل  

- املرشد إىل اإلدارة (فقط عندما ال يعرف القائمون باملقابلة اللغة االنكليزية)  
- دليل االستقصاء (فقط عندما ال يعرف القائمون باملقابلة اللغة االنكليزية)  

- شفرات النتيجة  
ما هي القضايا اليت أثريت أثناء الترمجة؟  •

ما الربوتوكول الذي استخدم (وعلى سبيل املثال، أرسلت الترمجة الكاملة إىل منظمة الصحة   •
العاملية أو جمرد قائمة باملصطلحات الرئيسية)؟

هل استكملت مناذج التقيـيم اللغوي؟  •

اجلدول عاشرًا - ٢
قائمة خمتصرة الستعراض إجراءات الترمجة
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تنشيط القائمني باملقابالت  •
تقدمي اقتراحات عملية  •

حتسني اجلودة الكاملة للبيانات  •
وللوفاء جبزء من الغرض من التدري�ب، رتبت منظمة الصحة العاملية حلقات عمل تدري�بية   - 33
إقليمية على اس���تقصاء الصحة يف العامل للباحثني الرئيس���ي�ني من مجيع البلدان املش���اركة وأصدرت مواد 

تدري�بية خمتلفة مشلت شريط فيديو عن التدري�ب وقرصًا مدجمًا تعليميًا يشمل مجيع قضايا التدري�ب.

اختيار القائمني باملقابالت
من املهم استخدام أناس ذوي خربة إلجراء املقابالت وكذلك أناس على علم مبوضوع   - 34

االستقصاء.
وينبغ���ي أن يك���ون القائم���ون باملقابالت قد أمتوا على األقل فترة الدراس���ة الكاملة يف   - 35
بلداهنم وأن يتكلموا لغة البلد األساس���ية بطالقة. ويتعني على كل بلد أن يقرر مس���توى التعليم األعلى 

املطلوب وكذلك التقديرات الرمسية اليت تتم قبل االختيار.
ويترك آلحاد البلدان تقرير ما إذا كان القائمون باملقابالت من بني العاملني الصحي�ني.   - 36
أم���ا صفات القائم���ني باملقابالت )العمر واجلنس والتعلي���م والتدري�ب املهين واحلال���ة الوظيفية واخلربة 
السابقة يف االستقصاءات، وما إىل ذلك( ينبغي أن تسجل يف قاعدة بيانات منفصلة. وحينئذ ميكن ربط 
هذه املعلومات بأرقام تعريف القائمني باملقابالت لكل استبيان أجنز ليمكن إجراء حتليل ألداء كل قائم 

مبقابالت.

طول فترة التدريـب وطرائقه ومضمونه
ينبغي أن تكون فترة التدري�ب طويلة مبا يكفي ألن يلم القائمون باملقابالت ال بتقنيات   - 37
النجاح يف إجراء املقابالت فحس���ب بل ومبضمون االس���تبيان املستخدم. وبالنسبة للقائمني باملقابالت 

ذوي اخلربة فإن التدري�ب يكون أقصر منه بالنسبة لألقل خربة.
ويت���راوح ط���ول الفترة املوص���ى به للتدري�ب الس���تقصاء الصحة يف الع���امل بني ثالثة   - 38
ومخسة أيام، ويكفي ثالثة أيام للقائمني باملقابالت من ذوي اخلربة املحتاجني للتدري�ب على االستبيان 

فحسب. أما فترة التدري�ب األطول فيوصى هبا لكل القائمني باملقابالت اآلخرين.
وينبغ���ي أن جيرى التدري����ب كله بقدر اإلمكان فريق واحد لضمان تدري�ب قياس���ي   - 39
ل���كل القائمني باملقابالت يف دورة واحدة أو ملجموع���ات خمتلفة يف أماكن وأوقات خمتلفة. ولتخفيض 
التكالي���ف وتوف���ري التدري�ب اإلقليمي ميكن أال يكون التدري����ب مركزيًا وأن يكون تعاقبيًا. ومع ذلك 

فهذه املزايا يف التكلفة تفوقها العيوب يف التدري�ب املوهن أو املتنوع.
ويوصى بشدة بدورة تنشيطية إذا أمكن استيعاهبا يف وقت ما أثناء فترة مجع البيانات.   - 40
ويفضل أن تعقد قرب منتصف فترة مجع بيانات استقصاء الصحة يف العامل. وتفيد الدورة التنشيطية يف 
استعراض شىت جوانب مجع البيانات مع التركيز على املجاالت اليت يثبت تعقدها وصعوبتها أو املبادئ 
التوجيهي���ة غ���ري املتقيد هبا بالقدر الكايف م���ن القائمني باملقابالت. كذلك ميك���ن أن توفر هذه الدورة 
تغذية مرتدة بشأن ما قد أجنز واجلوانب اإلجيابية مبا فيها التغذية املرتدة من املشرفني وفريق االستقصاء 

املركزي إىل القائمني باملقابالت، وكذلك من القائمني باملقابالت إىل املشرفني وفريق االستقصاء.
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وينبغي أن تش���مل طرائق التدري�ب أكرب قدر ممكن من أداء الدور يف املقابالت )دور   - 41
واح���د عل���ى األقل ل���كل قائم باملقابلة(. فه���ذه الطريقة توفر حم���اكاة أكثر فّعالية لتقني���ات املقابالت. 
ولك���ي يك���ون أداء الدور فّعااًل جيب إع���داد نصوص خمتلفة مقّدمًا للتدري�ب م���ن أجل بيان التفرعات 
املختلفة يف هياكل املقابالت، وطبيعة التفس���ريات املسموح هبا، واملشاكل املتوقعة خالل أي مقابلة مع 

املستجي�ب�ني.
وباإلضاف���ة إىل أداء الدور ينبغي أن تتاح ولو فرصة واحدة قبل البدء يف اجلمع الفعلي   - 42
للبيانات، إلجراء مقابلة مع مس���تجي�ب حقيقي خارج جمموعة القائم باملقابلة. وينبغي تسجيل التمرين 
على املقابالت على أشرطة تسجيل عادية أو فيديوية بأقصى عدد ممكن من املرات الستعراض املناقشة 
وتغذيتها املرتدة خالل دورات التدري�ب. وتشجع البلدان املشتركة يف استقصاء الصحة يف العامل على 
تس���جيل ش���ريط فيديو قياس���ي للتدري�ب مماثل لش���ريط منظمة الصحة العاملية إذا أمكن ذلك. وتقّدم 

التغذية املرتدة بعد كل أداء دور أو مترين مقابلة.
وينبغ���ي أن توف���ر مواد التدري�ب جلميع القائمني باملقابالت كي يس���تخدموها كمواد   - 43
مرجعية. وينبغي مراجعة أي مادة مقّدمة مراجعة ش���املة أثناء التدري�ب حس���ب االقتضاء ومترمجة إىل 

اللغات املستخدمة يف البلد.
وينبغي أن يشمل مضمون التدري�ب ما يلي:  - 44

املسائل اإلدارية  •
ختطيط العمل امليداين  •

استعراض مجيع املواد املقّدمة  •
إجراءات االتصال ومناذج املوافقة والسرية  •

وينبغي أن يشمل إجراء املقابلة ما يلي:
إجراءات املقابالت يف امليدان  •

اإلشراف يف امليدان وإجراءات اإلبالغ  •
تشكيل فريق االستقصاء ودور مجيع أفراد الفريق  •

تقيـيم التدريـب
ينبغ���ي أن يت���م تقي�يم التدري�ب على عدد من املس���تويات. فيج���ب أن يقوم القائمون   - 45
باملقابالت من أجل حتديد ما إذا كانوا قادرين على إجراء املقابالت بفّعالية وحتديد أي دعم حيتاجونه إن 
كان مثة داع. وميكن للقائمني باملقابالت أن يقيموا بدورهم التدري�ب املقّدم هلم والقائمني بالتدري�ب. 

وينبغي أن يستمر التقي�يم خالل الفترة األّولية من مجع البيانات ويف ختام العمل امليداين.
وينبغي أن يقوم املش���رفون باملثل مبعرفة فريق االستقصاء املركزي. وجدير بالذكر هنا   - 46
أن طبيعة التدري�ب جيب أن تكيف ملالءمة املهام اليت يتوقع من املش���رفني أداءها مثل حتوالت الرفض، 
واملراجع���ة الش���املة والتحقق من املقابالت املخت���ارة، وحترير املقابالت. ويتع���ني وضع بروتوكوالت 

تفصيلية هلذه اإلجراءات وتفسريها تفسريًا واضحًا خالل عملية التدري�ب.
وميكن أن جيرى للقائمني باملقابالت تقي�يم رمسي يف هناية التدري�ب ويقّدم هلم نوع من   - 47

الشهادات لكل قائم باملقابالت ناجح. وهذا يقرره وينفذه كل بلد على حدة.
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تنفيذ االستقصاء هاء - 
إن مهمة ختطيط وإدارة وتنفيذ االستقصاء مهمة معّقدة، من الناحية السوقية وغريها.   - ٤٨
فهـــي تتطلـــب كثريًا من اإلعـــداد واجلدولة وحترك القـــوى يف امليدان للحصول على وحـــدات املعاينة 
املطلوبة. ومن الناحية االستراتيجية فإن تنفيذ االستقصاء عنصر أساسي حيدد مدى جودة أو عدم جودة 
بيانـــات االســـتقصاء. لذلك فمن املهـــم بقدر كبري إيالء اهتمام خاص جلودة تنفيذ االســـتقصاء الفعلي 

ومراقبته يف الوقت احلقيقي لكي ميكن التصدي للمشاكل واالستقصاء مستمر.
أما كيفية إجراء استقصاء فعلي يف امليدان فهي اخلطوة اليت حتدد اجلودة للعملية برمتها.   - ٤٩
والتنظيم املركزي اجليد والقوى لالستقصاء يف كل بلد هو الذي يساعد يف ضمان اجلودة. فكل خطوة 
(أي طبع االستبيانات، وإعداد قوائم العينات، وقيد املواضيع، وإيفاد أفرقة القائمني باملقابالت، وإجراء 
اإلشراف اليومي يف امليدان، وحترير االستبيانات، وما إىل ذلك) ينبغي أن خيطط هلا وأن تستعرض بدقة 

من حيث اجلودة. ومبزيد من التحديد:
ينبغـــي أن يعد كل فريق اســـتقصاء خطة تنفيذ مركزية لالســـتقصاء واجلدول الزمين  ( أ ) 
الذي حتدد فيه بوضوح تفاصيل ســـوقيات االســـتقصاء. وينبغـــي أن حتدد هذه اخلطة 
عدد القائمني باملقابالت الالزم لتغطية جزء معني من وحدات املعاينة يف منطقة معينة 
مـــع عدد معـــني من املهاتفات (مبا يف ذلك إعادة املهاتفـــة) ومعّدالت النجاح. وعلى 
هذا ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار معّدالت عدم االستجابة املتوقعة وعدم إمتام املقابالت 

وحضور أفرقة االستقصاء يف املوقع؛
ينبغي أن يكون لكل فريق اســـتقصاء مشرف يراقب وينسق عمل القائمني باملقابالت  (ب) 
كما يقّدم التدريـب والدعم يف املوقع. والنسبة املثالية للمشرفني إىل القائمني باملقابالت 
يف اســـتقصاء الصحـــة يف العـــامل تتباين بـــني ١ : ٥ و ١ : ١٠ حســـب البلد واملواقع 

املختلفة؛
ينبغـــي أن حيدد املشـــرفون العمل اليومي يف بداية يوم العمل مـــع القائمني باملقابالت  (ج) 
ويســـتعرضوا النتائج يف اية اليوم. ويف هذا االســـتعراض يطلـــع القائمون باملقابالت 
مشـــرفيهم على مقابالم ونتائجها. وعلى املشـــرفني أن يفحصـــوا املقابالت املنجزة 
للتأكد من أن اختيار القائمني باملقابالت للمســـتجيـبـني يف األســـر املعيشية مت بطريقة 

صحيحة وأن االستبيان كامل ودقيق التشفري؛

عدد دورات التدريـب  •
عدد أيام التدريـب  •

من قام بالتدريـب وما هي اخلربة املكتسبة يف التدريـب ويف جمال االستقصاءات الصحية؟  •
ما هي الوثائق اليت استخدمت؟  •

العناصر العملية: مراقبة أداء األدوار يف سياقات حقيقية  •
املشاكل اليت تصادف يف التدريـب  •

تقيـيم التدريـب  •

اجلدول عاشرًا - ٣
قائمة خمتصرة الستعراض إجراءات التدريب
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ينبغي االحتفاظ بسجل يومي ملراقبة التقّدم يف عمل االستقصاء يف كل مركز استقصاء  ) د ( 
يف البلد الستقصاء الصحة يف العامل. والعناصر اليت تسجل هي ما يلي:

عدد املس���تجي�ب�ني الذين مت االتصال هبم، واملقاب���الت اليت متت واملقابالت اليت   •
مل تكتمل

معّدالت االستجابة والرفض وعدم االتصال  •
عدد إعادة املهاتفات ونتائج املهاتفات  •

والب���د م���ن االحتفاظ باملعلومات عن كل قائم باملقابالت حبيث ميكن للمش���رف أن 
يراقب عمله بصفة مستمرة. وميكن حينئذ استخدام قاعدة القائمني باملقابالت هذه يف 

إعطاء التغذية املرتدة الفردية ولكي ميكن اختاذ القرارات بشأن مستقبل التعي�ينات؛
ينبغي أن جيرى كل بلد اس���تقصاء إرش���اديًا يف بداية االس���تقصاء من أجل اس���تقصاء  ) ه� ( 
الصحة يف العامل، وجيب أن يس���تمر ملدة أس���بوع أو أس���بوعني. وينبغي أن يس���تخدم 
كل اس���تقصاء إرش���ادي كبداية إلجراء االس���تقصاء األساس���ي. وحينئذ تعاد مقابلة 
50 يف املائ���ة من وحدات املعاينة اإلرش���ادية مبعرفة قائم آخ���ر باملقابالت لبيان ثبات 
التطبي���ق يف املقابلة. وينبغي تقي�يم الفترة اإلرش���ادية تقومي���ًا نقديًا وتناقش مع منظمة 
الصحة العاملية. وينبغي حتليل البيانات من الفترة اإلرشادية سريعًا لتحديد أي مشاكل 
خاصة يف التنفيذ. وملا كانت الوثائق املس���تخدمة يف االستقصاء البد وأن مرت بفترة 
اختبار ش���امل سابقة للمرحلة اإلرش���ادية، فينبغي أن تكون نية االختبار االسترشادي 
هي حتديد املس���ائل اللغوية الطفيفة ومس���ائل اجلدوى والتمكني من حتسني التخطيط 
للمرحلة األساس���ية. كما أن املنتظر أن حتدد بعض األخطاء اخلاصة الواضحة يف منط 
التخطي وما إليه يف االس���تقصاء. وتصحح التغذية املرتدة من الفترة اإلرش���ادية هذه 
األخطاء وتتيح إجراء تعديالت طفيفة. وبعد التشاور مع منظمة الصحة العاملية ينبغي 

أن تبدأ الدراسة األساسية؛
وينبغي التس���ليم بفائدة طباعة االس���تبيانات ومقارنتها )وعلى سبيل املثال ترميز ألوان  ) و ( 
جمموعات النوبات واس���تخدام بطاقات املستجي�ب�ني الالمعة(. وينبغي أن ترسل مجيع 

البلدان صورة من الوثيقة املطبوعة إىل منظمة الصحة العاملية؛
وعم���اًل مبواصف���ات عقود اس���تقصاء الصحة يف العامل ينبغي أن تع���اد مراجعة 10 يف  ) ز ( 
املائة من املستجي�ب�ني عشوائيًا مبعرفة املشرفني أو األفرقة األخرى. وميكن أن تتم هذه 
املراجع���ة ع���ن طريق اهلاتف أو االتصال الش���خصي وأن تتم حبي���ث تضمن أن تكون 
املقابل���ة األّولية قد أجريت بصورة صحيحة. وينبغ���ي أن تغطي إعادة مراجعة املقابلة 

املعلومات الدميغرافية األساسية وأي معلومات مل جتمع يف املقابلة األّولية؛
وعم���اًل مبواصف���ات عقود اس���تقصاءات الصحة يف العامل فإن نس���بة 10 يف املائة من  )ح( 
جمم���وع عينة املس���تجي�ب�ني ختتار عش���وائيًا وختصص هل���ا املقابلة الكامل���ة مرة أخرى 
مبعرفة قائم آخر باملقابالت يف غضون س���بعة أيام من املقابلة األوىل حىت ميكن تقي�يم 
موثوقية االس���تبيان )وينبغي أال يكون املس���تجي�بون الذين أعيد اختبارهم هم أنفسهم 

املستجي�بون يف املراجعة املعادة، على النحو املوضح يف الفقرة )ز( أعاله(؛
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االستقصاء االسترشادي
• أين جرت هذه التجربة االسترشادية؟
• ما هو التدريـب الذي توافر للتجربة؟
• هل هناك أي مشاكل يف قيد البيانات؟

• حتليل البيانات: انظر النتائج؛ وما هي املشاكل اليت صودفت؟
• أي تغيـريات يف املنهجية ناشئة عن التجربة االسترشادية؟
• أي تغيـريات يف الترمجة ناشئة عن التجربة االسترشادية؟

االستقصاء األساسي
• عدد القائمني باملقابالت واملشرفني واملنسقني املركزيـني:

• كيف أجري اإلشراف؟ التغذية املرتدة
• الترتيـبات السوقية

• السفر: ما مدى سهولة السفر إىل األسرة املعيشية؟ وما نوع وسيلة النقل املستخدمة؟  
• تنظيم الفريق  
• إجراءات االتصال:

• ما مدى سهولة االتصال باملستجيـب؟  
• كم عدد االتصاالت اهلاتفية اليت أجريت؟  

• ماذا كان معّدل الرفض وماذا كان السبب الرئيسي لرفض إجراء املقابلة؟  
املدفوعات للقائمني باملقابالت   •

توقيع منوذج املوافقة والتسجيل (كجزء من االستبيان أو صفحة منفصلة)  •
مراجعة اإلجراءات يف امليدان مبعرفة املشرفني  •

مراجعة اإلجراءات مركزيًا  •
إعادة االستبيانات إىل املكتب املركزي واألمن  •

املراجعة النهائية لالستبيان وإجراء تصويـب األخطاء  •
مراجعة اإلجراءات واإلشراف  •

• تقارير حالة اإلنتاج األسبوعي:  
لتقيـيم عملية إجراء املقابالت  •

الستعراض االستجابة والرفض ومعّدالت عدم االتصال: التأكد من معّدل االستجابة  •
لرصد النتائج والتأكد من أن مجع البيانات منفذ  •

• التحقق من السجالت:  
هل عدد االتصاالت مسجل بالتفصيل (االتصال/حماولة االتصال)؟  •

هـــل مت التحقـــق ممـــا ال يقل عـــن ١٠ يف املائة مـــن املقابالت اليت أجراهـــا القائم   •
باملقابـــالت، للتأكد من أن بعض اإلجابات يـبقـــى ثابتًا (العمر، التعليم، وتكوين 

األسرة املعيشية) وأن املقابلة قد أجريت؟
مراجعة عدد املقابالت اليت أجريت بالفعل وختطيط جدول للمقابالت  •

التجقق من أن شـــفرات النتائج النهائية للمقابـــالت املكتملة وحاالت الرفض قد   •
وزعت بصورة صحيحة

التأكد من أن مناذج املوافقة قد وقعت عن علم  •
مجيع معلومات التعريف املنفصلة عن االستبيانات وبرنامج قيد البيانات.

مشروع تقرير مع توصيات عن أي إجراء يتخذ.

اجلدول عاشرًا - ٤
قائمة خمتصرة الستعراض تنفيذ االستقصاءات
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وينبغي مراقبة معّدالت اإلجابة باستمرار وأن يستخدم كل مركز جمموعة من خمتلف  )ط( 
االس���تراتيجيات لزيادة املشاركة يف االس���تقصاء وتقليل عدم االستجابة. وعلى سبيل 
املثال فنشر إعالنات عامة يف التليفزيون أو اإلذاعة أو الصحف وقنوات اإلعالم املحلية 
وتوجيه الرس���ائل أو البطاقات للمش���اركني وطلب املس���اعدة من العاملني الصحي�ني 
املحلي����ني وإعط���اء احلوافز على املش���اركة والتفاوض مع الس���لطات املحلية التقليدية 
الرمسية وغريها، كلها تقنيات للعالقات العامة ميكن اس���تخدامها لتعظيم االس���تجابة. 

ويترك لكل مركز استخدام طرائقه اخلاصة؛
وينبغي أن يهدف كل استقصاء إىل أعلى معّدل ممكن لالستجابة. وتتطلب مواصفات  )ي( 
عقود اس���تقصاءات الصحة يف العامل معّدل اس���تجابة كلي ال يقل عن 75 يف املائة. 
وال تع���ين ه���ذه العتبة أن نس���بة 75 يف املائ���ة هي نقطة توقف يف تنفيذ االس���تقصاء. 
فهي تعين ببس���اطة املعيار األدىن املقبول املتفق عليه عمومًا بني املتعاونني مع استقصاء 
الصحة يف العامل يف إطار االس���تقصاءات الس���ابقة يف كثري من البلدان املختلفة. ففي 
حاالت كثرية كانت معّدالت االستجابة الستقصاء الصحة يف العامل أعلى من ذلك. 
وقد يتفاوت معّدل االس���تجابة بني البلدان، ويتعني أن يقارن مبعّدالت االستقصاءات 
األخرى يف البلد الواحد. ولدى حس���اب معّدل االس���تجابة ينبغي اس���تخدام تعريف 
املقابل���ة الكامل���ة نفس���ه يف كل البلدان. وتس���تخدم خوارزمية يف إج���راءات تنظيف 

البيانات لتحديد اكتمال املقابلة على أساس جمموعة من املتغريات األساسية؛
إع���ادة االتصال: عماًل مبواصفات عقود اس���تقصاء الصح���ة يف العامل ينبغي أن جيرب  )ك( 
فريق االستقصاء ما يصل إىل عشر اتصاالت )تشمل املكاملات اهلاتفية وترك مذكرات 
أو بطاق���ات تب���ني أن القائ���م باملقابلة طل���ب االتصال(. ويتوقف متوس���ط عدد هذه 
االتصاالت املعادة على معّدل االس���تجابة. وينبغي أن يدرس كل مركز الكس���ب يف 
كل معاودة اتصال إضافية وأن يتش���اور مع منظم���ة الصحة العاملية فيما يتعلق بالعدد 

الكايف لذلك البلد بالذات؛
ويتوقف تنفيذ االس���تقصاء بش���دة على املوارد املتاحة. فينبغي تقي�يم كل استقصاء يف  )ل( 
سياق البلد. ومن الضروري املقارنة باالستقصاءات األخرى يف البلد الواحد. ويتعني 
أن تؤخذ العادات والتقاليد املحلية يف احلس���بان عن���د التقي�يم. واملبادلة بني أن يطلب 
من عدد أقل من القائمني باملقابالت إجراء املزيد من املقابالت على مدار فترة دراسة 
طويل���ة مقابل الطل���ب من عدد أكرب من القائمني باملقابالت إجراء مقابالت أقل على 

مدى فترة دراسة أقصر مسألة حتتاج إىل النظر من حيث التأثري على اجلودة.

قيد البيانات واو - 
الناتج الدائم لالس���تقصاء هو البيانات. فمن املهم مجع البيانات بدقة وبطريقة موقوتة.   - 50
وعملية قيد بيانات اس���تقصاء الصحة يف العامل خمططة حبيث يوجد قيد حملي فوري للبيانات وتنس���يق 
مركزي. ومن الضروري أن حتال البيانات إىل الوسائط احلاسوبية بأسرع ما ميكن عقب مجعها. وهبذه 
الطريقة ميكن بس���هولة إجراء املراجعات الروتينية القياسية باس���تخدام احلواسي�ب املحلية. وأي أخطاء 

توجد ميكن حينئذ عالجها أثناء سري االستقصاء يف امليدان.
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ويصف الشكل عاشرًا - 2 أدناه تدفق البيانات يف استقصاء الصحة يف العامل وخطوات   - 51
ضم���ان اجلودة املتعلقة هبذا التدف���ق. واملهام اليت تؤدى على الصعيد القطري تعرض على اجلانب األمين 

واملهام اليت تؤدى يف منظمة الصحة العاملية تعرض على اجلانب األيسر.

بعد إجراء املقابلة تتخذ اخلطوات التالية:  - 52
يراجع املشرف منوذج االستبيان قبل بداية قيد البيانات  •

قي���د البيانات )أو مجع البيانات/التس���جيل( يتم باس���تخدام برنامج قي���د البيانات مبنظمة   •
الصح���ة العاملي���ة. وهذا الربنامج يراجع النطاقات )وعلى س���بيل املث���ال نطاقات متغريات 
االستجابة املسموح هبا( واملراجعات لضمان التساوق املنطقي للرموز ذات الصلة )وعلى 
س���بيل املثال أن املرض ال ميكن أن يدوم أكثر من عمر اإلنس���ان، وأن الرجال ال ميكن أن 

تكون لديهم مشاكل نسائية، وما إىل ذلك(.
القيد الثاين للبيانات يتم بغرض حتديد أخطاء الطباعة واألسئلة اليت تسقط عرضًا.  •

ترس���ل البيانات إىل منظمة الصح���ة العاملية على دفعات باس���تخدام الربيد اإللكتروين أو   •
األقراص املدجمة بذاكرة للقراءة فقط أو األقراص العادية.

وعندم���ا تص���ل البيانات إىل منظمة الصحة العاملية تراجع الربامج من أجل عدم التس���اوق   •
أو القيم الساقطة أو املشاكل يف حتديد أرقام أو حاالت االختبار وإعادة االختبار. وتنتج 

مراجعة حملل البيانات:
التمثيلية  •

اإلحصاءات الوصفية  •
األساسية

الشواذ  •

مراجعة املشرفني:
التساوق  •

اجلودة  •
الكمال  •

مراجعة برنامج قيد
البيانات:
النطاق  •

التساوق املنطقي  •

التغذية املرتدةاملوقع

حتويل البيانات اإللكتروين، اإلنترنت، الربيد
اإللكتروين، القرص، القرص املدمج

خوارزميات
مراجعة
البيانات

املراجعات
التحليلية

القيد الثاين

املشرف

قيد البيانات

منظمة
الصحة العاملية

مراجعات الربنامج
من حيث:

عدم التساوق  •
القيمة الناقصة  •
أرقام التعريف  •

ازدواج قيد البيانات  •

ازدواج قيد البيانات:
مقارنة األول والثاين  •
حتديد أخطاء الطباعة  •

الشكل عاشرًا - 2
قيد البيانات وعملية مراقبة اجلودة
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هذه الربامج تقريرًا يرس���ل ثانية إىل البلدان. كذلك فأي تصوي�بات ترد من بلدان املوقع 
تطبق على البيانات.

يراج���ع حمللو البيان���ات للتأكد من التمثيل واإلحصاءات الوصفية األساس���ية والش���واذ.   •
وتراج���ع التمثيلية ملقارنة توزع العمر/اجلنس يف وحدات املعاينة الناجتة مع التوزع املتوقع 
للس���كان. وتستخدم اإلحصاءات الوصفية األساس���ية يف حتديد توزع االستجابة وحتديد 

أي توزيعات حمرية ونتائج شاذة ومسائل خارجية.
ترس���ل منظمة الصح���ة العاملية التغذية املرتدة إىل البلدان. وترس���ل البل���دان إذا لزم األمر   •

تصوي�بات و/أو تفسريات وفقًا للتغذية املرتدة.
قضايا اجلودة اهلامة املتعلقة بقيد البيانات:  - 53

ينبغي أن يتم قيد البيانات باس���تخدام برنامج لقيد البيانات، يوفر إمكانية ملراجعة اجلودة.   •
وقد يصبح استخدام برامج أخرى ال تشتمل على تلك اإلمكانية أمرًا ضارًا.
ينبغي مراجعة مناذج املقابالت املنجزة مبعرفة املشرف قبل بدء قيد البيانات.  •

ال جيوز أن ينفذ إىل برنامج قيد البيانات إال أفراد الفريق املسؤولني وال أحد غريهم. وهذا   •
أمر ضروري لسرية البيانات.

القيد املزدوج للبيانات مطلوب لتجنب أخطاء طباعة البيانات أو أخطاء التحرير. وبرنامج   •
قيد البيانات حيدد القيد املزدوج للبيانات عند اكتمال القيد الثاين.

جيب أن تتحلى البلدان باحلذر الشديد عند قيد أرقام التعريف (ID). وترسل قائمة بأرقام   •
التعريف السارية إىل البلدان. ويتضمن الربنامج خانة مراجعة اجلمع (checksum) للتأكد 
من أن شفرة التعريف أدخلت بطريقة صحيحة. ويتسم استخدام التعريف الصحيح بأمهية 
خاصة حلاالت إعادة االختبار، ألن التعريف يس���تخدم للمطابقة يف حاالت االختبار مع 

حاالت إعادة االختبار.
يتعني أن ترس���ل البيانات إىل منظمة الصحة العاملية بانتظام، وعلى س���بيل املثال يوميًا أو   •

أسبوعيًا.
وعندم���ا تبدأ منظمة الصحة العاملية يف تلقي البيانات من البلدان تراجع البيانات وترس���ل   •

التغذية املرتدة إىل البلدان مع استمرار مجع البيانات.
تطب���ق قواع���د معينة للحفاظ على س���المة ودقة البيانات وهي تتضمن على س���بيل املثال   •
املراجعة لتحديد ما إذا كان املستجي�ب الواحد قد استخدم مرتني، وحتديد مدى البيانات 

الناقصة.
تفصل معلومات التعريف من االس���تبيان وحيتفظ برنامج قيد البيانات بس���رية البيانات   - 54
يف قيد منفصل إذا قيدت. ويتحمل البلد مسؤولية احلفاظ على السرية. ويكفل أمن البيانات أثناء النقل 

على شبكة اإلنترنت عن طريق التشفري.

تقيـيم قيد البيانات
ينبغي أن ترصد اجلوانب التالية بدقة وأن تستعرض )انظر اجلدول عاشرًا - 5(:  - 55

عدد موظفي قيد البيانات وتدري�بهم  •
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من هم موظفو قيد البيانات؟  •
ما هو معّدل اإلكمال واخلطأ من جانب موظفي قيد البيانات؟ هل هناك موظفون لقيد البيانات   •

حمتاجون إلعادة التدريـب؟
مراقبة عملية قيد البيانات. ما هو النظام املستخدم يف تتبع عدد االستبيانات املخصصة لكل قائم   •

باملقابالت؟
مناقشة حتليل البيانات وحساب مصفوفة جودة البيانات، واحلاجة إىل مزيد من الدعم  •

االستبيانات:  •
اختيار عدة استبيانات مستكملة من كل قائم باملقابالت والتأكد من:

• أمساء حذفت من االستبيانات
• غالف نـزع من االستبيان

• قوائم األسر املعيشية أعدت عشوائيًا واستكملت على حنو سليم
• خط اليد مقروء ومنسق

• اخليارات ســـجلت بصورة صحيحة (وعلى سبيل املثال وضعت دوائر على اخليارات، أو مل 
يعلم عليها أو وضع حتتها خط أو شطبت)

• األسئلة املفتوحة أجيـبت حني كان ذلك الزمًا
• األسئلة املفتوحة سجلت شفويًا

• ختطي األسئلة كان صحيحًا
• األسئلة املطلوب اإلجابة عليها من النساء مل جيب عليها إال النساء.

قيد البيانات املزدوج  •
استخدام برنامج قيد البيانات:  •

التحقق من السرية وأمان البيانات  •
هل قيدت البيانات مرتني؟  •

مراجعة الرموز يف قاعدة البيانات مع النسخ املطبوعة  •
مراجعة النطاق واالتساق والتسيـري واألخطاء األخرى  •

مراجعة مدى وجود بيانات ناقصة  •

عدد النماذج املقيدة يف اليوم للشخص، مبا يف ذلك معّدالت اخلطأ  •
إجراءات املراجعة واإلشراف على قيد البيانات  •

الفترة الزمنية بني إكمال املقابلة يف امليدان وقيد البيانات  •
عدد وانتظام املقابالت املستكملة املرسلة إىل منظمة الصحة العاملية واملشاكل اليت صودفت   •

فيما يتعلق بإرسال البيانات
وإن كان مـــن املمكن التقليل إىل أدىن حد من مشـــاكل عـــدة يف قيد البيانات بإجراء   - ٥٦
مقابالت مبســـاعدة احلاســـوب حيث تدخل البيانات مع اســـتمرار املقابلة، فإن الربامج احلاسوبية هذه 

اجلدول عاشرًا - ٥
قائمة خمتصرة لعملية قيد البيانات
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تتطلـــب أن تتم املراجعات داخلها لضمـــان التطبيق الصحيح للمقابلة مع كل قواعد التخطي والتفرع، 
وقيد البيانات املتساوقة يف النطاقات املحددة.

حتليل البيانات زاي - 
قبل التحليل املوضوعي للبيانات بالنســـبة لبيانات استقصاءات الصحة يف العامل، هناك   - ٥٧
عدد من املراجعات املنتظمة جلودة البيانات. وجتميع هذه املراجعات يسمى ”قياسات استقصاء الصحة 

يف العامل“ وهو يوفر مؤشرات موجزة جلودة البيانات.
ومكونات قياسات االستقصاء هي:  - ٥٨

الكمال، الذي يشـــمل معّدل االســـتجابة (مع مراعاة األســـر املعيشية اليت ال تكون حالة   •
أهليتها معلومة، ويف هذه احلالة البد من إجراء تقدير لنسبة األسر املعيشية املؤهلة أو، إذا 
كانت تلك األسر املعيشية استبعدت من حساب معّدالت االستجابة، البد من تقدمي مربر 
واضح الفتراض أن هذه األسر املعيشية ليس لديها مستجيـبون مؤهلون، وأن االستبيانات 
ناقصة يف بند االســـتجابة. وحتســـب تواترات البيانات الناقصة على مســـتوى البنود بني 
كل املســـتجيـبـني وعلى مستوى كل مســـتجيـب يف كل البنود. فهذا يساعد على حتديد 

املشاكل املتعلقة بتنفيذ االستقصاء، وخاصة البنود املعضلة يف االستبيان.
مؤشـــر احنراف وحـــدات املعاينة (SDI) وهـــو قياس درجة احنراف وحـــدات املعاينة يف   •
التمثيلية عن املجتمع املستهدف. فإذا أظهر هذا القياس احنرافًا كبريًا ينبغي حينئذ تقسيم 
التحليل إىل طبقات. واملؤشر SDI ميكن تقديره شكليًا باستخدام إحصاءات كأي تربيع. 
فإذا كانت بعض الفئات الفرعية الرئيسية قد أفرط يف عيناا عمدًا، ينبغي أن يراعى ذلك 

حبيث يعدل مؤشر االحنراف SDI بعامل فرط وحدات املعاينة املقصود.
املوثوقية، اليت تدل على قابلية النتائج للتكرار باستخدام أداة القياس نفسها على املستجيـب   •
نفســـه يف أوقات خمتلفة ومع قائمني باملقابلة خمتلفني. ويستخدم هذا التحليل البيانات من 
بروتوكول االختبار وإعادة االختبار املنفذ يف ٥٠ يف املائة من املقابالت االسترشادية ويف 

١٠ يف املائة من وحدات املعاينة كلها.
املقارنـــة مع مؤكدات الصالحيـــة اخلارجية، أي املقارنة بنتائج االســـتقصاءات األخرى،   •
مثل تعداد الســـكان وبيانات االستقصاءات واخلدمات وكذلك بيانات القطاعني اخلاص 

والعام.
ويرد تفصيل آخر هلذه القياسات يف الفرع التايل. وجتري معاجلة البيانات على املستوى   - ٥٩

القطري حيث تتوافر القدرة الالزمة، كما جتري يف املقر الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية.
ويعتـــرب حتليـــل البيانات األخرى على املســـتوى القطري أمرًا ضروريـــًا لضمان فعالية   - ٦٠
استخدام النتائج. وسوف حيدد املقر الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية ومكاتبها اإلقليمية البلدان اليت حتتاج 

إىل الدعم والتحليل الكامل للبيانات ووضع آليات لتوفري هذا الدعم.

تقيـيم حتليل البيانات
إن تقيـيـــم هذا اجلانب يتطلب مناقشـــة توافر املهارات يف البلـــد لالضطالع بالتحليل   - ٦١

ومستوى الدعم الالزم أو الذي ميكن أن يقّدم من البلد إىل البلدان األخرى.
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مؤشرات اجلودة حاء - 
من املفيد أن نلخص ضمان اجلودة عن طريق مؤش���رات. فهذه املؤشرات قد تستخدم   - 62
فيما بعد لتقي�يم عوامل سياقية أخرى تؤثر على جودة االستقصاء، وحينئذ تكتمل دورة اجلودة. وحسب 
علمنا فإنه مل تقترح جمموعة مؤشرات منتظمة ملراقبة جودة االستقصاء واإلبالغ عنها مبقاي�يس موجزة. 
واس���تقصاء الصحة يف العامل يس���تخدم مؤش���رات معينة ميكن تكميتها ويرد شرحها أدناه، باإلضافة إىل 

تقديرات نوعية مهيكلة عن طريق عملية استعراض نظراء بوصفها تقريرًا عن ضمان اجلودة.
وبصفة عامة فإن أي اس���تقصاء لألس���ر املعيش���ية يتعرض لنوعني من األخطاء: أخطاء   - 63
املعاينة وأخطاء عدم املعاينة. وحتدث أخطاء املعاينة ألن االس���تقصاء ينفذ على عينة من الس���كان وليس 
على الس���كان بأكملهم. وهي تتأثر حبجم وحدات املعاينة والتغريية اليت حتدث يف الس���كان بالنس���بة 
ملقادي���ر االهتم���ام واجلوانب األخرى يف تصميم وح���دات املعاينة ومنها تأثريات التقس���يم إىل طبقات 
والتقس���يم إىل جمموع���ات. أما األخطاء غري أخط���اء املعاينة فهي تتأثر بعوامل م���ن قبيل طبيعة املفاهيم 
املوضوعية، ودقة ودرجة اكتمال إطار املعاينة، وأمانة إجراءات االختيار الفعلية يف امليدان مقابل تصميم 
وحدات املعاينة املقصود، وأخطاء تنفيذ االستقصاء. وهذا العامل املذكور مؤخرًا ينطوي على مشاكل 
مثل ضعف ختطيط االس���تبيان، وأخطاء القائم باملقابلة يف توجيه األسئلة وأخطاء املستجي�ب أو اإلدالء 
ببيانات خاطئة يف اإلجابة عليها. وأخطاء قيد البيانات ومعاجلتها وعدم االستجابة وعدم صحة تقنيات 

التقدير. ونبني فيما يلي بعض األخطاء غري أخطاء املعاينة اليت تطرأ على القياس والتكمية.
وفيم���ا يتعلق برصد النتيجة النهائية لبيانات االس���تقصاء، تس���تخدم حاليًا املؤش���رات   - 64

القياسية التالية ملراقبة جودة بيانات استقصاء الصحة يف العامل.

مؤشر احنراف وحدات املعاينة  - 1
ي�ب����ني مؤش���ر احنراف وح���دات املعاينة (SDI).24 نس���بة طبق���ات العمر واجلنس يف   - 65
وحدات املعاينة مقارنة ببيانات السكان من مصدر مستقل، مع افتراض أن يكون هذا املصدر قياسيًا. 
وقد استخدمت يف استقصاء الصحة يف العامل، كمصدر مستقل، قاعدة بيانات السكان باألمم املتحدة، 
ولكن ميكن أن يستخدم بداًل منها أي مصدر بيانات موثوق وحديث عن السكان. واملؤشر SDI هو 
أحد مؤشرات جودة بيانات وحدات املعاينة من حيث التمثيلية )أي مدى جودة متثيل وحدات املعاينة 
ملجموع الس���كان(. والنس���بة 1 تبني أن عينة االستقصاء تناس���ب خصائص السكان عامة لفئة عمر أو 

جنس، بينما االحنرافات عن 1 تبني فرط املعاينة أو نقص املعاينة من فئة العمر أو اجلنس تلك.
ونادرًا ما تش���اه�د القيمة املتوقعة 1 )التمثيلية املثالية( يف االستقصاءات بسبب أخطاء   - 66
املعاينة. ويعرض الش���كل عاشرًا - 3 املؤش���ر SDI يف واحد من االستقصاءات مبينًا نقص التمثيل يف 

األعمار األصغر وفرط التمثيل يف األعمار األكرب وال سيما بالنسبة للكبار من الرجال.

معّدل االستجابة  - 2
ي�ب�ني معّدل االس���تجابة معّدل إجناز املقابالت يف وح���دات املعاينة املختارة، أي عدد   - 67
املقابالت املنجزة مع األش���خاص أو األس���ر املعيشية املؤهلة لإلدراج )“فاألسرة املعيشية” اليت يتبني أن 
مس���كنها خال، كمثال، ليس���ت مؤهلة لإلدراج(. وي�ب�ني هذا املؤشر مدى جودة أداء االستقصاء فيما 
يتعلق ببلوغ النسبة املثالية لالستجابة وهي 100 يف املائة. وتعترب نسبة 60 يف املائة كمعّدل لالستجابة 
عمومًا هي احلد األدىن املقبول، رغم أن اس���تقصاء الصحة يف العامل يتطلب معّدل اس���تجابة ال يقل عن 

75 يف املائة.

 24
 SDI =

حيث a = فئة العمر واملؤشر هو نسبة   
العين���ة يف الفئ���ة العمرية إىل الس���كان 
يف الفئ���ة العمري���ة من قاع���دة بيانات 
الس���كان باألم���م املتح���دة أو مصدر 
آخر مس���تكمل مثل تعداد السكان يف 
البل���د. ويبني هذا املؤش���ر مدى متثيل 
العينة للس���كان من حيث توزيع العمر 
أو اجلنس. وميكن اختبار هذا املؤش���ر 
مبرب���ع كاي أو اختبار النجمة الدائري 

للتجانس.

 24
 SDI =

حيث a = فئة العمر واملؤشر هو نسبة   
العين���ة يف الفئ���ة العمرية إىل الس���كان 
يف الفئ���ة العمري���ة من قاع���دة بيانات 
الس���كان باألم���م املتح���دة أو مصدر 
آخر مس���تكمل مثل تعداد السكان يف 
البل���د. ويبني هذا املؤش���ر مدى متثيل 
العينة للس���كان من حيث توزيع العمر 
أو اجلنس. وميكن اختبار هذا املؤش���ر 
مبرب���ع كاي أو اختبار النجمة الدائري 

للتجانس.
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معّدل البيانات املفقودة  - 3
يع���رف مع���ّدل البيانات املفقودة بأنه نس���بة البنود الناقصة يف مقابلة مع مس���تجي�ب.   - 68
واس���تقصاء الصحة يف العامل يقيس نسبة السكان الذين مل يكملوا احلد األدىن املقبول من البنود )وعلى 
س���بيل املثال، 10 يف املائة يف مقابالت األسر املعيش���ية وجهًا لوجه( لتحديد جودة املقابالت. والبنود 
املعضلة اليت ترتفع فيها مستويات اإلجابات الناقصة )أكثر من 5 يف املائة( بني كل املستجي�ب�ني املؤهلني 

حمددة كذلك. 
معامالت املوثوقية ملقابالت االختبار وإعادة االختبار  - 4

تب���ني معامالت املوثوقية ملقابالت االختبار وإعادة االختبار ثبات إدارة املقابالت فيما   - 69
يتعلق بتغريية االستجابة يف مناسبتني منفصلتني. وهذه حتسب على أهنا معّدالت توافق الفرصة املصححة 
)أي احصاءات كابا ملعامالت العالقة الفئوية وداخل الطبقة بالنس���بة للمتغريات املتواصلة(. ويشري هذا 
املؤشر إىل مدى جودة إعطاء بند لسؤال معني يف مقابلة االستقصاء نتائج واحدة يف تكرار إدارة املقابلة. 
وبصفة عامة فإن أي رقم أكرب من 0.4 يعترب مقبواًل؛ وأي رقم أكرب من 0.6 يعترب معقواًل وأي رقم 

أكرب من 0.8 يعترب ممتازًا )كوهني، 1960؛ وفاليس، 1980(.
واملؤش���ر األساس���ي جلودة أي اس���تقصاء من حيث األخطاء املوجودة يف البيانات من   - 70
مكّون املعاينة هو اخلطأ القياس���ي املقّدر لكل إحصائية أساس���ية يف االس���تقصاء وهو ي�ب�ني املدى املقّدر 
خلطأ املعاينة )وعلى سبيل املثال زائد أو ناقص 3 يف املائة( من تقدير معني. ومثة قياس ذو صلة، حيث 
حتسب معامالت تأثري التصميم لعينات املجموعات املتعددة املراحل يف استقصاء الصحة يف العامل حني 
يك���ون ذل���ك ممكنًا. وهذا املعامل هو نس���بة التباين من وحدات املعاينة الفعلية إىل النس���بة يف وحدات 
املعاينة العش���وائية البس���يطة املرّكبة من احلجم نفس���ه. وملا كانت وحدات املعاينة العش���وائية البس���يطة 
احلقيقية ليست عملية يف االستقصاءات الكبرية بسبب التكاليف )مبا يف ذلك تكاليف النقل( فإن املعتاد 
هو حساب تباين املعاينة )مربع اخلطأ القياسي( للمقارنة بعينة عشوائية )كيش، 1995ب(. ويف العادة 

يعترب تأثري التصميم الذي يتراوح بني 1 و 6 مقبواًل للمؤشرات املهمة الستقصاء الصحة يف العامل. 

الشكل عاشرًا - 3
مثال ملؤشر احنراف عينة
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التقارير القطرية طاء - 
م���ن الس���مات اهلامة لضمان اجلودة م���ا يتعلق بالناتج النهائي م���ن حيث اإلبالغ عن   - 71
البيانات، بس���بب تأثري االس���تقصاء من حيث قيمته املضافة إىل قاعدة معرفتنا وتوفري توجيهات أخرى 
للسياسات. وواضح أن اإلبالغ السليم وثيق الصلة بأمهية استقصاء الصحة يف العامل الحتياجات البلد. 

وسوف تعرض نتائج استقصاء الصحة يف العامل يف عدد من أنواع التقارير املختلفة، وهي:
التقارير القطرية لكل بلد يف استقصاء الصحة يف العامل: ) أ ( 

‘1’ امللخص التنفيذى لصانعي السياسات واجلمهور؛
‘2’ التقرير املفّصل للباحثني وغريهم من املستخدمني العلمي�ني؛

التقارير اإلقليمية والدولية عن قضايا حمددة. )ب( 
القالب األّويل لتقرير قطري [71 )أ( أعاله] ويشمل:  - 72

مقّدمة تشمل )على سبيل املثال املعلومات الالزمة لدفع السياسات واملعلومات املتاحة عن   •
النظم الصحية(.

مناقش���ة تنفيذ االستقصاء )وتشمل، على س���بيل املثال وصف االستقصاء وطرائق املعاينة   •
والتدري����ب ومج���ع البيان���ات ومعاجلتها وإج���راءات ضم���ان اجلودة ووصف قياس���ات 

االستقصاء(.
عرض جممل لنتائج االس���تقصاء والتأثريات على السياس���ات )ويش���مل على س���بيل املثال   •
املدخالت إىل النظم الصحية، وخصائص السكان واألسر املعيشية، والتغطية بالتدخالت 

الصحية، وصحة السكان، واستجابة النظم الصحية؛ واإلنفاق الصحي(.
االس���تنتاجات: توصيات حمددة للسياس���ات الصحية ومراقبة األهداف اإلمنائية لأللفية يف   •

البلد.
وسوف يطور هذا القالب بالتعاون التفاعلي مع البلدان واملكاتب اإلقليمية واألطراف   - 73

األخرى املعنية.
ويتعني إعداد اس���تراتيجية لنش���ر التقارير القطرية يف وسائل اإلعالم، وعالقات العمل   - 74
واألحداث األخرى. ومن الضروري إشراك أصحاب املصلحة املختلفني يف استخدام املعلومات املتولدة 

عن االستقصاء يف املناقشات املتعلقة بالسياسات.
وينبغي أن تتحمل البلدان نفسها املسؤولية األّولية عن توليد تقاريرها القطرية. وسوف   - 75
تس���اعد منظمة الصحة العاملية يف توفري البيانات الضرورية والدعم التقين وأدوات إعداد ومناقش���ة هذه 

التقارير القطرية مع أفرقة اإلنتاج.
ويفيد اس���تقصاء الصحة يف العامل يف احلصول على املعلومات عن ش���ىت جوانب صحة   - 76
السكان والنظم الصحية. وتشمل هذه العناصر كثريًا من املكّونات يف إطار تقي�يم أداء النظم الصحية. 
مث إن االستقصاءات توفر معلومات مفّصلة عن اجلوانب األخرى، مثل عوامل اخلطر املحددة، ووظائف 
النظ���م الصحية، ووبائيات أم���راض حمددة، واخلدمات الصحية. ولذا فمن املهم اس���تخراج أفضل قيم 

ممكنة للمعلومات من بيانات استقصاء الصحة يف العامل.
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كذل���ك ق���د ترغب بعض البلدان يف اس���تخدام بيانات اس���تقصاء الصحة يف العامل يف   - 77
التحلي���الت دون الوطنية. ويف معظم احلاالت قد يتطلب ذلك أحجامًا أكرب من العينات. ويف حاالت 
أخرى ميكن أن تستخدم بيانات استقصاء الصحة يف العامل إىل جانب مصادر البيانات األخرى كتعداد 

السكان واالستقصاءات األخرى.
ويتوق���ع على األجل الطوي���ل أن يتيح اهليكل النموذجي الس���تقصاء الصحة يف العامل   - 78

تكامل شىت االستقصاءات عن الصحة والنظم الصحية يف استقصاء واحد.

تقيـيم التقارير القطرية
إن حتليل البيانات وصياغة التقارير القطرية تتويج لتنفيذ االس���تقصاء. وس���وف حتدد   - 79
جودة التقارير وطريقة مناقشة النتائج الطريقة اليت جترى هبا اجلوالت املستقبلية لالستقصاءات وكذلك 

األثر الذي سيترتب على تلك النتائج يف رسم السياسات ومراقبتها داخل البلد.

الزيارات املوقعية يـاء - 
تعرف بلدان استقصاء الصحة يف العامل مقّدمًا ما ينتظر منها من حيث تنفيذ استقصاء   - 80
الصح���ة يف الع���امل وإجراءات ضمان اجلودة. فمن املهم توثيق العم���ل امليداين يف هذا الصدد. ولتحقيق 
هذه الغاية سوف تتعاقد منظمة الصحة العاملية مع مستشارين مستقلني لضمان اجلودة يقومون بزيارات 
موقعي���ة يف كل بلد. وهذه الزيارات املوقعية ستش���ّكل بالفعل اس���تعراض نظ���راء خارجيًا لعملية تنفيذ 
االستقصاء وسوف تسجل باستقاللية مدى التقيد مبعاي�ري ضمان اجلودة. كذلك ستتيح هذه الزيارات 
املوقعي���ة فرص���ة للتعرف على أي مش���اكل وحلها يف وقت مبكر من العملية. وحينئذ س���يصدر الفريق 
القط���ري ومستش���ار ضمان اجل���ودة معًا تقديرًا مهيكاًل جلودة االس���تقصاء الكلي���ة إىل جانب املبادئ 

التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية.
وضم���ان اجل���ودة عملية ال ميكن تقليصها إىل حدث واحد هو زيارة موقعية. والعالقة   - 81
بني مستش���اري ضمان اجلودة واألفرقة القطرية ميك���ن أن ترى على أهنا عملية طويلة األجل من ثالث 

مراحل: قبل وأثناء وبعد الزيارة املوقعية.
وقب���ل الزي���ارة املوقعية ينبغ���ي أن تعد البلدان واملستش���ارون يف ضم���ان اجلودة ملفًا   - 82
للزي���ارة، يغط���ي القوالب األساس���ية للمبادئ التوجيهية لضم���ان اجلودة الصادرة ع���ن منظمة الصحة 
العاملي���ة على النح���و املبني يف هذه الوثيقة ويدرجوا مجيع اجلوان���ب يف القوائم املرجعية للزيارة املوقعية. 
ويتضمن هذا امللف كل املعلومات األساس���ية املتاحة فيما يتعلق باملوقع ومؤسس���ة االستقصاء وتصميم 
وحدات املعاين���ة واخلربات املحلي���ة واملجموعات واألدوات التدري�بية املس���تخدمة حمليًا وقالب التقرير 
القط���ري ع���ن اس���تقصاء الصحة يف العامل. ويت���م احلصول على املعلوم���ات غري املتوافرة أثن���اء الزيارة 

املوقعية.
وسيكون املسؤولون القطريون باملقر الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية ومستشارو ضمان   - 83
اجلودة على اتصال مباش���ر باملحقق الرئيس���ي أو كبري موظفي االس���تقصاء داخل البلد للعمل على أن 
تكون عملية ضمان اجلودة جزًءا أساسيًا من عملية تنفيذ االستقصاء. وهذا يساعد يف بناء ثقافة ضمان 
اجلودة يف االستقصاءات. واهلدف من عملية ضمان اجلودة ليس املراجعة أو رسم السياسات وإمنا حتقيق 

اجلودة يف استقصاء الصحة يف العامل عن طريق تقدمي املساعدة والدعم.
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ولك���ي تكون للزي���ارة املوقعية أقصى أث���ر، ينبغي أن جتدول ص���وب حتقيق التدري�ب   - 84
وبداية مجع البيانات. وينبغي أن تركز الزيارة املوقعية على كل جوانب عملية االستقصاء، أي تشخيص 

املشاكل واقتراح العالجات واحلساسية للسياق املحلي وتقدمي الدعم وإقامة عالقات مستمرة.
ويتمث���ل دور مستش���اري ضمان اجلودة لدى زيارة البلدان، يف تش���خيص املش���اكل   - 85
ومالحظة جوانب القوة يف تنفيذ االس���تقصاء. ومهمتهم األساس���ية هي دراس���ة عملية تنفيذ استقصاء 
الصح���ة يف العامل املس���تخدم يف البلد وحتديد أي احنراف ع���ن معاي�ري ضمان اجلودة املتوقعة. وحكمهم 
عل���ى ه���ذا االحنراف وكيفية العالج ضروري. كذلك ينبغي ملستش���ار ضمان اجل���ودة أن يقّدم الدعم 
مباشرة من خالل املناقشة مع املقر الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية أو يرتب للدعم الالزم تقدميه من أي 

كيان آخر.
ويؤدي مستش���ارو ضمان اجلودة تقي�يمهم وفقًا لقائمة مرجعية مهيكلة تش���مل ش���ىت   - 86
اخلطوات حس���ب ترتي�ب أمهيتها. وينبغي أن يتضمن هذا التقي�يم حتليل “مقاي�يس االس���تقصاء” )طاملا 

توجد بعض البيانات املقيدة وقت القيام بالزيارة املوقعية( الذي يشمل مؤشرات جودة البيانات.
ويناقش تقرير ضمان اجلودة مشاركة مع فريق االستقصاء القطري ومع منظمة الصحة   - 87

العاملية. فينبغي أن تعرف البلدان مقّدمًا ما يتوقع منها من ناحية إجراءات ضمان اجلودة.
ويس���تتبع تقري���ر الزيارة املوقعي���ة بتقرير قطري الس���تقصاء الصح���ة يف العامل، الذي   - 88
يك���ون آخر نتاج الزيارة املوقعية للدعم القطري. وينبغ���ي أن تبدأ الزيارة املوقعية عملية صياغة التقرير 
القطري وتستكش���ف االس���تراتيجيات املحددة إلصداره مبا يف ذلك كيفية اس���تخدام النتائج يف وضع 

السياسات.

االستنتاجات  كاف - 
ضمان اجلودة قضية أساس���ية يف تنفيذ االستقصاءات. ومن الضروري واملمكن حتديد   - 89
آليات ضمان اجلودة يف كل مرحلة من مراحل االستقصاء. ولوحددت هذه اآلليات بطريقة عملية فإهنا 

ميكن أن تقاس وميكن أن تراقب اجلودة الكلية لالستقصاء.
ويتطلب إرساء ضمان اجلودة إحداث تغي�ري يف عقلية منفذي االستقصاء، حيث يصبح   - 90

فحص وتقي�يم كل خطوة أمرًا إلزاميًا.
ومن الضروري تقي�يم مؤشرات اجلودة بصفة مستمرة خالل الفترة الكاملة لالستقصاء.   - 91
وينبغ���ي أال ينظ���ر إىل هذه العملية على أهن���ا جمرد وظيفة ظرفية؛ وينبغي كذلك اس���تخدامها يف إجراء 
تصوي�بات يف منتصف الطريق وفقما تقتضيه مش���اكل االكتش���اف والتدخل بصورة مالئمة. والبد أن 
يدرج يف كل االس���تقصاءات التحس���ني املهم واملس���تمر يف اجلودة أو اإلدارة الكلية للجودة يف عملية 

اإلنتاج.
وتوافر األدوات احلاس���وبية اآلن ي�يس���ر تطوير نظام إلدارة وتتبع االس���تقصاء مبا يتيح   - 92

استمرار تتبع عملية االستقصاء مما يساعد يف غرس الثقة يف البيانات.
ومن املهم توثيق القضايا احلساسة )وعلى سبيل املثال القضايا املتعلقة بتنفيذ االستقصاء   - 93
والتدري�ب، وما إىل ذلك( بطريقة منهجية من حيث تقارير اجلودة واملؤشرات الكمية )وهي بالتحديد 
مؤش���ر احنراف وحدات املعاينة ومعّدالت االس���تجابة وتناس���ب البيانات الناقص���ة وموثوقية االختبار 

وإعادة االختبار( حبيث تعطى ملستخدمي البيانات املعلومات األساسية عن جودة االستقصاء.
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والنتيج���ة املرجوة م���ن عملية ضمان اجلودة هي إجراء اس���تقصاء يعطي بيانات عالية   - 94
اجلودة. وحينئذ ميكن توثيق النتائج باعتبارها صاحلة وموثوقة وقابلة للمقارنة.

واستمرار تنفيذ هذه اإلجراءات لضمان اجلودة حيدد املعاي�ري ملمارسات مجع البيانات   - 95
الدولية املقبولة، وتستمر طرائق مراقبة هذه املعاي�ري يف التطور.

كلمات الشكر
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الفصل احلادي عشر
إعداد التقارير والتعويض عن األخطاء - 
غري أخطاء املعاينة - يف االســـتقصاءات 
يف الربازيل: املمارسة الراهنة والتحديات 

يف املستقبل

بيدرو لويس دوناسكمينتو سيلف
Escola Nacional de Ciências Estadísticas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(ENCE/IBGE)

ريو دي جانريو، الربازيل

نبـذة خمتـصرة
يناقش هذا الفصل بعض املمارســـات الراهنة يف إعـــداد التقارير والتعويض عن األخطاء - غري أخطاء 
املعاينـــة - يف الربازيـــل، وينظر يف ثالث فئـــات من األخطاء هي: أخطاء التغطية، وعدم االســـتجابة، 
وأخطـــاء القيـــاس واملعاجلة. كما حيدد الفصـــل بعض العوامل اليت جتعل من الصعـــب تركيز مزيد من 
االهتمام على قياس ومراقبة األخطاء غري أخطاء املعاينة. وباإلضافة إىل هذا فإنه حيدد بعض املبادرات 

احلديثة اليت ميكن أن تساعد يف حتسني الوضع.
املصطلحات الرئيسية: عملية االستقصاء، والتغطية، وعدم االستجابة، وأخطاء القياس، وإعداد تقارير 

االستقصاء، وجودة البيانات.

مقّدمة ألف - 
البـــد مـــن تعريف فكرة اخلطأ كمـــا تطبق على إحصاء أو تقدير لكمية ما مســـتهدفة   - ١
(أو معلمة) جمهولة. وهي تشـــري إىل الفرق بني التقدير (وليكن Ŷ) و ”قيمة املعلمة احلقيقية“ النظرية 
(ولتكن Y) اليت ميكن احلصول عليها واإلبالغ عنها إذا استبعدت مجيع مصادر اخلطأ. ولعل املصطلح 
األفضل، كما يقول البعض، هو االحنراف (انظر املناقشة يف كتاب بالتيك وسارندال (٢٠٠١، الفرع 
٥). ومع ذلك فاملصطلح ”خطأ“ مصطلح راســـخ لدرجة أننا مل حناول جتنبه. وحنن تم هنا بأخطاء 
االستقصاء، أي أخطاء التقديرات القائمة على بيانات االستقصاء. وحبسب ليـربغ وآخرون (١٩٩٧، 
الصفحة ١٣)، فإن ”أخطاء االستقصاء ميكن تقسيمها إىل فئتني: أخطاء املعاينة واألخطاء غري أخطاء 
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املعاينة”. ومناقش���ة أخطاء االس���تقصاء، يف علم املصطلحات احلديث، هي جزء من املناقش���ة األوسع 
جلودة البيانات.

ولش���رح املفهوم نفرض أن تقدير متوس���ط الدخل الش���هري ملجتمع معني املبّلغ عنه   - 2
يف اس���تقصاء هو 900 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وأن املتوس���ط الفعلي للدخل الش���هري 
ألف���راد ه���ذا املجتمع، املأخوذ من تعداد كامل دون أخطاء يف اإلبالغ أو املعاجلة هو 850 دوالرًا. يف 
ه���ذا املث���ال حينئذ يكون اخلط���أ يف التقدير هو زائد 50 دوالرًا. وبصفة عامة فإن أخطاء االس���تقصاء 
ال تالح���ظ خاص���ة ألن قيم املعلمة احلقيقية تكون غري مالحظة )غ���ري قابلة للمالحظة(. ومن احلاالت 
اليت قد تالحظ فيها أخطاء املعاينة على األقل يف التقديرات اإلحصائية هي حالة توافرها من معاينة من 
س���جالت حاس���وبية، حيث ميكن حس���اب الفروق بني التقديرات والقيم املحسوبة باستخدام جمموعة 
البيانات الكاملة، إذا طلب ذلك. ويوفر االستخدام العام للعينات من السجالت من أي تعداد للسكان 
مثااًل على التطبيق العملي. ففي الربازيل اختريت عينات من هذا النوع من سجالت تعداد السكان منذ 

عام 1970. ومع ذلك فاحلاالت من هذا القبيل هي استثناء، وليس قاعدة.
وتشري أخطاء املعاينة إىل فروق بني التقديرات استنادًا إىل استقصاء بالعينة وما يقابلها   - 3
م���ن قي���م للمجتمع ميكن احلصول عليها إذا كان تعداد للس���كان قد أجرى باس���تخدام طرائق القياس 
نفس���ها، وكانت “نامجة عن مش���اهدة عينة بداًل من املجتمع كله” )س���ارندال وسوينسون وفرمتان، 
1992، الصفحة 16(. و“األخطاء غري أخطاء املعاينة تشمل مجيع األخطاء األخرى” )املرجع نفسه( 
اليت تؤثر على االستقصاء. وميكن أن حتدث األخطاء غري أخطاء املعاينة، أو هي حتدث بالفعل، يف كل 
أنواع االستقصاءات، مبا يف ذلك تعدادات السكان. و األخطاء يف تعدادات السكان ويف االستقصاءات 
اليت تستخدم عينات كبرية، تكون غري أخطاء املعاينة هي املصدر الرئيسي لألخطاء اليت يتعني على املرء 

االهتمام هبا.
وميك���ن أن تتع���رض تقديرات االس���تقصاء لنوعني م���ن األخطاء مها: أخط���اء التحيز   - 4
وأخطاء املتغريات. والتحيز يعين األخطاء اليت تؤثر على القيمة املتوقعة لتقدير االس���تقصاء، مع إبعادها 
عن القيمة احلقيقة للمعلمة املس���تهدفة. وتؤثر أخطاء املتغريات على انتش���ار توزيع تقديرات االستقصاء 
على تكرارات حمتملة لعملية االستقصاء. وفيما يتعلق بأخطاء املعاينة، فإن التحيز يتاليف عادة أو يصبح 
قلي���ل األمهية باس���تخدام إجراءات معاينة مناس���بة، وحجم عينة وطرائق تقدي���ر مالئمة. ومن مث يصبح 
االنتشار هو اجلانب الرئيسي لتوزيع أخطاء املعاينة الذي يتعني على املرء دراسته. واملعلمة الرئيسية اليت 

تصف هذا االنتشار هي اخلطأ املعياري يف توزع خطأ املعاينة.
وتشمل األخطاء غري أخطاء املعاينة فئتني واسعتني من األخطاء )سارندال وسوينسون   - 5
وفرمتان، 1992، الصفحة 16(: “األخطاء النامجة عن عدم املشاهدة” و “األخطاء يف املشاهدات”. 
وتنجم األخطاء الراجعة إىل عدم املشاهدة من الفشل يف احلصول على البيانات املطلوبة من أجزاء من 
املجتمع املس���تهدف )أخطاء التغطية( أو من جزء من العينة املختارة )أخطاء عدم االس���تجابة(. وتشري 
أخط���اء التغطية أو أخطاء اإلطار إىل اإلدراج اخلاطئ أو احلذف اخلاطئ أو االزدواج اخلاطئ لوحدات 
العين���ة يف إطار االس���تقصاء، مبا يؤدي إىل ف���رط أو نقص التغطية للمجتمع املس���تهدف. وأخطاء عدم 
االستجابة هي األخطاء النامجة من الفشل يف احلصول على بيانات عن الوحدات املختارة لالستقصاء. 
وميك���ن أن تك���ون األخطاء يف املش���اهدات من ثالثة أن���واع هي: أخطاء املواصف���ات وأخطاء القياس 
وأخطاء املعاجلة. وحيدد وببيمر وفيكس���و )1995، الفصل 15( أخطاء املواصفات بأهنا األخطاء اليت 
حتدث عندما “)1( تكون مفاهيم االس���تقصاء غري قابلة للقياس وغري حمددة؛ )2( أهداف االس���تقصاء 
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غري حمددة بش���كل كاف؛ )3( البيانات املجموعة ال تتفق واملفاهيم املحددة واملتغريات املس���تهدفة.” 
وتتعلق أخطاء القياس مبالحظة قيم ألس���ئلة ومتغريات االستقصاء بعد مجع البيانات ختتلف عما يقابلها 
من قيم حقيقية ميكن احلصول عليها إذا اتبعت قياس���ات قياس���ية مثالية أو ذهبية. وأخطاء املعاجلة هي 
األخطاء اليت تقع أثناء معاجلة البيانات املجموعة، أي خالل التش���فري أو الترميز أو التدقيق أو الترجيح 
أو اجلدولة لبيانات االس���تقصاء. وكل هذه األنواع من األخطاء معاجلة يف األقس���ام الفرعية من الفرع 
باء باس���تثناء أخطاء املواصفات. واس���تثناء أخطاء املواصفات من مناقشتنا ال يعين أهنا غري مهمة، ولكن 

فقط ألن املناقشة واملعاجلة هلذه األخطاء غري راسخة يف الربازيل.
وترد الُنهج األخرى لتصنيف األخطاء غري أخطاء املعاينة يف دليل األمم املتحدة )انظر   - 6
األمم املتحدة، 1982(. ويف بعض احلاالت ال يوجد خط تقس���يم واضح بني أخطاء عدم االس���تجابة 
والتغطية والقياس، كما هو احلال يف االستقصاء لعينة األسر املعيشية متعدد املراحل حني يكون فرد يف 
األسرة املعيشية غري موجود يف األسرة املعيشية اليت خضعت للتعداد: فهل هذا خطأ قياس أم خطأ عدم 

استجابة أم مشكلة تغطية؟
وميك���ن أن تقس���م األخط���اء غري أخطاء املعاين���ة إىل التباين يف غري املعاين���ة والتحيز يف   - 7
غري املعاينة. فيقيس التباين يف غري املعاينة التغري يف تقديرات االس���تقصاء إذا عرضت العينة نفس���ها على 
تكرارات فردية لعملية االستقصاء يف الظروف األساسية نفسها )األمم املتحدة، 1982، الصفحة 20(. 
ويش���ري التحيز يف غري املعاينة إىل األخطاء اليت تنجم عن عملية االس���تقصاء وظروف االس���تقصاء، واليت 
تؤدي إىل تقديرات استقصاء بقيمة متوقعة ختتلف عن قيمة املعلمة احلقيقية. ولضرب أمثلة على التحيز يف 
غري املعاينة نفرض أن األفراد يف جمتمع ما مييلون إىل اإلقالل يف اإلبالغ عن دخلهم مبتوسط 30 يف املائة. 
فحينئذ وبغض النظر عن تصميم العينة وإجراءات التقدير، ودون أي معلومات خارجية، تكون تقديرات 
االستقصاء ملتوسط الدخل تقل بنسبة 30 يف املائة يف املتوسط عن القيمة احلقيقية ملتوسط الدخل ألفراد 

املجتمع. ومعظم املناقشة يف هذا الفصل يتناول تاليف أو تعويض التحيز يف غري املعاينة.
وقد حظيت قضايا جودة البيانات يف عينات االستقصاءات باهتمام متزايد يف السنوات   - 8
األخرية مع عدد من املبادرات واملنشورات اليت تتناول املوضوع، مبا يف ذلك عدة مؤمترات دولية )انظر 
الفرع دال(. ولألس���ف ال تزال املناقش���ة مقتصرة بش���كل كبري على البلدان املتقّدمة، مبش���اركة ضئيلة 
وإسهام ضئيل من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وهذا هو االستنتاج الرئيسي 
الذي يصل إليه املرء بعد دراسة قضايا اإلجراءات واملنشورات الصادرة بعد تلك املؤمترات واملبادرات 
املختلفة. ومع ذلك فقد نشرت عدة ورقات مؤخرًا عن هذا املوضوع تتعلق باالستقصاءات يف البلدان 
ال���يت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالي���ة يف جريدة اإلحصاءات يف التحول )كوردوس، 2002(، لكن هذه 

اجلريدة ليس هلا مجهور كبري فيما ي�بدو يف املكتبات يف العامل النامي.
وفيم���ا يتعلق بأخط���اء املعاينة فثمة نظري���ة موحدة للقياس والتقدي���ر موجودة بالفعل   - 9
[انظر على س���بيل املثال، س���ارندال وسوينس���ون وفرمتان )1992(]، وهي مدعومة بالنشر على نطاق 
واسع بطرائق املعاينة االحتمالية وتقنياهتا كمعيار للمعاينة يف ممارسة االستقصاءات )كالتون، 2002( 
وكذلك من برنامج حاس���ويب قياس���ي معمم ميّكن من التطبيق العملي هلذه النظرية على االستقصاءات 
الفعلي���ة. فإذا كان���ت العينات تؤخذ وجتمع على حنو صحيح فإن تقدي���رات تغريية املعاينة يف تقديرات 
االستقصاء تكون سهلة احلساب نسبيًا. وهذا هو ما يتم بالفعل بالنسبة الستقصاءات كثرية يف البلدان 
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وإن كانت هذه املمارسة ال تزال أبعد من أن تصبح 

معيارًا إلزاميًا.
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٢١٤

ومـــع ذلـــك فنشـــر وحتليل مقايـيـــس التغريية هـــذه ال تـــزال متخلفـــة. ويف كثري من   - ١٠
االســـتقصاءات ال تكون تقديرات أخطاء املعاينة حمســـوبة وال منشـــورة، أو تكون حمسوبة أو منشورة 
فقـــط ملجموعة صغرية خمتارة مـــن املتغريات/التقديرات. وبصفة عامة فهـــي ال تتوافر ألغلبية تقديرات 
االســـتقصاء النطوائها على جهد حســـايب ضخم. وبينما يصعب على أي مستخدم تقدير درجة تغريية 
املعاينة ألي متغري معني مهم، فمن املمكن مع ذلك قياس مقدارها مبقارنتها مبتغري مماثل قدر على أساسه 
اخلطـــأ املعياري. وكثريًا ما يتجاهل التعليق على تقديرات االســـتقصاء درجة تغريية التقديرات. وعلى 
ســـبيل املثال فإن االســـتقصاء الربازيلي الشهري للقوى العاملة (املعهد الربازيلي لإلحصاءات اجلغرافية، 
٢٠٠٢ب) الـــذي بـــدأ يف عام ١٩٨٠، حيســـب وينشـــر يف كل شـــهر تقديرات معامـــالت التغري يف 
املؤشرات الرئيسية املقدرة من االستقصاء. ومع ذلك ال حيسب أي تقديرات لألخطاء القياسية للفروق 
يف هذه املؤشرات بني الشهور املتتابعة أو شهور السنة كل على حدة. ومع ذلك فمعظم التعليقات على 
االســـتقصاءات اليت تنشـــر كل شهر مع التقديرات تكون عن التغيـري (التغريات يف املؤشرات الشهرية). 
ومل حتسب إال مؤخرًا جدًا هذه التغريات لألخطاء القياسية لتقديرات التغيـري بالنسبة للتحليل الداخلي 
[انظر كوريا وسيلفا وفريتاس (٢٠٠٢)]، وهذه ال تتوافر لآلن بانتظام للمستخدمني اخلارجيـني لنتائج 
االستقصاء. وينطبق الشئ نفسه حني تكون التقديرات ”مرّكبة“، كما هو احلال يف سلسلة مؤشرات 

سوق العمل اليت تعّدل مومسيًا.
ولو كان هذا الوضع أبعد ما يكون عن املثالية فيما يتعلق بأخطاء املعاينة، حيث تتوافر   - ١١
على نطاق واســـع النظرية والربامج احلاســـوبية، وانتشـــرت ثقافة املعاينة على نطاق واســـع، فإن معاجلة 
األخطاء غري أخطاء املعاينة يف استقصاءات األسر املعيشية وغريها يف البلدان النامية أقل تطورًا من ذلك 
بكثـــري. فعدم وجود نظرية موحدة مقبولة على نطاق واســـع [انظر ليـربغ وآخرون (١٩٩٧، الصفحة 
١٣)؛ وبالتيك وسارندال (٢٠٠١)] واملناقشة الالحقة، وعدم وجود طرائق قياسية لتجميع املجموعات 
وتقدير معلمات مكونات األخطاء غري أخطاء املعاينة، وعدم وجود ثقافة تعترف بأمهية القياس، والتقدير 
واإلبالغ عن هذه األخطاء، كل ذلك يعين أن األخطاء غري أخطاء املعاينة وقياســـها وتقديرها ال حتظى 
إال بالقليل من االهتمام يف االستقصاءات اليت جترى يف البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة 
انتقالية. وال يعين هذا أن معظم االســـتقصاءات اليت جترى يف البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداا 

مبرحلة انتقالية قليلة اجلودة، بل يعين التشديد على أن ما نعرفه عن مستويات جودا قليل.
وذه املعلومات األساســـية عن حالة قياس األخطاء غـــري أخطاء املعاينة والرقابة على   - ١٢
االســـتقصاءات املنفذة يف البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، ننتقل إىل مناقشـــة 
حالة املمارســـات الراهنة (الفرع باء) فيما يتعلق بالتجربة الربازيلية. ولئن كانت املناقشـــة مقتصرة على 
ما جنده يف قطر واحد (الربازيل)، فإننا نرى أا مهمة لإلحصائيـني يف البلدان النامية األخرى، نظرًا ألن 
الكتابات عن هذا املوضوع نادرة. وحينئذ نبني التحديات اليت أمامنا لتحسني ممارسة االستقصاءات يف 
البلـــدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية (الفرع جيم)، وهو أيضًا من منظور ممارســـة 

االستقصاء يف الربازيل.

املمارسة الراهنة يف اإلبالغ والتعويض عن األخـطاء -  بـاء - 
غـري أخـطاء املعاينة - يف اســـتقصاءات األسر املعيشية 

يف الربازيل
إن املعهـــد الربازيلي للدراســـات اجلغرافيـــة (IBGE) وهو املعهـــد الربازيلي املركزي   - ١٣
لالحصـــاءات، هو الذي ينفذ االســـتقصاءات الرئيســـية املنتظمة لعينات األســـر املعيشـــية يف الربازيل. 
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وملس���اعدة القارئ على فهم مراجع هذه االس���تقصاءات، فإننا نعرض خصائصها األساسية، وتغطيتها 
وفتراهتا يف اجلدول حادي عشر - 1.

اجلدول حادي عشر - 1
بعض خصائص االستقصاءات الرئيسية لعينات األسر املعيشية الربازيلية

املوضوعتغطية السكانالفترةاسم االستقصاء

كل 10 س���نوات )آخرها تعداد السكان
يف عام 2000(

املقيم���ون يف أس���ر معيش���ية خاصة 
ومجاعية يف البلد

بن���ود األس���ر املعيش���ية، واحلال���ة االجتماعي���ة، واخلصوب���ة، 
والوفيات، والدين، والعرق، والتعليم، والعمل، واإليراد

االستقصاء الوطين لعينات األسر 
(PNAD( املعيشية

س���نوية فيما عدا سنوات 
التعداد العام

املقيم���ون يف أس���ر معيش���ية خاصة 
ومجاعية يف البلد باستثناء املقيمني يف 

املناطق الريفية يف اإلقليم الشمايل

بنود األس���ر املعيش���ية والدين، والعرق، والتعلي���م، والعمل، 
واإليراد، واملكمالت اخلاصة بشأن مواضيع خمتلفة

اس���تقصاء القوى العاملة الشهري 
(PME(

املقيمون يف أس���ر معيش���ية خاصة يف شهري
ست مناطق مدن كبرية

التعليم، والعمل، واإليرادات

اس���تقصاء نفقات األس���ر املعيشية 
(POF(

1975 - 1974 
1987 - 1986 
1996 - 1995 
2003 - 2002

وطني���ة يف طبعة 2002 - 2003؛ 
و 11 منطق���ة م���دن ك���ربى ف������ي 
طبعتني س���ابقتني؛ ووطني���ة يف طبعة 

1975 - 1974

بنود األسر املعيشية، نفقات وإيرادات األسرة

اس���تقصاء قياس مستويات املعيشة 
(PPV(

املقيمون يف أس���ر معيش���ية خاصة يف 1996 - 1997
اإلقلي���م الش���مايل الش���رقي واإلقليم 

اجلنويب الشرقي

تغطية شاملة للمواضيع املتعلقة بقياس مستويات املعيشة

احلضري  االقتصادي  االس���تقصاء 
(ECINF( غري الرمسي

املقيمون املشتركون يف االقتصاد غري 1997
الرمسي يف األس���ر املعيشية اخلاصة يف 

املناطق احلضرية

العمل، والدخل وخصائص األعمال يف االقتصاد غري الرمسي

أخطاء التغطية  - 1
تش���ري أخط���اء التغطي���ة إىل النقص أو الزي���ادة يف تغطية وحدات جمتمع االس���تقصاء.   - 14
وحيدث نقص التغطية حني حتذف من اإلطار وحدات من اإلطار املس���تهدف ومن مث ال يتيس���ر إدخاهلا 
يف االس���تقصاء. وحت���دث الزي���ادة يف التغطية عندما ت���درج وحدات ال تنتمي إىل املجتمع املس���تهدف 
يف اإلط���ار. وال يكون هناك س���بيل لفصلها عن الوحدات املؤهلة قبل املعاينة، وكذلك عندما يش���مل 
اإلطار وحدات مؤهلة مزدوجة. كذلك ميكن أن تش���ري أخطاء التغطية إىل التصنيف اخلاطئ لوحدات 
االستقصاء يف الطبقات بسبب عدم صحة معلومات اإلطار أو قّدمها )وعلى سبيل املثال عندما تستبعد 
أس���رة معيش���ية من عملية املعاين���ة ألهنا مل تكن موجودة، يف حني أن الواق���ع أهنا كانت موجودة وقت 
االس���تقصاء(. ونق���ص التغطية يكون عادة أكثر ضررًا م���ن زيادة التغطية فيما يتعل���ق بالتقديرات من 
االستقصاء. وال يكون هناك سبيل إلمكانية استعادة الوحدات املفقودة ولكن حتديد الوحدات خارج 
النطاق ميكن يف الغالب أثناء العمل امليداين أو معاجلة البيانات وتصحيحها بطريقة س���ليمة أو تعديلها؛ 

غري أن الوحدات خارج النطاق تؤدي بالفعل إىل زيادة يف تكاليف االستقصاء لكل وحدة مؤهلة.
وكثريًا ما تعترب مشاكل التغطية عندما جيرى تعداد السكان أكثر أمهية منها عندما جيرى   - 15
استقصاء بالعينة، ألنه ال توجد يف تعداد السكان أخطاء معاينة تشغل البال. ومع هذا فذلك فهم خاطئ. 
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إذ ميكن يف بعض االستقصاءات بالعينة أن تكون التغطية أحيانًا مشكلة كبرية مثل أخطاء املعاينة، إن مل 
تكن أكرب منها. وعلى س���بيل املثال فاس���تقصاءات العينة ميكن أن تستبعد أحيانًا من عملية املعاينة )ومن 
مث جتع���ل احتم���االت إدراجها صفرية( وحدات يف املناطق اليت يصع���ب الوصول إليها أو يف الفئات اليت 
يصعب تغطيتها. وهذا قد حيدث ألس���باب تتعلق بسالمة القائم باملقابلة )وعلى سبيل املثال حني يشمل 
االستقصاء مناطق صراع أو مناطق عنف على مستوى عال( أو التكلفة )وعلى سبيل املثال حني يكون 
السفر إىل بعض أجزاء املنطقة إلجراء املقابالت مكلفًا بشكل مانع أو يستغرق وقتًا طوياًل(. وإذا كان 
تعريف املجتمع املس���تهدف ال يصف هذه االس���تبعادات بدقة، فإن االستقصاء الناتج يؤدي إىل مشاكل 
نقص تغطية. ويرجح أن تؤثر هذه املش���اكل على التقديرات من حيث التحيز، ألن الوحدات املستبعدة 
من جمتمع االس���تقصاء متيل إىل أن تكون خمتلفة عن تلك املدرجة. وحني يقصد االس���تقصاء إىل تغطية 
املجتمعات اليت يصعب الوصول إليها، فإنه يلزم ختطيط خاص للتأكد من أن التغطية موّسعة لتشمل هذه 

الفئات يف املجتمع املستهدف، أو املجنمع الذي تؤخذ االستدالالت من أجله.
ومثة مش���كلة ذات صلة تنشأ يف بعض االستقصاءات املتكررة اليت جترى يف بلدان غري   - 16
مغطاة جيدًا باهلواتف ورمبا هبا معّدالت أمية عالية، حيث جيب أن يعتمد مجع البيانات على املقابالت 
وجه���ًا لوجه. وحينما تكون فترات املقابالت يف هذه االس���تقصاءات قصرية يغلب أن تقتصر تغطيتها 
 (PME( على املناطق اليت يسهل الوصول إليها. ويف الربازيل مثاًل جيرى استقصاء شهري للقوى العاملة
يف س���ت فقط من مناطق املدن الكربى )املعهد الربازيلي لإلحصاءات اجلغرافية، 2002ب(. وتعريفه 
املحدود للمجتمع املس���تهدف هو واحد من املصادر األساس���ية النتقاد أمهية هذا االس���تقصاء: حيث 
املجتمع املستهدف مقيد بشدة مبا ال يسمح بكثري من االستخدامات، فهو ال يوفر معلومات عن تطور 
العمالة والبطالة يف أماكن أخرى من البلد. ولئن كان االستقصاء يعطي تقارير صحيحة يف أرقامه عن 
“جمتمع االس���تقصاء” الذي يعيش يف مناطق املدن الكربى الس���ت، و الكثري من املستخدمني يفسرون 
هذه األرقام خطأ يف كل هذه املناطق الس���ت كما لو كانت تتعلق بكل س���كان الربازيل. وخيطط اآلن 
إلعادة تصميم االس���تقصاء لكي يعاجل هذه املس���ألة يف الفترة 2003 - 2004. وتنشأ قضايا مماثلة يف 
االس���تقصاءات األخرى، ومنها على س���بيل املثال اس���تقصاءات اإليرادات والنفقات يف الربازيل للفترة 
1987 - 1988 والفترة 1995 - 1996 )اقتصرت التغطية على 11 منطقة مدن كربى( ودراسة 
قياس مستويات املعيشة الربازيلية )LSMS) الستقصاء الفترة 1996 - 1997 )اقتصرت التغطية على 
اإلقليم الش���مايل الشرقي واإلقليم اجلنويب الش���رقي فحسب(. وهذا هو الشأن بدرجة أقل يف استقصاء 
عينة األسر املعيشية السنوي “الوطين” الرئيسي الذي أجري يف الربازيل )املعهد الربازيلي لإلحصاءات 
اجلغرافية، 2002أ(. فهذا االس���تقصاء ال يش���مل املناطق الريفية يف اإلقليم الش���مايل للربازيل بس���بب 
تكالي���ف الوصول املانعة. ويقّدم بيانش���يين والبي�ريي )1998( مناقش���ة أكثر تفصي���اًل ملنهجية وتغطية 

خمتلف استقصاءات األسر املعيشية اليت جتري يف الربازيل.
وتصادف مشاكل مماثلة يف كثري من االستقصاءات يف غري الربازيل من البلدان النامية   - 17
والبل���دان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، حي���ث قد تكون تغطية بعض املناطق اليت يصعب الوصول 
إليها من البلد تغطية متواترة باهظة التكاليف. ومن القواعد اهلامة اليت تتبع فيما يتعلق هبذه املس���ألة أن 
أي منش���ور يس���تند إىل استقصاء ينبغي أن يش���مل بيانًا واضحًا عن السكان املشمولني بالفعل يف ذلك 

االستقصاء يتبعه وصف للفئات الفرعية املحتملة األمهية اليت مت استبعادها منه، حسب االقتضاء.
أما قياس���ات أخطاء التغطية فهي ال تنش���ر بانتظام مع تقديرات االس���تقصاء مبا يتيح   - 18
للمس���تخدمني اخلارجي�ني تقديرًا مس���تقاًل عن أثر مش���اكل التغطية يف التحليالت. وقد ال تتوافر هذه 
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القياس���ات إال عندما تنش���ر أرقام تعداد الس���كان كل 10 س���نوات أو حنو ذلك، بل إهنا يف هذه احلالة 
ال ترتبط مباشرة مبشكلة التغطية يف استقصاءات األسر املعيشية اليت أجريت يف العقد السابق.

و“االس���تقصاء” الوحيد يف الربازيل الذي جيرى بتحليل للتغطية أكثر مشواًل هو تعداد   - 19
الس���كان. فهذا يتم عادة باجلمع بني اس���تقصاءات عينة بعد التعداد وحتليل دميغرايف. واس���تقصاء العينة 
بعد التعداد )PES) هو استقصاء جيرى أساسًا لتقدير تغطية أي تعداد للسكان أو استقصاء مماثل، وإن 
كان ذلك يف كثري من التطبيقات القطرية، إذ يستخدم هذا االستقصاء غالبًا لتقي�يم مضمون االستقصاء 
كذلك. و مشل االستقصاء PES عقب تعداد السكان لعام 2000 حنو 000 1 عينة من مناطق التعداد 
وغطاها باستخدام فريق مستقل من العدادين الذين كان عليهم أن يتبعوا اإلجراءات نفسها اليت اتبعت يف 
تعدادات السكان املنتظمة. وبعد مجع بيانات هذا االستقصاء PES جترى مواءمة ملعرفة مواقع الوحدات 
املقابلة يف بيانات تعدادات السكان املنتظمة. مث تستخدم نتائج ممارسة املواءمة هذه لتطبيق طريقة التقدير 
املزدوج النظام [انظر على س���بيل املثال ماركس���ن، 1973 ] اليت تنتج تقديرات لنقص التغطية مثل املبّلغ 
عنها يف اجلدول حادى عش���ر - 2 أدناه. كذلك ميكن اس���تخدام التحليل الدميغرايف ملجاميع وتدفقات 
الس���كان على أساس الس���جالت اإلدارية للمواليد والوفيات، ملراجعة أعداد السكان يف التعداد وتقدير 
درجة التغطية. وهذه املمارسة يف الربازي�ل ال تفيد إال يف بعض الواليات يف اجلنوب واجلنوب الشرقي، 

حيث سجالت املواليد والوفيات دقيقة بالقدر الكايف لتوفري معلومات مفيدة هلذا الغرض.
ومن العقبات الكأداء أمام التطبيق املعمم لالستقصاءات PES من أجل تقدير وحتليل   - 20
التغطية بالتعداد ارتفاع تكلفته. فهذه االس���تقصاءات حتت���اج إىل تغطية دقيقة وتنفيذ بعناية إذا أريد أن 
تك���ون نتائجها موثوق���ة. ولذلك فمن املهم أن تعطي نتائج مفّصلة إىل ح���د ما وإال فإن فائدهتا تكون 
حمدودة متامًا. ويف بعض احلاالت ال تتوافر املوارد الالزمة إلجراء ذلك االس���تقصاء ويف حاالت أخرى 
قد يعتقد خمططو التعداد أن من األفضل إنفاق تلك املوارد يكون يف حتس���ني عملية التعداد ذاهتا. ومع 
ذلك فمن الصعب إن مل يكن من املس���تحيل إدخال أي حتس���ني دون قياس للمشاكل الرئيسية وكشف 
ملواضعها. و يس���اعد اس���تقصاء العينة بعد التعداد PES يف إبراز املصادر األساس���ية ملش���اكل التغطية 
وميكن أن يوفر معلومات عن جوانب مجع البيانات اليت حتتاج إىل حتس���ني يف التعدادات يف املس���تقبل، 
وكذلك تقديرات نقص التغطية اليت ميكن اس���تخدامها للتعويض عن الفاقد يف التغطية. ومن مث فنحن 
 PES نوصي بش���دة بأن ختصص املوارد الالزمة يف ميزنة التخطيط واإلعداد، من أجل تنفيذ اس���تقصاء
حبج���م معقول عقب عملية التعداد مباش���رة. وتقدير التحليل الدميغ���رايف للتغطية يكون عمومًا أرخص 
من االستقصاء PES ولكنه يتطلب احلصول على مصادر بيانات خارجية ومعرفة بالطرائق الدميغرافية. 
وما زال ينبغي مع هذا أن توضع ميزانية  إلجراء هذا النوع من التحليل وختصيص وقت له كجزء من 

عملية تقي�يم التعداد الرئيسية.
ويف معظم البلدان، متقّدمة كانت أو غري متقّدمة، ال تعّدل أرقام التعداد بالنس���بة إىل   - 21
نق���ص التغطي���ة. وقد يكون الس���بب يف هذا هو عدم وجود نظرية أو طريقة مقبولة على نطاق واس���ع 
لتصحيح أخطاء التغطية، أو أن موثوقية تقديرات نقص التغطية من االستقصاء PES تكون غري كافية 
أو أن العوامل السياسية حتول دون تغي�ري تقديرات التعداد، أو قد يكون السبب اجلمع بني هذه العوامل 
وغريها. ومن هنا فإن تقديرات السكان املنشورة من بيانات تعداد السكان تظل بقدر كبري بال تعويض 
ع���ن نق���ص التغطية. ويف بعض احلاالت قد تعامل املعلومات ع���ن نقص التغطية يف التعداد، إن توافرت 
بوصفها “مصنفة” وقد ال تتوافر للمستخدم العام، بسبب تصور أن هذا النوع من املعلومات قد يضر 
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مبصداقية نتائج تعداد الس���كان إذا فس���رت بشكل غري مالئم. وحنن نوصي بعدم اعتماد هذه املمارسة، 
بل بأن تكون نتائج االستقصاء PES منشورة ومتوافرة ألوساط مستخدمي التعداد املعني�ني.

و تتعلق املناقشة أعاله بالتغطية الكبرية ملجتمع االستقصاء. بل إن مشكلة التقي�يم الكايف   - 22
للتغطي���ة تكون أكثر حدة بالنس���بة للمجموعات الفرعية من الس���كان ذات األمهية اخلاصة كاألقليات 
اإلثني���ة أو غريها، ألن حجم العينة الالزم يف االس���تقصاء PES تتج���اوز عمومًا موارد امليزانية املتاحة. 
وال يع���رف إال القلي���ل عن م���دى تغطية هذه الفئات الفرعية يف تعدادات الس���كان ويف اس���تقصاءات 
األس���ر املعيش���ية األخرى يف البلدان النامية. ففي الربازيل فشل كل استقصاء بعد تعداد السكان أجري 
من���ذ ع���ام 1970 يف توفري تقدي���رات للفئات اإلثنية أو املجموعات الفرعية األخرى من الس���كان اليت 
ميكن أن تكون مهمة. فقد اقتصرت تقديراهتا على العّد الكلي الناقص لألس���ر املعيش���ية واألفراد املوزع 
حسب املناطق اجلغرافية الكبرية )الواليات(. وقد ظهرت مؤخرًا نتائج تقديرات نقص التغطية يف تعداد 
السكان لعام 2000 )أّوليفريا وآخرون، 2003(. وحنن ال نعرض هنا إال نتائج املستوى القطري مبا يف 
ذلك تقديرات معّدالت الش���طب لألسر املعيشية واألشخاص لتعداد عام 1991 وتعداد عام 2000. 
فق���د جاءت معّدالت نقص التغطية متماثلة يف عامي 1991 و 2000 مع معّدالت كلية صغرية قلياًل 
لعام 2000. وكان من التوصيات لتحس���ني االس���تقصاء PES الذي أجري يف تعدادات الس���كان يف 
الربازيل التوس���ع يف تقدير نقص التغطية حبيث يش���مل الفئات السكانية الفرعية املهمة مثل املجموعات 

املحددة حسب الفئات اإلثنية أو العمرية.

اجلدول حادي عشر - 2
 تقديرات معّدالت الشطب يف تعدادات السكان يف الربازيل املتحصل عليها من استقصاءات

بعد التعداد يف عامي 1991 و 2000 )نسب مئوية(

تعداد عام 2000تعداد عام 1991فئة التغطية

4.54.4األسر املعيشية اخلاصة املأهولة

4.02.6األشخاص الذين يعيشون يف أسر معيشية خاصة مأهولة غري مشطوبة 

8.37.9األشخاص املشطوبون كليًا من األسر املعيشية اخلاصة املأهولة

املصدر: أّوليفريا وآخرون )2003(.

واألرق���ام يف اجلدول حادي عش���ر - 2 أعلى من املبّلغة ع���ن تعدادات مماثلة يف بعض   - 23
البلدان املتقّدمة. وتكشف معّدالت الشطب عن مقادير لنقص التغطية ال ميكن إغفاهلا. فحىت اآلن نشرت 
نتائ���ج تع���داد يف الربازيل، كما هو احلال يف األغلبية العظمى م���ن البلدان، دون أي تعديالت لتقديرات 
نقص التغطية. غري أن هذه التعديالت جترى الحقًا على إس���قاطات الس���كان املنشورة بعد التعداد. ومثة 
حاجة إلجراء حبوث لتقدير األثر املحتمل لتعديل تقديرات التعداد لنقص التغطية تقترن مبناقشة وختطيط 

وقرارات عن املوثوقية الالزمة يف تقديرات االستقصاء PES إذا أريد استخدامها هلذا الغرض.

عدم االستجابة  - 2
إن مصطل���ح “عدم االس���تجابة” يش���ري إىل البيانات الناقصة بالنس���بة لبعض وحدات   - 24
االستقصاء )عدم استجابة الوحدات(، بالنسبة لبعض وحدات االستقصاء يف جولة أو أكثر من جوالت 
استقصاء األفرقة أو االستقصاءات املكررة )عدم استجابة املوجات( بل وبالنسبة لبعض املتغريات داخل 
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وحدات االس���تقصاء )عدم اس���تجابة بنود(. ويؤثر عدم االستجابة على كل استقصاء، سواء كان تعداد 
للسكان أو عينة. كما ميكن أن يؤثر على البيانات من املصادر اإلدارية اليت تستخدم إلنتاج اإلحصاءات. 
وتستخدم يف معظم االستقصاءات بعض اإلجراءات التشغيلية لتاليف أو لتقليل حدوث عدم االستجابة. 
ويكون عدم االس���تجابة مش���كلة أكرب حني ال يكون الرد على االس���تقصاء “عش���وائي” )معامل عدم 
االستجابة بني الفئات الفرعية اهلامة من السكان( و تكون معّدالت االستجابة منخفضة. وإذا كان عدم 
االستجابة عشوائيًا فإن تأثريه األساسي هو تزايد تباين تقديرات االستقصاء بسبب ختفيض حجم العينة. 
ومع ذلك فإذا كانت املش���اركة يف االس���تقصاء )االستجابة( تتوقف على بعض السمات واخلصائص يف 
املس���تجي�ب�ني و/أو القائمني باملقابالت، فحينئذ يكون التحيز هو املش���كلة الرئيس���ية اليت حيتاج األمر إىل 

انشغال املرء هبا، وخاصة يف حاالت معّدالت عدم االستجابة األكثر ارتفاعًا.
ويقول سارندال وسوينسون وفرمتان )1992، الصفحة 575(: “التقنيات األساسية   - 25
للتعامل مع عدم االستجابة هي تعديالت الترجيح والعزو. ويتضمن تعديل الترجيح زيادة الترجيحات 
املطبقة يف تقدير قيم y للمس���تجي�ب�ني تعويضًا عن القيم املفقودة بس���بب عدم االستجابة ... ويتضمن 

العزو االستعاضة عن القيم االصطناعية “اجليدة” للقيم املفقودة.
ومن بني األنواع الثالثة من عدم االستجابة فإن عدم استجابة الوحدة هو النوع األكثر   - 26
صعوبة يف تعويضه، ألن العادة جرت على وجود معلومات قليلة للغاية يف أطر االس���تقصاء وس���جالهتا 
اليت ميكن استخدامها لذلك الغرض. وأكثر طرق التعويض شيوعًا ملواجهة اآلثار السلبية لعدم استجابة 
الوحدات هي تعديل الترجيح، حيث تكون للوحدات املس���تجي�بة ترجيحاهتا املتزايدة ملقابلة الفاقد يف 
وحدات العينة بسبب عدم االستجابة؛ ولكن حىت هذا النوع البسيط نفسه من التعويض ال يطبق دائمًا. 
والتعويض عن عدم استجابة املوجات والبنود يتم غالبًا من خالل العزو، ألن وحدات عدم االستجابة 
يف هذه احلاالت تكون قد وفرت بعض املعلومات اليت ميكن استخدامها يف توجيه عملية العزو وبالتايل 

تقلل التحيز )انظر كالتون، 1983؛ و1986(.
ولعدم االس���تجابة أسباب خمتلفة. فهو قد ينجم عن عدم اتصال بوحدات االستقصاء   - 27
املختارة، بس���بب عوامل من قبيل احلاجة إىل التوقيت الدقيق لالس���تقصاء، وصعوبة تعداد أسر معيشية، 
وع���دم وجود املس���تجي�ب�ني يف ديارهم. وقد ينجم كذلك عن رفض التع���اون أو عن عدم القدرة على 
االس���تجابة أو املش���اركة يف االستقصاء. وعدم االس���تجابة الذي يعزى إىل الرفض غالبًا ما يكون قلياًل 
يف اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية اليت جترى يف البلدان النامية ويرجع هذا أساس���ًا إىل نقص التطور يف 
حتفيز املواطن عن طريق التعليم، أو يكون املستجي�بون املحتملون أقل رغبة وقدرة يف رفض التعاون مع 
االس���تقصاءات؛ ويعين ارتفاع معّدل األمية أن معظم عمليات مجع البيانات ال تزال جترى باس���تخدام 
املقاب���الت وجهًا لوجه بداًل من املقابالت اهلاتفية أو االس���تبيانات عن طري���ق الربيد. وهذان العامالن 
يقلالن من معّدالت الرفض أو عدم التعاون، وقد يؤديان إىل عدم استجابة تفاضلي يف االستقصاءات، 
ويكون األكثر تعليمًا وثراء أكثر ن�زوعًا ألن يصبحوا غري مس���تجي�ب�ني لالس���تقصاء. ويف الوقت نفسه 
ال تؤدي االس���تجابة أو املش���اركة يف االس���تقصاء، بالضرورة إىل زيادة الدقة يف اإلبالغ: ففي كثري من 
احل���االت قد حيجب ارتفاع االس���تجابة بالفعل م���ن عدم اإلبالغ املقصود عن بع���ض أنواع البيانات، 

وخاصة املتغريات املتعلقة بالدخل أو الثروة، بسبب عدم الثقة يف املسؤولني احلكومي�ني.
وتتأث���ر تعدادات الس���كان يف البلدان النامية بعد االس���تجابة. ففي الربازيل يس���تخدم   - 28
تعداد السكان نوعني من االستبيانات: شكاًل خمتصرًا يتضمن أسئلة قليلة عن البنود الدميغرافية )اجلنس 
والعمر والعالقة برب األسرة املعيشية والتعليم(، وشكاًل أكرب وأكثر تفصياًل، به بنود اجتماعية اقتصادية 
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)العرق والدين والتعليم والعمل والدخل واخلصوبة والوفيات، وما إىل ذلك(، وتشمل أيضًا كل األسئلة 
املوجودة يف الشكل املختصر. والشكل الطويل يستخدم لألسر املعيشية املختارة عن طريق عينة احتمالية 
لألس���ر املعيش���ية يف كل منطقة تعداد. ويكون معّدل املعاينة مرتفعًا )1 يف كل 5( بالنس���بة للبلديات 
الصغرية وأقل من ذلك )1 يف كل 10( بالنسبة للبلديات اليت يقدر عدد سكاهنا بنحو 000 15 نسمة 
أو أكثر يف س���نة التعداد. ويكون عدم االس���تجابة الكلي لوحدات التعداد منخفضًا جدًا )حنو 0.8 يف 
املائة يف تعداد السكان يف الربازيل عام 2000(. ومع هذا فنتيجة للمتغريات يف الشكل املختصر )الذي 
يتطلب استجابة من كل األسر املعيشية املشاركة، يسمى املجموعة الشاملة(، ال يتم التعويض عن عدم 
االستجابة. ولذلك ثالثة أسباب هي: األول، أن عدم االستجابة يعترب منخفضًا؛ والثاين، أن املعلومات 
املتوافرة عن األسر املستجي�بة قليلة جدًا فال يسمح بفّعالية طرائق التعويض؛ والثالث،أنه ال يوجد إطار 
طبيعى إلجراء تعديالت الترجيح يف س���ياق تعداد الس���كان. والبديل لعزو مناذج التعداد املفقودة بنوع 
من أنواع طريقة املانح بديل ليس مقبواًل للس���ببني األّولني، وكذلك بس���بب التحيز املضاف ضد العزو 
حني جيرى يف حاالت من هذا القبيل. وبالنسبة للتقديرات اليت يتم التحصل عليها من عينات يف التعداد 

فإن تعديالت الترجيح القائمة على طرائق املعايرة جترى لتعوض جزئيًا عن عدم استجابة الوحدات.
وقد اعتمد هنج مماثل يف بعض االستقصاءات بالعينات. وهناك نوعان من استقصاءات   - 29
 (PNAD( األس���ر املعيشية الرئيسية يف الربازيل مها االس���تقصاء الوطين السنوي لعينات األسر املعيشية
واالستقصاء الشهري للقوى العاملة )PME) ومها ال يستخدمان طرائق تعويض حمددة لعدم االستجابة 
)انظر بيانش���يين وألبي�ريي، 1998(. والتعديالت الوحيدة لترجيحات الوحدات املس���تجي�بة جترى عن 
طريق املعايرة بالنس���بة ملجموع الس���كان يف مناطق املدن الكربى أو على مس���توى الواليات، ومن مث 
فهي ال ميكن أن تعوض عدم االس���تجابة التفاضلي داخل فئات الس���كان املحددة على أس���اس اجلنس 
والعمر على س���بيل املثال. وأس���باب ذلك تتعل���ق يف معظمها باالعتبارات التش���غيلية، كصيانة الربامج 
احلاسوبية املعدة خصيصًا واملستخدمة يف التقدير اليت استحدثت منذ عهد بعيد، والبساطة املتوخاة من 
جتاهل عدم االس���تجابة. والنوعان من االستقصاءات يس���جالن مستوياهتما من عدم االستجابة، ولكن 
املعلومات عن هذه القضية ال يكش���ف عنها يف املنش���ورات اليت حتمل نتائج االستقصاء األساسية. ومع 
هذا تتوافر ملفات البيانات الدقيقة اليت ميكن أن تستقى منها تقديرات عدم االستجابة، ألن السجالت 
عن عدم اس���تجابة الوحدات تدرج أيضًا يف تلك امللفات برموز مناس���بة حتدد أسباب عدم االستجابة. 
وقد أعيد مؤخرًا تصميم اس���تقصاء للقوى العاملة )املعهد الربازيلي لإلحصاءات اجلغرافية، 2002ب( 
وبدئ يف اس���تخدام طريقة إعادة ترجيح بس���يطة على األقل لتعويض عدم استجابة الوحدات املشاهد. 
وقد تتضمن التطورات األخرى اس���تحداث تقديرات معايرة حتاول تصحيح عدم االس���تجابة التفاضلي 
عن العمر واجلنس. ومع هذا فالدراس���ات ذات الصلة اليت دفعت إليها مالحظة أن عدم االس���تجابة هو 
أحد األس���باب املحتملة لتناوب حتيز املجموعات )بفبفرمان، وسيلفا وفريتاس، 2000( يف التقديرات 

الشهرية ملعّدالت البطالة، هي دراسات يف مراحلها األوىل.
وهناك اس���تقصاء برازيلي اس���تخدمت فيه طرائق متقّدمة لتعديل عدم االستجابة، هو   - 30
استقصاء إنفاق األسر املعيشية )POF) )كانت اجلولة األوىل يف الفترة 1995 - 1996، مث جولة يف 
الفترة 2002 - 2003 جارية حاليًا يف امليدان(. ويس���تخدم هذا االس���تقصاء اجلمع بني طرائق إعادة 
الترجي���ح واإلس���ناد لتعويض عدم اإلجابة )بيانش���يين وألبي�ريي، 1998(. وجت���رى تعديالت الترجيح 
لتعويض عدم اس���تجابة الوحدات، يف حني تس���تخدم طرائق اإلس���ناد للماحنني مللء املتغريات أو كتل 
املتغ���ريات اليت تنقصها اإلجابات بعد مجع البيانات وتدقيقها. وكان الدافع وراء زيادة االهتمام مبعاجلة 
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عدم االستجابة هو زيادة معّدالت عدم االستجابة اليت شوهدت يف هذا االستقصاء، إذا ما قورنت مع 
اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية العامة. ومن املتوقع أن يزداد عدم االستجابة بالنظر إىل عبء االستجابة 
األك���رب بكثري الذي يفرضه نوع االس���تقصاء )فاألس���ر املعيش���ية تزار مرتني على األق���ل ويطلب إليها 
االحتفاظ بسجالت مفّصلة لنفقاهتا خالل فترة أسبوعني(. وتشتمل تقارير منهجيات االستقصاء على 

حتليل لعدم االستجابة، ولكن املنشورات اليت تعرض النتائج األساسية مل تفعل ذلك.
 (PPV( وهناك استقصاء آخر ُأجري يف الربازيل هو استقصاء قياس مستويات املعيشة  - 31
الذي كان جزًءا من برنامج اس���تقصاء دراس���ة قياس مستويات املعيشة الذي ينفذه البنك الدويل، وقد 
اس���تخدم بدائل األس���ر املعيشية للتعويض عن عدم استجابة الوحدات. ونادرًا ما تتبع هذه املمارسة يف 

الربازيل، وليس هناك أي استقصاء هام آخر لألسر املعيشية اعتمد هذه املناقشة.
وبعد دراسة هذه االستقصاءات املختلفة اليت أجريت يف البلد نفسه، يظهر منط مؤداه   - 32
أنه ال يوجد هنج قياسي للتعويض عن عدم استجابة الوحدات واإلبالغ عنه. وتتفاوت طرائق ومعاجلة 
عدم االستجابة بني االستقصاءات، كدالة ملستويات عدم االستجابة اليت مورست وتقيد االستقصاءات 
بالتوصي���ات الدولية وباحلاجة املتوخاة والقدرة عل���ى تنفيذ طرائق التعويض وإجراءاته. ومن الُنهج اليت 
ميكن اس���تخدامها لتحس���ني هذا الوضع اإلعداد املنتظم لتقارير “صورة جودة” اس���تقصاءات األس���ر 
املعيشية. وكثريًا ما يكون هذا عمليًا ومفيدًا أكثر من حماولة إدراج كل املعلومات املتاحة عن الطرائق 

املستخدمة وأوجه القصور يف البيانات يف تعداد السكان األساسي أو يف منشورات االستقصاء.
وفيم���ا يتعل���ق بعدم اس���تجابة البند فإن احلال���ة ال ختتلف كثريًا. فف���ي عمليات تعداد   - 33
الس���كان يف الربازيل، ابتداء من عام1980، اس���تخدمت طرائق اإلسناد يف ملء الفراغات ولتحل حمل 
عدم تس���اوق القيم املكتش���فة عن طريق قواعد التدقيق اليت حددها املتخصصون يف هذا املوضوع. ويف 
عام 1991 وعام 2000 اس���تخدم اجلمع بني طرائق املنح وطرائق فليجي - هولت املنفذة يف الربامج 
احلاسوبية مثل الربنامج DIA )الكشف واإلسناد التلقائي للبيانات( )جراسيا روبيو وكريادو، 1990( 
وبرنامج NIM )منهجية اإلسناد اجلديدة( )بواري�يه وبانكي�يه والشانس، 2001( ألداء التدقيق املتكامل 
واإلسناد لنماذج تعداد السكان الطويلة والقصرية. ويف عام 2000 مت إسناد متغريات الدخل، باإلضافة 
إىل إس���ناد املتغريات املطلقة، عن طريق طرائق ش���جرة االحندار املستخدمة إلجياد سجالت املاحنني اليت 
شوهدت فيها قيم الدخل واستخدمت مللء بنود الدخل الناقصة يف السجالت غري الكاملة. وكان ذلك 
أول تعداد للسكان يف الربازيل مل تنقصه قيم مجيع سجالت التعداد يف ملفات البيانات الدقيقة يف هناية 
العملية. واستراتيجية تدقيق وإسناد تعداد السكان موثقة جيدًا رغم أن معظم املعلومات املتعلقة مبقدار 
التدقي���ق واإلس���ناد اليت أديت ال تتوافر إال يف التقاري���ر املتخصصة. وهناك توصية إلتاحة االطالع على 

هذه التقارير بسهولة عن طريق نشرها عرب شبكة اإلنترنت.
ومل تتطور معاجلة البيانات الناقصة واملش���كوك فيها يف اس���تقصاءات األس���ر املعيشية   - 34
تطورًا كافيًا. ففي االس���تقصاءين PNAD و PME تس���تخدم الربامج احلاس���وبية لكش���ف األخطاء، 
لكن ال يزال هناك كثري من “التدقيق اليدوي” وال يس���تفاد كثريًا من طرائق اإلس���ناد مبعاونة حاسوب 
لتعويض عدم استجابة البنود. فإذا كانت البنود ناقصة يف هناية مرحلة التدقيق فإهنا تدون بوصفها “غري 
معروفة”. وما أحرز من تقّدم يف الس���نوات األخرية ركز على دمج خطوات التدقيق مع قيد البيانات، 
بقصد  احلد من تكاليف التشغيل وزمنه. وأدى توافر احلواسي�ب املحمولة األرخص واألفضل إىل متكني 
االس���تقصاء IBGE من العمل يف س���بيل هذا اإلدماج. وقد بدأ االس���تقصاء املنقح PME لعقد األلفني 
مجع عينة موازية يف تشرين األول/أكتوبر 2001 حبجم العينة املستخدمة يف االستقصاء العادي، حيث 
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يتم احلصول على البيانات باستخدام املقابالت وجهًا لوجه مبساعدة احلاسوب )املحمول(. وال توجد 
تقاري���ر هنائية عن أداء احلواس���ي�ب املحمولة حىت اآلن، ولكن بعد الش���هور القليلة األوىل أفيد أن مجع 
البيانات يتم بسالسة. ومّكنت هذه التكنولوجيا مديري االستقصاءات من التركيز على حتسني اجلودة 
يف املصدر، بإرس���اء كل تعليمات التخطي على األس���ئلة ومراجعة الصالحي���ة يف جهاز مجع البيانات، 
وم���ن مث حتاش���وا أخطاء اس���تعمال املفاتيح واألخطاء األخرى يف املصدر. ويع���وض عن عدم الرد على 
أس���ئلة الدخل باس���تخدام طرائق شجرة االحندار للبحث عن املاحنني كما يف تعداد السكان. ومع ذلك 
فنتائج هذا االس���تقصاء اجلديد مل تتوافر إال مؤخرًا. وس���ار مجع البيانات بالتوازي مع السلسلة القدمية 
لعام كامل قبل الكش���ف عنها وإحالل السلس���لة اجلديدة حمل القدمية. وال يزال التقدير األوس���ع نطاقًا 

وتفصياًل لنتائج هذا النهج اجلديد جلمع البيانات ومعاجلتها قيد الدراسة.
ويف االس���تقصاء PME تبقى كل أس���رة معيش���ية يف العينة لفترت���ني كل منهما أربعة   - 35
أش���هر، وتفصل بينهما مثانية أش���هر. وهكذا فمن حيث املبدأ ميكن اس���تخدام البيانات من املقابالت 
املستكملة يف السابق، لتعويض موجة عدم االستجابة عندما تكون أسرة معيشية أو فرد يف أسرة معيشية 
غائبًا يف أي جولة اس���تقصاء بعد اجلولة األوىل. وال حيدث اس���تخدام البيانات هذا يف السلس���لة القدمية 

وال هو مزمع للسلسلة اجلديدة، رغم أنه ميثل حتسينًا ميكن أن ينظر فيه مديرو االستقصاءات.
والنمط الناتج من حتليل شامل لالستقصاءات ملمارسات التدقيق واإلسناد لبيانات عدم   - 36
استجابة البند أو عدم تساوق البيانات أو الشك فيها هو منط غري قياسي، مع اتباع االستقصاءات املختلفة 
ملسارات منهجية خمتلفة. وواضح أن التعدادات هي مناسبات للتطبيقات الواسعة النطاق لطرائق التدقيق 
واإلس���ناد األوتوماتية، دون أن تعتمد االس���تقصاءات الصغرية طرائق مماثلة يف أحيان كثرية. ولعل هناك 
تأثريًا كبريًا لنطاق االستقصاء، مبعىن أن االستثمار يف استنباط وتطبيق طرائق وإجراءات مقبولة لإلسناد 
التلقائي له ما ي�ربره يف التعدادات ولكن ليس يف االستقصاءات األصغر، اليت حتتاج أيضًا إىل زمن أقصر 
إلعطاء نتائجها. وبالنسبة ألي استقصاء متكرر مثل االستقصاء PME الربازيلي فعلى الرغم الذي تعطى 
فيه النتائج يكون قصريًا فاألرجح أن تكون هناك فائدة تستقى من االستثمارات األكرب يف طرائق تدقيق 

البيانات وإسنادها بسبب إمكانية استغالل هذا االستثمار يف جوالت استقصاء متعاقبة كثرية.

أخطاء القياس وأخطاء املعاجلة  - 3
تنطوي أخطاء القياس واملعاجلة على مشاهدة قيم ألسئلة االستقصاء ومتغرياته بعد مجع   - 37
البيان���ات ومعاجلتها، ختتلف عن القيم احلقيقية املقابلة اليت ميكن احلصول عليها إذا اس���تخدمت طرائق 

قياس ومعاجلة معيارية مثالية أو ذهبية.
وه���ذا املوضوع هو على األرجح املوضوع الذي حيظى بأقل اهتمام من حيث القياس   - 38
والتعويض واإلبالغ يف استقصاءات األسر املعيشية اليت تنفذ يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا 
مبرحلة انتقالية. وميكن اعتبار عدة تطورات حديثة على أهنا تقود حنو حتس���ني ممارس���ة االستقصاء وحنو 
تقليل أخطاء القياس. وأول هذه التطورات هو أن اس���تخدام طرائق مجع البيانات مبس���اعدة احلاس���وب 
أصبح املس���ؤول عن احلد من أخطاء الكتابة، مبعىن أن إجابات املستجي�ب تدخل مباشرة إىل احلاسوب 
وتصبح متاحة فورًا للتدقيق والتحليل. كذلك فإن تدفق األس���ئلة يضبط باحلاس���وب وميكن أن يصبح 
معتمدًا على اإلجابات فيحول دون إدخال أخطاء القائم باملقابلة. وميكن مراجعة اإلجابات على أساس 
املدى املتوقع بل وعلى أساس اإلجابات السابقة من املستجي�ب نفسه. وميكن تعليم البيانات املشكوك 
فيها أو املفاجئة ويطلب من القائم باملقابلة أن يس���رب املس���تجي�ب بش���أهنا. ومن مث فالبيانات اليت تكون 
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أفض���ل نوعي���ة وأقل عرضة خلطأ القياس ميكن من حيث املبدأ احلص���ول عليها. ومع ذلك فاألدلة قليلة 
على أن مزايا جودة إجراء املقابالت مبساعدة احلاسوب تفوق املقابالت بالورق والقلم غري فائدة تقليل 

معّدالت قيمة البنود املفقودة ومعّدالت القيم خارج النطاق.
وهن���اك خط تقّدم آخر يش���تمل على إع���داد وتطبيق برامج حاس���وبية معممة لتدقيق   - 39
البيانات وإس���نادها )كري���ادو وكابريا،1990(. وكما ذكر آنفًا يف الفرع باء فإن تعدادات الس���كان 
تعتمد برامج حاسوبية مؤمتتة للتدقيق واإلسناد، الكتشاف أخطاء القياس وتعويضها وهناك بعض أنواع 
أخطاء املعاجلة )وعلى س���بيل املثال أخطاء املفاتيح والترميز(، ويف الوقت نفس���ه عدم اس���تجابة البنود. 
وه���ذا حيدث أيضًا يف بعض اس���تقصاءات العينة. ومع ذلك فنوع التعوي���ض الذي يطبق يف هذا النهج 
ال يس���تطيع إال معاجلة ما يسمى باألخطاء العش���وائية. ونادرًا ما تكتشف األخطاء املنهجية أو يعوض 

عنها باستخدام الربامج احلاسوبية املعتادة للتدقيق.
وم���ع ذل���ك فهناك نوع آخر م���ن التطور قد ي���ؤدي إىل احلد من أخط���اء املعاجلة يف   - 40
االس���تقصاءات وهو استنباط برامج حاس���وبية للتشفري مبراجعة احلاسوب، باإلضافة إىل أجهزة وبرامج 

حاسوبية إلدخال البيانات.
ولئن شهدت الوقاية من أخطاء القياس واملعاجلة بعض التقّدم، فإن هذا ال ينطبق على   - 41
تطبيق طرائق للقياس تعوض يف هناية األمر عن أخطاء القياس واإلبالغ عنها. ويف الغالب تركز ممارسة 
معاجل���ة أخط���اء القي���اس على الوقاية وبعد أداء م���ا يعترب مهمًا يف هذا الصدد ال تعطي املمارس���ة كثري 
اهتمام لتقدير مدى جناح التخطيط والتنفيذ لالستقصاء. وعدم وجود نظرية مرشدة قياسية جيعل مهمة 
حتديد أهداف للجودة وقياس مدى حتقيق تلك األهداف عماًل شاقًا. وعلى سبيل املثال فرغم أننا نرى 
بالفعل خططًا لعينات االستقصاء حدد فيها حجم للعينة هبدف إجياد معامالت للتغري )األخطاء املعيارية 
النس���بية( يف بعض التقديرات األساس���ية اليت تقل عن قيمة حمددة سلفًا فإننا نادرًا ما نرى خططًا جلمع 
ومعاجلة بيانات االس���تقصاء اليت ترمي إىل احلفاظ على مس���تويات إس���ناد البنود دون مستوى حمدد أو 
ترمي إىل أن يكون هلا مقاي�يس مشاهدة يف حدود احتمال معني )أي حد أقصى لالحنراف( عن “القيم 
احلقيقي���ة” املقابل���ة باحتمالية عالية. وقد يكون من غري العملي توق���ع حتديد أهداف كمية واقعية لكل 
أنواع األخطاء غري أخطاء املعاينة، مقّدمًا؛ ومع ذلك فنحن ننصح بأن تبذل منظمات االس���تقصاءات 
جهدًا على األقل لقياس األخطاء غري أخطاء املعاينة واستخدام تلك القياسات لتحديد أهداف للتحسني 

يف املستقبل وملراقبة بلوغ تلك األهداف.

التحديات والتوقعات جيم - 
بعد أكثر من مخس���ني عامًا على االنتش���ار الواس���ع الس���تقصاءات )العينة( باعتبارها   - 42
أداة رصد رئيس���ية يف العلوم االجتماعية، وصل مفهوم أخطاء املعاينة ومراقبتها وقياس���ها وتفسريها إىل 
مس���توى معني من النضج رغم أن نتائج الكثري من االس���تقصاءات حول العامل تنش���ر، كما أش���رنا إىل 
ذل���ك، دون إدراج أي تقديرات ألخط���اء املعاينة. وما أحرز من تقّدم فيما يتعلق باألخطاء غري أخطاء 
املعاينة هو أقل بكثري، بالنس���بة على األقل لالس���تقصاءات اليت أجريت يف البلدان النامية. ومل يأت ذلك 
صدفة. فمش���كلة األخطاء غري أخطاء املعاينة يف االس���تقصاءات مشكلة صعبة. فهي من ناحية تأيت من 
مص���ادر كثرية يف االس���تقصاء. وكثريًا ما تفض���ي اجلهود املبذولة ملعاجلة نوع م���ن األخطاء إىل زيادة 
األخطاء يف نوع آخر. وال تعتمد طرائق الوقاية على التكنولوجيا فحس���ب بل وعلى الثقافة والبيئة مما 
جيعل من العسري جدًا تعميم اخلربات الناجحة والدعاية هلا. كما أن طرائق التعويض تكون عادة معّقدة 
ومكلفة يف تنفيذها على الوجه الس���ليم. فيصعب أداء القياس والتقدير يف س���ياق استقصاءات جترى يف 
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إطار ميزانيات حمدودة للغاية، مع وجود مواعيد حمددة للنش���ر أصبحت تشتد إحكامًا للوفاء بالطلبات 
املتزاي���دة من جمتمعاتنا املتعطش���ة للمعلومات. ويف س���ياق من هذا القبيل يصب���ح من الصحيح أن توىل 
األولوية األوىل دائمًا للوقاية بداًل من القياس والتعويض، ولكن هذا ال يفس���ح جمااًل بدياًل لتقدير مدى 

جناح جهود الوقاية وبالتايل يقلل من آفاق التحسني يف املستقبل.
وبع���ض املس���تخدمني الذين ق���د تكون لديهم معرف���ة ضئيلة باملس���ائل اإلحصائية قد   - 43
يفسرون باخلطأ تقارير عن األخطاء غري أخطاء املعاينة يف االستقصاءات. ومن مث فنشر التقارير من هذا 
النوع يعترب أحيانًا أمرًا غري مرغوب فيه يف بعض بيئات االستقصاءات. ويرجع هذا أساسًا إىل االفتقار 
إىل معرفة وثقافة إحصائيتني متطورتني قد يكون لتطورمها حتديات خاصة بني الس���كان الذين يفتقرون 
إىل ق���در أك���رب من املعرفة والقراءة العددي���ة كما هو احلال يف كثري من البلدان النامية. وكثريًا ما بكون 
م���ن الصحي���ح أن اخلربة اإلحصائية ناقصة يف وكاالت اإلنتاج أيضًا، مما يؤدي إىل صعوبات يف اإلقرار 
باملش���اكل وإختاذ اإلجراءات اإلجيابية ملواجهتها وصعوبات يف قياس مدى جناح تلك اإلجراءات. على 
أي حال فإننا نش���جع إعداد ونش���ر تلك التقارير مع س���عي الوكاالت اإلحصائية إىل توضيحها بأكثر 

ما ميكن من الوضوح وتيسريها للكبار املتعلمني.
بل إن السيناريو وإن مل يكن جيدًا فهناك بعض التطورات اجلديدة املشجعة. فاالهتمام   - 44
ال���ذي أويل مؤخ���رًا ملوضوع ج���ودة البيانات من ع���دة وكاالت إحصائية رائ���دة، ورابطات أكادميية 
لإلحصاء واالستقصاء، بل ومن منظمات حكومية متعددة األطراف، هو تطور نرحب به. واملبادرتان 
األساس���يتان اللتان نش���ري إليهما هنا مها النظام العام لنش���ر البيانات )GDDS) واملعيار اخلاص بنش���ر 
البيان���ات )SDDS) الص���ادر عن صندوق النقد الدويل، ومها يس���عيان إىل تعزيز التوحيد القياس���ي يف 
اإلب���الغ عن ج���ودة البيانات اإلحصائية عن طريق التقيد الطوعي من البلدان بأي من هاتني املبادرتني. 
ووفق صندوق النقد الدويل )2001( فإن: “النظام العام لنش���ر البيانات )GDDS) هو عملية مهيكلة 
تلتزم البلدان األطراف يف الصندوق من خالهلا طوعيًا بتحس���ني جودة البيانات اليت تنتجها وتنش���رها 
نظمها اإلحصائية على املدى البعيد للوفاء باحتياجات حتليل االقتصاد الكلي”. وحسب صندوق النقد 
الدويل كذلك فإن: “النظام العام لنشر البيانات يعزز املمارسات اإلحصائية السليمة فيما يتعلق بتجميع 
ونش���ر اإلحص���اءات االقتصادية واملالية واالجتماعية الدميغرافية. وه���و حيدد جمموعات بيانات هلا أمهية 
خاصة يف التحليل االقتصادي ومراقبة التطورات االجتماعية والدميغرافية ويضع أهدافًا وتوصيات تتعلق 
بالتطوي���ر واإلنتاج والنش���ر. ويوىل اهتمام خاص باحتياجات املس���تخدمني وهو ما تتصدى له املبادئ 

التوجيهية املتعلقة جبودة وسالمة البيانات ووصول اجلمهور إىل البيانات.” )املرجع نفسه(.
واإلسهام الرئيسي هلاتني املبادرتني هو تزويد البلدان مبا يلي: )أ( إطار جلودة البيان��ات   - 45
)انظر املوقع http://dsbb.imf.org/dqrsindex.htm على شبكة اإلنترنت( يساعد يف حتدي�د جماالت 
املش���اكل الرئيس���ية وأهداف حتس���ني ج�ودة البيانات؛ )ب( احلافز االقتصادي للنظر يف حتس���ني جودة 
البيانات يف نطاق كبري من االس���تقصاءات والناتج اإلحصائي )على هيئة جتديد أو تيس���ري الوصول إىل 
أس���واق رأس املال الدولية(؛ )ج( تقاس���م املجتمع دوافع مش���تركة ميكن من خالهلا دفع عجلة املناقشة 
جلودة الي�بانات بعيدًا  عن خش���ية س���وء التفس���ري؛ )د( الدعم التقين لربامج التقي�يم والتحس���ني، عند 
اللزوم. وهذه ليس���ت مبادرة عاملية، فليس كل بلد عضوًا يف صندوق النقد الدويل. ومع ذلك فقد مت 
 GDDS االتصال مع 131 بلدًا يف هذا اخلصوص وحىت هذا التاريخ قرر 46 بلدًا التقيد بالنظام العام
وحصل 50 بلدًا آخر على مركز أعلى بني املش���تركني يف املعيار اخلاص SDDS بعد اس���تيفاء جمموعة 

من الضوابط واملعاي�ري الصارمة لتقدير جودة نواجتها اإلحصائية.
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وخترج املناقشة املفّصلة ملعايـري جودة البيانات اليت يروج هلا صندوق الدويل واملنظمات   - ٤٦
األخرى عن نطاق هذا الفصل، ولكننا نشـــجع القارئ على متابعة املســـألة باملراجع املشـــار إليها هنا. 
وينبغي للبلدان النامية أن تنضم إىل مناقشة املعايـري املطبقة حاليًا، وتقرر ما إذا كانت تسعى أو ال تسعى 
للتقيد بأي من املبادرتني املشـــار إليهما أعاله وتسهم، إذا كان ذلك مهمًا، يف تعريف وتنقيح املعايـري. 
واألهـــم من ذلك هو أن تســـتطيع الـــوكاالت اإلحصائية يف البلدان النامية االســـتفادة من هذه املعايـري 
كنقطـــة بدايـــة (إذا مل يتوافر شـــئ مماثل على الصعيد املحلي) لتعزيـــز إذكاء الوعي باجلودة بني أفرادها 

وموظفيها ويف إطار أوساط مستخدميها.
واملبـــادرة األخرى اليت نشـــري إليها هنا، وخاصـــة ألا متس الربازيـــل وبلدان أمريكا   - ٤٧
الالتينية األخرى، هي مشـــروع التعاون اإلحصائي لالحتاد األورويب والســـوق املشـــتركة للجنوب.٢٥ 
ووفقًا هلذا املشـــروع فإن: ”االحتاد األورويب وبلدان الســـوق املشـــتركة للجنوب وّقعوا اتفاقًا بشـــأن 
’التعاون اإلحصائي مع بلدان الســـوق املشـــتركة للجنوب‘، والغرض األساســـي منه هو التقارب٢٦ يف 
الطرائق االســـتقصائية من أجل تيســـري استخدام البيانات اإلحصائية املختلفة على أساس شروط مقبولة 
على حنو متبادل، وبصفة خاصة ما يشـــري منها إىل االجتار بالســـلع واخلدمـــات، وبصفة عامة أي جمال 
خيضـــع للقيـــاس اإلحصائي“. واملشـــروع ”يتوقع أن حيقـــق يف آن واحد توحيد الطرائـــق اإلحصائية 
يف بلدان الســـوق املشـــتركة للجنوب وفيمـــا بينها وبني االحتاد األورويب.“ (لالطـــالع على مزيد من 
التفاصيـــل يرجى زيارة املوقـــع http://www.ibge.gov.br/mercosur/english/index.html على 
شبكة اإلنترنت. وقد عزز هذا املشروع بالفعل عددًا من الدورات واحللقات التدريـبية وهو ذا يسهم 

يف حتسني ممارسة االستقصاء وإذكاء الوعى بأخطاء االستقصاء وقياسها.
واملبادرات من هذا القبيل مهمة لدعم الوكاالت اإلحصائية يف البلدان النامية من أجل   - ٤٨
حتســـني وضعها: فقد ميكن أن تكون إحصاءاا جيدة النوعية ولكنها ال تدرك يف أغلب األحيان مدى 
جودـــا. والتعـــاون الدويل من البلدان املتقّدمة حنو البلـــدان النامية وكذلك بني البلدان النامية ضروري 
للتقـــّدم حنو حتســـني قياس أخطاء االســـتقصاءات واإلبالغ عن األخطاء غري أخطـــاء املعاينة واجلوانب 

األخرى يف جودة بيانات االستقصاء.

توصيات مبراجع أخرى للقراءة دال - 
تشمل االجتماعات املوصى بأن تكون موضوعًا للقراءة ما يلي:  - ٤٩

املؤمتر الدويل بشأن أخطاء القياس يف االستقصاءات، املعقود يف تاكسون، أريزونا يف عام   •
١٩٩٠ (انظر: بيمر وآخرون، ١٩٩١).

املؤمتر الدويل املعين جبودة قياس وتنفيذ االســـتقصاء، املعقود يف بريستول، اململكة املتحدة   •
يف عام ١٩٩٥ (انظر: ليـربغ وآخرون، ١٩٩٧).

املؤمتر الدويل املعين بعدم االستجابة لالستقصاءات، املعقود يف بورتالند، أوريغون يف عام   •
١٩٩٦ (انظر: غروفز وآخرون، ٢٠٠١).

املؤمتر الدويل املعين باجلودة يف اإلحصاءات الرمسية، املعقود يف ستوكهومل، السويد يف عام   •
٢٠٠١ (يرجى زيارة املوقع /http://www.q2001.scb.se على شبكة اإلنترنت).

نـــدوة كنـــدا اإلحصائيـــة ٢٠٠١، املعقـــودة يف أوتـــاوا، كندا واليت ركـــزت على حتقيق   •
جــودة البيانـــات فـــــي وكالة إحصائيـــة مـــــن منظــور منهجــي (يرجـــــى زيــارة موقـــع 

السوق املشتركة للجنوب هي جمموعة   ٢٥
من البلدان تتقاسم اتفاقًا للتجارة احلرة 
يشمل الربازيل واألرجنتني وباراغواي 

وأوروغواي.

السوق املشتركة للجنوب هي جمموعة   ٢٥
من البلدان تتقاسم اتفاقًا للتجارة احلرة 
يشمل الربازيل واألرجنتني وباراغواي 

وأوروغواي.

هـــذا املصطلـــح يســـتخدم هنـــا مبعىن   ٢٦
املواءمة.

هـــذا املصطلـــح يســـتخدم هنـــا مبعىن   ٢٦
املواءمة.
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http://www.statcan.ca/english/conferences/symposium2001/session21/
s21c.pdf على شبكة اإلنترنت(

الدورة الثالثة واخلمس���ون للمعهد اإلحصائي الدويل )ISI)، املعقود يف س���يول، مجهورية   •
كوريا يف عام 2001، حيث عقدت جلسة دعي فيها إىل التقّدم بورقات بشأن “برنامج 
اجل���ودة يف ال���وكاالت اإلحصائية”، تتناول النهج إزاء جودة البيانات اليت تتبعها املكاتب 
 http://www.nso.go.kr/isi2001 اإلحصائي���ة الوطنية والدولي���ة )يرجى زيارة املوق���ع

على شبكة اإلنترنت(
احللقة الدراسية املعنية باجلودة اإلحصائية 2000، برعاية صندوق النقد الدويل، املعقودة   •
http://www. يف جزي���رة جيجو، مجهورية كوري���ا يف عام 2000، )يرجى زيارة املوقع

nso.go.kr/sqs2000/sqs12.htm على شبكة اإلنترنت(.

املؤمت���ر الدويل املعين بتحس���ني االس���تقصاءات، املعق���ود يف كوبنهاغ���ن، الدامنرك يف عام   •
2002 )يرجى زيارة املوقع /http://www.icis.dk على شبكة اإلنترنت(.
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مقّدمة

جيمس ليبكوفسكي
 جامعة ميشيغان

 آن آربور، ميشيغان
الواليات املتحدة األمريكية

حبثن���ا يف الف���روع الس���ابقة أخطاء املعاين���ة واألخطاء غري أخطاء املعاينة اليت تنش���أ يف   - 1
استقصاءات األسر املعيشية، بغرض حتسني فهمنا جلودة تقديرات االستقصاءات. ففي معظم أمناط هذه 
األخط���اء هن���اك طرائق ميكن اتباعها لتقليل حجم األخطاء. وتطبيق هذه الطرائق ينطوي مع ذلك على 
تكلفة إضافية. وملا كانت لالستقصاءات ميزانيات حمددة لتغطية التكاليف، فإن ختصيص موارد إضافية 
لتقليل مصدر واحد للخطأ يعين حتويل املوارد من منطقة ما إىل إجراء آخر. وتصميم االستقصاء ينطوي 

على استمرار معاوضة التكاليف وأخطاء االستقصاء.
وعلى سبيل املثال فلنفرض وجود جمموعة فرعية من السكان يف استقصاء معني لألسر   - 2
املعيش���ية تتحدث لغة ال توجد هلا ترمجة الس���تبيان االستقصاء. فقد يقرر مصممو االستقصاء يف البداية 
استبعاد هذه املجموعة من االستقصاء، وهنا تنشأ مشكلة تغطية. وبديل ذلك أهنم قد يقررون ختفيض 
حجم العينة للتقليل من تكاليف االس���تقصاء، مث يس���تخدمون التكاليف املوفرة يف ترمجة االس���تبيان إىل 
لغ���ة جديدة ويقومون بتعي�ني قائمني باملقابالت يتكلمون تلك اللغة والعودة هبذه األس���ر املعيش���ية إىل 

االستقصاء.
وملا كان تصميم االس���تقصاء غالبًا عبارة عن سلس���لة من تلك املعاوضات بغية اختاذ   - 3
ق���رارات س���ليمة فالواجب أن تتواف���ر معلومات جيدة عن طبيعة وحجم األخطاء الناش���ئة عن مصادر 
خمتلفة )مثل تباين املعاينة وحتيز عدم التغطية يف املثال الس���ابق( وعن التكاليف املتصلة بش���ى إجراءات 
االس���تقصاء. وقد حبثت يف الفروع الس���ابقة مصادر األخطاء وأحجام األخطاء. ويف هذا الفرع نناقش 

طبيعة تكاليف االستقصاء.
وتنج���م اعتب���ارات التكلفة يف أي اس���تقصاء على ثالثة مس���تويات. األول يف مرحلة   - 4
ختطيط االستقصاء حني جيب تقدير التكاليف مقّدمًا ويصعب احلصول على تقديرات التكلفة يف مرحلة 
التخطيط أو “امليزنة”، ما مل تكن لدى املرء خربة ي�بىن عليها. وميكن الستمرار عمليات االستقصاء أن 
يوفر بيانات التكلفة لتخطيط جوالت جديدة من االستقصاء، رغم أن اعتبارات التكلفة على املستوى 

التايل - وهو رصد تكاليف االستقصاء - كثريًا ما تتدخل.
ون���ادرًا م���ا تكون لدى منظمات االس���تقصاء ب���ل وغريها من اليت ُتج���ري عمليات   - 5
االستقصاء من آن آلخر، نظم مطورة جيدًا لتتبع التكاليف بطريقة متكن من استخدام بيانات التكاليف 
للتخطي���ط. فالتكالي���ف جتم���ع يف نظام حماس���ي، ولكن تلك النظم ال تقس���م التكالي���ف إىل فئات من 
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نوع الفئات الذي حيتاجه مصمم االس���تقصاء ألغ���راض التخطيط. ويف احلاالت اليت حياول فيها إجراء 
ه���ذا الرص���د قد تزيد هذه العملية تكاليف االس���تقصاء ذاهتا إذا كان البد م���ن إضافة نظم جديدة إىل 

العمليات.
ف���إذا كانت التكاليف ترصد يف عملية مس���تمرة، ميكن النظر بطريقة أكثر منهجية يف   - 6
التغي�ريات يف تصميم االس���تقصاء خالل مجع البيانات. وميكن اس���تخدام معلومات التكلفة لتوقع مدى 

حجم الوفورات يف إحدى العمليات وتأثري إعادة ختصيص املوارد إىل جمال آخر.
وتتحدد إعادة ختصيص املوارد يف ختطيط االستقصاء بالنظر يف املعاوضات بني مستوى   - 7
التكلف���ة واخلطأ عرب مص���ادر اخلطأ املتعددة. وتطوير تصميم العينة هو أح���د املجاالت اليت جترى فيها 

وميكن أن جترى هذه املعاوضات رمسيًا إلجياد حل أمثل ملشكلة ختصيص املوارد.
وعلى س���بيل املثال، كما نوقش يف الفصل الثاين، فإن االس���تقصاءات اليت تس���تند إىل   - 8
جمموعات مأخوذة يف عينة احتمالية مبنطقة من س���كان منتش���رين على نطاق واسع البد أن تراعي احلد 
م���ن عدد املجموعات بغية احلد م���ن تكاليف مجع البيانات. غري أن احلد من عدد املجموعات يعين أن 
ع���دد املش���اهدات اليت جترى يف كل جمموعة عين���ة جيب أن يرتفع من أجل احلف���اظ على حجم العينة 
الكل���ي. غ���ري أن هذه الزيادة يف حجم العينات الفرعية يف كل جمموع���ة تزيد من تغريات تقدير العينة. 
وبعبارة أخرى فكلما خفضت التكاليف بأخذ جمموعات أقل ترتفع تباينات املعاينة. واملطلوب هنا هو 
اإلرشادات بشأن عدد املجموعات اليت ختتار حبيث ميكن التقليل من التكاليف إىل أدىن حد، مع مراعاة 
ضرورة حتقيق مس���توى دقة معني، أو احلفاظ على تباين املعاينة صغري قدر اإلمكان يف أي تكلفة. ويف 

تصميم العينة هناك حل رياضي هلذه املشكلة.
وتنش���أ معاوض���ة أخطاء التكلف���ة يف جوانب أخرى من تصميم االس���تقصاء كذلك.   - 9
وعلى س���بيل املثال فمن طرق ختفيض عدم اس���تجابة األس���ر املعيشية يف أي اس���تقصاء لألسر املعيشية، 
زيارة األسرة املعيشية أكثر من مرة إذا مل حيصل منها على استجابة يف زيارة واحدة. وميكن أن تصدر 
التعليمات إىل القائم باملقابلة أن يزور األسر املعيشية يف فترة مجع بيانات االستقصاء مرات قد تصل إىل 
أربع أو مخس من أجل احلصول على استجابة. وإجراء زيارات متكررة لبعض األسر املعيشية يف العينة 
يقلل من عدد األس���ر املعيش���ية اليت ميكن أن تدرج يف العينة. وتكلفة الزيارات املتكررة للحد من عدم 
اس���تجابة األس���ر املعيشية حتد من حجم العينة. أي أن تكلفة زيادة جهود احلد من عدم االستجابة تزيد 
من التباين يف املعاينة. ومرة أخرى فإن جهود احلد من التكلفة يف أحد املجاالت تتطلب إعادة ختصيص 

املوارد، وتدخل احتمااًل للزيادة يف األخطاء يف جمال آخر من جماالت تصميم االستقصاء.
وتبح���ث فصول ه���ذا الفرع يف عدد من املس���ائل املتركزة ح���ول التخطيط والرصد   - 10
وإعادة توزيع التكاليف يف تصميم االستقصاء. وهي تستخدم البيانات املستقاة من استقصاءات األسر 
املعيش���ية يف البلدان النامية والبلدان اليت مت���ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية لبيان أنواع التكاليف املتكبدة يف 
مجع بيانات االستقصاء وإىل حد ما حجم هذه التكاليف. وملا كانت عمليات االستقصاء تتباين كثريًا 
م���ن بل���د إىل آخر بل وعرب القارات، فإن معلومات التكالي���ف املحددة اليت تقّدم قد ال تفيد يف ختطيط 
االس���تقصاء يف بلد ما. غري أن املرجو هو أن تس���اعد مصادر التكلفة ومس���تويات التكلفة املعروضة يف 
الفصول التالية، مصممي االس���تقصاءات يف البيئات املختلفة على فهم تكاليف االستقصاء ومعاوضات 

التكاليف واألخطاء يف استقصاءاهتم بشكل أمت.
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الفصل الثاين عشر
 حتليل لقضايا تكلفة االستقصاءات
 يف البلدان النامية والبلدان اليت متر

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

إبراهيم يانسانه*
 جلن�ة اخل�دم�ة امل�دني�ة ال�دولي�ة

األمم املتحدة، نيويورك

نبـذة خمتـصرة
يناق���ش ه���ذا الفصل بعب���ارات عامة القضايا األساس���ية املتصل���ة بتكلفة تصميم وتنفيذ اس���تقصاءات 
األس���ر املعيش���ية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. فتحاليل التكاليف الكلية 
لالستقصاء إىل  مكّونات أكثر تفصياًل ترتبط بشى جوانب تصميمه وتنفيذه. وتبحث عوامل التكلفة 
بش���كل منفصل للبلدان اليت لديها بىن حتتية كاملة لالس���تقصاء والبلدان اليت ليس لديها أو لديها القليل 
من هذه البىن التحتية لالستقصاء. أما مسألة قابلية التكاليف للمقارنة عرب البلدان فهي أيضًا داخلة يف 

موضوع البحث.
املصطلحات الرئيســـية: البىن التحتية لالس���تقصاء، وزيادة تكلفة املقابلة، والكفاءة، وقابلية التكاليف 

للمقارنة، وعوامل التكلفة.

مقّدمة ألف - 
معاي�ري التصميم الكفؤ للعينة  - 1

يتع���ني أن يفي أي تصميم عينة ذو كفاءة، عموم���ًا بأحد معيارين: فهو البد أن يوفر   - 1
تقديرات دقيقة بشكل معقول يف ظل قيد امليزانية الثابتة، أو يقلل تكلفة التنفيذ مبستوى دقة حمدد. وهذا 
الفص���ل يركز على املعيار األول وهو املتعلق مبهمة إع���داد أكفأ التصميمات الذي ميكن تنفيذه بتكلفة 
تتفق وامليزانيات املتاحة ويس���تفيد من املوارد بكفاءة معقولة. وتكلفة االس���تقصاءات يف البلدان النامية 
والبل���دان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية هي أكرب قيد على صياغة القرارات احلامسة بش���أن التصميم 
والتنفي���ذ. وتصميم االس���تقصاء يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهت���ا مبرحلة انتقالية، كما هو 
احلال يف البلدان املتقّدمة، ينطوي على املعاوضات العادية بني دقة تقديرات االستقصاء وتكلفة التنفيذ. 

الرئي���س الس���ابق لوح���دة املنهجيات   *
والتحلي���ل، الش���عبة اإلحصائية بإدارة 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة  الش���ؤون 

باألمم املتحدة.

الرئي���س الس���ابق لوح���دة املنهجيات   *
والتحلي���ل، الش���عبة اإلحصائية بإدارة 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة  الش���ؤون 

باألمم املتحدة.
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وتقاس الدقة عمومًا من حيث تباينات تقديرات كمية املجتمع املختار اليت تعترب حمط االهتمام الرئيسي. 
وتش���مل مقاي�يس الدقة األخرى ذات الصلة متوس���ط مربع اخلطأ أو جمموع خطأ االس���تقصاء، الذي 

يشمل أيضًا عنصر التحيز يف اخلطأ.
ويش���مل اإلع���داد الرياضي الرمس���ي للمعاوضات بني الدقة والتكلف���ة، بصورة منطية،   - 2
التباين األمثل حلس���ن الس���لوك أو وظائف التكلفة اخلاضعة لقيود العينة نس���بيًا. ومع هذا فبسبب أوجه 
القصور يف املعلومات املتاحة عن التكلفة والتباين، كثريًا ما ينظر إىل هذا النهج املثايل باعتباره ال يوفر 
إال تقري�بات نسبية صوب التصميم املفضل، أو بالنسبة لقيم الدقة والتكلفة اليت يتم احلصول عليها فعاًل 
يف التنفيذ. وقد حبثت هذه املس���ائل بتعمق بالنس���بة لالس���تقصاءات اليت جترى يف البلدان املتقّدمة. انظر 
على س���بيل املثال أندرسن وكاس���رب وفرانكل )1979(، وكوشران و )1977(، وغروفز )1989(، 
وكي���ش )1965 و 1976(، وليناك���ر وتريوي���ن )1993(، واملراجع املذكورة فيه���ا. وباإلضافة إىل 
ذلك فلالطالع على مناقش���ة أوس���ع للتكلفة والدقة باعتبارمها معيارين من معاي�ري كثرية لتقي�يم النظم 
اإلحصائية الوطنية، انظر ديفرايز )1999، الصفحة 70( واملراجع املذكورة فيه. وبالنسبة للتحليالت 
التجري�بية لتكاليف االس���تبيانات املختارة يف البل���دان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، 
وعل���ى مناقش���ة أكثر تفصي���اًل ملعاوضات التكلفة واخلط���أ يف تصميم االس���تقصاءات يف البلدان النامية 
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، انظر الفصلني الثالث عشر والرابع عشر، ومقّدمة الفرع دال 

)تكاليف االستقصاءات(.
ووجه القصور يف تصميم االس���تقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا   - 3
مبرحلة انتقالية، هو نقص أو عدم كفاية املعلومات عن التكاليف املرتبطة بشى جوانب تنفيذ االستقصاء. 
وعلى الرغم من أوجه القصور املشار إليها أعاله، فإن املرء كثريًا ما جيد قدرًا ما من البنية املشتركة يف 
التكاليف عرب االستقصاءات ميكن أن تفيد يف تصميم استقصاء جديد. ويف بعض احلاالت تقتصر هذه 
البنية املشتركة على املؤشرات النوعية ملقادير نسبية من عدة  مكّونات أو مصادر للتكلفة. ويف حاالت 
أخ���رى تك���ون التكالي���ف الفعلية متاحة مما ميك���ن أن يرى أنه متجانس بقدر معق���ول بني جمموعة من 

البلدان، وال سيما البلدان اليت هبا توزيعات مماثلة للسكان ومستويات بنية أساسية لالستقصاء.
ويعرض هذا الفصل حتلياًل ملس���ائل التكلفة يف س���ياق االستقصاءات يف البلدان النامية   - 4
والبل���دان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وي�بحث يف مدى إمكانية اس���تخدام تكاليف االس���تقصاء 
أو املكّون���ات املتصلة هبا بالنس���بة لبلد واحد، لتحس���ني تصميم اس���تقصاء مماثل يف بل���د آخر. وبعبارة 
أخرى فإن الفصل يس���عي إىل معاجلة قضية قابلية تكاليف االس���تقصاء للنقل عرب بلدان أخرى. وفائدة 
هذا التحليل ذات ش���قني: األول، أن فيه احتمااًل لتوفري حل جزئي ملش���كلة ندرة املعلومات عن تكلفة 
االس���تقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. والش���ق الثاين، أنه إىل حد 
وجود أوجه ش���به ب���ني البلدان من حيث تصميم���ات العينات والبىن التحتية لالس���تقصاءات والتوزع 
السكاين ميكن للمرء أن يتوقع أوجه شبه يف بعض املكّونات على األقل يف تكلفة االستقصاءات عرب هذه 
البلدان. وميكن استخالص هذه املعلومات عن التكلفة من أحد االستقصاءات يف بلد ما واستخدامها يف 
تصميم استقصاء جديد يف بلد آخر، أو حتسني كفاءة تصميم االستقصاء نفسه يف البلد نفسه. ومصمم 
االس���تقصاء بفعله هذا جيب أن يس���لم بالتباين الواسع يف هياكل تكلفة االستقصاء عرب البلدان. وتكون  
مكّونات التكلفة املتغرية منطيًا خاصة بالقطر، بينما بعض التكاليف الثابتة يرجح أن تكون قابلة للمقارنة 

بني البلدان.
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حنن نركز يف هذا الفصل على املعيار األول لتصميم أي استقصاء بكفاءة، أي التصميم   - 5
الذي يولد تقديرات اس���تقصاء دقيقة بقدر معقول بالنس���بة ملخصص معني م���ن امليزانية. ويف كثري من 
االس���تقصاءات ال���يت أجريت يف البلدان النامية والبلدان اليت مت���ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية قد بدأ العمل 
مبعرفة وكاالت مالية إمنائية دولية حتتاج إىل بيانات الختاذ القرارات بش���أن مش���اريع املس���اعدة اإلمنائية 
أو لدع���م صانعي القرارات ورامسي السياس���ات يف البلدان املس���تفيدة. وهناك ثالث���ة أمثلة واضحة من 
اس���تقصاءات البلدان النامية هي االستقصاءات الدميغرافية والصحية )DHS( اليت جتريها مؤسسة أورك 
 )LSMS( ماكرو لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية؛ واستقصاءات دراسة قياس مستويات املعيشة
اليت جيريها البنك الدويل؛ واس���تقصاءات املجموعات املتعددة املؤش���رات )MICS(، اليت جتريها منظمة 
األمم املتحدة للطفولة )اليونيس���يف(. وعالوة على هذا فهناك اس���تقصاءات أخرى كثرية جتريها على 
أس���اس منتظم املكات���ب اإلحصائية الوطنية ووكاالت أخرى ضمن النظ���م اإلحصائية الوطنية. وهناك 
أيضًا عدد كبري من االس���تقصاءات الصغرية احلجم اليت جيريها املاحنون وتنفذها منظمات حملية صغرية 
)مثل املنظمات غري احلكومية(. ومن نافلة القول أن مس���ألة التكاليف مس���ألة يف غاية األمهية يف أعمال 

تصميم هذه االستقصاءات أيضًا.
ومن املهم عند تناول مس���ائل التكلفة التس���ليم بأن تصميمات اس���تقصاءات البلدان   - 6
النامية تتقاس���م مالمح كثرية مش���تركة. وعلى س���بيل املثال فمعظم االس���تقصاءات تستند إىل تصميم 
 (PSUs) احتمايل متعدد املراحل ملناطق  مقّسمة إىل طبقات. وغالبًا ما تتألف وحدات املعاينة األّولية
من مناطق تعداد حمددة ومستخدمة يف تعداد وطين سابق للسكان. ووحدات املعاينة الثانوية هي منطيًا 
وحدات سكنية أو أسر معيشية، ووحدات املعاينة النهائية تكون عادة إما أسرًا معيشية وإما أشخاصًا. 
وجماالت الطبقات واملجاالت التحليلية ت��شّكل منطيًا من قطاعات مشتركة من مناطق إدارية وجماالت 
حضرية/ريفية فرعية من هذه املناطق. وبس���بب أوجه الش���به هذه، متش���يًا مع الكتابات املش���ار إليها 
أعاله يف الفقرة 2، يصبح من املهم دراس���ة مدى إمكانية أن حيدد املرء هياكل تكلفة مش���تركة داخل 
املجموعات لالس���تقصاءات يف البل���دان النامية. ولالطالع على بعض املعلومات األساس���ية العامة عن 
تصميم وتنفيذ االس���تقصاءات اليت جترى يف البلدان النامي���ة والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، 
انظر الفرع ألف من اجلزء األول )تصميم الفرع( والدراسات اإلفرادية يف اجلزء الثاين من هذا املنشور. 
ولالطالع على معاجلة أكثر تفصياًل ل مكّونات التكلفة يف أي استقصاء حمدد يف بلد نام، انظر الفصل 
الثالث عش���ر. ويعرض الفصل الرابع عش���ر املقارنات التجري�بية ل مكّونات تكلفة االستقصاءات اليت 

جترى يف بلدان خمتارة من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
وس���وف نقصر اهتمامنا يف هذا الفصل على االس���تقصاءات الوطنية الرئيس���ية لألسر   - 7
املعيش���ية اليت جتريه���ا املكاتب اإلحصائية الوطنية أو الوكاالت احلكومي���ة األخرى كالنظام اإلحصائي 
الوطين. وهذه تش���مل اس���تقصاءات ميزانيات األسر املعيشية واس���تقصاءات اإليرادات واملصروفات، 
واالس���تقصاءات الدميغرافية و الصحية. وبالرغم من أن اس���تقصاءات الس���وق وغريها من استقصاءات 
األسر املعيشية األخرى الصغرية احلجم اليت جتريها منظمات خمتلفة على أساس ظريف توفر مصدرًا مفيدًا 
للمعلومات وتغذية يف قرارات السياس���ات الوطنية واخلطط اإلمنائية، فإهنا اس���تثنيت من هذه املناقش���ة. 
غري أن القضايا الرئيس���ية املثارة يف املناقش���ة تنطبق على هذه األنواع من االس���تقصاءات أيضًا. فمعظم 
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األمثلة تستند إىل استقصاءات DHS و LSMS، لكن القضايا األساسية تنطبق بشكل عام على مجيع 
استقصاءات األسر املعيشية.

عرض جممل للفصل  - 3
هذا الفصل منظم على النحو التايل: الفرع باء ويناقش التحليل التقليدى للتكلفة الكلية   - 8
ألي استقصاء إىل  مكّونات أكثر تفصياًل. وتقّدم الفروع الثالثة التالية وصفًا نوعيًا لبعض العوامل اليت 
تؤثر يف التكاليف الكلية لالس���تقصاءات اليت جترى يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 
انتقالي���ة. ويس���تعرض الفرع جي���م عوامل التكلفة اليت ميكن أن تكون مهم���ة للحاالت اليت يكون فيها 
بالفع���ل مقدار كبري من البىن التحتية يف االس���تقصاء. وي�بح���ث الفرع دال يف احلاالت اليت هبا بىن حتتية 
حمدودة أو ال توجد هبا بىن حتتية قبل االس���تقصاء. ويناقش الفرع هاء التغي�ريات يف هيكل التكلفة اليت 
ق���د تنجم عن إدخال تعديالت يف أهداف االس���تقصاء. ويقّدم الفرع واو بعض املالحظات التحذيرية 
املتعلقة بتفسري تكاليف االستقصاء املبّلغة. ويقّدم الفرع زاي بعض املالحظات اخلتامية وموجزًا لبعض 
النقاط البارزة اليت مل تبحث بالكامل يف املناقشة. ومن أمثلة اإلطار املستخدم يف امليزنة يف استقصاءات 
املجموع���ات املتعددة املؤش���رات (MICS) اليت جتريها اليونيس���يف يف البلدان النامي���ة والبلدان اليت متر 

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ما يرد يف املرفق، وفقما قّدمه أجاي�يي )2002(.

بـاء -  مكّونات تكلفة أي استقصاء
تفترض التباينات الرياضية لتكاليف االس���تقصاء بصفة عامة تكلفة كلية، C ، كدالة   - 9

خطية ألعداد وحدات املعاينة األّولية املختارة والعناصر املختارة. ومن أمثلة هذه الدالة
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حيث c0 متثل التكاليف الثابتة الس���تهالل االس���تقصاء؛ و ch تعادل زيادة تكلفة مجع املعلومات من أي 
وح���دة معاين���ة إضافية داخل الطبقة h ؛ و nh هو عدد وح���دات املعاينة األّولية يف العينة؛ و chi تعادل 
التكلفة الزائدة إلجراء املقابالت مع أس���رة معيش���ية إضافية داخل وحدة املعاينة األّولية i يف الطبقة h؛ 
و nhi هو عدد األس���ر املعيش���ية املعاينة يف وحدة املعاينة األّولية i. وانظر على س���بيل املثال كوش����ران 
)1977، الف���روع 5 - 5 و 11 - 13 و 11 - 14(، وغروف����ز )1989، الفص���ل 2(. وبصف���ة 
عام���ة ف���إن معامالت التكلف�ة c0 و ch و chi تعتم���د على عدد كبري من عوامل تتباين عرب البلدان وعرب 

االستقصاءات داخل البلدان. وترد مناقشة هلذه العوامل بالتفصيل يف الفروع التالية.
ويالح���ظ أن املعادل���ة )1( هي واحدة من احتماالت كثرية لداالت التكلفة اليت ميكن   - 10
أخذها يف االعتبار. وعلى س���بيل املثال فإن كوش���ران )1977، الصفحة 313( يناقش إدراج مكّون 
تكلفة منفصل مرتبط بقوائم وحدات املعاينة الثانوية )كمرحلة وس���يطة س���ابقة للمعاينة الفرعية لألسر 
املعيش���ية م���ن أجل املقاب���الت( داخل وح���دات معاينة أّولية خمت���ارة، حيث يعتمد املك���ّون على عدد 
الوحدات الثانوية يف كل وحدة أّولية. كما أنه بالنسبة للتصميم ذي املراحل الثالث، أي التصميم الذي 
خيتار األش���خاص فيه عش���وائيًا للمقابلة من داخل األس���ر املعيشية، يكون هناك شرط إضايف يف املعادلة 

)1( أعاله، ي�ب�ني التكلفة الزائدة املرتبطة مبقابلة شخص إضايف داخل أسرة معيشية خمتارة.
وعالوة على ما س���بق فإن أي دالة تكلفة أكثر واقعية تكون يف الغالب دالة من حيث   - 11
اخلطوات ال دالة خطية. وعلى سبيل املثال فإذا أمكن إجراء 10 مقابالت يف يوم واحد فإضافة مقابلة 
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حادية عش���رة يف هذه احلالة يتطلب يومًا آخر من العمل ومن مث تكلفة كبرية، بينما إضافة مقابلة ثانية 
عشرة قد ال تضيف إال القليل إىل التكلفة الكلية. كما أن من املهم مالحظة أن القرارات بشأن مسائل 
من قبيل عدد وحدات املعاينة األّولية تتأثر أحيانًا باعتبارات عملية ال باعتبارات التكلفة والدقة. وعلى 
س���بيل املثال قد يرغب املرء يف قضاء أس���بوع كامل يف مقابالت وحدة معاينة أّولية. ففي تلك احلالة 
لن يكون عبء عمل األس���بوع ممكنًا، رغم أن مضاعفة عبء العمل لتكافئ عمل أس���بوعني قد تكون 
ممكنة. ومن هنا ففي حالة كهذه لن يتحدد عدد وحدات املعاينة األّولية مباش���رة باعتبارات التكاليف 

وتأثريات التصميم بل بالقيود العملية على التنفيذ.
ونناقش يف الفرع التايل تكاليف االستقصاءات رهنًا مبستوى البىن التحتية لالستقصاء   - 12
يف البل���د املعين. والرس���الة الرئيس���ية من ذل���ك الفرع هي أن هن���اك تفاوتًا هائ���اًل يف التكاليف الكلية 
لالستقصاءات بني البلدان اليت هبا بىن حتتية هائلة لالستقصاء والبلدان اليت هبا بىن حتتية قليلة أو ال يوجد 
هب���ا ب���ىن حتتية على اإلطالق. ومع ذلك فالبد من تذكر أنه يتعني عل���ى املرء يف البلدان النامية والبلدان 
ال���يت مت���ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من تقي�يم درجة الب���ىن التحتية يف مرحلة التخطيط للبحث، بداًل من 
االعتماد على السجل التارخيي. وليس مستغربًا بالنسبة ألي بلد فيه بىن حتتية هائلة لالستقصاء أن يعاين 
يف وقت ما من هبوط مطرد يف البىن التحتية مبضي الوقت، إىل درجة اخلروج من املجموعة األوىل من 

البلدان )املذكورة يف الفرع جيم( إىل املجموعة الثانية )املذكورة يف الفرع دال(.

تكاليف االستقصاءات اليت تتوافر هلا بىن حتتية شاملة جيم - 

العوامل املتصلة باألنشطة التحضريية  - 1
إن قسمًا كبريًا من تكلفة استقصاء املرة الواحدة يذهب إىل متويل األنشطة التحضريية   - 13
[انظ���ر على س���بيل املثال غروش ومونوز )1996، الصفح���ة 199(]، ومن مث فاالعتمادات املخصصة 
هلذه األنشطة تنفق مقّدمًا يف عملية االستقصاء. وتشمل األنشطة التحضريية ذات التكاليف الثابتة نسبيًا 
تنس���يق وختطيط االس���تقصاء مبعرفة وكاالت حكومية متعددة، وتطوير اإلطار وتصميم العينة وتصميم 
االستبيان وطباعة االستبيانات ومواد االستقصاء األخرى، واإلعالن املوجه حنو املستجي�ب�ني املحتملني. 
وتش���مل تكاليف األنش���طة التحضريية اليت تعتمد على حجم العينة )إما على مس���توى الوحدة األّولية 
وإما على مس���توى األسرة املعيش���ية( تعي�ني وتدري�ب موظفني ميداني�ني )مثل معدي القوائم والقائمني 

باملقابالت واملشرفني واملترمجني(.
وتتوق���ف تكالي���ف األنش���طة التحضريية على عوام���ل حملية من قبي���ل حجم موظفي   - 14
االس���تقصاء ومع���ّدالت التعويض ون���وع ومقدار املعدات وأس���عار املواد مثل القرطاس���ية واإلمدادات 
األخرى وأسالي�ب النقل واالتصال. وعالوة على ذلك فإن التكاليف تتأثر بشدة مبا إذا كان االستقصاء 
دراسة شاملة للقطاعات جترى ألول مرة - حيث تكون تكاليف الوحدات أعلى باملقارنة - أو جزًءا 

من استقصاء متواصل - حيث تكون تكاليف الوحدات أقل.

العوامل املتعلقة جبمع البيانات ومعاجلتها  - 2
تش���مل تكاليف مجع البيانات ومعاجلتها كذل���ك املكّونات الثابتة واملكّونات املتغرية؛   - 15
ولك���ن تكاليف مج���ع البيانات يف معظمها تكون متغرية، أي تعتمد على ع���دد وحدات املعاينة األّولية 
واألس���ر املعيشية املختارة. وتش���مل هذه التكاليف تكاليف إعداد قوائم األسر املعيشية داخل وحدات 
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املعاينة األّولية املختارة أو إعداد قوائم األش���خاص داخل األس���رة املعيش���ية املختارة وإجراء املقابالت 
واإلشراف امليداين. كذلك تشمل تكاليف مجع البيانات تكاليف السفر بني وحدات املعاينة األّولية ويف 
داخلها. وتعتمد تكاليف مجع البيانات على تنظيم عمليات املقابالت وطول االستبيان وما إذا استخدم 

مترمجون فوريون، وعدد الوحدات اليت جترى معها املقابالت.
ومن خيارات احلد من تكاليف السفر إنشاء أفرقة استقصاء وطنية تتألف من مشرفني   - 16
قائمني باملقابالت، ونقل األفرقة من منطقة إىل أخرى بداًل من إنشاء أفرقة إقليمية. ومن املهم مالحظة 
أن هذا اخليار حيس���ن أيضًا جودة البيانات. وميكن أن يفيد هذا النهج يف احلاالت اليت جيرى فيها مجع 
البيانات بش���كل مستمر أو حني تشمل عمليات االس���تقصاء استخدام معدات غالية الثمن. ويستخدم 
منوذج أفرقة االستقصاء املتعددة يف كثري من االستقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا 
مبرحلة انتقالية مثل دراسة قياس مستويات املعيشة LSMS )غروش ومونوز، 1996، الفصل 5(. ويف 
البل���دان النامي���ة والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحل���ة انتقالية حيث تتغري اللغات من منطقة إىل أخرى قد 

يكون من األكفأ تعي�ني أفرقة االستقصاء على أساس إتقان اللغة اليت يتكلم هبا كل إقليم.
ويتعل���ق جزء كبري م���ن تكاليف مجع البيانات ومعاجلتها بتكاليف تنس���يق األنش���طة   - 17
امليدانية ومواد االس���تقصاء. فف���ي النظام املركزي جلمع البيانات ومعاجلته���ا ميكن أن تكون التكاليف 
املتعلقة باسترجاع االستبيانات املكتملة وإحالتها إىل املقار الرئيسية تكلفة كبرية مث إن امليزانية جيب أن 
تراعى فيها احتماالت تكاليف كبرية تتصل بأنشطة مراقبة تنفيذ االستقصاء والنتائج، ومنها مثاًل إعداد 
القوائم وتقس���يم اإلجراءات إىل عينات فرعية جترى يف امليدان ومعّدالت االس���تجابة ملجاالت االهتمام 
الرئيس���ية مقابل املستويات س���ابقة التحديد، وما إىل ذلك. فاملراقبة الفعلية هلذه األنشطة متكن منفذي 
االس���تقصاء من اختاذ إجراءات تصحيحية، عند الضرورة وأثناء مجع البيانات بداًل من اكتش���اف أوجه 

النقص بعد مجع البيانات، حيث يكون تعويضها باهظًا بشكل مانع.
ويف إطار معاجلة البيانات قد تش���مل أعمال قيد البيانات واملراجعة واإلس���ناد خليطًا   - 18
من تكالي���ف ثابت���ة ومتغ���رية، رهنًا بدرجة األمتتة املس���تخدمة يف ه���ذه العملية. و يق���ال إن التكاليف 
الرئيس���ية األخ���رى ملعاجلة البيان���ات ثابتة، وتش���مل تكاليف حس���اب املعدات والربامج احلاس���وبية؛ 
ويوضع الترجيحات ومق���درات التباي���ن وغري ذلك من أعمال حتليل البيانات. وعلى س���بيل املثال فإن 
الترجيحات حتس���ب بغض النظر عن عدد وحدات املعاينة األّولية أو األس���ر املعيشية الداخلة يف العينة؛ 
وبعد وضع برجمة إجراءات الترجيح تصبح التكلفة الزائدة حلس���اب الترجيح ألسرة معيشية إضافية غري 

ذات بال.
وتتوق���ف تكلف���ة معاجلة البيانات على عدد مس���تويات التحليل املدرج���ة يف امليزانية.   - 19
فبالنس���بة لبعض االس���تقصاءات ال ينفذ إال حتليل أّويل للبيانات املجموعة على هيئة جداول. وبالنس���بة 
لالستقصاءات األخرى مثل االستقصاءات الدميغرافية والصحية DHS ودراسة قياس مستويات املعيشية  
LSMS فتجرى حتليالت إحصائية أكثر تفصياًل كأساس لتوصيات السياسات إىل احلكومات املستفيدة 
والوكاالت املاحنة. وعلى س���بيل املثال فاالس���تقصاء DHS والدراسة LSMS جيريان أنواع خمتلفة من 
التحليالت لبياناهتما الدقيقة لالس���تقصاء وينش���ران النتائج يف سلسلة من التقارير التحليلية املنهجية )يف 
حال���ة االس���تقصاء DHS( وورقات عمل )يف حالة الدراس���ة LSMS(. وترد بع���ض األمثلة يف بعض 
من املراج���ع املذكورة أدن���اه. كذلك ُتتكبد تكاليف كبرية يف إنتاج التقارير ونش���ر نتائجها، وكذلك 
مقاب���ل اخلدم���ات املختلفة ملحللني آخرين واليت قد تش���مل إع���داد البيانات األّولي���ة وتنظيم احللقات 

التدري�بية.
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تكاليف االستقصاءات اليت تتاح هلا بىن حتتية حمدودة  دال - 
قبل االستقصاء أو ال تتاح

م���ن املرج���ح يف أي بلد به بىن حتتية قليلة نس���بيًا قبل االس���تقصاء أن حتت���اج الوكالة   - 20
الراعي���ة إىل تكريس كمية كبرية م���ن املوارد واجلهود لبناء قدرات ال تكون مطلوبة يف بلد به بىن حتتية 
كبرية لالس���تقصاء )غروش ومونوز، 1996، الفصل 8(. وميكن أن تزيد تكاليف األنشطة التحضريية 

واألعمال امليدانية ومعاجلة البيانات زيادة كبرية بسبب النقص يف البىن التحتية.
وبصفة عامة فإن بناء القدرات ينطوي على تدري�ب أويل ش���امل للموظفني. ويف أي   - 21
بلد به بىن حتتية حمدودة قبل االس���تقصاء أو ال توجد أصاًل، إذا قورن ببلد لديه بىن حتتية مطورة جيدًا، 
توجد عادة تكاليف كبرية مرتبطة باستخدام اخلربات اخلارجية الالزمة لتطوير االستقصاء. وفضاًل عن 
هذا فإن وقت املوظفني امليداني�ني يستخدم مبزيد من الكفاءة حني تكتسب منظمة االستقصاء اخلربات. 
كذلك ففي البلدان اليت لديها خربات سابقة كبرية يف جمال االستقصاء، تكون احلاجة للسفر أقل كثريًا 
ألن ال���وكاالت اإلحصائية يف تلك البلدان يرج���ح أن تكون لديها أفرقة مجع بيانات إقليمية خبرية، أو 
هي توفر وسائل االنتقال ملوظفي االستقصاء امليداني�ني. وتؤدي هذه املزايا إىل وفورات يف تكلفة النقل 
والتدري�ب وتكاليف املوظفني األخرى. أما البلدان اليت ليس���ت هلا خربة س���ابقة يف جمال االستقصاءات 
فهي عادة تدرج الس���يارات يف ميزانية االس���تقصاء وقد يصبح هذا البند جزًءا هامًا من التكلفة الكلية 
لالس���تقصاء )غ���روش ومون���وز، 1996، الفصل 8(. وم���ن األمثلة األخرى لبن���ود امليزانية اليت يكون 
فيها وجود بعض البىن التحتية لالس���تقصاء أو اخلربات الس���ابقة يف االستقصاءات مؤثرًا كبريًا، أجهزة 

احلواسي�ب وخرائط حتديد األسر املعيشية.

العوامل املتعلقة بالتعديل يف أهداف االستقصاء هاء - 
ترتب���ط عوام���ل تكلفة كثرية، كما أش���رنا أعاله، مبالمح تصميم االس���تقصاء، مبا يف   - 22
ذل���ك حجم العينة؛ وطول االس���تبيان؛ وعدد النماذج؛ والطرائق املحددة املس���تخدمة يف اختيار العينة 
وإعداد القوائم واالختبارات اإلسترشادية وتصميم االستبيان والترمجة. وبالنسبة ألي تصميم فإن بعض 

التكاليف النامجة تكون ثابتة تقري�بًا يف بعض البلدان.
وم���ع ذلك فتصميمات االس���تقصاءات يف البلدان النامية والبل���دان اليت متر اقتصاداهتا   - 23
مبرحلة انتقالية كثريًا ما يلزم تعديلها الستيعاب املواصفات الظرفية اليت تضعها احلكومات املستفيدة أو 
أصحاب املصلحة اآلخرون. وعلى س���بيل املثال ميكن أن تقرر حكومة ما توس���يع أهداف االس���تقصاء 
لك���ي تش���مل أولوي���ات وطنية أخرى. وهذا بدوره ق���د يفضي إىل: )أ( إدراج من���اذج أّولية إضافية يف 
االس���تبيان؛ )ب( زيادة يف عدد جماالت اإلبالغ إذا كانت تقديرات املتغريات األساس���ية للفئات دون 

الوطنية مطلوبة مبستوى الدقة نفسه املطلوب يف تقديرات املستوى الوطين.
وميك���ن هلذه التعدي���الت أن تؤثر على املعاوضة بني التكاليف وج���ودة البيانات بعدة   - 24
ط���رق. أواًل، ميك���ن أن تؤدي مباش���رة إىل زيادات كبرية يف جمموع مقادير وق���ت القائمني باملقابالت 
الالزم جلمع البيانات بسبب زيادة متوسط طول وقت املقابلة الذي يعزى إىل إدراج مناذج أّولية إضافية 
يف االس���تبيان [الفقرة 23 )أ(] أو بس���بب زيادة يف عدد القائمني باملقابالت تعزى إىل الزيادة يف عدد 
جماالت اإلبالغ [الفقرة 23 )ب(]. وثانيًا، إذا أتيح ملنظمة االس���تقصاء عدد ثابت نس���بيًا من القائمني 
باملقابالت واملش���رفني امليداني�ني املدربني جيدًا فحينئذ قد تؤدي التعديالت إىل زيادة التكاليف بس���بب 
احلاجة إىل تدري�ب القائمني باملقابالت اإلضافي�ني, إضافة إىل املقدار الكبري من الوقت الالزم لإلشراف 
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من كل دقيقة من وقت املقابلة. وبديل ذلك أن عدد املوظفني امليداني�ني املدربني جيدًا قد ي�بقى ثابتًا مع 
التعويض املزدوج بفترة مطّولة جلمع البيانات وبالتايل زيادة التكاليف. وثالثًا، ميكن أن تؤدي الزيادات 
املذكورة أعاله إىل زيادة يف حجم األخطاء غري أخطاء املعاينة بالنس���بة إىل أخطاء املعاينة. وعلى س���بيل 
املثال فإدراج مناذج أّولية إضافية يف اس���تبيان ما قد يضخم األخطاء غري أخطاء املعاينة بالنظر إىل عدم 
كفاية اختبار األس���ئلة أو إرهاق املس���تجي�ب. كذلك ميكن أن تزيد األخطاء غري أخطاء املعاينة بسبب 
استخدام أعداد كبرية نسبيًا من القائمني باملقابالت غري املدربني، أمام ضرورة الزيادة يف عدد املقابالت 

أو يف متوسط طول املقابلة.

بعض التحذيرات فيما يتعلق باإلبالغ عن  واو - 
تكاليف االستقصاءات

يتع���ني النظر يف ع���دة عوامل لضمان إج���راء مقارنات التكاليف بني االس���تقصاءات   - 25
والبلدان على أساس مشترك بشكل معقول. فأواًل، ترعى االستقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت 
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، عدة منظمات خمتلفة، هلا يف الغالب قياس���ات خمتلفة وإجراءات حماس���بة 
خمتلفة. وعلى سبيل املثال قد يكون من املهم لبعض الوكاالت الراعية أن متيز بني التكلفة اليت تتحملها 

الوكالة الراعية والتكلفة الكلية لتنفيذ االستقصاء.
وثاني���ًا، ق���د يكون م���ن امله���م أن يتم حص���ر الدعم العي���ين املقّدم لالس���تقصاء مثل   - 26
السيارات لنقل املوظفني امليداني�ني حصرًا مقارنًا. ويف بعض احلاالت قد يقّدم الدعم العيين من املكتب 
اإلحصائ���ي الوطين ومث���اًل بتخصيص موظفيه امليداني�ني الدائمني إلجراء اس���تقصاء برعاية دولية. ولئن 
اعتربت تلك التكاليف تكاليف عينية واستبعدت من بنود امليزانية فإهنا مع ذلك متثل تكلفة فرص بقدر 
ما يعترب االس���تقصاء نش���اطًا إضافيًا يس���تغرق وقتًا بعيدًا عن أي عمل حمتمل ميكن أن يؤديه املكتب 

اإلحصائي الوطين.
وتنطب���ق تعليق���ات مماثلة على تقدمي املس���اعدة التقنية اخلارجية. وه���ذا البند ميكن أن   - 27
يكون مهمًا بوجه خاص يف البلدان اليت ال تتوافر هبا بىن حتتية أساسية لالستقصاء أو اليت ليست لديها 
خربة يف إجراء استقصاءات. وبالنسبة لكثري من االستقصاءات فإن هذه املساعدة التقنية تقّدم عينيًا من 
وكاالت دولية ُتجري أو ترعى االس���تقصاءات، وبذا ال تدرج مباش���رة يف ميزانيات االستقصاء. ومع 
ذلك فأحيانًا يتم التعاقد خارجيًا على هذه املس���اعدة التقنية، ومن مث تدرج يف امليزانية. وعلى س���بيل 
املثال فإن استقصاء تركمانستان لعام 1998 من نوع الدراسة LSMS أجري مبساعدة تقنية من معهد 

مثلث البحوث (RTI)، مبوجب عقد مع البنك الدويل.
وثالث���ًا، فبالنظر إىل اهلي���كل الرقمي للتكلفة )املعادلة 1( املذكور يف الفرع باء، يصبح   - 28
من املهم التمي�يز بني التكلفة اإلمجالية لالس���تقصاء وتكلفة كل مقابلة مس���تكملة. وعلى س���بيل املثال 
فنظ���رًا لتوافر موارد كبرية وقدر أكرب من االهتمام بالتقديرات املوثوقة املبّلغة على الصعيد دون الوطين 
متيل بلدان نامية وبلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، إىل استخدام أحجام عينات أكرب يف استقصاءاهتا 
)منظمة األمم املتحدة للطفولة، 2000، الفصل 4(. وبسبب ارتفاع تكاليف مرتبات وانتقاالت عدد 
أكرب من موظفي االس���تقصاءات، فإن االس���تقصاءات يف البلدان الكبرية تكون هلا تكاليف كلية أعلى 
من تكاليف االس���تقصاءات يف البلدان الصغرية. ومع ذلك فالبلدان الكبرية اليت هلا تكاليف كلية أعلى 
قد تكون تكاليفها لكل مقابلة منجزة أدىن بسبب وفورات احلجم الكبري وتوزيع التكاليف الثابتة على 

عينات أكرب.
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ورابعًا، فإن تقي�يم التكاليف الكلية وتكاليف كل مقابلة قد يتعقد بسبب املالمح اخلاصة   - 29
لتصميم العينة. وعلى س����بيل املثال قد تتضخم التكاليف بس����بب استخدام اإلفراط يف املعاينة أو استخدام 
عين����ات الف����رز لضمان حتقيق أهداف الدق����ة يف بعض الفئات الفرعية من الس����كان اليت تكون صغرية أو 
يصعب حتديدها من معلومات اإلطار )على سبيل املثال األسر املعيشية اليت هلا أطفال دون سن اخلامسة(. 
وأخريًا، بالنسبة الستقصاءات السكان اليت تكون أحجام األسر املعيشية فيها متغرية كثريًا، قد يكون من 

املهم أيضًا التمي�يز بني التكاليف لكل أسرة معيشية يتم االتصال هبا وتكاليف كل مقابلة منجزة.

امللخص واملالحظات اخلتامية زاي - 
جترى معظم االستقصاءات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية   - 30
يف ظ���ل قي���ود صارمة على امليزانية وأوجه عدم يقني حى يف توفري امليزانيات املعتمدة. ومن هنا فتحليل 
العوام���ل ال���يت تؤثر على تكلفة االس���تقصاءات واحد م���ن أهم جوانب تصميم االس���تقصاء وعمليات 
التخطي���ط يف البل���دان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحل���ة انتقالية. وقد عرض هذا الفصل إطارًا 
لذل���ك التحلي���ل كما حبث يف مدى إمكانية نقل تكاليف االس���تقصاء وما يتصل هبا من  مكّونات بني 

البلدان املتماثلة فيما يتعلق بتصميم االستقصاء والتوزيع السكاين لألسر املعيشية والعوامل األخرى. 
وقد اس���تخدمت االس���تقصاءات الوطني���ة الكبرية احلجم يف بيان القضايا األساس���ية،   - 31
ولكن املناقش���ة تنطبق على العديد من األنواع األخرى من االستقصاءات صغرية احلجم اليت ُتجرى يف 
إطار النظم اإلحصائية الوطنية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وبقدر قدرة 
املرء على حتديد اهلياكل العامة للتكلفة يف هذه االستقصاءات، ميكنه استخدام املعلومات عن مكّونات 
التكلفة يف أحد االستقصاءات يف أحد البلدان لتوفري مبادئ توجيهية مفيدة لتصميم استقصاء مماثل يف 
بلد آخر، أو لتحسني كفاءة تصميم استقصاء جديد يف البلد نفسه. وقد أوضحنا أن هناك تفاوتًا كبريًا 
يف تكاليف االس���تقصاءات بني البلدان اليت لديها بىن حتتية ش���املة لالستقصاء وقت دراسة االستقصاء، 
والبل���دان ال���يت لديها قليل من البىن التحتية أو اليت ليس لديها بىن حتتية. كذلك مت التش���ديد على بعض 

املحاذير اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف مقارنات التكاليف الكلية لالستقصاءات عرب البلدان.
وخنتتم املناقشة بتأكيد بعض النقاط املتعلقة بقضايا هامة تتصل بتكاليف االستقصاءات   - 32

يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وهي ما يلي:
عل���ى الرغ���م من أن التحلي���ل الدقيق لعناص���ر التكلفة ميكن أن يكش���ف عن هياكل  ) أ ( 
التكلفة املش���تركة بني جمموعات البلدان أو االس���تقصاءات، فإنه ينبغي التس���ليم بأن 
ميزانيات االس���تقصاءات ال تكون يف أغلب األحيان خاصة ببلدان معينة بل وخاصة 
أيض���ًا بأوق���ات حمددة. لذا فمن املهم جتميع بيانات التكلفة وإعداد تقرير إدارى يوثق 
املكّونات املختلفة لتكلفة كل مرحلة من عملية االس���تقصاء لكل اس���تقصاء لألس���ر 
املعيش���ية. وينبغي توثيق النوع نفس���ه من املعلومات عن التباينات واملكّونات هنالك. 
وميك���ن أن تفي���د تلك املعلوم�ات ع���ن التكلفة والتباينات بطريقت���ني: األوىل يف اختاذ 
القرارات اهلامة بالنس���بة للميزانية واإلدارة، والثانية يف بيان كيفية تأثر خمتلف قرارات 
تصمي���م العينة باختالف التكلفة وتباي���ن املكّونات. وبصفة عامة فإن توثيق التكاليف 
والتباينات و مكّوناهتا لكل مرحلة من عملية االستقصاء ينبغي أن يكون جزًءا أساسيًا 
من إجراءات التش���غيل العادية للمكاتب اإلحصائية الوطنية يف البلدان النامية والبلدان 

اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
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وإن كانت التكاليف الكلية لالستقصاء تشمل التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية فإن  )ب( 
التكاليف املتغرية يف ميزانية االس���تقصاء هي اليت حتتاج إىل رقابة دقيقة وجمهود خالل 
عملية تصميم االستقصاء. وبعض التكاليف الثابتة كتكاليف تصميم تنسيق االستقصاء 
مبعرفة وكاالت حكومية متعددة، وتكاليف اإلعالن املوجه حنو املستجي�ب�ني املحتملني 
خترج غالبًا عن س���يطرة مصمم االس���تقصاء، وعلى أي حال فهي غالبًا حمددة للبلد 

والوقت واالستقصاء قيد الدراسة؛
وكما أوضحنا يف الفصل الرابع عشر، هناك فرق يف اعتبارات امليزنة بني االستقصاءات  )ج( 
اليت يدفع املس���تخدم تكاليفها واالس���تقصاءات اليت تتحملها ميزانية البلد. ففي حني 
تك���ون األوىل جيدة التصميم وتنفذ بسالس���ة مقارنة باألخ���رى وُتدفع تكاليف مجيع 
املكّون���ات اهلامة مقّدمًا، تتعرض الثانية عادة للقيود على امليزانية وخمصصاهتا يف البلد. 
وكثريًا ما يكون يف هذا النوع من االستقصاءات تفاوت كبري يف امليزانيات املخططة 
وامليزاني���ات الفعلية، وهو م���ا ال حيدد باعتبارات الدقة يف توافر األموال لالس���تقصاء 

مقابل األولويات األخرى يف ميزانية البلد؛
ونظرًا لبيئة امليزانيات الصارمة للغاية اليت جترى فيها معظم االس���تقصاءات يف البلدان  ) د ( 
النامي���ة والبل���دان اليت مت�����ر اقتصاداهتا مبرحل���ة انتقالية، فإن من املهم أن يستكش���ف 
مصمم االس���تقصاء سباًل غري نقدية مليزنة االستقصاء أو تنفيذ جوانب من االستقصاء 
دون ميزنتها. وعلى س���بيل املثال فقد ميكن تقاس���م البىن التحتية مع اس���تقصاء قائم؛ 
واس���تخدام عينة فرعية من الوحدات اليت س���بق اختيارها الستقصاء آخر؛ أو تكليف 
أح���د القائمني باملقابالت جبمع البيانات الس���تقصاءات متعددة. وينبغي كذلك إيالء 

االعتبار مليزنة بعض اجلوانب يف االستقصاء من حيث مقدار الوقت الالزم هلا؛
وقد ش���رحنا فيما س���بق أن تكاليف االس���تقصاء ميكن أن تزداد زيادة كبرية باالفتقار  ) ه� ( 
إىل البىن التحتية لالستقصاء والقدرة اإلحصائية العامة يف البلد. ولذا فبناء وتعزيز البىن 
التحتية لالس���تقصاء استثمار يس���تحق ما ي�بذل يف سبيله وميكن أن يؤدي إىل ختفيض 
امليزانيات لالستقصاءات على املدى البعيد يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا 
مبرحلة انتقالية. ومن أكثر النهج فّعالية يف بناء البىن التحتية هلذه االستقصاءات ولتعزيز 
التنمية اإلحصائية العامة أن يكون ذلك بالتعاون التقين بني املكاتب اإلحصائية الوطنية 
يف البل���دان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهت���ا مبرحلة انتقالية والبلدان اليت لديها نظم 
إحصائي���ة أكثر تطورًا، بالتعاون مع ال���وكاالت الدولية اإلحصائية والتمويلية وغريها 
م���ن أصح���اب املصلحة. ومع ذل���ك فلتحقيق نتائ���ج إجيابية للبلدان املس���تفيدة جيب 
توخى جهود التعاون التقين هذه وتنفيذها بش���كل جيد. أما املبادئ التوجيهية العملية 
للممارس���ات اجليدة يف جمال التعاون التقين يف اإلحصاءات فقد حددهتا األمم املتحدة 
)1998، املرف���ق( وأيدهت���ا اللجنة اإلحصائية باألمم املتح���دة يف دورهتا الثالثني يف 4 

آذار/مارس 1999.
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الفصل الثالث عشر
 منوذج التكلفة الستقصاء
اإليرادات واملصروفات

هانز بيترسون
 اإلحصاءات السويدية

ستوكهومل، السويد

باونتهايف سيزوفانتونغ
 مركز اإلحصاءات الوطين

فيينتيان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

نبـذة خمتـصرة
يص���ف هذا الفص���ل أعمال وضع منوذج تكلفة الس���تقصاء اإليرادات واملصروف���ات يف مجهورية الو 
الدميقراطية الشعبية. وي�بدأ مبناقشة موجزة لنماذج التكلفة واملشاكل املتصلة بتقدير مكّونات النموذج 
مث يص���ف تصميم اس���تقصاء الو لإليرادات واملصروفات، 2002. ومنوذج التكلفة أعد على أس���اس 
تقديرات امليزانية لالس���تقصاء، مس���تخدمًا حلس���اب أحجام املجموعات القياس���ية يف إطار افتراضات 
خمتلف���ة عن معّدالت التجانس يف املجموعات. وخيتتم الفصل بتحليل لكفاءة تصميم العينات املختارة 

مقارنة بالكفاءة يف الظروف املثالية.
املصطلحات الرئيســـية: تصميم االس���تقصاء، وتكاليف االس���تقصاء، والكف���اءة، ومنوذج التكاليف، 

وحجم العينة املثايل.

مقّدمة ألف - 
ينط���وي تصميم عينة جمموع���ات متعددة املراحل على عدد م���ن القرارات. ومن أهم   - 1
الق���رارات ال���ي تتخذ كيفية توزيع العينة على مراحل العينة بأفضل الطرق املمكنة. ولتقس���يم العينة إىل 
جمموع���ات تأث���رات متضاربة عمومًا على التكالي���ف والتباينات: فهو يقلل التكلف���ة ويزيد التباينات. 
والتصميم االقتصادي للعينة املتعددة املراحل يتطلب من إحصائي العينات تقدير وموازنة هذه التأثرات. 
وه���و ألداء ه���ذه املهمة حيت���اج إىل معلومات جيدة عن التباينات الي تع���زى إىل خمتلف مراحل املعاينة 

وكذلك املعلومات عن التكاليف املتغرة اعتمادًا على حجم العينة يف كل مرحلة.
وبينما وضعت مناذج للتباين لكثر من تصميمات ش���ائعة متعددة املراحل، فإن وضع   - 2
من���اذج تكلف���ة مل حيظ إال باهتمام قليل ب���ني اإلحصائي�ني. واليوم جتمع آث���ار التباينات والتصميم على 
األقل بالنس���بة ملعظم التقديرات اهلامة يف كثر من االس���تقصاءات يف البلدان النامية. واس���تخدام مناذج 



التكلفة يف تصميم العينة أقل شيوعًا. ويتمثل جزء من املشكلة يف ندرة املعلومات املفّصلة عن تكاليف 
االس���تقصاءات يف كث���ر م���ن املعاهد اإلحصائي���ة الوطنية، مما جيعل م���ن الصعب إع���داد ميزانية دقيقة 

لالستقصاء ووضع منوذج واقعي للتكاليف.
وحن���ن نناقش بإجياز يف ه���ذا الفصل مناذج التكاليف لنصف كيف أن مناذج التكاليف   - 3
تس���تخدم م���ع مناذج التباين إلجياد حج���م العينة املثايل داخل وحدات املعاين���ة األّولية (PSUs) يف أي 
تصمي���م ذي مرحلت���ني. فنح���ن نضع منوذج تكلفة الس���تقصاء النفقات واالس���تهالك يف مجهورية الو 

الدميقراطية الشعبية ونستخدم النموذج يف حساب األحجام املثالية للعينة يف وحدات املعاينة األّولية.

مناذج التكلفة وتقديرات التكلفة بـاء - 

مناذج التكلفة
ميكن متثيل منوذج بسيط للتكلفة لعينة من مرحلتني على النحو التايل  - 4

)1( C C C n C n m= + ⋅ + ⋅ ⋅0 1 2

حي���ث n = ع���دد وح���دات املعاينة األّولي���ة (PSUs) يف العينة؛ و m = عدد وح���دات املعاينة الثانوية 
(SSUs) )مثل األس���ر املعيش���ية( يف العينة من كل وحدة معاينة أّولية؛ و Co = التكاليف الثابتة إلجراء 
االس���تقصاء، مس���تقلة عن عدد وحدات املعاينة األّولية يف العينة ووحدات املعاينة الثانوية لكل وحدة 
معاينة أّولية؛ مبا يف ذلك تكاليف ختطيط االس���تقصاء وتكاليف إعداد تصميم االس���تقصاء، وتكاليف 
األعم���ال التحضرية، وتكاليف إدارة االس���تقصاء، وتكاليف معاجلة البيان���ات، وحتليل وعرض النتائج 
)وتتوقف بعض تكاليف معاجلة البيانات على حجم العينة ومن مث فهي ليست تكاليف ثابتة، ولكن هذا 
ُأغفل يف هذا املقام(؛ = متوس���ط تكاليف إضافة وحدة معاينة أّولية إىل العينة تتألف من تكاليف س���فر 
القائمني باملقابالت واملش���رفني بني وحدات املعاينة األّولية وموطنهم األساس���ي وبني وحدات املعاينة 
األّولية )تكاليف الوقود ومرتبات السائقني( ومرتبات القائمني باملقابالت مبا يف ذلك تكاليف احلصول 
عل���ى اخلرائط واملواد األخرى لوحدات املعاينة األّولية، وتكلفة ترس���يخ االس���تقصاء يف املنطقة املحلية 
ويش���مل ذلك فيما يش���مل االجتماع مع الس���لطات املحلية واحلصول على إذن منها. وتكاليف إعداد 
القوائم ومعاينة الوحدات السكنية/األسر املعيشية داخل وحدة املعاينة األّولية؛ = متوسط تكلفة إدراج 
أسرة معيشية إضافية يف العينة، وإدراج تكاليف تعي�ني مواقع األسر املعيشية واالتصال هبا واملقابلة معها، 
حيث تتألف التكلفة من مرتبات القائمني باملقابالت واملش���رف وإعاش���تهم اليومية فضاًل عن تكاليف 

سفر القائمني باملقابالت واملشرفني داخل وحدات املعاينة األّولية.
ومنوذج التكلفة هذا بس���يط إذا قورن بنماذج التكلفة األكثر تعقيدًا الي وضعت من   - 5
قبل. وقد أعد هانسن وهورفيتز ومادو )1953( منوذجًا فصل بني تكاليف السفر بني وحدات املعاينة 

األّولية حيث 
)2( C C C n C n m C n= + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅0 1 2 3

وتكاليف إضافة وحدة معاينة أّولية (C1) تكلفة الس���فر لتعي�ني املوقع )الس���فر ألول وحدة معاينة أّولية 
متت زيارهتا من بيت القائم باملقابلة مث العودة إىل البيت من آخر وحدة معاينة أّولية متت زيارهتا خالل 
رحلة مجع البيانات( ولكن ليس���ت تكاليف الس���فر بني وحدات املعاينة األّولية الي يش���ملها املصطلح 
C . والنم���اذج الي تفصل الس���فر ب���ني وحدات املعاينة األّولية والس���فر لتحديد املواقع طرحها  n3 ⋅
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أيضًا )كالزبيك ومندوزا وبوديس���كو، 1983(. ويقّدم غروفز )1989( مناقشة واسعة نسبيًا لنماذج 
التكاليف تشمل خمتلف األشكال املرّكبة وعلى سبيل املثال التعبر عن التكاليف الالخطية والالمستمرة 
ودالة اخلطوات. ومع ذلك فالتعقيدات يف الش���أن الرياضي لنماذج التكلفة كثرًا ما جتعل البحث عن 
املثالية أكثر تعقيدًا. كما أن نقص البيانات الدقيقة كثرًا ما يعوق اس���تخدام النماذج املرّكبة. ويف هذا 

الفصل نستخدم النموذج البسيط )1( ونفترض أن وحدات املرحلة الثانية هي األسر املعيشية.

تقديرات التكاليف
كثرًا ما تكون لدى مدير االستقصاء فكرة طي�بة عن الزمن الالزم لعمليات استقصاء   - 6
حمدد على أس���اس املعلومات من االس���تقصاءات الس���ابقة ذات الطابع املماثل. ومن املمكن اس���تخدام 
اخلربات من االس���تقصاءات السابقة )أو من االستقصاءات االسترشادية( كثرًا لوضع تقديرات معقولة 
للزمن الالزم لتعي�ني موقع كل أسرة معيشية ومقابلتها. ويف هذه احلاالت ميكن جتميع تقديرات معقولة 
للقيم���ة C2. واألكثر إثارة للمش���اكل عادة ه���و تقدير القيمة Co الذي يش���مل ختصيص تكاليف غر 
مباش���رة وتكالي���ف املوظف الذي يعمل يف عدة مشاريع/أنش���طة. وكثرًا م���ا يصعب وضع تقديرات 
للزمن الالزم للموظفني اإلداري�ني واملهني�ني واإلش���رافي�ني. وال توجد يف العادة س���جالت تكلفة جيدة 
من استقصاءات سابقة تبني تكاليف هذا النوع من املوظفني. كذلك فإن استقصاءات كثرة تستخدم 
املس���اعدة التقني���ة املقّدمة من ماحنني أجان���ب. وقد يصعب يف حاالت كثرة فص���ل الزمن الذي ينفقه 

االستشاريون يف املساعدة التقنية على استقصاء بعينه.
وحس���اب تقدير معقول للقيمة C1 يكون يف أغلب األحوال صعبًا ألنه يش���مل حتديد   - 7
تأثر س���فر قائم باملقابلة إضايف عندما تضاف وحدة معاينة أّولية إىل العينة. فالس���فر يعتمد على حجم 
املنطق���ة الي ُتغط���ى وعدد وحدات املعاينة األّولية املخصصة لكل قائم باملقابلة، ومنط الس���فر للقائمني 
باملقابالت. ويشمل السفر السفر بني وحدات املعاينة األّولية خالل رحلة مجع البيانات والسفر لتعي�ني 

املواقع.
وال توج���د طريقة س���هلة للتغلب عل���ى الصعوبات الكامنة يف وض���ع تقديرات جيدة   - 8
للتكلفة. وحس���اب التكلفة الدقيق واملفّصل حلد ما من استقصاءات سابقة أو من استقصاء استرشادي 
عظيم القيمة. وباإلضافة إىل اخلربات الس���ابقة واالسترش���ادية ميكن للم���رء أيضًا احلصول على بيانات 
التكلفة الالزمة بتأس���يس قدرات خاصة لرصد التكلفة يف االس���تقصاءات اجلارية، وهو عمل يتم على 
سبيل املثال يف االستقصاء الوطين للمقابالت الصحية يف الواليات املتحدة األمريكية )كالزبيك وبومتان 

وماسي، 1994(.

مناذج التكلفة لتصميم العينة بكفاءة جيم - 
ميكن استخدام منذجة التكلفة لغرضني:  - 9

ألغ���راض امليزانية، لوضع ميزانية االس���تقصاء على أس���اس تكالي���ف الوحدات يف منوذج   •
التكلفة وأحجام العينة املزمعة يف مراحل خمتلفة.

إلجياد تصميم عينة بكفاءة عن طريق اجلمع بني منوذج التكلفة ومنوذج أخطاء املعاينة.  •
وينصب اهتمامنا يف هذا الفصل أساس���ًا على اس���تخدام مناذج التكلفة إلجياد تصميم   - 10
يتصف بالكفاءة. فنحن نفترض تصميمًا من مرحلتني مع اختيار األس���ر املعيش���ية من وحدات املعاينة 

منوذج التكلفة الستقصاء اإليرادات واملصروفات
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األّولية يف املرحلة الثانية. وميكن شرح املشكلة هبذه الطريقة: بالنظر إىل هيكل التكلفة املعروض يف هذا 
النموذج للتكلفة، كيف ميكن توزيع العينة على مرحلتني من املعاينة. فنماذج التكلفة املنفصلة تعد عادة 
للطبقات احلضرية والريفية ويف بعض احلاالت لطبقات أخرى. ويف تلك احلالة تش���تمل املش���كلة أيضًا 

على توزيع العينة على الطبقات احلضرية والريفية )وغرها(.
ولس���نا مضطري���ن إىل البح���ث يف التكاليف الثابتة (Co) لدى الس���عي إىل العمل على   - 11
وض���ع تصمي���م ذى كفاءة؛ فاجل���زء املهم هو تكاليف العمل املي���داين: C1 • n+C2 • n • m .  وحنصل 
عل���ى تكاليف العمل امليداين التقديرية لكل مقابلة (Cf) بتقس���يم التكالي���ف امليدانية الكاملة على عدد 

املقابالت، (n • m) ، فنحصل على
)3(  Cf = C2 + C1/m

وميكن التعبر عن التباين يف التصميم باملعادلة
)4(  Var = V • (1 + roh (m-1))

حيث V هي التباين يف املعاينة العش���وائية البس���يطة لألسر املعيش���ية؛ و ρ هي معّدل التجانس )كيش، 
1965(؛ وانظر أيضًا الفصل السادس أعاله؛ و m هي حجم العينة يف وحدات املعاينة األّولية.

وواض���ح م���ن املعادلة )3( أن تكاليف العمل املي���داين لكل مقابلة (  Cf) ميكن تقليلها إىل أدىن حد جبعل 
m أك���رب ما ميكن. وواضح بالقدر نفس���ه من املعادل���ة )4( أن التباين يزداد مع كرب m )وأن التباين يقل 
 Var • Vf الي تقلل القيمة m هو قيمة mopt والعدد األمثل لألسر املعيشية .)m = 1 إىل أدىن حد بوضع

إىل أدىن حد حيث
)5(  Var • Vf = V • (1+ roh(m-1)) • (C2 + C1/m)

وقد ظهر )كيش، 1965( أن حجم العينة األمثل ميكن احلصول عليه من املعادلة

)6( m C
Copt = ⋅ −1

2

1( )ρ
ρ

والعامل األول يف املعادلة )6(، وهو C1/C2 هو نسبة التكلفة بني تكاليف الوحدة يف   - 12
املرحل���ة األوىل واملرحل���ة الثانية. وتكلفة إدراج وحدة معاين���ة أّولية جديدة يف العينة (C1) تكون دائمًا 
أعلى من تكلفة إدراج أس���رة معيش���ية جديدة يف وحدة املعاينة األّولية املختارة (C2)، ومن مث فنس���بة 
التكلفة تكون دائمًا أعلى من 1.0. وكلما ارتفعت نسبة التكلفة ارتفعت تكلفة اختيار وحدة معاينة 
أّولية جديدة مقارنة باختيار أسر معيشية أكثر يف وحدات معاينة أّولية خمتارة؛ وعلى هذا ينبغي أن خنتار 

املزيد من األسر املعيشية يف وحدات املعاينة األّولية املختارة من قبل.
وتقي���س الكمي���ة  التجانس الداخلي لوحدات املعاين���ة األّولية. وحني يكون التجانس   - 13
الداخلي مرتفعًا ال يس���تصوب أخذ عينة كبرة من األس���ر املعيشية يف وحدة املعاينة األّولية بقدر ما أن 
كس���ب املعلومات من كل أس���رة معيش���ية جديدة يف العينة يكون أصغر )ألن األس���ر املعيشية متشاهبة 
 mopt مرتفعة يصبح هذا العامل و ρ للغاية(. وهذا يظهر يف العامل الثاين يف املعادلة )6(. وحني تكون

صغرًا )بالنسبة ألي نسبة تكلفة معلومة(.
وغالبًا ما تستقى قيم ρ من تأثرات التصميم املقّدرة من االستقصاءات السابقة. وتكون   - 14
قيم ρ’s صغرة - غالبًا أقل من 0.01 - لكثر من املتغرات الدميغرافية. وبالنس���بة لكثر من املتغرات 

االجتماعية االقتصادية فإن ρ’s تكون أكثر من 0.1 ويف بعض احلاالت قد ترتفع إىل 0.2 أو 0.3.
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كذلك يتعني استخراج معّدل التكلفة من اخلربات السابقة يف االستقصاءات السابقة.   - ١٥
وجدير باملالحظة أنه ليس من الضروري التعبري عن النسبة من حيث التكلفة. فالوقت (من حيث األيام 
الالزمة للقائم باملقابلة) يســـتخدم كثريًا باعتباره الوحدة بدًال من التكاليف: وتكون احلســـبة الرياضية 
تقريـبًا واحدة (ميكن إغفال بعض تكاليف السفر). ومستوى نسبة التكلفة يتوقف على تصميم العمل 
امليداين. فاالستقصاء الذي ُينفق فيه على املقابلة وقت بالغ القصر، قد تكون نسبة التكلفة ٢٠ - ٥٠. 
وإذا كان الوقت الالزم لكل وحدة معاينة أّولية، على ســـبيل املثال، مســـتقل عن مقابلة األسرة املعيشية 
ثالثة أيام واستطاع القائم باملقابلة أن يغطي ١٠ أسر معيشية يف اليوم تكون نسبة التكلفة (حمسوبة على 
أســـاس نســـبة الوقت T1/T2) ٣٠ (T1= ٣ أيام و T2= ٠,١ يوم). ويف االستقصاءات اليت جترى فيها 

مقابالت طويلة للغاية، تقل نسبة التكلفة عن ١٠.
وقد تعطي العملية احلســـابية املستخدمة يف احلسابات انطباعًا بأنه ميكن احلصول على   - ١٦
إجابة خمتصرة وواضحة للســـؤال كم أســـرة معيشية ختتار من كل وحدة معاينة أّولية. وهذا ليس احلال 

أبدًا، مع ذلك بسبب عدة عوامل، هي بالتحديد:
أن يكون منوذج التكلفة تقريـبًا خامًا إىل حد ما للواقع. والتبســـيط ضروري لكي ميكن   •

السيطرة على منوذج التكلفة (وفقما نوقش يف الفرع باء).
أن تكون تقديرات التكاليف و ρ’s معرضة لعدم التيقن.  •

أن يكون املثال منطبقًا على واحد من متغريات االســـتقصاء من بني متغريات كثرية. وإذا   •
كانت متغريات االستقصاء املهمة يف االستقصاءات ذات املستويات خمتلفة للقيمة ρ ، لن 

يكون هناك حجم واحد مثايل للمجموعات بل عدد من األحجام املختلفة.
وهذه احلسابات توفر مؤشرات خام إىل حد ما ملا يكون عليه حجم العينة املثايل لقيم   - ١٧
خمتلفة لـ ρ . وميكن استخدام هذه املعلومات يف تقرير حجم العينة داخل وحدات املعاينة األّولية الذي 
يناســـب مجيع املتغريات اهلامة يف االســـتقصاء بشكل معقول متامًا. وبالنســـبة للقرار النهائي، قد تكون 

هناك عوامل أخرى ينبغي النظر فيها، وهي غالبًا تتعلق بالقيود العملية على األعمال امليدانية.

دراسة حالة: استقصاء الو لإلنفاق واالستهالك ٢٠٠٢ دال - 
أجـــرى املركز اإلحصائـــي الوطين يف مجهورية الو الدميقراطية الشـــعبية اســـتقصائني   - ١٨
 (LECS-1) لإلنفاق واالستهالك يف العقد املنصرم. وُأجري أول استقصاء لإلنفاق واالستهالك يف الو
 (LESC-3) يف الفترة ١٩٩٧ - ١٩٩٨؛ والثالث (LECS-2) يف الفتـــرة ١٩٩٢ - ١٩٩٣؛ والثـــاين

.(LESC-3) يف الفترة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣. وهذا الفرع يناقش االستقصاء
وتستخدم البيانات من االستقصاءات لعدد من األغراض، أمهها إنتاج تقديرات وطنية   - ١٩
الستهالك األسر املعيشية واإلنتاج للحسابات الوطنية. وهذا يشمل تقدير اإلنتاج يف األنشطة الزراعية 

واألنشطة التجارية يف األسر املعيشية.
LESC-3 تصميم العينة لالستقصاء

تألفـــت العينـــة من ١٠٠ ٨ أســـرة معيشـــية ُاختريت من تصميم عينـــة ذى مرحلتني.   - ٢٠
واســـتخدمت القـــرى وحدات معاينة أّولية (PSU). وُقســـمت القرى إىل طبقـــات على ١٨ مقاطعة، 
وداخـــل املقاطعـــات على قطاع ريفي/حضري. مث ُقّســـمت القرى الريفيـــة إىل طبقات على قرى ”هلا 
اتصـــال بالطـــرق“ وقرى ”ليس هلا اتصال بالطرق“. وتألفت العينة الكلية يف املرحلة األوىل من ٥٤٠ 
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قرية. وُوزعت العينة على مقاطعات بالتناسب مع اجلذر التربيعي حلجم السكان حسب تعداد السكان. 
واخترت وحدات املعاينة األّولية باحتمال منهجي متناسب مع احلجم (PPS) يف كل مقاطعة.

ووضعت األسر املعيشية يف القرى املختارة على قوائم قبل االستقصاء. واخترت 15   - 21
أس���رة مبعاينة منهجية يف كل قرية فأنتجت عينة من 100 8 أس���رة معيش���ية. واستند قرار اختيار 15 
أس���رة معيش���ية من كل قرية يف األساس إىل اعتبارات عملية. وحنن نقارن يف الفرع هاء كفاءة العينات 

املؤلفة من 15 أسرة معيشية بأحجام العينة املثالية حسب افتراضات خمتلفة ملعّدالت التجانس.

LESC-3 مجع البيانات يف االستقصاء
مجعت البيانات عن طريق )أ( استبيان لألسر املعيشية ؛)ب( استبيان لقرية؛ )ج(منوذج   - 22
مجع أس���عار. واس���تخدم االستبيانان األخران أساس���ًا كأداتني جتمع هبما معلومات تكميلية الستقصاء 

األسر املعيشية.
وظل قس���م كبر من استبيان األسر املعيشية على حاله كما يف االستقصاءات السابقة   - 23
فيما عدا بعض التعديالت يف األس���ئلة الي مل تكن مثمرة يف االس���تقصاء السابق. ومجعت البيانات عن 
اإلنفاق واالستهالك لشهر كامل على أساس التسجيل اليومي لكل املعامالت. ويف هناية الشهر سئلت 
األس���رة املعيش���ية عن املشتريات من السلع املعمرة خالل 12 ش���هرًا السابقة. وخالل الشهر ينبغي أن 
يكون كل فرد يف األسرة املعيشية قد سجل استغالل الوقت طوال فترة 24 ساعة. وقيس استهالك كل 
فرد يف األسرة املعيشية من األرز بسؤال عن “أمس” فقط للحصول على مقياس أكثر دقة لالستهالك 

يف كل وجبة ولكل فرد.
وغطى اس���تبيان القرية الذي أدير مع رئيس القرية بنودًا من قبيل النقل والطرق واملياه   - 24
والكهرباء واملرافق الصحية واألس���واق املحلية واملدارس، وما إىل ذلك. واستخدم القائمون باملقابالت 

منوذجًا جلمع األسعار يف مجع البيانات عن األسعار املحلية ل� 121 سلعة أساسية.

العمل امليداين
ألقى قياس االس���تهالك اليومي عن طريق مفكرة حتتفظ هبا األس���رة املعيشية عبئًا ثقياًل   - 25
ال على األس���ر املعيش���ية فحس���ب بل وعلى القائمني باملقابالت امليدانية. فالكثر من األس���ر املعيشية، 
وخاص���ة يف املناط���ق الريفية، حيتاجون إىل دعم متواتر يف مهمة االحتف���اظ باملفكرات. ولتأمني اجلودة 
املقبول���ة يف البيان���ات ُاعترب أن من الضروري إبقاء القائمني باملقابالت يف القرية طوال الش���هر بداًل من 
مطالبتهم بالسفر إىل القرى إلجراء مقابالت متكررة وللمتابعة. وأيد هذا القرار أن الكثر من القرى، 
وخاصة يف املناطق اجلبلية، كان الوصول إليها صعبًا )فقد كان الوصول إىل بعض القرى يتطلب السفر 

سرًا على األقدام لعدة أيام(.
ويف االس���تقصاءات السابقة أجرت أفرقة ضمت اثنني من القائمني باملقابالت يف كل   - 26
قرية، العمل امليداين. وبالنس���بة لالس���تقصاء LECS-3 كان النظر يف تصميم على أس���اس قائم واحد 
باملقابالت. ومع ذلك ففي التحليل األخر كانت العوامل املتعلقة بأمن القائمني باملقابالت وس���المتهم 
يف ص���احل إرس���ال اثنني من القائمني باملقابالت يف القري���ة. وأدى القائمون باملقابالت عدة زيارات إىل 
األسر املعيشية املختارة لفترة أربعة أسابيع. كذلك عمل القائمون باملقابالت مع قادة القرى يف إكمال 
استبيان القرية ويف حتديث سجالت القرية. وخالل الشهر مجع القائمون باملقابالت كذلك بيانات عن 

األسعار يف السوق املحلية.
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وتأل���ف املوظف���ون امليدانيون من 180 قائم���ًا باملقابالت ُنظم���وا يف فريقني من 90   - 27
عضوًا. وأشرف على الفريقني ستة وثالثون مشرفًا من املكاتب اإلحصائية يف املقاطعات و10 مشرفني 

مركزي�ني من املكتب الرئيسي.

منوذج تكلفة للعمل امليداين يف استقصاء الو  هاء - 
(LECS-3) 2002 لإلنفاق واالستهالك

تقديرات التكلفة
كان االس���تقصاء LECS-3 إىل حد بعيد مماثاًل لالستقصاءين LECS السابقني. ولذا   - 28
استخدمت التقديرات املتعلقة بالوقت الالزم للعمل امليداين يف االستقصائني السابقني يف تقدير تكاليف 

.LECS-3 العمل امليداين لالستقصاء
ويتضم���ن اجلدول ثالث عش���ر-1 تقدي���رات للوقت الالزم للعم���ل امليداين يف القرى   - 29

لالستقصاء LECS-3. ووضعت تقديرات منفصلة للمناطق احلضرية والريفية.
اجلدول ثالث عشر - 1

الوقت املقّدر للعمل امليداين يف القرية

السفر امليداين
عدد األيام/القرية

تقدمي االستقصاء ووضع قوائم لألسر 
املعيشية يف القرى واختيارها ومجع 

املعلومات عن القرية
عدد األيام/القرية

أعمال مقابالت 
األسر املعيشية

عدد األيام/القرية

احلضر )100 قرية(
 املشرفون يف املقاطعات

القائمون باملقابالت ) أفرقة من عضوين(
1.5 
3

0.5 
7

3 
47

الريف )440 قرية(
 املشرفون يف املقاطعات

القائمون باملقابالت ) أفرقة من عضوين(
3 
6

0.5 
7

3 
47

ويتضمن اجلدول ثالث عشر - 2 تكاليف تقديرية للعمل امليداين حمسوبة على أساس   - 30
تقديرات الوقت يف اجلدول ثالث عش���ر - 1. وتش���مل التكاليف تكاليف الس���فر )عادة بالس���يارة أو 
احلافلة( والعالوات امليدانية )اإلعاشة( لوقت العمل يف امليدان. وكان املوظفون العاملون يف االستقصاء 
ب���ال اس���تثناء موظفني دائم���ني يف املركز اإلحصائي الوطين مكلفني باالس���تقصاء كج���زء من واجباهتم 

العادية. ولذا ال تشمل بنود التكلفة املرتبات العادية.

منوذج التكلفة
يع���رض العم����ودان ألف وب�اء يف اجل�دول ثالث عش���ر - 2 التكالي�ف املتعلقة باختيار   - 31
وإعداد الق�رى لالس���تقصاء. ومجل�ة البن�ود يف هذه األعمدة املقّس���مة حس���ب ع�دد القرى تتألف من 

متوسط التكلف�ة C1 بدوالرات الوالي�ات املتح�دة األمريكية إلدراج قرية يف االستقصاء:
 للمناطق احلضرية: C1 = )540 1+490 2+450+060 5(/100 = 95؛ •

 .149 = 440/)22 260+1 990+25 560+15 850( = C1 :وللمناطق الريفية  •

.C1 واعترب السفر كله سفرًا بني القرى؛ ولذلك فجميع تكاليف السفر مشمولة يف
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اجلدول ثالث عشر - 2
LECS-3 التكاليف التقديرية لالستقصاء 
)لإلعاشة اليومية بدوالرات الواليات املتحدة(

تكاليف السفر امليداين 
)اإلعاشة اليومية ملدة 
السفر وتكاليف السفر 

التقديرية(
ألف

تقدمي االستقصاء ووضع 
قوائم لألسر املعيشية يف 
القرى واختيارها ومجع 

املعلومات عن القرية
باء

 أعمال مقابالت
األسر املعيشية

جيم

احلضر )100 قرية(
 املشرفون يف املقاطعات

القائمون باملقابالت ) أفرقة من عضوين(
1 540 
2 490

 450 
5 060

2 710 
33 970

الريف )440 قرية(
 املشرفون يف املقاطعات

القائمون باملقابالت ) أفرقة من عضوين(
15 850 
25 560

1 990 
22 260

11 950 
149 460

090 760198 44029 45املجموع

ويع���رض العم����ود جي�م يف اجل����دول ثالث عش���ر - 2 تكاليف االس���تقصاء املتعلقة   - 32
باملقابالت مع األسر املعيشية. والبند الرئيسي هو وقت القائ�م باملقابالت. ومجل�ة البن�ود يف هذا العم�ود 
املقّس���مة حس���ب ع�دد األس���ر املعيشية يش���ّكل متوس����ط تكلف�ة (C2) بدوالرات الوالي��ات املتح��دة 

األمريكي�ة إلدراج أسرة معيشية يف االستقص�اء:
 للمناطق احلضرية: C2 = )710 2+970 33(/)100.15( = 24؛ •

 .24 = )440.15(/)149 460+11 950( = C2 :وللمناطق الريفية  •

وعند إدراج القيم التقديرية ل� C1 و C2 تصبح دالة التكلفة
 للمناطق احلضرية:  Cfieldwork = 95·n + 24·n·m؛ •

.Cfieldwork = 149·n + 24·n·m :وللمناطق الريفية  •

ويأيت عدم اشتمال تكاليف املوظفني على مرتبات املوظفني الدائمني ليسفر عن خبس   - 33
تقدي���ر C1 و C2 وبالت���ايل خبس تقدير Cfieldwork. واألهم بالنس���بة للتصميم املثايل مع ذلك هو نس���بة 
التكلفة C1/C2. وميكن أن نتوقع نسبة تكلفة ال تتأثر إال قلياًل حبذف املرتبات ألن احلذف ستكون له 

.C2 و C1 تأثرات مماثلة تقري�بًا على
 = 24/95 = C1/C2 ونس���بة التكلفة بني عينات املرحلة األوىل واملرحل���ة الثانية هي  - 34
3.9 للمناط���ق احلضري���ة و 24/149 = 6.1 للمناطق الريفية. ونس���ب التكلفة ه���ذه متدنية حلد ما 
لتعكس أن االستقصاء يتطلب وقتًا طوياًل للمقابالت واملتابعة لكل أسرة معيشية على مدى شهر عندما 
تس���تخدم طريقة املفكرة املدعومة من القائم باملقابلة. واالس���تقصاء LECS-3 هو استقصاء غر عادي 

يف هذا الصدد.

احلجم املثايل للعينة داخل القرى
حتّمل القائمان باملقابالت يف االستقصاءات LECSs عبء عمل من 20 أسرة معيشية   - 35
يف كل قرية. وبالنس���بة لالس���تقصاء LECS-3 فق�د ُخفض حجم العينة إىل 15 أس���رة معيشية. وجنم 
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ختفيض عبء العمل من 20 إىل 15 أس���رة معيش���ية عن أن املقابالت مع األس���ر املعيشية كانت أطول 
 LECS-3 إذا قورنت باالستقصاءات السابقة. كذلك فإن االستقصاء LECS-3 كثرًا يف االستقصاء

تضمن استبيانًا لألسعار مل يكن قد أدرج يف االستقصاءات السابقة.
فما مدى كفاءة التصميم مع اثنني من القائمني باملقابالت يف القرية يغطيان 15 أسرة   - 36
معيش���ية؟ فمن املمكن استخدام منوذج التكلفة مع منوذج التباين لتقدير الكفاءة النسبية للعينات املؤلفة 

من 15 أسرة معيشية.
ويف اجلدول ثالث عشر - 3 عرضت القيمة املثلى ل� m بقيم خمتلفة من ρ. والكفاءة   - 37
النسبية يف تصميمنا ترد يف الصفني ثالثة وأربعة. وقد ُحسبت كنسبة بني احل�د األدىن ل� Var.Cf )انظر 
)5(( والقيمة الفعلية ل� Var.Cf ل� ρ معلوم�ة وحجم العينة 15. والكفاءة مرتفعة بشكل معقول بالنسبة 
إىل قيم ρ حىت 0.10؛ وهي منخفضة إىل حد ما وتتجه حنو االحندار بالنسبة لقيم ρ املساوية ل� 0.2 

وما فوق.

اجلدول ثالث عشر - 3
(m = 15) والكفاءة النسبية للتصميم (mopt)  قيم العينة املثلى يف القرى 

 ρ لقيم خمتلفة لـ
ρ = 0.01ρ = 0.05ρ = 0.10ρ = 0.15ρ = 0.02ρ = 0.25

mopt2096544 يف احلضر
mopt24118654 يف الريف

999482736661الكفاءة النسبية )نسبة مئوية( يف احلضر
969889817570الكفاءة النسبية )نسبة مئوية( يف الريف

وأوضحت حسابات ρ يف االستقصاء LECS السابق أن هناك تباينات حضرية/ريفية   - 38
واضحة يف ρ ملتغرات االستقصاء LECS اهلامة. فقيم ρ يف املناطق احلضرية أدىن كثرًا من قيم ρ يف 
املناطق الريفية. وبوسعنا أن نتوقع أن تكون ρ يف حدود 0.04 - 0.08 بالنسبة للتقديرات احلضرية 
يف االستقصاء LECS، ويف هذه احلالة يكون األمثل هو عينة من مثاين إىل تسع أسر معيشية. وتصميمنا 
الذي فيه عينة من 15 أس���رة معيش���ية لكل وحدة معاينة أّولية حيقق كفاءة نس���بية 85 - 95 يف املائة. 
وقيم  يف املناطق الريفية تكون يف حدود 0.11 - 0.20 ويف هذه احلالة يكون األمثل عينة من مخس 
إىل سبع أسر معيشية. وستحقق عينتنا كفاءة نسبية 75 - 88 يف املائة. ومثة بعض أوجه عدم اليقني، 
وخاصة فيما يتعلق بقيم  ميكننا أن نتوقعها فيما يتعلق باملتغرات اهلامة لالس���تقصاء LECS-3. وي�بقى 

بوسعنا أن نستخلص بأمان أن عينتنا من 15 أسرة معيشية تفوق األمثل.
فما هي اآلثار العملية هلذه النتائج بالنس���بة إىل االس���تقصاءات LECS يف املستقبل؟ إن   - 39
الفاقد يف الكفاءة صغر يف املناطق احلضرية؛ ولذا ميكننا أن نقرر البقاء مع البديل 15 أسرة معيشية. وحنن 
نود ختفيض العينة لكل وحدة معاينة أّولية يف املناطق الريفية. ومع ذلك فالعمل امليداين احلايل الذي يضطر 
القائمون باملقابالت فيه إىل البقاء يف وحدة املعاينة األّولية ملدة شهر كامل جيعل من العسر ختفيض عبء 
العمل ختفيضًا كبرًا. وهذا يعين أن القائمني باملقابالت لن يكونوا مشغولني بالكامل خالل الشهر. وقد 
يكون من املمكن إعطاء القائمني باملقابالت مهام أخرى ميلؤون هبا س���اعات العمل، وعلى س���بيل املثال 

إجراء استقصاءات جمتمعية يف املنطقة خالل الشهر. وتبقى صالحية هذا اخليار حمل مناقشة.
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مالحظات ختامية واو - 
لق���د ُأعد من���وذج تكلفة للعمل امليداين يف االس���تقصاء LECS-3 وجرى حتليله. وهو   - 40
ي�ب�ني أن نس���بة التكلفة C1/C2 لالس���تقصاء كانت منخفضة إىل حد ما. والس���بب الرئيسي هو طريقة 
 LECS-3 املقابالت املدعومة مبفكرات وهي الطريقة املستهلكة للوقت الي استخدمت يف االستقصاء
حيث بقى القائمون باملقابالت يف القرية طوال ش���هر، وقّدموا لألس���ر املعيش���ية كل املس���اعدة الالزمة 
حلفظ املفكرات. ويف ذلك الس���ياق كان االس���تقصاء LECS-3 استقصاء غر عادي حلد ما إذا قورن 
باالس���تقصاءات األخرى إليرادات ومصروفات األس���ر املعيش���ية حيث كان وقت املقابلة لكل أس���رة 

معيشية منخفضًا عادة.
وت���دل احلس���ابات ألحجام العينة املثلى داخل وحدات املعاين���ة األّولية على أن حجم   - 41
العينة احلايل وهو 15 أسرة معيشية يزيد عن احلد املثايل، خاصة يف املناطق الريفية. ومع ذلك قد جتعل 

القيود العملية ختفيض حجم العينة مسألة صعبة.
وجدير بالتوضيح أن منوذج التكلفة ليس إال تقري�بًا خامًا للواقع؛ فالتعقيدات الكاملة   - 42
ال ميكن أخذها من أي منوذج بس���يط. وميكن بناء مناذج أكثر تعقيدًا تش���مل على س���بيل املثال صور 
تكلفة خمتلفة بدالة خطوات. غر أن التعقيد يف النموذج الرياضي لنماذج التكلفة يزيد غالبًا من صعوبة 

حتديد املثالية. 
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الفصل الرابع عشر

وضع إطار مليزنة استقصاءات األسر املعيشية 
يف البلدان النامية

إيريكا كيوغ
 إدارة اإلحصاء،
 جامعة زمبابوي

هراري، زمبابوي

نبـذة خمتـصرة
يهدف هذا الفصل إىل تقدمي توصيات بش���أن امليزنة الدقيقة واملنطقية ملمارس���ة االستقصاءات. فنطلع 
القارئ على أن هناك طريقتني للنظر إىل تلك امليزانية - من حيث فئات املحاسبة أو من حيث أنشطة 
االس���تقصاء - ولذا نش���جع القارئ على وضع امليزانية باس���تخدام هنج تفصيل فئات املحاسبة يف كل 
نش���اط اس���تقصائي. واملنتج النهائي هو مصفوفة من التكاليف ميكن اس���تخدامها أيضًا طوال ممارس���ة 
االس���تقصاء لتسجيل النفقات الفعلية. ونشجع بش���دة على توثيق ومناقشة تكاليف االستقصاء الفعلية 
لتوفري مدخالت مادية للممارسات املقبلة. فالترابط احلاسم بني تصميم عينة االستقصاء وميزنتها حمط 

تشديد يف الفصل كله.
املصطلحات الرئيسية: تصميم االستقصاء، وميزانيات االستقصاء، وتنفيذ االستقصاء.

مقّدمة ألف - 
االس���تقصاء ممارس���ة مكلفة من حي���ث الوقت واملال؛ ومن هنا يصب���ح من املحتم أن    - 1
خيطط املرء بالتفصيل النفقات اليت يتوقع أن يتكبدها منذ بداية املمارس���ة وحىت انتهائها. وعالوة على 
ه���ذا يتعني على املرء أن خيط���ط للطوارئ واحلادثات والتغي�ريات االقتصادية غ���ري املتوقعة، وأن يتأكد 
من أن هذه األحداث املؤس���فة س���وف تغطى بامليزانية املقترحة. ومن طرق التخطيط للطوارئ أن تبىن 
يف عملي���ة االس���تقصاء القدرة على تكي�يف نطاق عمل االس���تقصاء، مبا يف ذل���ك حجم العينات وبذا 
تت���اح للم���رء املرونة للتعامل مبزيد من املقدرة مع التغي����ريات االقتصادية غري املنظورة اليت قد تؤثر على 
تنفيذ االس���تقصاء. وينبغي أن تعترب ميزانية االس���تقصاء جزًءا ديناميًا من عملية االس���تقصاء يتغري وفقًا 
لالحتياجات احلقيقية خالل تنفيذ االستقصاء. وسوف تطور أدوات مراقبة اإلنفاق جنبًا إىل جنب مع 

امليزانية وتستكمل باستمرار لكي تعكس التقّدم الفعلي يف امليزانية.
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ولس���وف يكون حلجم امليزانية وتوزيعها على خمتلف املكّونات يف ممارسة االستقصاء   - 2
تأث���ري مباش���ر على جودة نتائج االس���تقصاء، وال حاجة للمرء ألن يش���دد يف أوق���ات كثرية على أمهية 
التخطي���ط وامليزنة املفّصلني. وترد يف الفصل الثاين عش���ر مناقش���ة تفصيلية لقضاي���ا التكلفة يف تصميم 
استقصاءات األسر املعيشية. وتشدد األمم املتحدة )1984( على أمهية موازنة التكاليف واجلودة على 
النحو التايل: “من الناحية املثالية، ينبغي حتديد األولويات على أساس حتليل التكاليف واملزايا يف خمتلف 
الطرق البديلة الس���تخدام املوارد الن�زرة” )الفقرة 5 - 1( وكثريًا ما تثبت ميزانية االستقصاء ويكلف 

مصمم العينة مبهمة إعداد التصميم، مبستويات خطأ مقبولة يف إطار هذه امليزانية.
وكثريًا ما يكون رسم ميزانية مفّصلة الستقصاء مقترح ممارسة مضنية، ألهنا تنطوي على   - 3
ختطيط وإعداد دقيقني. وفضاًل عن هذا فإن خمططي االستقصاء يكونون يف شئ من املأزق وقت التخطيط، 
ألن امليزانية ال ميكن أن تقدر على حنو س����ليم إال بعد أن توضع اخلطة النهائية لالس����تقصاء، ومع ذلك البد 
من إمتام امليزنة قبل التخطيط/التصميم النهائي لالس����تقصاء. وهنا يكون للخربة يف امليزنة وتقدير التكاليف 
يف االس����تقصاءات الس����ابقة دور هام. كذلك فمن الضروري تذكر أن توزيع العينة املثلى ال ميكن التفكري 
فيه دون مراعاة التكاليف؛ وعلى سبيل املثال ففي تقسيم العينة إىل طبقات ميكن للمرء أن خيتار بني تقليل 
التكالي����ف إىل أدىن حد ملس����توى ثابت م����ن الدقة، وي�ب�ني الدقة املثالية للتكاليف الثابتة )ش����يافر ومندهنول 
وآخ����رون، 1990(. وم����ع ذلك كثريًا ما ال تكون مناذج التكلفة واقعية، وال تراعى الظروف املتغرية اليت 
قد تنشأ خالل إجراء االستقصاء وهي ال تنظر عادة إال يف األخطاء يف متغري واحد. لذا فمن املهم احلفاظ 
على س����جالت تفصيلية للميزنة واإلنفاق يف هناية األمر، بقصد دعم الدعوة املتزايدة اليت تش����جع ممارس����ي 

االستقصاءات على توفري معلومات التكلفة كي تساعد يف التخطيط لالستقصاء يف املستقبل.
وقد جرت العادة على أن تكون بيانات االستقصاء مطلوبة لالستخدام يف التخطيط و/أو   - 4
قرارات السياسات ولذلك تطلب النتائج يف أسرع وقت ممكن. ويف الغالب يتعني إجراء استقصاء يف إطار 
زمين صارم، مبواعيد هنائية إلكمال املراحل املختلفة من االستقصاء حتددها الوكاالت املمّولة. غري أنه البد 
م���ن تذكر أن اس���تخدام وقت إضايف قليل ميكن أن ي���ؤدي إىل احلصول على بيانات جبودة أفضل كثريًا؛ 
ولذلك ينبغي أن يكون ممارسو االستقصاء على استعداد للدفاع عن ذلك يف مرحلة امليزنة من املمارسة. 
وعلى س���بيل املثال فلو حدث، كما حيدث غالبًا أن يكون الوقت و/أو امليزانية املخصصة إلدارة وحتليل 
البيانات غري كاف، فقد تتعرض جودة نتائج االستقصاء حينئذ للضرر. ومن مث فمن الضروري يف مرحلة 

امليزنة “التالعب” بالوقت والتكاليف واألخطاء للهروب يف النهاية بأنسب إطار للعمل.
فهذا الفصل يهدف إىل إلقاء بعض الضوء على ما يلي:  - 5

كيفية العمل يف إعداد ميزانية  •
الزالت اليت تتوقع وقت تنفيذ االستقصاء   •

استنباط أدوات إلدارة الشؤون املالية لالستقصاء وإعداد تقاريرها  •
مع اإلشارة بوجه حمدد إىل املقابالت الشخصية يف استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية.

اعتبارات متهيدية بـاء - 
مراحل االستقصاء   - 1

إن نقطة البداية قبل حبث بعض تفاصيل املكّونات األساسية للميزانية الستقصاء األسر   - 6
املعيشية هي تذكر املراحل األساسية لالستقصاء، ألن تكاليف كل مرحلة من االستقصاء جيب ختطيطها 

والتقيد هبا كلما كان ذلك ممكنًا. وميكن تلخيص مراحل االستقصاء على النحو التايل:
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تصميم االستقصاء وإعداده  •
تنفيذ االستقصاء   •

إعداد تقارير االستقصاء   •
وقد وردت مكّونات هذه املراحل بشكل موّسع وببعض التفصيل يف الفصول السابقة.

اجلدول الزمين لالستقصاء  - 2
مثة بند أساسي ثان يتعني النظر فيه عند ختطيط أي ميزانية هو اجلدول الزمين للممارسة   - 7
بأكمله���ا. ويف الع���ادة عندما خيطط املرء إلجراء اس���تقصاء تكون األموال قد مت الوعد هبا على أس���اس 
تاريخ لإلجناز أو رمبا تفرض مواعيد حمددة خمتلفة أخرى. ولكي تؤيت عمليات االس���تقصاء أكلها البد 

من وضع جدول زمين واقعي إىل جانب إطار امليزنة، مث يتم التقيد به طوال فترة تنفيذ االستقصاء.
املثال 1

لنفرض أن شخصًا كلف بإجراء استقصاء يف مدينة كبرية لكي يوفر املعلومات األساسية   - 8
عن مؤسسات القطاع غري الرمسي، وعملها والنجاح فيها. فهناك ماحنون خمتلفون يهتمون بالنتائج لرغبتهم 
يف تقدمي املساعدة على هيئة تدري�ب على األعمال ومتويل صغري للمؤسسات املستحقة. وبوجه خاص فإن 
املاحنني قد يرغبون يف ضمان أن يتم التصدى لقضايا اجلنس����ني، ويرغبون يف املس����تقبل يف مراقبة تأثري أي 
مساعدة تقدم. واملاحنون يرغبون يف ختصيص أموال ألي استقصاء صغري بغرض إجراء مقابالت مع 500 
من األسر املعيشية أو املالك ألعمال جتارية صغرية يف املدينة. ومتنح مهلة ثالثة أشهر إلجناز مجع البيانات، 

ومهلة شهر إضايف إلصدار مشروع التقرير األساسي. ويتعني تقدمي ميزانية مقترحة هلذا االستقصاء.
وفيما يلي مسودة أوىل )جدول غانت( جلدول زمين ممكن لذلك االستقصاء. فعندما   - 9
ي�بحث املرء يف الوقت املتاح ملهام معينة يتعني أن يقدر املوظفني الالزمني للنهوض بتلك املهام وإجنازها 
يف الوقت املحدد، وعلى سبيل املثال لو كان حمددًا إلجراء 500 مقابلة، مبا يف ذلك تكرار املقابالت، 
فإنه يلزم ختصيص حواىل 24 مقابلة يف اليوم. فطول االستبيان وعدد املقابالت يف اليوم واملسافات بني 

املستجي�ب�ني هي العوامل اليت متلي اآلن عدد املوظفني امليداني�ني الالزمني.
اجلدول رابع عشر - 1

مسودة جدول زمين مقترح إلجراء استقصاء قطاعي غري رمسي 
رقم األسبوع

17املهمة 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
• • • • • • • • • املشاورة مع املاحنني/اإلعالن

• • • تصميم االستتبيان واختباره
• • • • • تصميم واختبار العينة

• • تصميم قيد البيانات
• • • ختطيط حتليل البيانات

• • • تعيني املوظفني امليدانيني
• • • تدريب العدادين واختبارهم

• • • طباعة االستبيانات
• • • • العمل امليداين واملراجعة

• • • • • • قيد البيانات وإثبات صالحيتها 
• • • • • • • تنظيف البيانات وحتليلها 
• • • إنتاج الرسوم البيانية واجلداول

• • • • • • • • • • إعداد التقارير
• • • • املحفوظات
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ي�ب�ني اجلدول أعاله ما يلي:  - 10
كيفية تراكب مراحل االستقصاء، وعلى سبيل املثال جيرى تصميم قيد البيانات يف الوقت   •
نفس���ه الذي يستكمل فيه االس���تبيان، و ي�بدأ قيد البيانات نفسه فور أن يصبح االستبيان 

األول جاهزًا، وميكن أن ي�بدأ تنظيف البيانات قبل قيد مجيع البيانات.
كيفية اس���تمرار بعض املهام طوال فترة االس���تقصاء، وعلى س���بيل املثال ينبغي أن يكون   •
إعداد التقرير مهمة متصلة ملنسقي االستقصاء ألن كل خطوة من خطوات الدراسة يتعني 

تقدمي تقرير عنها.
كيف ال ميكن يف بعض احلاالت البدء بإحدى املراحل قبل اكتمال األخرى وعلى سبيل   •
املثال فالطبعة النهائية لالستبيانات ال ميكن أن تتم قبل اكتمال األعمال التجري�بية وعندها 
تك���ون ناف���ذة الطباعة قصرية، وحتدث بالت���وازي مع التدري�ب الرئيس���ي )مع مراعاة أنه 

يوصى دائمًا بالبدء يف عملية املقابالت بأسرع ما ميكن بعد التدري�ب(.

نوع االستقصاء  - 3
ق���د يتوقف وض���ع امليزانية على نوع االس���تقصاء املراد إجراؤه. وفيم���ا يتعلق بامليزنة   - 11
فهناك نوعان من االستقصاءات، مها االستقصاءات اليت توضع ميزانيتها لبلد حمدد، واالستقصاءات اليت 

يتحمل املستخدم تكاليفها.

االستقصاءات اليت يضع بلد ميزانيتها 
يف كل بلد إدارات )حكومية( حمددة مس���ؤولة عن إجراء اس���تقصاءات دورية، وعلى   - 12
سبيل املثال اس���تقصاءات الصحة والتغذية، واالس���تقصاءات الدميغرافية لألسر املعيشية، واستقصاءات 

الدخل واالستهالك واإلنفاق، واستقصاءات الزراعة واملاشية. ومعظم هذه الدراسات تتسم مبا يلي:
بع���ض الب���ىن التحتية املش���تركة املوجودة واليت تس���تخدم مرارًا يف تدري����ب هبذا الطابع،   •

وبعبارة أخرى تكون جزًءا من برنامج “متكامل”
تضع ميزانيتها حكومة مركزية، بالرغم من إمكانية طلب متويل إضايف من ماحنني  •

موظفون دائمون للمشاركة يف االستقصاءات  •
توافر مرافق تكنولوجيا املعلومات واألجهزة والنقل  •

وم���ا إىل ذلك. وبعبارة أخرى تكون هذه االس���تقصاءات جزًءا ال يتجزأ م���ن احلياة اليومية فيما يتعلق 
بأقس���ام معينة من القطاع العام، وهي هبذا الش���كل تعتمد بشدة على الدراسات السابقة للمدخالت يف 
ميزنة الدراسة الراهنة. ويف العادة جترى هذه االستقصاءات باستخدام عينة متثيلية وطنية، ويكون هلا يف 
الغالب نوع من اجلداول الزمنية املرنة، مبواعيد حمددة يعرب عنها بالشهور ال باأليام. وقد ال ينطبق على 

هذه االستقصاءات بعض من بنود امليزانية املعروضة يف بقية هذا الفصل.

االستقصاءات اليت يتحمل املستخدم تكاليفها
ال يرتبط االستقصاء الذي يتحمل املستخدم تكاليفه بأي من الربامج احلكومية املركزية   - 13
ولكن تضطلع به منظمة خاصة متّول من ش���ىت املنظمات غري احلكومية واملاحنني على الصعيدين الوطين 
والدويل. وقد تكون هذه االستقصاءات ممارسات “ملرة واحدة” تكون نتائج جودهتا مطلوبة على وجه 
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السرعة. ومن ناحية أخرى ميكن أن تستخدم هذه االستقصاءات ملراقبة برامج وأحيانًا ميكن أن يكون 
حتليل البيانات املوّس���ع مطلوبًا ألغراض النمذجة للتخطيط ألنشطة يف املستقبل. وميكن أن تكون لدى 

الوكاالت اليت جترى هذه االستقصاءات ما يلي:
بىن حتتية حمدودة ميكن أن تعتمد عليها عملية االستقصاء   •

جمموعة من املوظفني يعتمد عليها يف هذه الدراسات  •
أجهزة تكنولوجيا معلومات حمدودة ومرافق نقل  •

موارد ثابتة حمدودة  •
أو ميك���ن أن تك���ون هلا قّدم ثابتة مبعىن أن تكون قد قامت بعدد من هذه الدراس���ات خالل الس���نوات 
األخ���رية. ويتع���ني أن توضع يف ميزانيتها موارد ثابتة ونفقات عام���ة، وإذا كانت املنظمة منظمة خاصة 
ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار مسائل األرباح. ويف العادة ال تكون أحجام العينات يف هذه االستقصاءات 
كبرية جدًا وغالبًا ما تتركز االستقصاءات يف مناطق جغرافية قليلة من البلد. وكثريًا ما تكون اجلداول 
الزمنية واملواعيد الصارمة مسة من مسات هذه االس���تقصاءات، ولألس���ف فإن جودة البيانات كثريًا ما 

تتضرر بسبب عدم كفاية التخطيط الواقعى.

امليزانيات يف مقابل النفقات  - 4
تتم ميزنة االستقصاء قبل البدء يف تنفيذه بوقت كاف ويتعني أن حيدد إطار امليزنة ويقّدم   - 14
إىل املنظمات املمّولة قبل أن ي�بدأ التخطيط الفعلي. وعلى هذا يتعني وضع افتراضات أساسية حمددة عن 
تصميم االستقصاء وقت إعداد امليزانية. ومن ناحية أخرى فنفقات االستقصاء الفعلية تعكس ما حيدث 
يف الواقع خالل فترة الدراس���ة. ويتعني أن يدرك منفذو االس���تقصاء هذا التميز ويتيقنوا أن امليزانية البد 
أن تراعي التكاليف النهائية. ويتوقف اإلنفاق بشدة على الوقت فيما يتعلق بالتغي�ريات من قبيل التضخم 
وأسعار الصرف وما إليها، وبطبيعة احلال خيتلف هذا من بلد إىل آخر، وأحيانًا يكون االختالف كبريًا. 
ومما يوصى به أن تتم امليزنة مبراعاة األفراد واأليام، ومس���افات الس���فر، وغريها ومبراعاة التكاليف املتنبأ 
هبا )باس���تخدام عملة دولية( هبدف حتسني التعامل مع التضخم املتصاعد والتغي�ريات املماثلة غري املتوقعة 
يف ظروف االقتصاد الكلي داخل أي بلد. وكما ذكر آنفًا فإن ميزانية االس���تقصاء كيان دينامي يكون 

جاهزًا للتحديث املستمر مبجرد أن يصبح اإلنفاق الفعلي خالل التنفيذ أمرًا واقعًا.

الدراسات السابقة  - 5
إن ش���عار “يتعلم املرء من اخلربات الس���ابقة” هو شعار مألوف لنا مجيعًا. ومع ذلك   - 15
فف���ي حالة ميزنة االس���تقصاء يصبح هذا الش���عار مهم���ة أكثر صعوبة مما يتوق���ع. وي�بدو أن هناك على 
صعي���د الع���امل اجتاهًا لإلبالغ عن تكاليف االس���تقصاء بطريقة س���يئة أو ناقصة إىل ح���د ما مما يعين أن 
اس���ترجاع املعلومات للتخطيط لالس���تقصاء املقبل يكون مهمة صعبة إىل حد ما. فعند طلب معلومات 
عن التكلفة من املنظمات اليت أجرت قبل ذلك اس���تقصاءات، اكتش���ف املؤلف أنه ال يتوافر غالبًا إال 
امليزاني���ات األصلي���ة، ومع ذلك فق���د أبلغ عن أن توزيعات التكلفة الفعلي���ة ختتلف عن املخصصات يف 
امليزانية بسبب عدد من العوامل اخلارجية كالتضخم مثاًل. وال ي�بدو أن التكاليف الفعلية قد أبلغ عنها 
يف أي م���كان وب���دا أن األطراف تقبل ذلك على أنه طبيعى ومقبول طاملا أن املمارس���ة تظل يف حدود 
امليزانية. ومثة مشكلة أخرى يف استعراض امليزانيات من االستقصاءات السابقة وهي نقص اإلبالغ عن 
التكاليف املس���تترة، على سبيل املثال حرية اس���تخدام السيارات، ومرتب املدير، وما إىل ذلك. وكون 
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تلك التكاليف تعامل غالبًا على أهنا نفقات عامة وال تدخل يف ممارس���ة ميزانية االس���تقصاء يضلل على 
هذا النحو الباحثني يف املستقبل.

ويرجى أن تشجع قراءة هذا الفصل منفذي االستقصاءات على تتبع التكاليف اليومية   - 16
وتوثيقها بالكامل حبيث يستطيع الباحثون يف املستقبل أن يتعلموا من اخلربات السابقة. فالتوثيق الكامل 
الذي يؤدي إىل بيان التكلفة لكل مقابلة يف أي استقصاء أمر مهم غاية األمهية للراغبني يف وضع ميزانية 
للممارسات املماثلة يف املستقبل. فبيان التكلفة لكل مقابلة يلم جبميع جوانب تكلفة االستقصاء الفعلية 
مب���ا يف ذلك التصميم واألعمال امليدانية ومعاجل���ة البيانات وإعداد التقارير، ويوفر ملخصًا جمماًل لطيفًا 

للتكاليف الفعلية.

فئات املحاسبة الرئيسية يف إطار امليزانية جيم - 
هناك طريقتان ميكن أن ينظر هبما املرء إىل ميزانية االستقصاء، ويف هناية املطاف نفقات   - 17
االس���تقصاء وهي، حسب أنشطة االس���تقصاء أو حسب إجراءات املحاسبة املعتادة. ويوصى املرء، عند 
رمسه إطار امليزانية، أن يفعل ذلك مبراعاة فئات املحاس���بة كل على حدة داخل كل نش���اط استقصائي. 
وحينئذ ميكن للمرء أن يلخص فئات املحاسبة عمومًا باالستناد إىل املعلومات من كل نشاط، ومجعها معًا 
لعرضها على الوكاالت املمولة. ويف الوقت نفس���ه يكون من املفيد اطالع الوكالة املمّولة على تفاصيل 
امليزانية بالنس���بة لكل نشاط اس���تقصائي، للتركيز على االحتياجات اخلاصة لكل نشاط. ويقّدم اجلدول 

رابع عشر - 2 أدناه مثااًل هلذا النهج، باستخدام مصفوفة تبني احلاجة إىل امليزنة من وجهيت النظر.
اجلدول رابع عشر - 2

مصفوفة فئات املحاسبة مقابل أنشطة االستقصاء 
اجملموع تقدمي التقارير تاريخ املعاينة العمل امليداين املعاينة التصميم االستشارات

املوظفون
النقل

األجهزة
املستهلكات

غريها
اجملموع

ومبقارنة هذا اجلدول باجلدول املعروض يف جدول غانت يف اجلدول رابع عش���ر - 1   - 18
يالحظ املرء أن اجلدول رابع عشر - 2 يرمي إىل إبراز أنشطة االستقصاء نفسها املبينة يف اجلدول رابع 
عشر - 1. ورغم أن بعض املجموعات جاءت هنا ألسباب املساحة ففي كل خانة من خانات اجلدول 

رابع عشر - 2 أعاله هناك حاجة إىل تفصيل دقيق للكيفية اليت أدت إىل توزيع التكلفة بالضبط.
وسوف يركز هذا الفرع على حتديد فئات املحاسبة اليت تتصل مبيزنة االستقصاء، بينما   - 19
يركز الفرع دال على ميزنة أنش���طة االس���تقصاء ويركز الفرع هاء على “جتميع الكل معًا”. والفئات 
املذكورة أدناه ليست كاملة مانعة وقد يكون من الضروري حتديد أو إعادة حتديد فئات إضافية خاصة 

باستقصاء معني.

املوظفون  - 1
ينبغ���ي حس���اب أجور ومرتبات مجي���ع املوظفني بدقة وإدراجها يف امليزانية. وتش���مل   - 20
التكاليف اإلضافية اليت نتناوهلا هنا التكاليف اليت قد تنشأ إذا امتد االستقصاء لفترة زمنية طويلة: وعلى 
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س���بيل املثال فارتفاع معّدل التضخم قد يفرض زيادة يف املرتبات. وعلى املرء أيضًا أن خيطط حلاالت 
سوء صحة املوظفني وتنقلهم.

وينبغ���ي أن تتمش���ى املرتبات اليت تدفع للموظفني مع الظ���روف املحلية، ولكن ينبغي   - 21
أال يغي�ب عن البال أنه ملا كان موظفو االس���تقصاء يعملون س���اعات طويلة، مبا يف ذلك األوقات الليلية 
وهنايات األس���بوع، وهذا يتألف يف الغالب من س���اعات تعاقدية فيجب أن يراعى ذلك يف حس���اب 
املكاف���آت. وق���د يلزم منح مزايا إضافية وجي���ب أن تدرج يف عملية امليزنة. ويذك���ر أن العاملني الذين 
ال يش���عرون بأهن���م يتقاضون أج���رًا كافيًا عرضة ألن يقعوا يف أخطاء، وب���ذا تزيد األخطاء غري أخطاء 
املعاين���ة. وق���د يرغب املرء، رهنًا بطول االس���تقصاء، أن يدفع أجور املوظفني باليوم أو باألس���بوع أو 
بالشهر. ومن املهم أن تتوافر األموال منذ بداية الدراسة لدفع املرتبات واألجور يف مواعيدها وبالكامل. 
وق���د يل���زم دفع عالوات خارج املدن إذا عمل العدادون ورؤس���اء األفرقة بعي���دًا عن ديارهم. وبعض 
منفذي االستقصاءات يفضلون دفع مرتبات املوظفني امليداني�ني على أساس “كل مقابلة منجزة”. ومع 

ذلك فهذه املمارسة قد تقود إىل كم كبري من التحيز وهو مما ال يوصى به.
وكل فئات املوظفني، من أدناها إىل أعالها، ينبغي أن يعمل هلا حساب، وذلك يشمل   - 22
الذين ال يعملون إال لبعض الوقت يف املش���روع. واملرء يستش���هد باجلدول الزمين لالستقصاء يف تقدير 

الوقت الذي يتعني أن يعمل فيه كل فرد من املوظفني املحتملني.
وم���ن طرق إع���داد باب املرتبات واألجور يف امليزانية، ج���دول حتميل املوظفني. فهذا   - 23
أيض���ًا يس���تخدم هنج املصفوفة لتوف���ري عرض إمجايل باس���تخدامات الوقت املمكنة ل���كل فرد يف فريق 
االستقصاء. ويرد مثال لذلك يف اجلدول رابع عشر - 3 أدناه. وكما ذكر أعاله سيلزم وجود تفاصيل 

إضافية يف كل خانة خالل عملية التخطيط.

اجلدول رابع عشر - 3
مصفوفة وقت املوظفني املخطط )األيام( مقابل أنشطة االستقصاء 

عدد املوظفني - األيام يف كل نشاط
جمموع األيامعدد املوظفني تقدمي التقارير تاريخ املعاينة العمل امليداين املعاينة التصميم االستشارات

املدير
املشرف

رئيس الفريق
العداد

كاتب البيانات
املحلل
األمانة

السائقون
غريهم

جمموع األيام

وينبغي أن تعطى للعاملني امليداني�ني عالوة يومية )إعاشة( لتغطية وجباهتم ومشروباهتم   - 24
واحتياجاهتم األساس���ية األخرى أثناء عملهم. وينبغي أن يكون حجم هذه العالوة يف احلدود املحلية، 
ولكن رمبا يزيد إىل حد ما عن املعتاد، بغية تغطية احلاالت اليت يندر فيها الغذاء، ولضمان توافر أموال 

حلاالت الطوارئ.
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ويتع���ني أن تدرج يف امليزاني���ة تكاليف إقامة مجيع املوظفني الذي���ن يعملون بعيدًا عن   - 25
دياره���م وأن تدفع ه���ذه التكاليف بطريقة موقوت���ة. ويف كثري من احلاالت بفضل املوظفون أنفس���هم 
ترتي�ب إقامتهم عند انتقاهلم من منطقة إىل أخرى؛ ولكن يف احلاالت األخرى يكون من املعقول وضع 

بعض الترتي�بات املركزية لذلك.

النقل  - 2
ميكن أن تقّدر تكاليف النقل بش���كل جيد إذا عرف املرء موقع املس���تجي�ب�ني أي بعد   - 26
تصمي���م العينة األساس���ي. ورهنًا بالظ���روف ميكن أن ينصح املرء العدادين بتأمني انتقاالهتم وتس���جيل 
تكاليفها لتدفع هلم فيما بعد، أو ميكن أن خيتار املرء توفري وسائل النقل لكل فريق من العاملني امليداني�ني. 
وهذا الرأي األخري هو املفضل ألن الفريق يف هذه احلالة سيعمل بروح “الفريق” وسيجد قائد الفريق 
أن من األيسر له جدًا تتبع جدول املقابلة. أما التكاليف اإلضافية اليت ال ميكن التنبؤ هبا فتشمل ارتفاع 
أس���عار الوقود، وأمناط الطقس غري املتوقعة اليت جتعل بعض الطرق غري قابلة للس���ري فيها، وما إىل ذلك، 

وينبغي أن تغطى هذه األحداث يف تكاليف الطوارئ.
كذلك ينبغي أن تتضمن امليزانية تكاليف االنتقال لالجتماعات العادية لرؤساء الفريق   - 27

مع مديري االستقصاء، وهنا أيضًا بقصد التقيد بطرائق مجع البيانات الثابتة.
وقد يلزم شراء أو استئجار سيارات أو دراجات نارية أو دراجات عادية للعمل امليداين   - 28

وإدراج هذه املسائل يف امليزانية ميكن أن يكون صعبًا يف حاالت ارتفاع التضخم.

املعدات  - 3
من املمكن يف العادة توفري تقديرات سليمة لإلنفاق املحتمل على املعدات قبل ممارسة   - 29
االس���تقصاء بوقت طويل. واملش���اكل اليت ميكن أن تنشأ يف هذه اجلوانب من امليزانية تتركز عادة حول 
ارتفاع األسعار وتوافر املواد الالزمة. وإذا كان املرجح أن يكون األمر كذلك فإننا ننصح بشراء املواد 
مقّدمًا والش���راء مبا يكفي لتغطية ممارسة االستقصاء كلها. ويتعني هنا أن تؤخذ تكنولوجيا املعلومات، 

واالتصاالت، وتصوير املستندات، وأجهزة الطباعة يف االعتبار.

املستهلكات  - 4
تش���مل البنود اليت تؤخذ يف االعتبار يف هذا اجلزء من امليزانية، مجيع أنواع القرطاس���ية   - 30
والربامج احلاسوبية ولوازم العمل امليداين كاحلقائب واخلرائط ومستندات تعريف اهلوية واملحفظات وغريها 
من األدوات املكتبية وما إليها. واملستهلكات للطباعة والنسخ تشّكل جزًءا مهمًا من هذا الباب من ميزانية 

االستقصاء ألنه يلزم احلصول على مدى 24 ساعة على تسهيالت للنسخ طوال فترة االستقصاء.

التكاليف األخرى  - 5
يوجد دائمًا قدر يسري من تكاليف اإلعالن واملعلومات طوال فترة ممارسة االستقصاء.   - 31
ويتوقف مدى هذه األنش���طة بالكامل على طبيعة وحجم االس���تقصاء، وميكن أن تتم يف أوقات خمتلفة 
طوال فترة االستقصاء. ومن أمثلة هذه األنشطة يف اجتماعات أو حلقات العمل مع كل األطراف املعنية 
مبن فيها القادة املجتمعيون واملستخدمون النهائيون واملستجي�بون املتعاقدون مقّدمًا، واإلعالن، وما إىل 
ذلك. وينبغي أن يظل اإلعالن قائمًا طوال فترة االستقصاء حيث تغذى املعلومات إىل األطراف املعنية 

حتضريًا لنتائج النشر النهائية.
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وخالل بعض مراحل االس���تقصاء يس���تخدم ع���دد كبري من املوظف���ني. فيتعني تنظيم   - 32
أماكن كافية لالجتماعات املطّولة )مثل دورات التدري�ب( ولتخزين االستبيانات، ولكتبة قيد البيانات 
واملشرفني كي يعملوا يف جو مريح، إخل. ومن الضروري يف بعض األحيان استئجار أماكن بديلة، وعلى 
سبيل املثال أماكن أقرب إىل منطقة العمل امليداين، بينما يف أوقات أخرى يكون أمام املرء منفذ جاهز 

إىل هذه األماكن.
ومن املمكن أن تتصاعد تكاليف التدري�ب بشكل مقلق إال إذا اختذت ترتي�بات كافية يف   - 33
التحضري. وتشمل تكاليف التدري�ب تكاليف اإلقامة ملرافق التدري�ب وتكاليف النقل ملقابالت التدري�ب، 

إضافة إىل نفقات بدل اإلعاشة لكل املعني�ني. وجيب أن تؤخذ مجيع هذه التكاليف يف االعتبار.
ومن الس���هل أن ننس���ى كل ما يتعل���ق باالتصاالت الضرورية عندم���ا جيري املرء أي   - 34
اس���تقصاء. وهذه تش���مل اس���تخدام اهلواتف والربيد اإللكتروين والفاكس والربيد. وكثريًا ما يصعب 
إدخال هذه البنود يف امليزانية ألن املرء ال يعلم إطالقًا الكميات اليت ستكون الزمة. وبصفة عامة ميكن 
الوصول إىل رقم إمجايل، ويف أغلب األحيان نسبة مئوية من النفقات الكلية، يرجى أن تغطي النفقات 
الفعلية. واالتصاالت املس���تمرة مع األفرقة يف امليدان ضرورية لضمان التعاون س���ريعًا مع األحداث غري 
املتوقعة، والتقيد بطرائق مجع البيانات الثابتة. ويف البلدان اليت يعول فيها على ش���بكة للهواتف اخللوية/

املحمولة فإن هذه األدوات توفر وسائل عظيمة الفائدة لالتصال السريع.
وتش���ري التكالي���ف “املس���تترة” إىل ميزن���ة البنود/الب���ىن التحتية “العامل���ة” بالفعل،   - 35
كاحلواسي�ب أو األماكن املكتبية. وتشمل األوجه املستترة األخرى من امليزانية اليت قد ال تكون واضحة 
مبا فيه الكفاية، تكاليف التشغيل للموظفني الذين يعينون لالضطالع مبهام يف أكثر من مشروع، وللنقل 
واملس���تهلكات اليت تستخدم يف عدد من املش���اريع املختلفة، اليت لكل منها ميزانيتها. ويف العادة ينصح 
مبحاولة تقدير الوقت/الكمية الفعلية اليت تستخدم/تنفق يف املمارسة اليت جيري ختطيطها، وإن كان املرء 
يس���تطيع أحيانًا أن يقدر هذه النفقات العامة اإلضافية تقديرًا واس���عًا كنسبة مئوية من املجموع. ومن 
املهم حتديد هذه التكاليف املستترة وأخذها يف احلسبان حبيث يدركها املرء عند التخطيط الستقصاءات 

مقبلة ويستطيع أن خيطط على أساسها، حىت وإن اختلف الوضع يف غضون ذلك.

أمثلة مليزنة فئات احلساب  - 6
كم���ا ذكرن���ا آنفًا فإن املعلومات ع���ن التكاليف الفعلية لالس���تقصاء يصعب تقديرها   - 36
صعوبة بالغة. واملثال األول أدناه تكرم به أجاي )2002( وهو يش���ري إىل مجع التكاليف من عدد من 
البلدان األفريقية فيما يتعلق بإحصاءات أهداف هناية العقد (EDG) اليت أجريت بناء على طلب األمم 

املتحدة ملؤشرات صحة الطفل واألمومة والرعاية.

املثال 2
وق���د أتيحت املعلومات عن تكاليف االس���تقصاءات وفقًا لفئات املحاس���بة، من 12   - 37
بلدًا. ويرد عرض ألمثلة الفئات املستخدمة يف االستقصاءات الداخلة يف ميزانيات البلدان، يف اجلدول 

رابع عشر - 4 أدناه، وهو ي�ب�ني نسبة امليزانية الكلية املخصصة لكل.
وواضح من اجلدول رابع عشر - 4 أن هناك تباينًا كبريًا يف امليزنة بني فئات املحاسبة   - 38
لالس���تقصاءات املتماثل���ة يف البلدان املختلفة. وميكن أن نتوقع زي���ادة يف حجم العينة تصحبها زيادة يف 
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نس���بة اعتم���ادات امليزانية املخصصة لتكالي���ف املوظفني؛ وم��ع ذلك ال ي�ب���دو أن هذا هو الوضع على 
سبيل املثال، عند مقارنة جنوب أفريقيا جبمهورية تن�زانيا املتحدة. إال أنه حيتمل توقع أن تستنفد معظم 
االس���تقصاءات ما يصل إىل ثلثي ميزانيتها الكلية لتكاليف املوظفني، مبا يف ذلك اإلعاش���ة اليومية خالل 
العمل امليداين. وبالنسبة ألي استقصاء وطين فإن أكثر بند تكلفة بعد ذلك يرجح أن يكون النقل الذي 
يتفاوت بطبيعة احلال حس���ب املنطقة املحتاجة إىل تغطية ويرجح أن يس���تنفد ما بني 15 و20 يف املائة 
من جمموع امليزانية. وقد قّدم التمويل هلذه االستقصاءات من منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( 

واحلكومة املعنية، والنسب اليت تتحملها اليونيسيف تتفاوت كثريًا من بلد إىل آخر.

املثال 3
يشري هذا املثال إىل ميزنة استقصاء لألسر املعيشية أجري يف عام 1999 يف إطار دراسة   - 39
لتقدير تأثري خدمات املؤسسات الصغرية (AIMS) )بارن�ز ويوغ، 1999؛ وبارن�ز، 2001( لدراسة 
عمليات التمويل الصغرية يف زمبابوي ومن مث فهو يشري إىل استقصاء حتمل املستخدم تكاليفه [ممول من 

.[(USAID) عرب وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية (MSI) املؤسسة الدولية لنظم اإلدارة
وي�ب����ني اجل���دول رابع عش���ر - 5 أن هناك نس���بة عالي���ة )75 يف املائة( م���ن امليزانية   - 40
خصصت للموظفني مبا يف ذلك اإلعاش���ة اليومية. ونتج هذا جزئيًا عن تصميم االس���تقصاء الذي كان 
متابعة ملمارسة دراسة أساسية أجريت يف عام 1997، واحتاجت بالضرورة إىل تعي�ني موقع و/أو هوية 

املستجي�ب�ني أنفسهم، وهي ممارسة مضيعة للوقت بشكل كبري.

اجلدول رابع عشر - 4
 التكاليف يف فئات املحاسبة كنسبة من جمموع امليزانية: استقصاءات أهداف هناية العقد

)1999 - 2000(، بلدان أفريقية خمتارة
)نسبة مئوية( 

حجم العينة غري ذلك املستهلكات املعدات النقل املوظفون أ البلد
4 000 3.2 4.8 28.0 صفر ب 64.0 إريتريا
6 000 4.2 1.3 9.6 22.2 62.7 أنغوال
7 000 7.2 3.5 10.1 صفر ب 79.2 بوتسوانا
3 000 6.5 1.2 1.6 12.8 77.9 مجهورية تن�زانيا املتحدة
30 000 1.5 3.7 1.5 24.0 69.3 جنوب أفريقيا
8 000 5.4 5.6 2.0 5.2 81.8 زامبيا
4 500 63.0 1.0 1.9 4.3 29.8 سوازيلند
2 200 32.5 1.0 5.0 17.7 43.8 الصومال
7 000 6.9 4.7 3.3 22.8 62.3 كينيا
7 500 11.6 2.3 5.8 5.2 75.1 ليسوتو
6 500 16.1 12.8 33.3 6.5 31.2 مدغشقر
6 000 5.2 21.6 23.9 17.3 32.0 مالوي
7 054 8.5 6.3 7.4 14.9 62.9 اجملموع

املصدر:   أجاي )2000(
شاماًل اإلعاشة اليومية. أ 

تبني استحالة استخالص هذه املعلومات كل على حدة. ب 
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أنشطة االستقصاء األساسية يف إطار امليزانية دال - 
مبجرد أن يعرف املرء مجيع جوانب االستقصاء اليت تتطلب ميزنة، يصبح بوسعه حينئذ   - 41
أن حي���دد وي�ب�ني فئات املحاس���بة اليت تس���تخدم. مث ي�بحث املرء يف مراحل االس���تقصاء ويضع ميزانية 
كاملة، باستخدام فئات املحاسبة املحددة، لكل مرحلة على حدة. وهذا يؤدي إىل حتديد إطار امليزانية 

باستخدام مصفوفة هنج حسب املبني يف الفرع جيم.
وإذا وضع املرء وثائق التكلفة املس���تقبلية يف ذهنه فإن التكاليف الفعلية س���وف تتضح   - 42
بانتقال املرء مرحلة بعد أخرى طوال االستقصاء، وبالطريقة نفسها فإن امليزنة ستجعل املقارنات أيسر 

كثريًا وستمكن املرء من الرؤية الثاقبة للفروق الواضحة بني امليزانية والتكاليف.
وعالوة على ذلك فإن هذا النهج س���وف يس���اعد يف إدراك املرء للصالت الوثيقة بني   - 43

جودة البيانات واجلدول الزمين لالستقصاء وامليزانية.

امليزنة إلعداد االستقصاء  - 1
ويصادف املرء يف هذه املرحلة من االس���تقصاء ميزنة كل االس���تعدادات اليت ستكون   - 44
ضرورية إلجراء االس���تقصاء. وعلى املرء أن يفكر يف كل فئات املحاس���بة بالدور ويقدر بدقة ما يلزم 
يف كل حالة. وقد يكون من احلكمة إجراء الطلبات مبكرًا للحصول على املس���تهلكات والقرطاس���ية 
واألجهزة واستخدام السيارات، وما إىل ذلك، إذا كان املرء يعمل يف بيئة تضخم مرتفع. ويصبح تعي�ني 
املوظفني واإلعالم أنش���طة مهمة وكذلك إعداد واستكمال تصميم العينة واالستبيان )أو االستبيانات( 

وما يصاحبها من كتي�بات، واالستعدادات املبكرة لقيد البيانات وإدارهتا.
ومن األجزاء اهلامة يف عملية تصميم االس���تقصاء إعداد إطار املعاينة. ونوع االستقصاء   - 45
هو الذي ميلي طبيعة اإلطار، ولكن أحيانًا يلزم وقت طويل أو سفر مكثف أو األمرين معًا إما الستكمال 
إطار قائم وإما لتوليد إطار جديد. وهذا س���وف يش���مل ضرورة البت يف وضع القوائم لألس���ر املعيشية 

والقرى أو لوحدات معاينة أعلى درجة، ويتطلب إعداد هذه القوائم خمصصات منفصلة من امليزانية.
ومن األنش���طة األخرى هنا اليت ميكن أن تس���تغرق وقتًا طوياًل، إعداد اس���تبيانات إىل   - 46

جانب كتي�بات التدري�ب والعمل امليداين.

امليزنة لتنفيذ االستقصاء  - 2
ملا كان من املرجح أن يكون تنفيذ االس���تقصاء أكثر جوانب االستقصاء تكلفة يصبح   - 47
م���ن األمور البالغة األمهية امليزنة الدقيقة يف كل فئة حماس���بة، ولكل س���يناريو ممك���ن. فالوقت وامليزانية 
املخصص���ان للطبع النهائي لالس���تبيانات جي���ب التفكري فيهما ملي���ًا والتخطيط هلما جي���دًا مقّدمًا مع 

اجلدول رابع عشر - 5
 النسبة من امليزانية املخصصة لفئات املحاسبة: تقدير تأثري خدمات املؤسسات

الصغرية (AIMS)، زمبابوي )1999(
)نسبة مئوية( 

حجم العينة أ غري ذلك املستهلكات النقل املوظفون أ
691 5 912 8 75

كان حجم العينة النهائي 599، بسبب عدم حتديد موقع 92 مستجيبًا من بني 997 1 مستجيبًا ألسباب خمتلفة. أ 
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االعتم���اد عل���ى مصادر موثوقة. ومن املهم أال ننس���ى أنه ينبغي يف الوقت نفس���ه الذي ي�بدأ فيه العمل 
امليداين التحرك قّدمًا، أن تكون األنشطة املكتبية املركزية تتحرك حنو قيد البيانات.

وكم���ا أكدن���ا آنفًا فإن الوقت املخص��ص للعم��ل امليداين جيب أال خيتصر لكي يتالءم   - 48
م���ع امليزاني���ة، ألن ه���ذا قد يقود إىل التضحية جبودة البيانات بس���بب الزي���ادات يف األخطاء غري أخطاء 

املعاينة.

امليزنة ملعاجلة بيانات االستقصاء  - 3
ينبغي التخطيط مليزانيات قيد البيانات واإلش���هاد على صحتها وتنظيفها وحتليلها، مع   - 49
أخذ مجيع السيناريوهات املمكنة يف احلسبان، لضمان أال تتعرض هذه األنشطة خلطر العجلة اليت تؤدي 
إىل سوء التقارير وعدم كماهلا. ويف هذه املرحلة جيرى قدر كبري من الطباعة. والتعجل بشأن القرطاسية 
ينتق���ص م���ن اجلودة العامة للنتائج. كذلك س���يكون مطلوب���ًا توافر قدر كاف من مراف���ق تكنولوجيا 

املعلومات، مبا يف ذلك مرافق الدعم للبيانات املدخلة )األقراص املدجمة أو األقراص العادية(.

امليزنة إلعداد تقارير االستقصاء  - 4
مبج���رد أن يكتم���ل العمل امليداين جترى عملية قيد البيانات، ويكون املرء قد انتقل إىل   - 50
املرحلة التالية من امليزنة، وهي إعداد التقارير وإهناؤها. ومرة أخرى يؤدي تصميم االستقصاء دورًا هنا، 
ألنه يكون قد حدد مدى حتليل البيانات ومس���توى إعداد التقارير املطلوب. والوثائق املس���تمرة طوال 
ممارسة االستقصاء من األمور اليت يوصى هبا بشدة، ألن أنشطة املفكرات اليومية والقرارات واملشاكل 
والتكاليف سوف تغذى بشكل مرض يف الفروع الوصفية من التقرير. وينبغي النظر يف فئات املحاسبة 

بدقة وختصيص مقادير كافية لكل فئة يف هذه املرحلة األخرية من االستقصاء.

أمثلة للميزنة ألنشطة االستقصاء  - 5
املعلوم���ات ال���واردة يف األمثلة املعروضة يف الفرع جيم - 6 أع���اله معروضة هنا من   - 51

منظور أنشطة االستقصاء.

املثال 4
باإلش���ارة إىل املثال 2 )اس���تقصاءات أهداف هناية العقد(، فإن املعلومات متوافرة هنا   - 52
لتكاليف أنش���طة استقصاء معينة بالنس���بة إىل 10 بلدان. ويقّدم اجلدول رابع عشر - 6 أدناه ملخصًا 

لذلك. 
مجيع البل�دان باس���تثناء سوازيلن�د لديها نسبة كبرية من التكاليف اليت يتعني ختصيصها   - 53
لتنفيذ االس���تقصاء: فمن املعقول تقدير أن 70 - 90 يف املائة من امليزانية س���وف خيصص هلذه املرحل�ة 
من االستقصاء. وملا كانت  مالوي )كما ميك�ن استنتاج�ه من اجلدول رابع عشر - 4( تظهر تكاليف 
مرتفعة نس���بيًا لألجهزة، فإن هذا قد يفس���ر النس���بة األكرب املخصصة ملعاجلة البيانات وتكاليف إعداد 
التقارير، املبينة يف اجلدول رابع عش���ر - 6. ومع هذا ال يتوافر أي تفس���ري للنس���بة العالية إىل حد ما 
املخصصة من بتس���وانا وليس���وتو لتكاليف معاجلة البيانات. ويف هذه احلالة فقد طلب إىل البلدان تقدمي 
“مصفوفة” تكاليف، تبني فئات املحاس���بة يف أنش���طة االس���تقصاء؛ ولألسف مل تقّدم هذا امللخص إال 

مجهورية تن�زانيا املتحدة وإريتريا.
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املثال 5
بالرجوع إىل املثال 3 فإن املعلومات والتكاليف حس���ب نش���اط االس���تقصاء لدراسة   - 54
تقدير تأثري خدمات املؤسس���ات الصغرية (AIMS)، 1999 يف اس���تقصاء زمبابوي واردة يف اجلدول 

رابع عشر - 7 أدناه.

اجلدول رابع عشر - 6
 تكاليف أنشطة االستقصاء كنسبة من جمموع امليزانية: استقصاءات أهداف هناية العقد

)1999 - 2000(، بلدان أفريقية خمتارة
)نسبة مئوية( 

حجم العينة إعداد التقارير ج معاجلة البيانات ب التنفيذ أ اإلعداد البلد
6 000 10.3 6.1 83.6 صفر د أنغوال
7 000 8.8 21.7 59.1 10.4 د بوتسوانا
7 000 3.5 2.6 93.9 صفر كينيا
30 000 2.7 2.9 93.1 1.3 جنوب أفريقيا
3 000 1.3 3.6 72.4 22.7 مجهورية تن�زانيا املتحدة
4 500 6.1 7.5 23.4 63.0 سوازيلند
8 000 1.2 6.4 92.0 0.4 زامبيا
7 500 8.8 18.6 73.2 صفر ليسوتو
6 500 18.1 3.0 78.6 0.3 مدغشقر
6 000 15.9 16.4 62.7 5.0 مالوي
7 054 6.0 6.0 81.0 7.0 اجملموع

املصدر:   أجاي )2000(
مبا يف ذلك التدريب والتصميم واالسترشاد ومجع البيانات. أ 

مبا يف ذلك قيد البيانات وإدارهتا وحتليلها. ب 

مبا يف ذلك إصدار التقرير ونشره. ج 

بيان استحالة استخراج هذه املعلومات بشكل منفصل. أ 

اجلدول رابع عشر - 7
،(AIMS) تكاليف أنشطة االستقصاء كنسبة من جمموع امليزانية: الدراسة 

زمبابوي )1999(
)نسبة مئوية( 

حجم العينة إعداد التقارير ج معاجلة البيانات ب التنفيذ أ التحضري
599 3 8 85 4

مبا يف ذلك تعيني مواقع املستجيبني، والتصميم والتدريب واإلرشاد ومجع البيانات. أ 

مبا يف ذلك قيد البيانات وإدارهتا وتنظيفها. ب 

ال يشري إال إىل إعداد التقارير املحلية حىت إنتاج جمموعات بيانات نظيفة؛ وقد أجري حتليل البيانات املفّصل وإعداد التقارير النهائية  ج 
مبوجب عقود منفصلة.

ومن املرجح أن تكون النسبة العالية إىل حد ما من تكاليف تنفيذ االستقصاء يف امليزانية   - 55
الكلية، على النحو املبني أعاله يف هذا املثال الذي يتحمل املستخدم تكاليفه، قد نبعت من أن العينة هلذه 
الدراس���ة AIMS تتألف من 691 مس���تجي�بًا متت متابعتهم من االستقصاء السابق )1997(، وكانت 

تكلفة تعي�ني مواقعهم عالية نسبيًا )22 يف املائة من جمموعة امليزانية(.
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اخلالصة هاء - 
مبج���رد أن يفرغ املرء من إعداد التكاليف يف إطار كل فئات املحاس���بة لكل نوع من   - 56
أنشطة االستقصاء، ميكن رسم مصفوفة لفئات املحاسبة حسب نشاط االستقصاء، بقصد تيسري النظر 
النهائي يف ميزانية االستقصاء. وإعداد هذه املصفوفة يساعد خمططي االستقصاء يف رؤية املمارسة على 
صعيد عاملي، مع إزالة كل أنواع عدم التس���اوق والتداخل وإبراز التكاليف الرئيس���ية املتوقعة؛ ويساعد 
الوكاالت املمّولة يف مقارنة التكاليف عرب االستقصاءات املختلفة، وبذا تصل إىل تقدير أفضل لصالحية 

امليزانية املقترحة.
وكم���ا ذكرنا أع���اله يف املثال 4 فإن هناك بلدان فقط من بني 21 بلدًا مش���تركة يف   - 57
اس���تقصاءات أهداف هناية العقد مها اللذان أنتجا بالفعل مصفوفة للتكاليف يف فئات املحاس���بة حسب 
أنش���طة االس���تقصاء. ولذا ففي هذا املثال ال نستطيع جتميع مصفوفة من فئات املحاسبة حسب أنشطة 

االستقصاء.
وم���ع ذلك فاملعلومات عن اس���تقصاء الدراس���ة AIMS متاح���ة والتصنيف املرجعي   - 58

للجدولني رابع عشر - 5 ورابع عشر - 7 وارد يف اجلدول رابع عشر - 8 أدناه. 
اجلدول رابع عشر - 8

 التكاليف يف فئات املحاسبة حسب نشاط االستقصاء باعتبارها نسبة مزمعة من امليزانية
الدراسة (AIMS)، زمبابوي )1999(

)نسبة مئوية( 
اجملموع إعداد التقارير البيانات التنفيذ اإلعداد
75 2 5 65 3 املوظفون
8 صفر صفر 8 صفر النقل
12 0.1 2 9 0.9 املستهلكات
5 0.9 1 3 0.1 غري ذلك

100 3 صفر 85 4.0 اجملموع

واملصفوف���ة م���ن قبيل املعروضة أعاله يف اجلدول رابع عش���ر - 8 واليت تبني بوضوح   - 59
احتياجات أي ممارس���ة من امليزانية، س���وف تش���جع الوكاالت املمّولة على النظر يف أي طلب بروح 
إجيابي���ة. ع���الوة عل���ى هذا ف���إذا توافرت تلك البيان���ات ميكن للمرء بس���هولة أن يع���ّدل امليزانية لتلبية 
االحتياجات غري املتوقعة يف أوقات زيادة التضخم. وأخريًا، جيب أن تس���تمر عملية تس���جيل اإلنفاق 
اجلارية طوال عملية االس���تقصاء، وأن يس���هل تكيفها للمالءمة يف مصفوفة مماثلة من التكاليف الفعلية. 
وواض���ح أن أي مصفوف���ة مثل املش���ار إليها أعاله ولكن اليت حتتوي على مقادي���ر فعلية من الدوالرات 

سوف تكون مطلوبة أيضًا.
وامللخ���ص النهائي ال���ذي ترغب أي وكالة متويل يف رؤيته عندم���ا يعرض مع امليزانية   - 60
املقترحة. هو تقدير للتكلفة لكل أسرة معيشية أو وحدة معاينة أخرى. وهذا الرقم ميكن أن يفيد أيضًا 

باعتباره معلمًا حدوديًا للنظر الواقعي يف امليزانية باملقارنة مع املمارسات املماثلة.
وأي مصفوفة من هذا القبيل يس���هل اس���تخدامها يف التغ���ريات الدينامية خالل تنفيذ   - 61
االس���تقصاء، طامل���ا أهن���ا توفر نظرة ش���املة وبذلك تتيح للم���رء أن يرى كيفية تقلي���ل اإلنفاق يف أحد 
املجاالت بينما تزيده يف جمال آخر يكون أكثر احتياجًا. والتغي�ريات يف تصميم االس���تقصاء والتمويل 
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 )1999( AIMS املتلقى ووقائع التنفيذ ميكن اس���تيعاهبا هبذه الطريقة. فعندما نفذ اس���تقصاء الدراس���ة
بالفعل كان البد من إجراء تغي�ريات يف امليزانية املقترحة، وأساس���ًا يف جمال تكاليف املوظفني، بس���بب 
تضخم دائم الزيادة مل يكن متوقعًا. واس���تطاع منفذو االس���تقصاء أن حيولوا األموال من املس���تهلكات 
والنق���ل والفئات األخرى يف إطار أنش���طة العمل امليداين )تنفيذ االس���تقصاء(، بغية اللحاق بالتكاليف 
اإلضافية للموظفني اليت كانت مضمونة. وي�ب�ني اجلدول رابع عشر - 9 أدناه مصفوفة النفقات احلقيقية 

والفعلية هلذا االستقصاء. 
اجلدول رابع عشر - 9

 التكاليف يف فئات املحاسبة حسب نشاط االستقصاء حسب النسبة املنفذة  من امليزانية
الدراسة (AIMS)، زمبابوي )1999(

)نسبة مئوية( 
اجملموع إعداد التقارير البيانات التنفيذ اإلعداد
80.7 2.5 5.6 69.3 3.3 املوظفون
6.6 صفر صفر 6.6 صفر النقل
9.9 0.1 2.1 7.1 0.6 املستهلكات
2.8 0.2 صفر 2.5 0.1 غري ذلك
100 2.8 7.7 85.5 4.0 اجملموع

أوجه القصور والعيوب املحتملة يف امليزانية واو - 
أيًا كانت الدقة اليت خيطط هبا املرء ممارس����ته لالس����تقصاء، فالواقع على األرض ال حيقق   - 62
التوقعات أبدًا. وإدراك هذا مقّدمًا أمر هام، إذ يستطيع املرء حينئذ أن يدرج ما يشار إليه على أنه تكاليف 
طارئة يف التطبيق النهائي للميزانية. وتقدر هذه الفئة عادة باعتبارها نسبة مئوية من التكلفة الكلية، وجتمع 

وفق اخلطوط املوصى هبا يف الفروع السابقة: ونسبة 5 - 10 يف املائة نسبة مقبولة كتدبري طارئ.
وإىل جانب إدراج نس���بة طوارئ جيب أن يدرك املرء متامًا أحوال البلد عند التخطيط   - 63
ألي استقصاء، وخاصة إذا كانت األوضاع السياسية و/أو االقتصادية يف البلد ليست مستقرة. وينبغي 
أن ت���درك ال���وكاالت املمّولة هذه االمكانيات وقت تقدمي امليزانية، وبالبقاء على اتصال مس���تمر معها 
طوال فترة االس���تقصاء ميكن للمرء أن ينبهها س���ريعًا إىل األحداث اليت تتس���بب يف خروج امليزانية عن 
مس���ارها. وتش���مل هذه األحداث املشاكل اليت تكون من صنع اإلنسان واملش���اكل البيئية؛ وجيب أن 
تدخ���ل القضايا من قبيل السياس���ات املحلية واالقتصاديات وأمن���اط الطقس وحتركات اهلجرة، وما إىل 

ذلك يف االتصاالت اجلارية مع اجلهات اليت تقّدم التمويل و/أو تدير االستقصاء.
وعلى سبيل املثال فالتضخم يف دراسة استقصاءات AIMS لزمبابوي عام 1999 ظل   - 64
يتصاعد باطراد لبعض األشهر وظن منسقو االستقصاء أهنم أخذوا ذلك يف اعتبارهم عند إعداد ميزانية 
االستقصاء. ومع ذلك فبمجرد أن كان العمل امليداين على وشك البدء، مجدت السلطات سعر صرف 
دوالرات الواليات املتحدة عند مستوى منخفض غري واقعي، ومن مث ال يتفق والزيادة املطردة يف معّدل 
التضخم؛ وحينئذ أصبحت التكاليف املزمعة غري واقعية على اإلطالق. ولألسف فقد تعاطفت مؤسسة 

نظم اإلدارة الدولية ومسحت بزيادة يف تكلفة إجناز املمارسة.
ويف احلاالت املماثلة للحالة املوضحة أعاله قد يكون من الضروري أن خيفض منفذو   - 65
االس���تقصاء ع���دد املوظفني وأال حيتفظ���وا إال مبن هم على أعلى قدر من الكف���اءة أو ختفيض التكاليف 
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بطرق أخرى، ومنها مثاًل اس���تخدام القرطاس���ية املنخفضة التكلفة واس���تخدام وسائل النقل العام بداًل 
من املؤجرة، وتوحيد العمليات للحد من النفقات العامة، وما إىل ذلك. وينصح بداًل من ذلك بإدراج 
مذك���رة يف كش���وف االس���تقصاء، إذا مسح���ت بذلك اجلهات اليت متّول االس���تقصاء، تب���ني أن نطاق 
االس���تقصاء قد خيضع للتغي�ري بس���بب الظروف غري املنظورة، مبا يتيح مثاًل إجراء تغي�ري يف حجم العينة 

ملراعاة ارتفاع التكلفة.

إمساك السجالت وامللخصات زاي - 
ذكرنا قبل هذا أن التس���جيل اليومي املس���تمر لألحداث يف فترة ممارس���ة االس���تقصاء   - 66
يك���ون ضروري���ًا إذا أراد املرء أن يتابع مجيع القرارات املتخذة واخليارات الداخلة يف االعتبار عند اختاذ 

تلك القرارات. وهذا يشمل تسجيل اإلنفاق.
فينبغي ملنس���قي االس���تقصاءات، يف مرحلة إعداد االستقصاء، أن يستنبطوا سلسلة من   - 67
النماذج يس���تخدمها مجيع املوظفني يف التس���جيل اليومي لألنشطة واإلنفاق بكل التفاصيل. وينبغي أن 
تشمل هذه النماذج بيانات عن الساعات اليت قضيت يف العمل واملهام اليت اجنزت وتفاصيل املقابالت 
وتفاصيل النقل، وما إىل ذلك، مما ميكن تلخيصه على أس���اس أس���بوعي. وهبذه الطريقة يتمكن املرء من 
احلف���اظ على املراقبة املحكمة على امليزانية وحتديد املش���اكل املمكنة يف وقت مبكر. وعالوة على هذا 

ينبغي وضع نظام لعدم الدفع إال عند تقدمي إيصاالت صاحلة كلما كان ذلك ممكنًا.
ورصد أنشطة االستقصاء اليومية الفعلية واإلبالغ عنها وعن تكاليفها الحقًا، مسؤولية   - 68

إدارية حامسة يف االستقصاء. وتناسب النماذج املختلفة للتسجيل املراحل املختلفة لالستقصاء.

تصميم االستقصاء 
يف ه���ذه املرحل���ة يكون مدير االس���تقصاء على اتص���ال وثيق جبميع األنش���طة، وبذا   - 69
جيع���ل املراقبة مهمة تقدمية بدرج���ة معقولة. واملفكرة اليومية طريقة مفيدة لتس���جيل من الفاعل وماذا 
فعل، وميكن تلخيص ذلك يف تقرير أس���بوعي. وميكن االحتفاظ بس���جل مواز للتكاليف الفعلية للنقل 
واملستهلكات واإلقامة، وما إىل ذلك. ويدعم السجل بامللخص األسبوعي لتوفري تقرير تكلفة أسبوعي. 

ومن أمثلة مناذج إمساك سجالت يومية وأسبوعية، ما يرد يف مرفق هذا الفصل.

تنفيذ االستقصاء 
حيتاج مدير االستقصاء خالل تنفيذ االستقصاء إىل أن يعتمد بشدة على رؤساء أفرقة   - 70
العمل امليداين لديه لتزويده بأنش���طتهم اليومية إضافة إىل التكاليف واإليصاالت الفعلية املس���جلة. وهنا 
أيضًا ينبغي أن يعد املدير ملخصًا أس���بوعيًا يفصل مجيع التكاليف واأليام اليت قام أفراد األفرقة بالعمل 
فيه���ا، كي ميكن بس���هولة إجراء مراجعة للنس���بة املئوية املس���تخدمة من امليزانية. وي���رد يف املرفق أمثلة 

للنماذج اليت تستخدم.

إعداد التقارير عن االستقصاء 
هنا أيضًا يكون مدير االستقصاء على اتصال أوثق باألنشطة خالل هذه املرحلة وميكن   - 71
وجود نظام لألنش���طة اليومي���ة من املفكرة والتكاليف من إعداد ملخص أس���بوعي حيتفظ به. وترد يف 

املرفق النماذج اليت تستخدم هلذا الغرض.
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تتبع اإلنفاق مقابل امليزانية
من املس���تصوب أن يتوىل ش���خص واحد مس���ؤولية املتابعة املس���تمرة لإلنفاق مقابل   - 72
امليزاني���ة. فينبغ���ي أن يقّدم عرضًا جمماًل أس���بوعيًا بالنفقات حىت ذلك التاريخ، م���ع اعتمادات امليزانية 
)انظ���ر املرف���ق لالطالع على مثال(. ولو طبقت هذه اآللية منذ بداية فترة االس���تقصاء، س���يكون ذلك 
عماًل مباش���رًا للتنبؤ باملش���اكل، وعند الضرورة تطبيق إعادة املخصصات يف امليزانية. وينبغي ملمارسي 
االس���تقصاء أن يدركوا أن زيادة امليزانية بعد أن يكون االس���تقصاء قد بدأ إجراء غري�ب متامًا ومن مث 

تكون هذه التعديالت هي مفتاح النجاح يف إنتاج املنتج النهائي.

استنتاجات حاء - 
يرمي هذا الفصل إىل توفري بعض النقاط املفيدة واملش���ورة فيما يتعلق بتخطيط ميزانية   - 73
االستقصاء عن طريق املراعاة املفّصلة لكل مكّونات االستقصاء. وقد أوصى بنهج دينامي يتضمن ميزنة 

من وجهيت نظر، وضربت األمثلة لبيان ذلك.
وي�بقى أن نشدد على أن هذا التخطيط املفّصل أمر بالغ األمهية إذا أريد أن ينجح املرء   - 74
يف إجراء دراسة شفافة وموثوقة وعالية اجلودة. ويتساوى مع ذلك يف األمهية ضرورة التسجيل اليومي 
لكل األنش���طة واإلجراءات، مما ميكن أن يغذي بسالس���ة عملية املحاس���بة وحيتفظ به كسجل موثوق 

لتخطيط االستقصاءات يف املستقبل.
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مـرفــق
أمثلة من مناذج االحتفاظ بسجالت يومية وأسبوعية

سجل األنشطة اليومية للموظفني

االسم:

الوقت املنفقاملوقعالنشاطالتاريخ

جمموع عدد األيام

سجل املقابالت اليومية

اسم العداد:

نتيجة املقابلة/التعليقاتالوقت املنفقرمز املقابلة رقماملوقعالتاريخ

سجل موجز لألنشطة األسبوعية للموظفني

تاريخ التقرير:اسم قائد الفريق:

جمموع عدد األياماملوقعملخص األنشطةاسم املوظف

جمموع عدد األيام
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سجل اإلنفاق اليومي للموظفني

االسم:

رقم اإليصالاملبلغ )بالدوالرات(تفاصيل اإلنفاقالنشاطاملوقعالتاريخ

املبلغ اإلمجايل )بالدوالرات(

سجل اإلنفاق األسبوعي للموظفني

تاريخ التقرير:اسم قائد الفريق:

رقم اإليصالاملبلغ )بالدوالرات(تفاصيل اإلنفاقالنشاطاملوقعالتاريخ

املبلغ اإلمجايل )بالدوالرات(

ملخص اإلنفاق األسبوعي

االسم:

األسبوع 6األسبوع 5األسبوع 4األسبوع 3األسبوع 2األسبوع 1البند

املوظفون
األجور/املرتبات

اإلقامة
الوجبات

النقل
املستهلكات األخرى

أوجه أخرى
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ملخص اإلنفاق األسبوعي*

األسبوع 6األسبوع 5األسبوع 4األسبوع 3األسبوع 2األسبوع 1اإلنفاق التراكميامليزانيةالبند

املوظفون
األجور/املرتبات

اإلقامة
الوجبات

النقل
الوقود

السيارات
النقل العام

غري ذلك
األجهزة

املستهلكات

غري ذلك

اجملموع حىت هذا التاريخ

* ميكن إعداده على برنامج للجداول اإللكترونية )EXCEL، على سبيل املثال(.



الفرع هاء

تحليل بيانات االستقصاء





مقّدمة

غراهام كالتون
 وستات

 مرييالند، روكفيل
الواليات املتحدة األمريكية

بعد الفراغ من مجع بيانات االس���تقصاء يتعني جتهيزها للتحليل. وتشتمل هذه اخلطوة   - 1
على ثالثة مكّونات هامة. األول، كما س���يتناوله الفصل اخلامس عش���ر، هو القرارات اليت يلزم اختاذها 
بشأن كيفية قولبة البيانات بأقصى فّعالية من أجل التحليل، مع مراعاة تسهيالت املحاسبة املتاحة وبرامج 
التحليل احلاس���وبية اليت تس���تخدم. وكثريًا ما تشتمل حتليالت االستقصاءات على وحدتني خمتلفتني أو 
أكثر من وحدات التحليل: وبوجه خاص فإن األس���ر املعيش���ية واألشخاص يكّونان وحدتني منفصلتني 
من وحدات التحليل يف كثري من استقصاءات األسر املعيشية. ولذا يلزم أن يكون ملف البيانات قادرًا 
على معاجلة اهلياكل اهلرمية بفّعالية؛ وعلى سبيل املثال ينبغي أن يواكب واقع أن األشخاص يعيشون يف 

األسر املعيشية وأن عدد األشخاص يتفاوت بني األسر املعيشية.
واملك���ّون الث���اين يف حتضري البيانات هو تنظيف البيانات أو مراجعتها. فال مناص من أن   - 2
تشمل االستجابات لالستقصاء أخطاء ميكن حتديدها من أشكال خمتلفة وعلى سبيل املثال اإلجابات اليت 
ال تتس���اوق مع اإلجابات األخرى أو اليت تقع خارج نطاق اإلمكانيات. فهذه األخطاء يتعني تصوي�بها 

قبل إمكانية بدء التحليالت )انظر الفصل اخلامس عشر لالطالع على تفاصيل عن تنظيف البيانات(.
ومن األعمال املهمة يف تنظيف البيانات إمتام احلالة التحليلية لكل وحدة معاينة. فالبد   - 3
أن توضع مجيع الوحدات املختارة للعينة يف واحدة من الفئات التالية: الوحدات املستجي�بة، واملؤهلة غري 
املستجي�بة، والوحدات غري املؤهلة والوحدات غري املستجي�بة غري املعروف تأهلها )انظر الفصل الثامن(. 
وبصفة عامة فإن تصنيف املس���تجي�ب يتطلب أكثر من جمرد وجود اس���تبيان لوحدة املعاينة. ففي العادة 
يتعني مجع أدىن مقدار للبيانات املقبولة للوحدة املراد تصنيفها كذلك. وهكذا فإن تعي�ني حالة االستجابة 
يتطلب بالضرورة اس���تعراضًا لالس���تبيانات. غري أنه يالحظ أنه وإن كان يتع���ني االحتفاظ بالوحدة يف 
التحليل بصفة مس���تجي�ب قد تبقى بعض البنود اليت مل يتم احلصول فيها على إجابات مقبولة. و ميكن 

ملواجهة هذه املشكلة استخدام بعض أشكال طريقة التعاقب لتعي�ني قيم لألشخاص املتروكني.
ويلزم وجود مراكز حتليلية جلميع وحدات املعاينة، للخطوة األخرية من إعداد البيانات:   - 4
وهي حساب ترجيحات االستقصاء. فترجيحات االستقصاء حتسب لكل وحدة من وحدات التحليل. 
ومل���ا كانت نقطة االنطالق يف وضع ترجيحات هي حتدي���د احتماالت اختيار جلميع وحدات املعاينة، 
فمن املهم للغاية االحتفاظ بس���جالت دقيقة الحتماالت االختيار يف عملية اختيار العينة. فالترجيحات 
األّولية أو األساس���ية لوحدات املعاينة تعّدل حينئذ لتعويض املؤهلني غري املس���تجي�ب�ني والنس���بة من غري 
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املس���تجي�ب�ني غ���ري املعروفة أهليته���ا. وغالبًا ما تطب���ق تعديالت أخرى لكي تصب���ح توزيعات العينات 
املرجحة املعّدلة ملتغريات أساسية معينة متوافقة مع التوزيعات املعروفة هلذه املتغريات املتاحة من مصدر 

خارجي. ويرد وصف لوضع الترجيحات يف الفصلني اخلامس عشر والسادس عشر.
ومن املس���ؤوليات اهلام���ة يف إعداد البيانات ضمان تس���جيل معلومات املعاينة الالزمة   - 5
للتحليل، يف كل س���جل بيانات ملس���تجي�ب. ويلزم وضع ترجيحات االستقصاء لكل وحدة مستجي�بة 
يف التحليل من أجل إنتاج تقديرات صاحلة ملعلمات السكان يف االستقصاء. فيلزم وجود معلومات عن 
كل وحدة معاينة أّولية وطبقة، حىت ميكن حساب أخطاء املعاينة بصورة صحيحة لتقديرات االستقصاء 

)انظر الفصل احلادي والعشرين(.
وهناك اعتباران لتمي�يز حتليالت بيانات األس���ر املعيش���ية عن التحليالت املوصوفة يف   - 6
النصوص اإلحصائية العادية. أحدمها هو ضرورة استخدام ترجيحات االستقصاء يف حتليالت االستقصاء 
للتعويض عن احتماالت االختيار غري املتكافئة، وعدم االس���تجابة وعدم التغطية. والفش���ل يف استخدام 

الترجيحات يف التحليالت ميكن أن يفضي إىل تشوه تقديرات القيم السكانية.
واالعتب���ار الث���اين لتمي�يز حتليالت االس���تقصاء هو ضرورة حس���اب أخطاء املعاينة يف   - 7
تقديرات االستقصاء بطريقة تراعي تصميم العينة املرّكب لالستقصاء. والنظرية املطروحة يف النصوص 
اإلحصائية العادية املطبقة تفترض عدم تقي�يد املعاينة بينما معظم اس���تقصاءات األس���ر املعيشية تستخدم 
املعاينة املتعددة املراحل املقّس���مة إىل طبقات. وبصفة عامة فأخطاء املعاينة بالنس���بة للتقديرات من عينة 
متعددة املراحل مقّس���مة إىل طبقات تكون أكرب من األخطاء من أي عينة غري مقيدة من احلجم نفس���ه، 
حبي���ث يف���وق تطبيق صي���غ يف نصوص إحصائية عادي���ة تقدير دقة التقديرات )انظر الفصول الس���ادس 
والس���ابع واحلادي والعش���رين(. وهذا يعين أن جمموعات الربامج احلاس���وبية اإلحصائية والقياسية تنتج 
تقديرات أخطاء معيارية غري صحيحة بالنس���بة لتقديرات االس���تقصاء. غري أنه يوجد اآلن حلسن احلظ 
عدد كبري من جمموعات حاس���وبية لتحليل االس���تقصاءات ميكن اس���تخدامها إلنتاج تقديرات مناسبة 
ألخطاء املعاينة من بيانات االستقصاء املتحصل عليها من تصميمات العينات املرّكبة. ويتضمن الفصل 

احلادي والعشرون استعراضًا لعدد من هذه املجموعات.
والكثري من التحليالت اليت جترى باس���تقصاءات حكومية وصفية بطبيعتها. وكثريًا ما   - 8
تبلغ النتائج على هيئة جداول، وتتضمن خانات اجلدول متوس���طات أو نس���بًا مئوية أو جماميع؛ وأحيانًا 
تع���رض يف صورة رس���وم بيانية. ومن الناحية اإلحصائية الضيقة ف���إن التقديرات املعنية تكون يف الغالب 
بس���يطة للغاية، والقضية الوحيدة فيها هي ضرورة التأكد من أن ترجيحات االستقصاء قد استخدمت. 
غ���ري أن هناك قضاي���ا هامة تتعلق بالتعريف والعرض جيب حبثها. ويتعني إيالء اهتمام دقيق لتحديد املبىن 
الذي يقاس )وعلى س���بيل املثال الفقر: انظر الفصل الس���ابع عشر( وحتديد جمموعة الوحدات اليت يتعني 
قياسها، بطرق مناسبة للغرض املقصود. كذلك يتعني عرض النتائج بأسلوب ينقل بوضوح ما قيس وألي 
جمموعة من الوحدات. ويرد يف الفصل السادس عشر إرشاد بشأن عرض التقديرات الوصفية البسيطة.

وكثريًا ما يكون البنيان املطلوب قياسه ميكن حتديده بطريقة منطقية مباشرة نسبيًا من   - 9
حيث االس���تجابات لالس���تقصاء. غري أنه أحيانًا يكون البنيان أكثر تعقيدًا وقد حيتاج إىل قياس بوضع 
مؤشر يستخدم فيه طرائق إحصائية متعددة التغريات، مثل حتليل املجموعات وحتليل العناصر الرئيسية. 
وترد يف الفصل الثامن عشر عدة أمثلة تشمل على سبيل املثال مثااًل بين به مؤشر “الثروة” باستخدام 
معلومات عن املتغريات من قبيل ما إذا كانت األسرة املعيشية لديها كهرباء، وعدد األفراد يف كل غرفة 

نوم، والنوع الرئيسي من مياه الشرب.
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وجت���در املالحظ���ة أخريًا أن���ه إذا كان إنتاج تقديرات وصفية يظل الش���كل الرئيس���ي   - 10
لتحليالت االس���تقصاء فإن اس���تخدام تقنيات حتليلية مع بيانات االس���تقصاء آخ���ذ يف الزيادة. وتطبق 
هذه التقنيات غالبًا لبحث العالقة بني املتغريات والستكش���اف العالقات املمكنة بني الس���بب والنتائج. 
وأكثر أش���كال هذا النوع من التحليل ش���يوعًا هو الذي ي�بىن فيه النموذج اإلحصائي على أفضل تنبؤ 
مبتغري تابع من حيث جمموعة من املتغريات املس���تقلة )أو التنبؤية(. فإذا كان املتغري التابع متغريًا مستمرًا 
)مثل دخل األسرة املعيشية( فحينئذ ميكن استخدام طرائق متعددة لالحندار اخلطي. أما إذا كان متغريًا 
قطعيًا باس���تجابة ثنائية )مثل ما إذا كانت األس���رة املعيش���ية لديها أو ليس لديها مياه جارية( فحينئذ 
ميكن اس���تخدام طرائق االحندار السوقي. وهذه الطرائق، وآثار التصميم املعّقد للعينة عليها يرد وصفها 
يف الفصلني التاس���ع عش���ر والعش���رين. كما أن الفصل التاسع عشر يصف اس���تخدام النمذجة متعددة 
املس���تويات يف سياق اس���تقصاء. ويناقش الفصل العش���رون كذلك تأثري تصميمات العينة املرّكبة على 

اختبارات مربع كاي العادية للربط بني املتغريات القطعية.

281مقّدمــة





الفصل اخلامس عشر
دليل إلدارة البيانات يف استقصاءات

األسر املعيشية

خوان مونوز
Sistemas Integrales

سانتياغو، شيلي

نبـذة خمتـصرة
يصف هذا الفصل دور إدارة البيانات يف تصميم وتنفيذ االســـتقصاءات الوطنية لألســـر املعيشية. وهو 
يـبدأ مبناقشة العالقة بني إدارة البيانات وتصميم االستبيانات مث يستكشف اخليارات املاضية واحلاضرة 
واملستقبلة لقيد بيانات االستقصاء ومراجعة البيانات، وآثار ذلك على إدارة االستقصاءات بصفة عامة. 
والفروع التالية تقّدم مبادئ توجيهية لتحديد معايـري مراقبة اجلودة واستنباط برامج قيد البيانات بالنسبة 
لالســـتقصاءات الوطنية املرّكبة لألسر املعيشـــية، حىت اية نشر جمموعات بيانات االستقصاء. والفرع 

األخري يناقش دور إدارة البيانات بوصفها دعمًا لتنفيذ تصميم عينات االستقصاء.
املصطلحات الرئيســـية: مراجعة التســـاوق، وتنظيف البيانات، ومراجعة البيانـــات، وإدارة البيانات، 

واستقصاء األسر املعيشية، ومعايـري مراقبة اجلودة.

مقّدمة ألف - 
لئن كانت أمهية إدارة البيانات يف استقصاءات األسر املعيشية ظلت غالبًا موضع تركيز    - ١
فإن إدارة البيانات ال تزال عمومًا ينظر إليها كمجموعة من املهام تتعلق مبرحلة اجلدولة لالســـتقصاء، 
وبعبارة أخرى فهي األنشـــطة اليت تنفذ قرب اية مشـــروع االســـتقصاء واليت تستخدم احلواسيـب يف 

مكاتب نظيفة مبقر االستقصاء واليت تكون عمومًا حتت سيطرة حمللي البيانات ومربجمي احلواسيـب.
وهــــذه الرؤيــــة احلصرية إلدارة بيانات االســــتقصاء آخذة يف التغري. وتــــدل التجربة من   - ٢
العقدين املاضيـني على أن إدارة البيانات ميكن بل وينبغي أن تؤدي دورًا حامسًا بداية باملراحل األوىل من 
جهد االستقصاء. كذلك أصبح من الواضح أن إدارة البيانات ال تنتهي بنشر التقارير اإلحصائية األوىل.

وأوضـــح دليل علـــى فعالية جهـــود إدارة البيانات قبل مراحل التحليـــل هو ما أورده   - ٣
البنك الدويل يف دراسة قياس مستويات املعيشة واالستقصاءات األخرى اليت جنحت يف إدماج ضوابط 

٢٨٣
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اجلودة القائمة على احلاس���وب مع العمليات امليدانية لالس���تقصاء. بل إن���ه عندما ال تنفذ عمليات قيد 
البيان���ات كج���زء من العمل امليداين، فإنه ينبغي ملديري البيانات أن يش���اركوا يف تصميم االس���تبيانات 
لضمان التسليم السليم للوحدات اإلحصائية اليت تراعى يف االستقصاء وحتديدها، وأن تكون تعليمات 
التج���اوز للقائمني باملقابالت صرحية وصحيحة، وأن تدرج حاالت التكرار املتعمد يف هناية املطاف يف 

االستبيانات اليت ميكن استخدامها فيما بعد يف تنفيذ ضوابط فّعالة للتساوق.
ويف الطرف اآلخر من اخلط الزمين ملش���اريع االس���تقصاء، فقد استعيض عن فكرة أن   - 4
املنتج النهائي املتوقع من االس���تقصاء هو منش���ور مطبوع، مع جمموعة من اجلداول اإلحصائية، مبفهوم 
قاعدة البيانات اليت ال ميكن اس���تخدامها يف الوكاالت اإلحصائية إلعداد جداول أّولية، فحس���ب بل 
ميك���ن أن حيص���ل عليها أيضًا الباحثون ورامسو السياس���ات واجلمهور عامة. ومل يع���د ينظر إىل التقرير 
املوجز الوصفي لنتائج االس���تقصاء على أنه اخلط���وة األخرية بل على أنه نقطة البداية ملحاوالت حتليلية 

متنوعة قد تدوم لسنوات طويلة بعد إقفال املشروع هنائيًا ورمسيًا وحل فريق االستقصاء.
وي�بدأ هذا الفصل مبناقش���ة للعالقات بني إدارة بيانات االستقصاء وتصميم االستبيان،   - 5
يتبعه استكش���اف للخيارات يف املاضي واحلاضر واملس���تقبل لقيد بيانات االستقصاء ومراجعة البيانات، 
وآثارها على إدارة االستقصاء بصفة عامة. وتوفر الفروع الالحقة مبادئ توجيهية لتحديد معاي�ري مراقبة 
اجلودة وتطور برامج قيد البيانات بالنس���بة لالس���تقصاءات الوطنية لألسر املعيشية املرّكبة، كنهاية نشر 
جمموعات بيانات االس���تقصاء. ويناقش الفرع األخري دور إدارة البيانات كدعم لتنفيذ تصميم عينات 

االستقصاء.

إدارة البيانات وتصميم االستبيانات بـاء - 
تبدأ إدارة بيانات االس���تقصاء بالتزامن مع تصميم االس���تبيان وميكن أن تؤثر إىل حد   - 6
بعيد يف هذا األخري. فينبغي استش���ارة مدير البيانات بش���أن كل مش���روع اس���تبيان رئيسي، ألن لديه 
نظرة حادة بوجه خاص إىل عيوب تعريف وحدات املش���اهدة وأمناط التخطي وما إليها. وهذا الفرع 

يستكشف بعض اجلوانب الشكلية يف االستبيان اليت تستحق االهتمام يف هذه املرحلة.
طبيعة وتعريف الوحدات اإلحصائية اخلاضعة للمشاهدة. جيمع كل استقصاء يف األسر   - 7
املعيشية معلومات عن وحدة إحصائية رئيسية - األسرة املعيشية - وكذلك عن تشكيلة من الوحدات 
املس���اعدة داخل األس���ر املعيش���ية - أش���خاص أو بنود ميزانية أو قطع أراض أو حماصيل أو غري ذلك. 
وينبغي أن يكون االستبيان واضحًا وصرحيًا حول كنه هذه الوحدات، وينبغي أن يكفل أيضًا أن تكون 

كل وحدة فردية خاضعة للمشاهدة معلمة على حنو صحيح مبعرف فريد.
ويظهر تعريف األس���رة املعيش���ية نفس���ها عمومًا على غالف االس���تبيان. وهو يتألف   - 8
أحيانًا من سلس���لة طويلة من األرقام واحلروف اليت متثل املوقع اجلغرايف وإجراءات املعاينة املس���تخدمة 
يف اختيار األسرة املعيشية. واستخدام مجيع هذه الرموز كمعرفات لألسر املعيشية، وإن بدا واضحًا يف 
ذاته، ينبغي أن يقّدر بدقة ألنه قد يكون معوقًا وعرضة للخطأ ومكلفًا )وقد تلزم غالبًا عش���رين خانة 
أو أكثر لتحديد جمرد املئات القليلة من األس���ر املعيش���ية يف العينة(؛ بل إهنا أحيانًا قد ال تضمن التعريف 
الفريد للوحدة كما حيدث على سبيل املثال عندما حتدد الرموز اجلغرافية على صفحة الغالف املسكن 
ولكن ال تراعي حالة األسر املعيشية املتعددة يف املسكن. ومثة بديل أيسر وآمن هو حتديد األسر املعيشية 
عن طريق رقم مسلس���ل بس���يط ميكن أن يكتب باليد أو يطبع على صفحة غالف االس���تبيان، أو حىت 
يطبع سلفًا عن طريق حمل الطباعة. ويصبح التحديد اجلغرايف للموقع واحلالة احلضرية أو الريفية ورموز 
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املعاينة وبقية البيانات على صفحة الغالف نعوتًا مهمة لألس���ر املعيش���ية اليت البد واحلالة هذه أن تدرج 
يف جمموعات بيانات االستقصاء، ولكن ليس بالضرورة ألغراض التعريف. ومن احللول التوفيقية اجليدة 
بني هذين النقيضني )وضع قائمة جبميع رموز املعاينة بالتفصيل ورقم متسلس���ل بس���يط لألسر املعيشية( 
وأن يعطى رقم مسلس���ل من ثالث أو أربع خانات لوحدات املعاينة األّولية (PSUs) املس���تخدمة يف 

االستقصاء مث رقم مسلسل من خانتني لألسر املعيشية يف كل وحدة معاينة أّولية.
وطبيع���ة الوحدات اإلحصائية املس���اعدة تكون غالبًا واضحة )وعلى س���بيل املثال أن   - 9
أفراد األسر املعيشية أشخاص فرادى(، لكن اللبس قد يظهر عندما يكون ما ي�بدو وحدة فردية هو يف 
الواقع مضاعفة وحدات من نوع خمتلف. وهذا قد حيدث على سبيل املثال عندما يكون رجل ُطلب إليه 
اإلبالغ عن النشاط األساسي لوظيفته يقوم بأنشطة متعددة متساوية األمهية يف وقت واحد أو لديه أكثر 
م���ن عم���ل يف فترة مرجعية معينة. وباملثل ميكن أن حيدث اللبس عندما تلد امرأة وجه إليها س���ؤال عن 
جن���س أو وزن آخ���ر طفل أجنبته وتكون قد ولدت توأمًا ذكرًا أو أنثى بأوزان خمتلفة. ومع ذلك فرغم 
أن هذه احلاالت ميكن بطبيعة احلال تالفيها عن طريق التصميم اجليد لالس���تبيان وعملياته اإلرش���ادية 
فهي تنشأ يف الغالب بطرق غامضة، وهذا هو املجال الذي ميكن فيه للرؤية الثاقبة ملدير البيانات اخلبري 

أن يقّدم مساعدة قيمة إىل متخصص يف هذا املوضوع يف جمال كشفها.
وأيًا كانت طبيعة الوحدات املساعدة داخل األسر املعيشية فإهنا ينبغي دائمًا أن تكون   - 10
معرفة تعريفًا فريدًا. وهذا ميكن أن حيدث عن طريق رموز عددية ختصص مبعرفة القائم باملقابلة، ولكن 

من األفضل عمومًا أن تكون هذه املحددات مطبوعة سلفًا يف االستبيان كلما كان ذلك ممكنًا.
الوفرة املبيتة. ميكن أن يعترب تصميم االستبيان إدراج الوفرة املتعمدة، بقصد اكتشاف   - 11

أخطاء القائم باملقابلة أو أخطاء قيد البيانات. وأكثر األمثلة شيوعًا على ذلك هي:
إضافة خط أساس���ي س���فلي يش���مل “املجاميع” حت���ت األعمدة اليت حتت���وي على مبالغ   •
نقدية. وتوليد هذه املجاميع قد يكون يف كثري من املجاالت مهمة القائم باملقابلة، ولكن 
ح���ىت عندم���ا ال يكون األمر كذلك، فإن إدراجها يصبح مناس���بًا ألهنا طريقة فّعالة للغاية 
)وغالب���ًا تكون هي الطريقة الوحيدة( لكش���ف أخطاء قيد البيان���ات أو إغفاهلا. والواقع 
أن���ه ميك���ن إضافة املجاميع م���ن أجل أغراض ضمان اجلودة يف أس���فل أي عمود عددي، 
حىت عندما ال ميثل جمموع األرقام قياس���ًا مفيدًا للمقدار )وعلى س���بيل املثال ميكن إضافة 
جمموع يف أسفل العمود املحتوى على الكميات )وليس املبالغ النقدية( ملواد غذائية خمتلفة 
أش���تريت، حىت وإن كان ذلك يعين إضافة أعداد متجانس���ة، كالكيلوغرامات من اخلبز 
والكيلوغرام���ات من البطاطا )أو حىت اللترات من احللي����ب(. وترد أدناه تفاصيل أخرى 

هلذه النقطة ملناقشة املراجعات الطباعية.
وإضافة رقم اختبار إىل رموز بعض املتغريات اهلامة )مثل مهنة الشخص أو نشاطه أو طبيعة   •
اس���تهالك البن���د(. ورق���م االختبار هو رقم أو حرف  ميكن أن خيص���م من بقية األرقام يف 
الرمز عن طريق عمليات حسابية تؤدى وقت قيد البيانات. ومن خوارزميات رقم االختبار 
الش���ائعة م���ا يلي: ضرب آخر رق���م يف الرمز يف 2، وضرب الرقم الث���اين من اآلخر يف 3 
وهكذا )وإذا كان الرمز أطول من س���تة أرقام يكرر هذا التتابع ومضاعفات 2 و 3 و 4 
و 5 و 6 و 7(، وتضاف النتائج. ورقم االختبار هو الفرق بني هذه اجلملة وأقرب أعلى 
مضاعف 11 )وميثل الرقم 10 باحلرف K(. وتكون خوارزميات رقم االختبار حبيث أن 

أخطاء التمي�يز األكثر شيوعًا، مثل تبديل األرقام أو حذفها، تنتج رقم االختبار اخلاطئ.
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االستراتيجيات العملية لقيد البيانات ومراجعة البيانات جيم - 
ال ت�زال استقصاءات كثرية لألس���ر املعيشية تعترب قيد البيانات ومراجعتها أنشطة جترى   - 12
يف املواقع املركزية، بعد أن يكون االستقصاء ق�د ُأجري ميدانيًا، بينما تنفذ استقصاءات أخرى بالفعل 
مفهوم دمج قيد البيانات يف العمليات امليدانية. ويف املستقبل القري�ب قد تتطور الفكرة إىل تطبيق إجراء 
مقابالت مبس���اعدة احلاس���وب. ويناقش هذا الفرع اآلثار التنظيمية ملختلف االس���تراتيجيات واملالمح 

العامة واملحددة للربامج احلاسوبية لقيد البيانات ومراجعتها املعدة لكل بديل.
قيد البيانات مركزيًا. كان قيد البيانات مركزيًا هو اخليار الوحيد املعروف قبل ظهور   - 13
احلواسي�ب الصغرية، وهو ال يزال جيرى إىل اليوم يف كثري من االستقصاءات. ويعترب قيد البيانات عملية 
صناعية، جترى يف ورشات قيد البيانات املركزية بعد هناية املقابالت. واهلدف من هذه العملية هو حتويل 
املواد اخلام )املعلومات عن االس���تبيانات الورقية( إىل منتج وس���يط )امللفات اآللية القابلة للقراءة( حيتاج 
إىل تنقي���ح آخ���ر )من خالل برام���ج املراجعة والعمليات الكتابية( حبيث ميكن احلصول على ما يس���مى 

بقاعدة املعلومات النظيفة كمنتج هنائي.
وخ���الل املرحلة األّولية من قي���د البيانات تكون األولويات هي الس���رعة وضمان أن   - 14
تعكس املعلومات بامللفات بشكل متقن املعلومات اليت مجعت يف االستبيانات. والواقع أنه ال ينتظر من 
مشغلي قيد البيانات أن “يفكروا” فيما يقومون بعمله، بل ينقلون بأمانة البيانات املعطاة هلم. وأحيانًا 

تقّدم االستبيانات للقيد املزدوج للبيانات ، للتأكد من أن ذلك مت بطريقة صحيحة.
وحىت أواسط السبعينات كان قيد البيانات يتم بآالت متخصصة ذات قدرات حمدودة   - 15
للغاي���ة. ولئ���ن كانت هذه العملية تتم يف الوق���ت الراهن كلها تقري�بًا باحلواس���ي�ب الصغرية اليت ميكن 
برجمته���ا باختب���ارات ملراقب���ة اجلودة، فنادرًا ما ُيلج���أ إىل هذه القدرة عمليًا. واالعتقاد الس���ائد هو أنه 
ال ينبغي أن تدخل يف عملية قيد البيانات ضوابط ملراقبة اجلودة، ألن املشغلني ال يكونون مدربني على 
اختاذ القرارات بالنسبة ملا يفعلونه إذا وجد خطأ. وإىل جانب ذلك فكشف األخطاء ومعاجلتها ي�بطئان 
عملي���ة قيد البيانات. وتعترب هذه املدرس���ة الفكري���ة أن عملية ضبط مراقبة اجلودة ينبغي أن تقتصر على 

عملية التحليل.
قيـــد البيانات يف امليدان. وبداية من أواس���ط الثمانينات ع���رف إدماج ضوابط اجلودة   - 16
القائمة على احلاس���وب يف العمليات امليدانية على أنه أحد س���بل حتس���ني جودة اس���تقصاءات األس���ر 
املعيشية وحسن توقيتها. ووضعت هذه األفكار يف البداية استقصاءات لدراسة قياس مستويات املعيشة 
اليت أجراها البنك الدويل وطبقت بعد ذلك على خمتلف اس���تقصاءات األس���ر املعيشية املرّكبة األخرى. 
ومبوجب هذه االس���تراتيجية يطبق قيد البيانات وضوابط اتس���اقها على أس���اس لكل أسرة معيشية على 
ح���دة كج���زء من العملي���ات امليدانية حبيث ميكن تصوي�ب األخطاء وعدم االتس���اق ع���ن طريق إعادة 

الزيارات إىل األسر املعيشية يف هناية املطاف.
وأهم ميزة مباش���رة هلذا اإلدماج هي أنه حيس���ن كثريًا من جودة املعلومات ألنه يتيح   - 17
تصوي�ب األخطاء وأوجه عدم االتساق والقائمون بالزيارات موجودون يف امليدان بداًل من “التنظيف” 
يف املكتب فيما بعد. وإىل جانب أن عمليات التنظيف يف املكتب مطّولة ومضيعة للوقت فهي يف أفضل 
األحوال تنتج قواعد بيانات متسقة داخليًا ولكنها ال تعكس بالضرورة الواقع املشاهد يف امليدان. وينبع 
عدم اليقني من حش���د القرارات - وهي عمومًا غري موثقة - اليت يتعني اختاذها بعيدًا عن مكان مجع 

البيانات وبعد مجيع البيانات بزمن طويل.
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كذلـــك ميكـــن أن تولد عملية إدماج ضوابـــط اجلودة القائمة على احلاســـوب قواعد    - ١٨
بيانـــات جاهزة للجدولة والتحليل بأســـلوب حســـن التوقيـــت، يتم عمومًا بعد أســـابيع قليلة من اية 
العمليـــات امليدانيـــة. والواقع أنه ميكن إعداد قواعـــد البيانات حىت أثناء إجراء االســـتقصاء، وبذا تتاح 

ملديري االستقصاء القدرة على املراقبة الفّعالة للعمليات امليدانية.
ومثـــة ميزة أخرى غري مباشـــرة لإلدمـــاج هي أنه يعزز تطبيـــق معايـري موحدة بني كل   - ١٩
القائمني باملقابالت وطوال فترة مجع البيانات بأكملها، وهو هدف يصعب بلوغه عمليًا بطرق اإلدماج 

املسبق. والواقع أن احلاسوب أصبح مساعدًا للمشرفني على االستقصاء ال خيطئ وال يكل.
كذلك فإن إلدماج ضوابط اجلودة القائمة على احلاســـوب يف العمليات امليدانية آثارًا   - ٢٠
خمتلفـــة على تنظيم االســـتقصاء، أمهها أنه يتطلب موظفني ميدانيـني ينظمـــون إىل أفرقة. ويرأس الفريق 
امليداين عادة مشـــرف ويضم الفريق مشـــغل قيد بيانات باإلضافة إىل ما بني اثنني وأربعة من القائمني 

باملقابالت.
ويتوقـــف تنظيم العمليات امليدانيـــة على اخليارات التكنولوجية املتاحة. وأكثر خيارين   - ٢١

استخدامًا مها احلواسيـب املكتبية واحلواسيـب املحمولة ويشمالن اخلطوات التالية:
يعمل مشغل قيد البيانات باحلاسوب املكتيب يف مكان ثابت (يكون عمومًا مكتبًا إقليميًا   •
للوكالة اإلحصائية) وينظم العمل امليداين حبيث يقوم بقية أفراد الفريق بزيارات لكل موقع 
استقصاء (يكون عمومًا وحدة معاينة أّولية) مرتني على األقل، كي يتاح للمشغل الوقت 
الـــالزم لقيـــد البيانات والتحقق من تســـاوقها فيما بني الزيارات. وخـــالل الزيارة الثانية 
والزيارات الالحقة يعيد القائمون باملقابالت توجيه األســـئلة اليت يكتشف فيها أخطاء أو 

نقص أو عدم تساوق عن طريق برنامج قيد البيانات.
يعمل مشـــغل قيد البيانات حباســـوب حممول وينضم إىل باقي الفريق يف زياراته إىل مواقع   •
االســـتقصاء. ويـبقى الفريق بأكمله يف املوقع إىل أن يتم قيد مجيع البيانات ويشـــهد على 

كماهلا وصحتها عن طريق برنامج قيد البيانات.
وللخيارين متطلبات خارجية يتعني على خمططي ومديري االســـتقصاء دراستها بدقة.   - ٢٢
وأحـــد هذه املتطلبات يشـــمل ضمان مصدر دائم للكهرباء للحواســـيـب، وهي قضيـــة يف البلدان غري 
املكهربة جيدًا. وإذا اســـتخدمت احلواســـيـب املكتبية يف مواقع ثابتة، فهذا ميكن أن حيتاج إىل تركيـب 
مولـــدات وضمان توافـــر الوقود للمولدات بصفة دائمة. وإذا اســـتخدمت بدًال من ذلك احلواســـيـب 

املحمولة املتنقلة فإن هذا يقتضي استخدام بطاريات مشسية حممولة.
وهنـــاك فرق واضح ولكنه مهم بني االســـتراتيجيتني وهو أنـــه إذا أريد إدماج ضوابط   - ٢٣
جـــودة قائمـــة على احلاســـوب يف العمل امليداين، فإن برنامج قيد ومراجعـــة البيانات حيتاج إىل اإلعداد 
وإزالة العلل قبل بدء االســـتقصاء. وهذا، إىل جانب قيد البيانات املركزي، مناســـب أيضًا (حبيث ميكن 

أن يستمر قيد البيانات بالتوازي مع العمليات امليدانية) ولكنه ليس ضروريًا بشكل مطلق.
املقابالت بال ورق. أصبح استخدام احلواسيـب املحمولة باليد ختلصًا من االستبيانات   - ٢٤
الورقيـــة متامًا أمرًا مرغوبًا للغاية بســـبب مزايا أمتتة أجـــزاء معينة من املقابالت، مثل تعليمات التخطي. 
ومـــع ذلـــك فرغم توافر هذه التكنولوجيا لقرابة عشـــرين عامًا مل يتم إال القليل جدًا للتطبيق اجلاد هلذه 
االســـتراتيجية على اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية املرّكبة يف البلدان النامية. والواقع أنه حىت يف أكثر 
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الوكاالت اإلحصائية الوطنية تقّدمًا اقتصر االس���تجواب غري الورقي حىت اآلن على ممارس���ات بس���يطة 
نسبيًا، مثل استقصاءات العمالة ومجع األسعار ملؤشر سعر املستهلك.

وهناك س���بب حمتمل لذلك هو أنه على الرغم من أن االس���تجواب غري الورقي ميسر   - 25
للمقابالت اليت تلي تدفقًا خطيًا، له بداية وهناية، فالكثري من استقصاءات األسر املعيشية اليت جترى يف 
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية قد يتطلب بداًل من ذلك إجراء زيارات متعددة 
لكل أس���رة معيش���ية وإجراء مقابالت منفصلة مع كل فرد يف األس���رة املعيشية أو إجراءات أخرى أقل 

صرامة يف اهليكلة.
ورغ���م ع���دم وجود خربة جتري�بية حقيقية، فإنه ميكن إب���داء بعض املالحظات على ما   - 26

يتعني أن يؤخذ يف االعتبار عند تصميم وتنفيذ استبيان غري ورقي:
يتألف الس���طح البيين لربنامج قيد البيانات، يف بعض احلاالت، من سلس���لة من األس���ئلة   •
تظهر تباعًا على شاشة احلاسوب، ولكن يف حاالت أخرى يتعني نسخ هيكل االستبيانات 
الورقية وصورهتا املرئية لبيان الكثري من ميادين قيد البيانات يف وقت واحد. وهذا ي�بدو ذا 
أمهية خاصة يف الوحدات املتكررة عن اإلنفاق واالس���تهالك، حيث حيتاج القائم باملقابلة 
إىل أن “يرى” بنودًا كثرية لالستهالك يف آن واحد. كذلك جيب أن يتيح السطح البيين 
إمكانية تعليم األس���ئلة يف حاالت الشك، كما ينبغي أن ي�يسر العودة إىل األسرة املعيشية 

إلجراء مقابلة ثانية دون تكرار مجيع األسئلة.
ويف العادة تس���تغرق عملية تصميم االستبيان شهورًا طويلة من العمل ويشترك فيها كثري   •
م���ن األش���خاص املختلفني )متخصصون يف املوضوع، وممارس���ون لالس���تقصاء، وما إىل 
ذلك(. ويف االستبيان الورقي تتم العملية بإعداد وتوزيع ومناقشة وجتري�ب “أجيال” من 
االستبيان إىل أن يتم التوصل إىل نص هنائي متفق عليه. وما زالت اخلطوات املكافئة لشئ 

مل يظهر على الورق حتتاج إىل حتديد.
وحيت���اج تدري����ب القائم باملقابلة إىل إعادة تصميم حس���ب التكنولوجي���ا اجلديدة. وحنن   •
نعرف كيف ندرب القائمني باملقابالت على إدارة استبيان ورقي )دورات نظرية وحماكاة 
ومقابالت ومهية وأدلة تدري�ب، وما إىل ذلك( ولكن مل يتم إال القليل من العمل لتطوير 

تقنيات متكافئة من أجل استقصاء بال ورق.
وأخ���ريًا، يتعني إعداد طرائق فّعالة لالش���راف. وقد اس���تحدثت جمموعة كبرية وثرية من   •
اإلج���راءات )التفتيش املرئي على االس���تبيانات، ومراقب���ة املقابالت، وما إىل ذلك(، على 
م���دى أكث���ر من نصف قرن بغرض التحقق من العمل الذي جيريه القائمون باملقابالت يف 
امليدان. وجرى تفصيل كل ذلك حول مفهوم االس���تبيان الورقي ويتعني إعادة هندس���ته 
إلج���راء املقابالت بال ورق. وم���ن املرجح جدًا أن تتيح التكنولوجيات اجلديدة خيارات 
خمتلفة متامًا - ورمبا أقوى كثريًا - لإلش���راف الفّعال؛ وعلى س���بيل املثال فقد أصبحت 
يف معظم احلواس���ي�ب املحمولة قدرات للتس���جيل الصويت ميكن استخدامها يف التسجيل 
التلقائ���ي لألج���زاء العش���وائية من املقابلة إىل جان���ب ملفات البيان���ات. وبإضافة قدرات 
النظ���ام العامل���ي لتعي�ني املواق���ع (GPS) قد يصبح م���ن املمكن التس���جيل التلقائي لوقت 
وم���كان املقابالت. وهنا أيضًا فإنه ال يزال من املتعني حتديد التفاصيل، واختبارها ميدانيًا 

وإدماجها يف املخطط العام للعمل امليداين يف االستقصاء.
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معايـري مراقبة اجلودة دال - 
بغض النظر عن االس���تراتيجية اليت ختتار ملراقبة اجلودة فإن البيانات عن االس���تبيانات   - 27
يتعني أن تتعرض خلمسة أنواع من املراجعات: مراجعات النطاق، واملراجعات مقابل بيانات مرجعية، 
ومراجع���ات التخط���ي، ومراجعات التس���اوق، واملراجعات الطباعية. وحنن هنا نس���تعرض طبيعة هذه 

املراجعات والطريقة اليت ميكن هبا تنفيذها يف شىت ظروف التشغيل.
واملقصود مبراجعات النطاق هو ضمان أال يتضمن كل متغري يف االستقصاء إال البيانات   - 28
ال���يت تدخ���ل يف جمال حمدود من القيم الصاحلة. فاملتغريات القطعي���ة ميكن أن تكون هلا قيمة واحدة فقط 
حمددة مسبقًا على االستبيان )وعلى سبيل املثال فنوع اجلنس ال ميكن أن يرمز له إال بالرقم “1” للذكور 
و “2” لإلن���اث(؛ وينبغ���ي أن تتضمن املتغريات الزمنية تواريخ صاحل���ة، وأن تبقى املتغريات الرقمية يف 

نطاق القيم الدنيا والقصوى املقررة )مثل من صفر إىل 95 سنة بالنسبة للعمر(.
وحتدث حالة خاصة ملراجعة النطاق حني ميكن مراجعة البيانات من ميدانني، أو أكثر   - 29

وثيقي الصلة، مقابل جداول مرجعية خارجية. وتشمل بعض احلاالت املشتركة ما يلي:
تســـاوق البيانـــات األنثروبومترية. ويف ه���ذه احلالة تراجع القيم املس���جلة للطول والوزن   •
والعم���ر مقابل اجلداول املرجعية القياس���ية ملنظم���ة الصحة العاملية. وأي قيمة ملؤش���رات 
معيارية )الطول بالنس���بة للعمر، والوزن بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول( اليت تزيد 
ع���ن ثالث���ة احنرافات معيارية عن العرف ينبغي أن تعل���م باعتبارها خطأ حمتماًل كي ميكن 

تكرار القياس.
تساوق بيانات استهالك الغذاء. ويف هذه احلالة تراجع القيم املسجلة لرمز الغذاء والكمية   •

املشتراة واملبالغ املدفوعة، مقابل جدول أسعار الوحدات املحتملة لكل بند على حدة.
ب���ل إنه عندم���ا تقيد البيانات يف مواقع مركزية، يكون من املناس���ب عمومًا كش���ف   - 30
وتصحي���ح أخط���اء النطاق يف املرحل���ة األّولية لقيد البيان���ات، بداًل من تأجيل ه���ذه املراقبة إىل مرحلة 
املراجعة، ألن أخطاء النطاق تأيت غالبًا نتيجة عملية قيد البيانات نفسها ال أخطاء القائم باملقابلة. وعلم 
اخلطأ كالصفرة والومضة على الشاشة ميكن أن ي�بدأ حينما تدخل قيمة خارج النطاق. فإذا كان اخلطأ 
جمرد خطأ طباعي، ميكن أن يصوب مش���غل قيد البيانات اخلطأ على الفور. ومع ذلك ينبغي أن يكون 
من املمكن تداخل العلم إذا كانت القيمة املدخلة متثل ما هو يف االس���تبيان. ففي تلك احلالة ينبغي أن 
يظهر تقرير اخلطأ حبيث يستطيع املوظفون الكتبة تصوي�ب اخلطأ فيما بعد بالتفتيش على االستبيان )أو 
يصححه القائم باملقابلة خالل مقابلة ثانية، إذا كانت البيانات قد أدخلت يف امليدان(. ويف غضون ذلك 

ميكن ختزين بند البيانات املشتبه به يف قالب خاص يسجل حالته املشكوك فيها.
مراجعـــات التخطي. ه���ذه املراجعات تتحقق مما إذا كانت أمن���اط التخطي قد اتبعت   - 31
على حنو س���ليم. وعلى س���بيل املثال فاملراجعة البس���يطة تتحقق من أن األسئلة اليت ال توجه إال ألطفال 
املدارس ال تسجل لطفل أجاب بالنفي على سؤال أّويل عند القيد يف املدرسة. أما املراجعة األكثر تعقيدًا 
فهي تتحقق من أن الوحدات األّولية الصحيحة لالس���تبيان قد ُملئت بالنس���بة لكل مس���تجي�ب. ورهنًا 
بالعمر أو اجلنس يفترض أن كل عضو يف األسرة املعيشية أجاب )أو ختطى( أجزاء معينة يف االستبيان. 
وعلى س���بيل املثال فاألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس س���نوات ينبغي قياس���هم يف القسم اخلاص 
باألنثروبومترية، ولكن األسئلة عن املهنة ال توجه إليهم. وميكن إدراج النساء يف الفئة العمرية من 15 

إىل 45 عامًا يف القسم اخلاص باخلصوبة ولكن ال يدرج فيه الرجال.
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ويف وقت ما يف املس���تقبل قد تصبح املقابالت )غري الورقية( مبس���اعدة احلاس���وب يف   - 32
االس���تبيانات يف البلدان النامية مقابالت رائعة. وعندها قد ميكن التحكم يف خمطط التخطي عن طريق 
برنامج قيد البيانات نفسه، أو على األقل يف بعض احلاالت. ومع ذلك ففي التجهيزات العملية األخرى 
)حتديد مواقع قيد البيانات املركزية وقيد البيانات يف امليدان( ينبغي أال يتبع برنامج قيد البيانات بالفعل 
أمناط التخطي من تلقاء نفس���ه. وعلى س���بيل املثال إذا كانت اإلجابة املدخلة على الس���ؤال، هل أنت 
مقيد يف املدرسة؟ بالنفي ينبغي أال تقّدم إىل مشغل قيد البيانات، البيانات اليت تدخل فيها البيانات عن 
نوع املدرس���ة والفصل الدراس���ي باملدرس���ة وما إىل ذلك. فإذا كانت هناك إجابات مسجلة بالفعل يف 
االس���تبيان ميكن حينئذ إدخاهلا وس���يعلم برنامج ختطيًا غري صحيح. وميكن للمشرف أو القائم باملقابلة 
)أو موظف كتايب للمراجعة املركزية( أن حيدد طبيعة اخلطأ يف وقت الحق. ورمبا كانت اإلجابة بالنفي 
مفترض���ًا أن تك���ون باإلجياب. ف���إذا كان برنامج قيد البيانات قد ختطى تلقائي���ًا احلقول التالية ما كان 

للخطأ أن يكتشف أو يعاجل.
مراجعات التســـاوق. تتحق هذه املراجعات من توافق القيم من أحد األسئلة مع القيم   - 33
من سؤال آخر. وحتدث مراجعة بسيطة حني تكون القيمتان من وحدة إحصائية واحدة، وعلى سبيل 
املثال تاريخ امليالد والعمر بالنس���بة ألي فرد معني. وتش���مل مراجعات التس���اوق األكثر تعقيدًا مقارنة 

معلومات من وحدتني خمتلفتني أو أكثر من وحدات املشاهدة.
وال يوج���د حد طبيعي مف���روض على عدد مراجعات التس���اوق. والنصوص املكتوبة   - 34
جيدًا لربنامج قيد البيانات بالنس���بة إىل اس���تقصاء األسر املعيش���ية املرّكبة. قد تتضمن عدة مئات منها. 
وبصف���ة عامة فكلما زاد ع���دد املراجعات املحددة، ارتفعت جودة التجهي���ز النهائي للبيانات. غري أنه 
بالنظر إىل أن الوقت املتاح لكتابة برامج قيد البيانات ومراجعة البيانات يكون دائمًا حمدودًا )وعادة يف 
حدود ش���هرين( فاألمر يقتضي اخلربة واحلكم الس���ديد لتقرير ما ينبغي إدراجه بدقة. وقد أثبتت بعض 
مراجعات التس���اوق املطبقة يف معظم اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية فّعاليتها بوجه خاص ومن مث فقد 

أصبحت نوعًا من املعاي�ري الواقعية. وهذه تشمل:
التســـاوق الدميغرايف لألســـرة املعيشية. إن التس���اوق بني األعمار ونوع اجلنس لكل أفراد   •
األسرة املعيشية يراجع من ناحية عالقات القرابة. وعلى سبيل املثال ينبغي أن يكون عمر 
األبوي���ن )لنق���ل( 15 عامًا على األقل أكرب من أبنائهم والزوج ينبغي أن يكون من جنس 

خمالف، وما إىل ذلك.
تســـاوق املهـــن. ينبغي أن يتوافق وجود أو عدم وجود أج���زاء معينة، مع املهن املعلنة من   •
أفراد األس���رة املعيشية فرادى. وعلى س���بيل املثال ال جيوز أن يوجد قسم للفالحة إال إذا 
كان بعض أفراد األسرة املعيشية مبّلغًا أنه من الفالحني يف اجلزء اخلاص بالعمل، وعندها 

فقط.
تســـاوق العمر واخلصائص الفردية األخرى. من املمكن التأكد من أن عمر كل ش���خص   •
متفق واخلصائص الشخصية مثل احلالة االجتماعية والعالقة برب األسرة املعيشية ودرجة 
التعلي���م الراهنة )بالنس���بة لألطف���ال املوجودين يف املدارس حالي���ًا( أو آخر درجة تعليمية 
ُحصل عليها )ملن تس���ربوا من التعليم(. وعلى سبيل املثال فالطفل الذي عمره 8 سنوات 

ينبغي أال يكون يف صف أعلى من الصف الثالث.
اإلنفـــاق. يف ه���ذه احلالة ميكن إج���راء مراجعات عدة خمتلفة التس���اوق. فال ينبغي إال يف   •
األس���رة املعيش���ية اليت يدل سجل أو أكثر من الس���جالت الفردية على أن الطفل مواظب 
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على الدراس���ة، أن تكون هناك أرقام إجيابية يف س���جل استهالك األسرة املعيشية من بنود 
كالكتب املدرس���ية أو مصاريف الدراس���ة. وباملثل ال ينبغي إال لألسر املعيشية اليت لديها 

خدمات كهربائية أن تبلغ عن إنفاق على الكهرباء.
جماميـــع املراقبـــة. كما ذكرنا من قبل فإن إضافة جمم���وع مراقبة حيثما أمكن إضافة قائمة   •
باألرقام هي مبدأ أساس���ي لتصميم استبيان صحي. فينبغي لربنامج قيد البيانات أن يتأكد 

من أن جمموع املراقبة يساوي جمموع األعضاء فرادى.
مراجعـــات الطباعة. كانت مراجعات أخطاء الطباعة يف الس���نوات األوىل من معاجلة   - 35
بيانات االستقصاء هي مراقبة النوعية الوحيدة تقري�بًا اليت جترى وقت قيد البيانات. وكان ذلك يتحقق 
عمومًا ببس���اطة بإدخال كل استبيان مرتني مبعرفة مش���غلني خمتلفني. ونادرًا ما يستخدم يف هذه األيام 
ما يس���مى بإجراءات احلجب املزدوج، على أس���اس أن ضوابط التس���اوق األخرى املمكنة اآلن جتعل 
ذل���ك عم���اًل زائدًا. ومع هذا فقد يكون ذلك يف بع���ض احلاالت من األماين الطي�بة ال من االفتراضات 

اجلامدة.
ويتأل���ف أحد األخطاء الطباعية من نقل أماكن األرقام )مثل إدخال رقم “14” بداًل   - 36
من “41” يف أي مدخل عددي. واخلطأ من هذا القبيل يف العمر ميكن اكتشافه مبراجعات التساوق مع 
احلالة االجتماعية أو العالقات األسرية. وعلى سبيل املثال فاالستبيان من شخص متزوج أو مطلق بالغ 
عمره 41 عامًا أدخل عمره باخلطأ على أنه 14 عامًا سيظهر بعلم خطأ يف املراجعة بعمر مقابل احلالة 
االجتماعية. ومع ذلك فاخلطأ نفس���ه يف اإلنفاق الش���هري على اللحوم ميكن أن مير دون أن يكتش���ف 

ألن مبلغ 14 دوالرًا أو 41 دوالرًا ميكن أن يكون مبلغًا سليمًا.
وه���ذا يؤك���د أمهي���ة إدراج توقعات إدارة البيان���ات يف مرحلة تصميم االس���تبيان من   - 37
االستقصاء. وضبط املجاميع مثاًل ميكن أن يقلل كثريًا األخطاء الطباعية، ألن الطلب من القائم باملقابلة 
أن يضيف أرقامًا باستخدام حاسب اجلي�ب هو صنو إدخاهلا بإجراءات بيانات حبجب مزدوج. وباملثل 
ميكن اس���تخدام مراجعة األرقام هلذا الغرض يف بعض املتغريات اهلامة. كما أن من املمكن تنفيذ طرائق 
احلجب احلقيقي املزدوج إلدخال بيانات بعض أجزاء االستبيان، ولكن القيام بذلك بالنسبة لالستبيان 
كله ال ضرورة له وال هو عملي - ألسباب عدة من بينها أن استراتيجيات قيد البيانات العصرية تستند 

عمومًا إىل عمل مشغل إدخال بيانات واحد وليس مشغلني خمتلفني اثنني.

وضع برنامج قيد البيانات هاء - 
إن وضع برنامج جيد لقيد ومراجعة بيانات االستقصاء هو تقنية وحرفة. ويناقش هذا   - 38
الف���رع بعض مناهج وضع الربامج املتاحة اليوم لتيس���ري اجلوانب التقني���ة للعملية وبعض القضايا الدقيقة 
املتعلقة بتصميم األس���طح البينية ملش���غلي قيد البيانات واملس���تخدمني يف املس���تقبل ملجموعات بيانات 

االستقصاء.
مناهـــج اإلعـــداد. هناك مناه���ج كثرية متاحة يف الس���وق لوضع برامج قي���د البيانات   - 39
ومراجعتها، ولكن القليل منها هو املكيف بوجه خاص ملتطلبات إدارة البيانات يف اس���تقصاءات األسر 
املعيش���ية املرّكبة. وقد الحظ اس���تعراض للبنك الدويل أجراه يف أواس���ط التسعينات يف ذلك الوقت أن 
منهاج���ني قائم���ني على الربنام���ج DOS مالئمان: مها الربنام���ج املعد داخليًا بالبن���ك الدويل ملجموعة 
دراس���ة قياس مس���تويات املعيشة (LSMS) وبرنامج نظام معاجلة احلواس���ي�ب الصغرية املتكامل لتعداد 
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الســـكان الذي أعده مكتب الواليات املتحدة (IMPS). واملنهاجان ســـارا قّدمًا منذ االستعراض الذي 
أجري استجابة لبيئات نظام األجهزة املتغرية والتشغيل. فالنظام IMPS قد حل حمله نظام معاجلة تعداد 
الســـكان واالستقصاءات (CSPro)، وهو تطبيق على أســـاس برنامج نوافذ (Windows) الذي يوفر 
بعـــض مقدرات جدولـــة يف الوقت الذي خيدم فيه دوره األّويل بوصفه بيئـــة لوضع برامج قيد البيانات 
ومراجعتها. والدراســـة LSMS تطورت لتصبح LSD-2000 والتطبيق القائم على نظام Excel الذي 

يسعى إىل تطوير استبيان االستقصاء وبرنامج قيد البيانات يف آن واحد.
والنظامـــان CSPro و LSD-2000 (أو أســـالفهما) أثبتـــا قدرمـــا على دعم إعداد   - ٤٠
برامج فّعالة لقيد البيانات ومراجعتها الســـتقصاءات األســـر املعيشـــية الوطنية املرّكبة، يف بلدان كثرية. 
وهذان املنهاجان يسهل احلصول عليهما واستخدامهما. فكل مربمج تقريـبًا - والواقع أن كل شخص 
تقريـبًا لديه إملام أساسي باحلواسيـب - ميكن أن ينتظر منه احلصول خالل أسبوعني على القدرة التقنية 

الالزمة الستهالل برنامج عمل لقيد البيانات.
مبادئ التصميم. ولألسف فمناهج اإلعداد ال تستطيع تقدمي املشورة للمربجمني بشأن   - ٤١
احتياجات برنامج قيد البيانات الذي يعد. بل إنه قد يقال إن املناهج الصديقة للمســـتخدم ختاطر بأن 
جتعـــل إعـــداد برامج قيد البيانات غري مالئمة أمرًا يســـريًا للغاية. فاخللط بني اإلملـــام الكامل باألدوات 
وحرفة االســـتخدام اجليد لألدوات خطأ ينبغي أن يتجنبه مديرو االســـتقصاءات بأن يدرجوا املجربني 
اخلرباء واملتخصصني يف املوضوع يف عملية وضع برامج قيد بيانات االســـتقصاء ومراجعتها. وميكن أن 

تفيد يف هذا الصدد بعض املبادئ التوجيهية العملية من قبيل:
تصميم شاشة قيد البيانات. ينبغي أن تشبه شاشات قيد البيانات بقدر اإلمكان الصفحات   •
املناظرة هلا من االستبيان، ولكن هذه القاعدة هلا استثناءات كثرية. وعلى سبيل املثال فإذا 
كان االستبيان يقّدم أسئلة شخصية على هيئة مصفوفة (باألسئلة يف صفوف وأفراد األسرة 
املعيشية يف أعمدة أو العكس بالعكس)، ويفضل عمومًا إعداد شاشة قيد بيانات منفصلة 
لكل شخص بدًال من استنساخ الشبكة الورقية على شاشة احلاسوب. ومن أسباب عدم 
استنســـاخ الشبكة كلها على شاشة احلاســـوب أن عدد املستجيـبـني متغري. وهناك سبب 

أقوى هو أن الوحدات اإلحصائية املشاهدة ألشخاص وليست ألسر معيشية.
التميـيز بني احلاالت املستحيلة واحلاالت غري املرجحة. ينبغي بطبيعة احلال أن ُيعلم برامج   •
قيد البيانات بصفة أخطاء أي حاالت متثل اســـتحاالت منطقية أو طبيعية (مثل أن تكون 
فتاة أكرب ســـنًا من أمها)، ولكنه ينبغي أن يتفاعل أيضًا مع احلاالت اليت ليست مستحيلة 
طبيعيًا ولكن غري مرجحة (مثل أن تكون فتاة أقل مبقدار ١٥ ســـنه من أمها). فاملثايل أن 
يقدر برنامج قيد البيانات شـــدة اخلطأ ويتفاعل بشـــكل خمتلف حسب خطورته بقدر ما 
أن املشـــرف البشـــري يفعل إذا كان يفتش بشريًا يف االســـتبيان. وهذا النوع من الربجمة 
”الذكية“ مهم بشـــكل خاص حني يدمج قيد البيانات يف العمليات امليدانية. ولألســـف 
فبعض الربامج ال تبذل من اجلهد ما يكفي هلذه املسألة. والعالمة الكاشفة هي امليل دائمًا 
إىل حتديـــد املدى األعلـــى للمتغريات الكمية باعتباره ”٩٩٩ ...“ (بعدد من التســـعات 
بقدر ما يكون جمال قيد البيانات طويًال). والضرر يف هذه املمارسة واضح: فمجاالت قيد 
البيانـــات ينبغـــي بطبيعة احلال أن تكون طويلة مبا يكفي إلدخال حىت أكرب القيم املمكنة، 
ولكن ينبغي أن تكون النطاقات العليا صغرية مبا يكفي لتعليم القيم غري املرجحة باعتبارها 

حدودًا خارجية ممكنة.
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لغة إبالغ األخطاء. ميكن لبعض معاي�ري مراقبة اجلودة املدرجة يف برنامج قيد البيانات أن   •
تبلغ عن أخطاء اكتش���فت بوسائل بسيطة نسبيًا إما أن تكون واضحة بذاهتا وإما تتطلب 
تدري�بًا بسيطًا كي تكون مفهمومة. وعلى سبيل املثال فربنامج قيد البيانات LSMS ي�بلغ 
عن أخطاء مراجعة النطاق بإصدار أسهم متقطعة االضاءة تشري إىل أعلى “↑↑↑” أو إىل 
أس���فل “↓↓↓” مع القيمة اخلاطئة، حس���ب ما إذا كانت تعترب منخفضة جدًا أو مرتفعة 
جدًا. ومع هذا فأكثر ضوابط االتساق تعقيدًا تتطلب تقريرًا أكثر وضوحًا وأكثر صراحة 
مبراحل. وعلى س���بيل املثال فمراجعة االتس���اق الدميغرايف يف األسر املعيشية ميكن أن تنتج 
يف هناية املطاف نصًا مثل “إنذار: لوس���ي )رمز التعريف 05 فتاة يف التاس���عة من عمرها( 
ال يرجح أن تكون ابنة ماري )رمز التعريف 02، امرأة عمرها 21 سنة(” بشكل مثايل 
على ورقة مطبوعة بداًل من على شاشة احلاسوب فقط. وهذا النوع من الربجمة “الذكية 
واملثقفة” قد يس���تغرق وقتًا أطول مما ي�بدو لبدائل أبس���ط )مثل اس���تخدام رموز اخلطأ( 
ولكنه يوفر س���اعات طويلة من العمل امليداين ومن تدري�ب املوظفني امليداني�ني، كما أنه 

يعفي املربجمني أنفسهم من عبء كتابة دفتر رموز اخلطأ.
الرموز املتغرية. حيتوي أي اس���تقصاء مرّكب لألس���ر املعيشية، بش���كل منطي على مئات   •
املتغريات. واملربجمون املس���ؤولون عن برنامج قيد البيانات حيتاجون إىل الرجوع إليها عن 
طريق الرموز، حس���ب االتفاقيات املحددة ملنهاج اإلعداد املس���تخدم، ومن املهم اختيار 
نظام منطقي وبسيط للترميز هلذا الغرض من بداية عملية إعداد برنامج قيد البيانات، ألن 
هذا ي�يسر االتصال بني أعضاء فريق اإلعداد كذلك فإنه يوفر الوقت يف اخلطوات الالحقة 
من اإلعداد والنشر ملجموعة بيانات االستقصاء. غري أن العثور على نظام ترميز جيد ميكن 
أن يكون أش���ق مما ي�بدو. فقد تبدأ العملية بس���هولة كافية باملتغريات القليلة األوىل اليت هلا 
رموز مثل “العمر”، و “نوع اجلنس”، وما إىل ذلك، ولكن سرعان ما ميكن أن تصبح 
خارج السيطرة، عندما يصبح العثور على رموز نيمونية كافية أكثر صعوبة. واخليار اجليد 
هو اإلش���ارة ببس���اطة إىل الفرع وأرقام األسئلة على االستبيان، دون أي نية جلع�ل الرموز 
واضحة بذاهتا )وعلى س���بيل املث���ال إذا كان “العم�ر” و “نوع اجلنس” مه�ا املتغريان 4 

و 5 يف القسم الواحد ميك�ن ترميزمها “S1Q4” و“S1Q5”، على التوايل(.
أعبـــاء قيود البيانات. حني يدمج قي���د البيانات يف العمليات امليدانية، تكون وحدة العمل   •
الطبيعية لقيد البيانات هي األسرة املعيشية. ويرجع هذا إىل أن مشغل قيد البيانات يف هذه 
الظروف ال يكون لديه إال استبيان واحد أو بضع استبيانات جيريها، وأيضًا ألن ضوابط 
االتساق وإبالغ األخطاء ُتجرى على أساس كل أسرة معيشية على حدة. ويف أي موقع 
قي���د بيان���ات مركزي ميكن أن تكون أعباء العمل كتاًل من 10 إىل 20 أس���رة معيش���ية 
)كمواقع استقصاء أو وحدات معاينة أّولية(. والفكرة هي أن: )أ( الكتلة ينبغي أن تدخل 
مبعرفة مشغل قيد بيانات واحد يف حاسوب واحد يف يومني على األكثر؛ )ب( ينبغي أن 

تكون جمموعة االستبيانات املقابلة سهلة التخزين واالسترجاع يف كل االوقات.

تنظيم ونشر جمموعات بيانات االستقصاء واو - 
جي���ب أن يعكس هي���كل جمموعات بيانات االس���تقصاء طبيعة الوح���دات اإلحصائية   - 42
املشاهدة يف االستقصاء. وبعبارة أخرى البيانات من استقصاء مرّكب لألسر املعيشية ال ميكن أن ختزن 
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وهذا اهليكل )املعروف أيضًا باس���م “امللف املس���توى”( يكون كافيًا إذا كانت كل   - 43
األس���ئلة تش���ري إىل األسرة املعيش���ية باعتبارها وحدة إحصائية، ولكن كما س���بق القول، إن األمر ليس 
كذلك. فبعض األس���ئلة تش���ري إىل وحدات إحصائية مس���اعدة تظهر بأعداد متغرية داخل كل أس���رة 
معيشية، مثل األشخاص واملحاصيل وبنود االستهالك، وما إىل ذلك. وختزين العمر ونوع اجلنس لكل 
فرد يف األس���رة املعيش���ية باعتبارمها متغريين خمتلفني على مستوى األسرة املعيشية يكون مضيعة للوقت 
)ألن عدد املتغريات الالزم يعني حبجم أكرب أس���رة معيش���ية ال مبتوس���ط حجم األسرة املعيشية( ومعوقًا 
إىل حد بعيد يف املرحلة التحليلية )ألن أي مهام بس���يطة مثل احلصول على توزيع للعمر ونوع اجلنس 

ينطوي على مسح مرهق لعدد متغري من أزواج عمر/جنس، يف كل أسرة معيشية(.
واملنهاجان CSPro و LSD-2000 يستخدمان بنية ملف تعاجل على حنو جيد تعقيدات   - 44
تنش���أ من التعام���ل مع وحدات إحصائية خمتلفة كثريًا، بينما يقل���الن متطلبات التخزين ويوصالن بينيًا 

جيدًا بالربامج احلاسوبية اإلحصائية يف املرحلة التحليلية.
وحيتفظ هيكل البيانات بتناظر واحد لواحد بني كل وحدة إحصائية تشاهد والسجالت   - 45
يف ملفات احلاس���وب، باستخدام تس���جيل من نوع خمتلف لكل نوع من الوحدات اإلحصائية. وعلى 
سبيل املثال فإلدارة البيانات املسرودة يف قائمة األسر املعيشية، حيدد نوع من السجالت للمتغريات على 
القائمة، وتناظر البيانات لكل فرد خيزن يف س���جل منفصل لذلك النوع. وباملثل ففي وحدة اس���تهالك 
األغذية يناظر نوع الس���حل البنود الغذائية، وُتخزن البيانات املناظرة لكل بند على حدة يف س���جالت 

منفصلة لذلك النوع.

بالشكل املعروض يف اجلدول خامس عشر - 1 الذي يلي مباشرة، أي كملف مستطيل بسيط بصف 
واحد لكل أسرة معيشية وأعمدة لكل جمال يف االستبيان.

اجلدول خامس عشر - 1

البيانات من استقصاء لألسر املعيشية خمزنة كملف مستطيل بسيط

املتغري m…املتغري j…املتغري 2املتغري 1

……األسرة املعيشية 1

……األسرة املعيشية 2

…………………

i األسرة املعيشية…i,j بيانات…

…………………

n األسرة املعيشية……
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ويس���مح بتباين عدد الس���جالت يف كل نوع من الس���جالت. فهذا يوفر يف مس���احة   - 46
التخزين الالزمة، ألنه ال حاجة للسماح بأن تكون امللفات لكل حالة هي أكرب ما ميكن.

ومن حيث املبدأ فإنه ال يلزم إال نوع واحد من السجالت لكل وحدة إحصائية، وإن   - 47
كان من املمكن أحيانًا حتديد أكثر من نوع من الس���جالت للوحدة الواحدة ألس���باب عملية. وعلى 
س���بيل املثال فاألس���ئلة عن التعليم والصحة ميكن أن ختزن يف نوعني مستقلني من السجالت، حىت وإن 

كانت الوحدة اإلحصائية هي الشخص يف احلالتني.
ويعّرف كل سجل على حدة تعريفًا فريدًا برمز من ثالثة أجزاء أو أكثر. فاجلزء األول   - 48
هو “نوع السجل”، الذي يظهر يف بداية كل تسجيل. وهو ي�ب�ني ما إذا كانت املعلومات، على سبيل 
املثال، من صفحة الغالف أو من الوحدة الصحية أو لإلنفاق على األغذية. ويتبع نوع الس���جل - يف 
كل احلاالت - رقم األس���رة املعيش���ية. ويف معظم أنواع السجالت يلزم وجود حمدد ثالث للتمي�يز بني 
الوحدات اإلحصائية املنفصلة من النوع الواحد داخل األس���رة املعيشية، وعلى سبيل املثال رقم تعريف 
الش���خص أو رمز بند اإلنفاق. ويف حاالت قليلة ال توجد إال وحدة واحدة ملس���توى املشاهدة وبالتايل 
ال يكون املحدد الثالث ضروريًا. وعلى س���بيل املثال فخصائص اإلس���كان جتمع عادة عن بيت واحد 
فقط لكل أسرة معيشية. ويف حاالت قليلة قد يكون هناك رمز رابع إضايف. وعلى سبيل املثال قد يكون 
املحدد الثالث هو مؤسسة األسرة املعيشية، والرمز الرابع ينطبق على كل جهاز مملوك لكل مؤسسة.

وبعد املحددات تتبع البيانات الفعلية املسجلة يف االستقصاء لكل وحدة معينة، وتسجل   - 49
يف حقول ثابتة الطول بالترتي�ب نفس���ه املطبق يف األس���ئلة يف االس���تبيان. وختزن مجيع البيانات يف قالب 

.(ASCII) مدونة املعاي�ري األمريكية القياسية لتبادل املعلومات
ويتع���ني تنظيم جمموعات بيانات االس���تقصاء باعتبارها ملفات مس���توية منفصلة فقط   - 50
)ملف لكل نوع من الس���جالت( من أجل نش���رها، ألن قالب املجال الثابت الطول يف اهليكل املحلي 
يالئ���م أيضًا نقل البيانات إىل نظم إدارة قواعد البيانات القياس���ية (DBMSs) ملواصلة معاجلتها أو إىل 
برامج حاسوبية إحصائية قياسية للجدولة والتحليل. ونقل البيانات إىل النظم DBMSs سهل للغاية ألن 
اهليكل املحلي يترجم بطريقة مباش���رة تقري�بًا إىل قالب قواعد البيانات القياس���ي (DBF) املقبول لديها 
مجيعًا باعتباره مدخاًل للجداول إفراديًا )ويف هذه احلالة تكون حمددات التسجيل مبثابة وصالت ترابط 

طبيعي بني اجلداول(.
كذلك يتطلب النش���ر أن يوثق هيكل كل نوع من الس���جالت على حنو س���ليم فيما   - 51
يس���مى بدفت���ر رموز االس���تقصاء، الذي يل���زم أن ُيعطى إىل أي مس���تخدم مهت���م بالعمل مبجموعات 
البيانات. وميكن أن حيدد دفتر الرموز بوضوح وضع وطول كل متغري يف السجل. وبالنسبة للمتغريات 
القطعية، فإن الدفتر ينبغي كذلك أن حيدد التش���فري. ويعرض الش���كل خامس عش���ر - 1 أدناه صفحة 

من دفتر رموز ني�بال الستقصاء مستويات املعيشة )تشفريات متغريات معينة جاءت خمتصرة(.
ويس���مح املنهاج���ان CSPro و LSD-2000 بإنتاج دفتر رموز االس���تقصاء باعتباره   - 52
منتجًا ثانويًا لعملية إعداد برنامج قيد البيانات. كما أن املنهاج LSD-2000 يوفر صالت بينية لتحويل 
ملفات قيد البيانات إىل ملفات DBF ونقل البيانات إىل الربنامج احلاسويب اإلحصائي األكثر استخدامًا 
)Ariel، و CSPro و SAS و SPSS والطبقات(. وهذا يؤكد أمهية حتديد نظام تشفري متغريات بدقة 
يف مرحلة إعداد برنامج قيد البيانات: وإذا وضع هذا التعريف على ما يرام فإن حملل االستقصاء يتمكن 

من االستخدام الفوري لبيانات االستقصاء عندما تتوافر له جمموعات البيانات.
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الشكل خامس عشر - 1

استقصاء نيبال الثاين ملستويات املعيشة

الفرع 1، اجلزء ألف 1: قائمة األسر المعيشية  نوع السجل 002
النوعالطولمنRTالرمزالمتغير

245QNTاألسرة املعيشية

IDC292QNTرمز التعريف

Q0121124TYPاالسم1

Q01A2353QLNChhatri001اإلثنيةدال
Brahmin Hill002

……
102غري ذلك

1ذكرQ022381نوع اجلنس2
2أنثى

1رب األسرةQ032392القرابة3
2زوج
3طفل
……

11صلة أخرى
12خادم/خادم من األقارب
13مستأجر/مستأجر قريب
14شخص آخر غري قريب

Q04A2412QLNTaplejung01حمل امليالد4 ألف
Panchthar02

……
93بلد آخر

1حضرQ04B2431QLNمنطقة امليالد حضر/ريف4 باء
2ريف

Q052442QNIالعمر5

1متزوجQ062461QLNاحلالة االجتماعية6
2مطلق

3منفصل
4أرمل

5مل يتزوج
1نعمQ072471QLNهل الزوج يف القائمة؟7

2ال
Q082482QNTرمز التعريف للزوج8

Q092502QNTالشهور يف البيت9

1نعمQ102521QLNفرد يف األسرة أم ال؟10
2ال
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إدارة البيانات يف عملية املعاينة زاي - 
يناق���ش ه���ذا الف���رع دور إدارة البيانات يف تصميم وتنفيذ عينات اس���تقصاء األس���ر   - 53
املعيش���ية. وهو يتضمن توصيات حلوس���بة أطر املعاينة وإلجراء اخلطوات األوىل من اختيار املعاينة، )مبا 
يف ذلك األس���الي�ب العملية للتقس���يم الطبقي الضمين ومعاينة وحدات املعاينة األّولية بتناسب االحتمال 
واحلج���م (PPS). وترد مناقش���ة إلعداد قاعدة بيانات تكون وحدات املعاين���ة قبل األخرية مبثابة منتج 
ثان���وي قب���ل مراحل املعاينة، مع التأكيد عل���ى دورها كأداة إدارة أثناء انتقال االس���تقصاء إىل امليدان، 
وكيفية حتديث حمتواها باملعلومات املتولدة من امليدان )مثل نتائج عملية قوائم األسر املعيشية والبيانات 

عن عدم االستجابة( بقصد توليد ترجيحات املعاينة اليت تستخدم يف املرحلة التحليلية.
تنظيـــم املرحلة األوىل مـــن إطار املعاينة. وحدات املعاين���ة يف املرحلة األوىل لكثري من   - 54
اس���تقصاءات األسر املعيش���ية هي مناطق تعداد الس���كان املحددة يف معظم التعدادات الوطنية للسكان 
املتاحة مؤخرًا. وإنش���اء ملف حاسويب بقائمة جلميع مناطق التعداد يف البلد طريقة مرحية وفّعالة لوضع 
املرحل���ة األوىل م���ن إطار املعاينة. وباس���تثناء البلدان ال���يت تكون مناطق التعداد فيه���ا هائلة العدد )مثل 
بنغالدي���ش ال���يت ي�بلغ عدد مناطق التعداد فيها أكثر من 80 أل���ف منطقة( فإن أفضل طريقة لذلك هي 
اس���تخدام برنام���ج اجل���داول اإللكترونية مثل Excel بص���ف واحد لكل منطقة تع���داد، وأعمدة لكل 
املعلوم���ات ال���يت ميكن أن تطلب. وجيب أن يش���مل التعريف اجلغ���رايف الكامل ملنطق���ة التعداد وقياس 
حلجمها )مثل الس���كان أو عدد األس���ر املعيشية أو عدد املس���اكن(. وعمومًا فاألكثر مالءمة هو إنشاء 
جدول Excel خمتلف لكل طبقة من طبقات العينة. وي�ب�ني الشكل خامس عشر - 2 أدناه كيفية نظر 
إطار املرحلة األوىل من املعاينة يف طبقة “الغابة” يف البلد االفتراضي )قّسمت شاشة Excel إىل نافذتني 

لبيان أول وآخر منطقة تعداد بالتزامن(.
ففي هذا املثال ُحددت 326 1 منطقة تعداد يف طبقة الغابة عن طريق الرموز واألمساء   - 55
اجلغرافية لألقسام اإلدارية يف البلد )املقاطعات واألحياء( وبرقم مسلسل داخل كل حي. كذلك يشمل 
إطار املعاينة عدد األس���ر املعيش���ية والسكان يف كل منطقة تعداد وقت إجراء تعداد السكان، وي�ب�ني ما 

إذا كانت املنطقة حضرية أو ريفية.
وقبل الس���ري يف اخلطوات التالية من اختيار املعاينة من املهم جدًا التحقق من أن إطار   - 56
املعاين���ة كام���ل وصحيح وذلك مبراجعة أرقام الس���كان م���ع املجامي�ع يف التعداد اليت تنش���رها الوكالة 
اإلحصائية. ومن املهم كذلك التحقق من أن حجم كل مناطق التعداد من الكرب مبا يكفي الستخدامها 
كوحدات معاينة أّولية. وإذا تطلب تصميم العينة جمموعات للمرحل�ة قبل األخرية كل منها على سبيل 
املث���ال 25 أس���رة معيش���ية، فلن يكون من املمكن الوفاء هبذا الش���رط يف مناطق التع���داد اليت يقل فيها 
عدد األس���ر املعيش���ية عن 25. ويف تلك احلالة ينبغي جتميع مناطق التعداد الصغرية مع مناطق التعداد 
املتامخ���ة جغرافيًا لتش���ّكل وحدات معاين���ة أّولية. وقد تكون هذه العملية مرهق���ة إذا كان البحث عن 
مناطق التعداد املجاورة البد أن جيرى باليد بالرجوع املستمر إىل خرائط التعداد. ومع ذلك فلما كانت 
ال���وكاالت اإلحصائي���ة كثريًا ما ختصص ملناطق التعداد أرقامًا مسلس���لة وفقًا لبع���ض املعاي�ري اجلغرافية 
)ما يس���مى بالترتي�ب الثعب���اين أو “احللزوين”(، حبيث تكون مناطق التع���داد املتجاورة يف الصفحات 
اإللكتروني���ة متج���اورة أيضًا عل���ى األرض، يصبح من املمك���ن عمومًا عمل التجمع���ات أوتوماتيًا يف 
اجلداول اإللكترونية. ويف مثالنا فإن كل منطقة تعداد تضم أكثر من 30 أسرة معيشية، ولذا ال حيتاج 
األم���ر إىل جتميعات. غري أن من اجلدي���ر باملالحظة أن التوضيح أعاله غري واقعي إىل حد ما لتنفيذ هذا 
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الشكل خامس عشر - 2

استخدام جدول إلكتروين كإطار للمرحلة األوىل من املعاينة

اإلج���راء ألن مناط���ق التعداد احلضرية والريفية خمتلطة يف الترقيم بالقائمة وهو وضع من غري املحتمل أن 
يواجه يف أي بلد فعلي. وبعبارة أخرى فإن جتميع مناطق التعداد املالصقة باحلاس���وب ال ميكن أن يتم 

حني تكون مناطق التعداد احلضرية والريفية متناثرة يف القائمة بداًل من جتميعها معًا.
وهناك خطوة أخرى تس���بق مرحلة املعاين���ة األوىل هي حتديد ما إذا كان إطار املعاينة   - 57
حيت���اج إىل أن يف���رز مبعاي�ري تصميم معينة لكي يقس���م العين���ة طبقيًا ضمنيًا داخ���ل كل طبقة صرحية. 
فاألقسام اإلدارية ُتستخدم دائمًا تقري�بًا هلذا الغرض ولكن يف بعض احلاالت قد يعترب معيار آخر - أي 
التقسيم الطبقي احلضري/الريفي - أكثر أمهية. وبافتراض أن األمر هكذا يف مثالنا فيما يتعلق بالتصنيف 
احلضري/الريفي، فيتعني فرز إطار املعاينة حسب احلضر/الريف، مث حسب املقاطعة، وبعد ذلك حسب 
احلي، وأخريًا حسب الرقم املسلسل يف منطقة التعداد. وميكن أن يتم هذا بسهولة باألمر “sort” من 

الربنامح احلاسويب كما يف الشكل خامس عشر - 3. 
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الشكل خامس عشر - 3
تنفيذ التقسيم الطبقي الضمين

اختيـــار وحدات املعاينة األّولية بتناســـب االحتماالت واحلجم. معظم اس���تقصاءات   - 58
األس���ر املعيش���ية ختتار وحدات املعاينة األّولية باس���تخدام تناس���ب االحتمال واحلجم (PPS). وحني 
يتوافر عدد األسر املعيشية يف مناطق التعداد، يف إطار املعاينة، فهو يستخدم عمومًا كمقياس حلجمها، 
ولكن يف بعض احلاالت ميكن اس���تخدام عدد الس���كان أو عدد املس���اكن بداًل من ذلك. ونبني اآلن 
إجراء تناس���ب االحتماالت واحلجم، فنفترض أن التصميم يتطلب اختيار 88 منطقة تعداد بتناس���ب 
االحتماالت وعدد األسر املعيشية )العمود  G من اجلدول اإللكتروين( يف الطبقة اخلاصة بالغابة )انظر 

الشكل خامس عشر - 4(.

فينش���أ أواًل عمود جديد يف اجلدول باحلج���م التراكمي ملناطق التعداد. ندخل املعادلة   - 59
 I يالحظ أن الصف األخري يف العمود( I وننس���خها حىت آخر صف يف العمود I2 يف اخللية =I1+G2

حيتوي على العدد اإلمجايل لألسر املعيشية يف طبقة الغابة )110,388(.
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الشكل خامس عشر - 4
اختيار عينة بتناسب االحتماالت واحلجم )اخلطوة األوىل(

وثانيًا ننش���ئ عمودًا آخر باحلجم التراكمي امل���درج ملناطق التعداد، بضرب القيم يف   - 60
العم���ود I مبعامل التدرج 88/110,388 )والفكرة ه���ي أن يكون لدينا عمود يكرب من الصفر إىل عدد 
املناطق التعدادية اليت ُتختار، بالتناسب مع حجم املناطق التعدادية؛ )انظر الشكل خامس عشر - 5(. 

 .J وننسخها حىت الصف األخري يف العمود J2 يف اخلانة =I2*88/110388 أدخل املعادلة
وثالثًا ندخل عددًا عش���وائي�ًا موزع�ًا بالتس���اوى بني صفر وواحد يف أعلى خانة من   - 61
عم���ود جديد ونضيفه إىل مجيع صفوف العمود J، إلنش���اء عمود جدي���د باحلجم التدارجي التراكمي 
املنقول عشوائيًا )انظر الشكل خامس عشر - 6(. ومن املمكن اختيار أرقام عشوائية أوتوماتيًا داخل 
اجلدول، ولكن األفضل هو اختيار هذه النقلة العشوائية خارجيًا )باستخدام جدول باألرقام العشوائية، 
على سبيل املثال( ملنع النظام من اختيار عينة خمتلفة كلما أعيد حساب دفتر العمل. فندخل على سبيل 
املثال الرقم العش���وائي 0.73 يف اخلانة K1 مث ندخل املعادلة J2+K$1= يف اخلانة K2 وننس���خها حىت 

.K آخر العمود
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الشكل خامس عشر - 5
اختيار عينة بتناسب االحتماالت واحلجم )اخلطوة الثانية(

وحت���دد العينة بالصف���وف حيث يتغري اجل���زء الصحيح من احلج���م التراكمي املتدرج   - 62
املنق���ول. ويف ه���ذا املثال ف���إن احلجم التراكمي املتدرج املنقول يتغري م���ن 0.97 إىل 1.02 لرقم املنطقة 
التعدادي���ة 17 يف احل���ي رقم 207 )ماكوندو( من املقاطعة رقم 1 )غرب تازيندا(، مبا يعين أن هذه هي 
منطق���ة التع���داد األوىل اليت ختتار يف العينة. وتتغري القيمة مرة ثانية من 1.99 إىل 2.09 يف منطقة التعداد 
رق���م 01 م���ن احلي 226 )بااليان( من املقاطعة نفس���ها، حبي���ث تكون هذه هي منطق���ة التعداد الثانية 
 L2 يف اخلانة =INT(K2)-INT(K1) املخت���ارة، وميكن تعليم العينة املختارة أوتوماتيًا بإدخال املعادلة
ونس���خها ح���ىت هناية العمود L. وحتدد العينة بالصفوف ذات القيمة غ���ري الصفرية يف العمود L )انظر 

الشكل خامس عشر - 7(. 
وينبغ���ي أن تنق���ل قائمة مجيع وحدات املعاينة املخت���ارة يف املرحلة األوىل، إىل صفحة   - 63
منفصلة لتصبح أداة أساس���ية يف دائرة االس���تقصاء. ويستطيع مديرو االس���تقصاء، على سبيل املثال أن 
يضيفوا أعمدة لتس���جيل بيانات مجيع األنش���طة الرئيس���ية يف كل وحدة معاينة أّولية )التواريخ املتوقعة 

والفعلية للعمل امليداين وقيد البيانات وحتديد الفريق املسؤول، وما إىل ذلك(.
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الشكل خامس عشر - 6
اختيار عينة بتناسب االحتماالت واحلجم )اخلطوة الثالثة(

ويستخدم اجلدول اإللكتروين بوجه خاص يف حساب احتماالت االختيار وما يقابلها   - 64
م���ن عوامل رفع أو )ترجيح���ات( الزمة للحصول على تقديرات غري متحيزة من العينة. وال داعى ألن 
يفصل اجلدول اإللكتروين املوجز هذا بطبقة. فاألفضل أن توضع مجيع وحدات املعاينة األّولية املختارة 
يف جدول إلكتروين وحيد وحتدد الطبقة يف أحد األعمدة. ويف مثالنا فإن اجلدول اإللكتروين “العينة” 

ألول 19 منطقة تعداد من 88 منطقة خمتارة معروضة يف الشكل خامس عشر - 8.
اختيار ترجحيات االحتماالت واملعاينة. ميكن بس���هولة حس���اب احتماالت االختيار   - 65
يف املرحلة األوىل P(1) يف اجلدول اإللكتروين “العينة” بضرب عدد األسر املعيشية يف العينة PSU يف 
عدد وحدات املعاينة األّولية املختارة يف كل طبقة )العمود G والعمود K يف الشكل خامس عشر - 9 
 =K2*G2/J2 كمعادلة .)J أدناه( وقس���مة الناتج على جمموع عدد األس���ر املعيشية يف الطبقة )العمود

.L وتنسخ املعادلة حىت هناية العمود L2 يف اخلانة
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الشكل خامس عشر - 7
اختيار عينة بتناسب االحتماالت واحلجم )اخلطوة الرابعة(

وبطبيع���ة احلال فإن احتم���االت االختيار يف املراحل التالية تعتمد على تفاصيل تصميم   - 66
املعاينة. وس���وف نوضح حس���ابات تصميم معاينة من مرحلتني بعدد ثابت من األسر املعيشية املختارة 
بتس���اوى االحتماالت يف كل وحدة معاينة أّولي���ة يف املرحلة الثانية. وتصميم املعاينة هذا هو يف الواقع 
واحد من أكثر التصميمات استخدامًا عمليًا. وقد خيتلف عدد األسر املعيشية لكل وحدة معاينة أّولية 
خمتارة باملرحلة الثانية عرب الطبقات؛ ولكن يف بلد افتراضي يف مثالنا س���وف نفترض 12 أس���رة معيشية 

لكل منطقة تعداد يف كل الطبقات. 
وهذه املرحلة من املعاينة تتطلب عمومًا إجراء عملية وضع قوائم لألس���ر املعيش���ية يف   - 67
كل وحدة معاينة أّولية خمتارة. وليس هناك ما يدعو إىل حوس���بة قوائم األس���ر املعيش���ية، ألن اختيار 
األس���ر املعيشية اليت يزورها االس���تقصاء ميكن أن ينفذ باليد من القوائم الورقية. ومع ذلك فهناك مزايا 
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الشكل خامس عشر - 8
صفحة بيان بوحدات املعاينة األّولية املختارة

الشكل خامس عشر - 9
حساب احتماالت االختيار يف املرحلة األوىل
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كثرية لوضع قوائم ُتدخل إىل ملفات احلاسوب )ومنها مثاًل إذا كانت وحدات املعاينة األّولية املختارة 
يف املرحلة األوىل ت��شّكل ما يسمى بالعينة الرئيسية اليت تستخدم يف شىت االستقصاءات، أو يف خمتلف 

جوالت استقصاء الفريق(.
وعدد األس���ر املعيشية املوجود بالفعل يف كل وحدة معاينة أّولية داخلة يف العينة وقت   - 68
عملية وضع القوائم يكون عمومًا خمتلفًا عن “عدد األس���ر املعيش���ية” املسجل أصاًل يف تعداد السكان 
يف إطار املعاينة للمرحلة األوىل. وينبغي أن ُيذيل اجلدول اإللكتروين “العينة” بعمود لتســـجيل عدد 
األسر املعيشية يف القائمة. وإذا كانت مناذج القوائم حموسبة فيمكن ملء هذا العمود برجميًا )باستخدام 
Excel macros، على سبيل املثال(. وإال فإن ملء هذا العمود كجزء من عملية قوائم األسر املعيشية 
ينبغي أن يصبح يف أعلى أولويات مديري االس���تقصاء. ويف الش���كل خامس عشر - 10 يظهر اإلطار 

.M و G عدد األسر املعيشية” و “عدد األسر املعيشية يف القائمة” على التوايل يف العمودين“
الشكل خامس عشر - 10

توثيق نتائج عملية قوائم األسر املعيشية

عندم���ا تكتمل عمليات العمل املي���داين وإدارة البيانات، ينبغ���ي إضافة أعمدة أخرى   - 69
إىل اجلدول اإللكتروين “العينة” لتس���جيل عدد األس���ر املعيشية اليت تسجل بالفعل معلوماهتا املفيدة يف 
جمموعات بيانات االس���تقصاء، وكذلك عدد األس���ر املعيش���ية اليت ال تتاح معلوماهتا ألس���باب خمتلفة، 
وذل���ك كله على أس���اس كل وح���دة معاينة أّولية. واألس���باب العادية لعدم االس���تجابة إلضافة عمود 
“اس���تبيان ال فائدة منه” تناَقش مناقش���ة إضافية يف مكان آخر من هذا املنشور )انظر على سبيل املثال 
الفصل الثامن والفرع واو من الفصل الثاين والعش���رين لالطالع على الرفض واملس���اكن اخلالية وما إىل 
ذلك(. وقد يلزم إضافة عمود “استبيان ال فائدة فيه”. عندما يفشل االستقصاء يف دمج ضوابط جودة 

مبساعدة احلاسوب يف العمليات امليدانية. وهذا لألسف ناتج شائع يف تقنيات قيد البيانات مركزيًا.
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واس���تمرارًا للمثال املعروض يف الش���كل خامس عش���ر - 11 أدناه، س���وف نبس���ط   - 70
احلالة، بافتراض إضافة عمودين آخرين إىل صفحة عمل “العينة”، من أجل “عدد األس���ر املعيش���ية يف 

جمموعات البيانات” وملجموع “عدم االستجابة”. 

الشكل خامس عشر - 11
توثيق عدم االستجابة

ولئن مل تكن هناك مناذج مقبولة عامليًا لعدم االس���تجابة، فاالفتراض الش���ائع للغاية هو   - 71
أن األس���ر املعيش���ية “املفيدة” يف جمموعات البيانات النهائية هي يف الواقع عينة متس���اوية االحتماالت 
جلميع األسر املعيشية يف قوائم وحدات املعاينة األّولية املقابلة هلا )انظر الفصلني الثاين والثامن لالطالع 
على مناقشة موّسعة(. ويف إطار هذه الفرضية فإن االحتمال P(2) الختيار كل من هذه األسر املعيشية 
للمرحلة الثانية ميكن حس���ابه ببس���اطة بقسمة عدد األسر املعيش���ية املفيدة على عدد األسر املعيشية يف 
 P(1)*P(2) القوائم. واحتمال االختيار الكلي لكل أس���رة معيش���ية يف وحدة املعاينة األّولية هو الناتج

وترجيح املعاينة هو عكس ذلك االحتمال.
وميك���ن بس���هولة تنفيذ هذه املع���ادالت يف اجلدول اإللكتروين )انظر الش���كل خامس   - 72
عش���ر - 12(. وتكت���ب املعادلة Q2/1= يف اخلان���ة P2 واملعادلة L2*P2= يف اخلان���ة Q2 واملع���ادلة 

.R و Q و P ؛ مث ننسخها حىت هناية األعمدةR2 1= يف اخلانة/Q2

وتنطبق الترجيحات القائمة على االحتماالت املحسوبة هبذه الطريقة على مجيع األسر   - 73 
املعيشية يف كل وحدة معاينة أّولية. وقد يستخدم بعض ممارسي االستقصاءات تقنيات “ما بعد التقسيم 
الطبق���ي” ملواصلة تعديل ه���ذه الترجيحات بغية ضمان مواءمة تقديرات االس���تقصاء لبعض توزيعات 
الس���كان املعروفة )كتوزيعات العمر ونوع اجلنس أو أرقام االس���تهالك الكلية املتحصل عليها من أرقام 
صادر خارجة عن اس���تقصاء العينة ذاته(. وهذه التعديالت جترى مباش���رة بربامج حاسوبية متخصصة 
يف جمموعات بيانات االستقصاء، وليس يف اجلداول اإللكترونية للمعاينة، وهي تعمل عادة على أساس 

كل أسرة معيشية أو كل شخص بداًل من كل وحدة معاينة أّولية.
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الشكل خامس عشر - 12
حساب احتماالت املرحلة الثانية وترجيحات املعاينة

ملخص التوصيات حاء - 
يرمي هذا الفصل إىل إلقاء بعض الضوء على أمهية إدراج معاي�ري إدراة البيانات يف كل   - 74
مرحلة من مراحل االس���تقصاء على عكس اعتبارها مسألة ال ختص إال املراحل التحليلية األخرية. ومن 
أوضح احلاالت يف هذا الصدد اس���تقصاءات دراس���ة قياس مستويات املعيشة، اليت أخذت على عاتقها 
تصميم استبياناهتا وختطيط وتنفيذ عملياهتا امليدانية، والتعامل مع قيد البيانات ومعاجلتها بطريقة تسمح 
ب���اإلدارة الس���ليمة للبيانات حىت من قبل مجع أي منها. واملب���ادئ التوجيهية اليت يقوم عليها هذا اجلهد 
تش���ّكل أس���اس هذا الفصل؛ وحىت وهي حتمل خصائص خمتلفة وفقًا لتطبيقات معينة يف بلد بعينه، فإهنا 

تظل مكثفة ومشفرة على الوجه التايل:
تبدأ إدارة بيانات االستقصاء بتصميم استبيان وتتناول يف إطاره ما يلي: ) أ ( 

التحديـــد الســـليم للوحدات اإلحصائيـــة. والتوصية هنا هي باس���تخدام أعداد   ’1‘
بس���يطة أو مرقاة م���ن ثالثة أو أربعة أرقام مسلس���لة لوح���دات املعاينة األّولية 
لالس���تقصاء، مث أعداد مسلس���لة من رقمني لكل أس���رة معيشية داخلة فيها، مث 

حتديد مسلسل سليم لكل وحدة تابعة داخل األسرة املعيشية؛
التكرارات املبيتة. ينبغي أن يتضمن تصميم االستبيان تكرارات متعمدة، بقصد   ’2‘
كش���ف أخطاء القائم باملقابلة أو أخطاء قي���د البيانات. وأمثلة ذلك هي وضع 

خط أدىن للمجاميع أو إضافة رقم املراجعة لرموز املتغريات اهلامة.
وخالل العمليات امليدانية ينبغي أن تؤخذ النقاط التالية يف االعتبار: )ب( 

االستراتيجيات العملية لقيد ومراجعة البيانات. يوصى بأن تويل البلدان االعتبار   ’1‘
الدقي���ق خلي���ار قيد مجي���ع البيانات يف املي���دان. وميكن أن يت���م ذلك عن طريق 
مش���غل قيد بيانات يعمل يف موقع ثابت غري موقع األس���ر املعيش���ية الداخلة يف 
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االس���تقصاء، أو عن طريق مشغل ينضم إىل بقية الفريق القائم باملقابلة وإدخال 
البيانات مباش���رة على حاس���وب حممول يف كل أس���رة معيش���ية، أو عن طريق 
أس���لوب املقابالت غ���ري الورقية الذي مل ُيبحث على حنو س���ليم لآلن، وذلك 
باستخدام حاسوب حممول يف اليد )وإن كان هذا حيتاج إىل مزيد من البحث(. 
وس���وف يقطع إدخال مجي���ع البيانات يف امليدان مقابل القيد املركزي ش���وطًا 

طوياًل يف الطريق إىل ضمان اجلودة واالتساق؛
معايـري مراقبة اجلودة. يلزم أن تتعرض البيانات املدونة يف االستبيانات إىل مخس   ’2‘
آلي���ات خمتلفة ملراقبة اجل���ودة: مراجعات النطاق، واملراجع���ات مقابل جداول 

مرجعية، ومراجعات التخطي، ومراجعات االتساق، ومراجعات الطباعة؛
تكنولوجيا قيد البيانات. حبسب استعراض البنك الدويل لعام 1995، فقد كان   ’3‘
هناك منهاجان موثوقان لقيد البيانات ومراجعتها يالئمان اس���تقصاءات األسر 
 IMPS وبرنامج نظام املعاجلة LSMS املعيش���ية املرّكبة مها جمموعة الدراسات
من إعداد مكتب الواليات املتحدة للتعداد. والنسختان املستكملتان منهما مها 
LSD-2000 و CSPro، عل���ى التوايل. وملراعاة اخل���ربات املوجودة والعوامل 
األخرى اليت تؤثر يف جمموعة ظروف كل بلد، توجد مبادئ توجيهية أساس���ية 
قليل���ة ميكن أن تؤخذ يف االعتبار عند تصميم أدوات لقيد البيانات ومراجعتها: 
إذا تركنا االس���تثناءات جانبًا فإنه ينبغي أن تشبه شاشات احلاسوب ما يقابلها 
من فروع يف االستبيان؛ وينبغي أن تبني برامج قيد البيانات األوضاع املستحيلة 
وغري املحتملة وأن تعلم كل منها بالتحديد؛ وينبغي أن تكون لغة تقارير أنواع 

اخلطأ وتعبرياهتا بلهجة دارجة ُتفهم بسهولة؛
تنظيم ونشر جمموعات بيانات االستقصاء. هلذه األغراض ال تكون امللفات املنبسطة   ’4‘
مناسبة ألهنا ال تتعامل على حنو سليم مع الوحدات اإلحصائية التابعة )األشخاص 
واملحاصيل وبنود االستهالك وما إىل ذلك( داخل األسر املعيشية. ويتعني تفضيل 

هيكل به أنواع تسجيل خمتلفة لكل نوع من الوحدات اإلحصائية.
وأخ���ريًا، فإن إدارة البيان���ات ميكن أيضًا أن تثبت فائدهتا يف تنفيذ بروتوكول املعاينة،  )ج( 
بتوجيهها خالل مراحلها األساس���ية: تنظيم إطار املعاينة للمرحلة األوىل، املنشأ عادة 
من آخر جمموعة متاحة من مناطق تعداد السكان (CEAs)؛ واختيار وحدات املعاينة 
األّولية مع تناس���ب االحتماالت واحلجم، مقيس���ًا بعدد األسر املعيشية أو املساكن أو 

حجم السكان؛ وحساب احتماالت االختيار وما يقابلها من ترجيحات للمعاينة.
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الفصل السادس عشر
تقدمي إحصاءات وصفية بسيطة من بيانات 

استقصاءات األسر املعيشية

بـول غليوي
 قسم االقتصاد التطبيقي

 جامعة مينيسوتا
سان بول، مينيسوتا، الواليات املتحدة األمريكية

مايـكل ليفني
 مركز الواليات املتحدة للتعداد

واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية

نبـذة خمتـصرة
يقـــّدم هـــذا الفصل مبادئ توجيهية عامة حلســـاب وعـــرض اإلحصاءات الوصفية األساســـية لبيانات 
اســـتقصاءات األسر املعيشية. والتحليل أساسي مبعىن أنه يتضمن عرضًا جلداول بسيطة نسبيًا ورسومًا 
بيانية يسهل فهمها من طائفة كبرية من اجلماهري. كما يقّدم الفصل مشورة بشأن كيفية وضع اجلداول 

والرسوم البيانية يف تقرير عام موجه للنشر على أوسع نقاط.
املصطلحات الرئيســـية: اإلحصاءات الوصفية، واجلداول، والرســـوم البيانيـــة، والتجريد اإلحصائي، 

والنشر.

مقّدمة ألف - 
ال تتحقق القيمة احلقيقية لبيانات اســـتقصاء األسر املعيشـــية إال عندما حتلل البيانات.   - 1
ويتراوح حتليل البيانات بني التحليالت اليت تشمل إحصاءات موجزة بسيطة للغاية والتحليالت املتعددة 
املتغريات الشديدة التعقيد. وهذا الفصل مبثابة مقّدمة للفصول األربعة التالية وهو على هذا النحو يركز 
على القضايا األساســـية والطرائق البســـيطة نســـبيًا. أما املواد األكثر تعقيدًا فتعرض يف الفصول األربعة 

اليت تليه.
وميكن اســـتخدام معظم بيانات اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية بطرق واســـعة التنوع   - 2
إللقـــاء الضوء على الظواهر اليت هي حمور تركيز هذا االســـتقصاء. فنقطـــة البداية لتحليل البيانات هي 
اإلحصاءات الوصفية األساســـية مثل جداول متوسطات وتواترات املتغريات األساسية املعنية. ومع هذا 
فأهم نقطة بداية لتحليل البيانات تكمن يف األسئلة اليت جتمع البيانات من أجل اإلجابة عليها. ومن مث 
ففي أي اســـتقصاء لألسر املعيشية تكون أول مهمة هي تعيـني أهداف االستقصاء، وتصميم استبيانات 
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االســـتقصاء حبيث تكون البيانات املجموعة مناسبة لبلوغ تلك األهداف. وهذا يتضمن أن يتم تصميم 
وختطيط االســـتقصاء لتحليل البيانات بالتزامن قبل مجع أي بيانات. وهذه املســـألة مشروحة بالتفصيل 
يف الفصـــل الثالـــث. ويركز هذا الفصل على كثري من اجلوانب العملية لتحليل البيانات، بافتراض وضع 

استراتيجية معقولة لتحليل البيانات اتباعًا للمشورة الواردة يف الفصل الثالث.
ويـــأيت تنظيـــم هذا الفصل علـــى النحو التايل. يســـتعرض الفرع باء أنـــواع املتغريات   - 3
واإلحصاءات الوصفية البسيطة؛ ويقّدم الفرع جيم نصائح عامة عن كيفية إعداد وعرض اإلحصاءات 
الوصفية األساســـية من بيانات استقصاء األسر املعيشية؛ ويقّدم الفرع دال توصيات بشأن كيفية إعداد 
تقرير عام )غالبًا ما يسمى التجريد اإلحصائي( ينشر النتائج األساسية من استقصاء األسر املعيشية بني 

مجهور عريض. والفرع األخري املوجز يقّدم بعض املالحظات اخلتامية.

املتغريات واإلحصاءات الوصفية بـاء - 
الكثري من اســـتقصاءات األسر املعيشـــية جيمع البيانات عن موضوع معني أو مضمون   - 4
معني، بينما جيمع غريها البيانات عن طائفة متنوعة من املواضيع. ويف أي من احلالتني ميكن التفكري يف 
البيانـــات املجموعـــة على أهنا جمموعة متغريات بعضها مهم على حدة، بينما البعض اآلخر تكون أمهيته 
األّولية عندما يقارن مبتغريات أخرى. فالكثري من املتغريات يتباين على مستوى األسرة املعيشية، كنوع 
املســـكن مثاًل، بينما قد تتباين متغريات أخرى على مســـتوى الفرد، كالعمر أو احلالة االجتماعية. وقد 
جتمع بعض االســـتقصاءات البيانات اليت تتباين فقط على املســـتوى املجتمعي؛ ومن أمثلة ذلك أســـعار 

السلع املختلفة اليت تباع يف السوق املحلية.27
واخلطوة األوىل يف أي حتليل بيانات هي توليد جمموعة بيانات تشـــمل مجيع املتغريات   - 5
املهمـــة. وحينئذ ميكن أن حيســـب حمللو البيانـــات اإلحصاءات الوصفية األساســـية اليت جتعل املتغريات 
“تتحدث عن نفســـها”. وهناك عدد بســـيط نســـبيًا من طرائق هذا العمل. ويشرح هذا الفرع كيفية 
ذلك. فهو يـبدأ مبناقشة موجزة ملختلف أنواع املتغريات واإلحصاءات الوصفية، مث يناقش طرائق عرض 

البيانات عن متغري واحد، وطرائق ملتغريين وطرائق لثالثة متغريات أو أكثر.

أنواع املتغريات  - 1
جتمع استقصاءات األســــر املعيشية بيانات عن نوعني من املتغريات، متغريات “فئوية”   - 6
ومتغريات “عددية”. فاملتغريات الفئوية هي خصائص ليست أرقامًا يف حد ذاهتا، وإمنا فئات أو أنواع. 
ومن أمثلة املتغريات الفئوية خصائص املسكن )أغطية األرضيات وأغطية اجلدران ونوع دورات املياه، وما 
إىل ذلك(. واخلصائص الفردية مثل املجموعات اإلثنية واحلالة االجتماعية واملهنة. وميكن للمرء عمليًا أن 
خيصص أرقامًا رمزية هلذه اخلصائص وحيدد جمموعة إثنية بأهنا “الرمز 1” وأخرى على أهنا “الرمز 2”، 
وهكــــذا ولكــــن هذا اصطالح اختياري. وعلى النقيض من ذلك فاملتغريات العددية هي بطبيتعها أعداد. 
ومــــن أمثلــــة املتغريات العددية عدد الغرف يف املســــكن، ومقدار األرض اململوكــــة، وإيراد فرد معني يف 
األســــرة املعيشية. وطوال هذا الفصل سوف يشار إىل خمتلف النواتج املمكنة للمتغريات الفئوية على أهنا 

“فئات”، بينما النواتج املمكنة املختلفة للمتغريات العددية سوف يشار إليها على أهنا “قيم”.
وعند عرض بيانات ألي من أنواع املتغريات يكون من املفيد إجراء متيـيز آخر، يتعلق   - 7
بعـــدد الفئـــات أو القيم اليت ميكن أن يأخذها املتغري. فإذا كان عدد الفئات/القيم صغريًا، ولنقل أقل من 
10 يكون من املناسب حينئذ )ومن املفيد باملعلومات( أن ُتعرض املعلومات الكاملة لتوزيع املتغريات. 

يف معظم اســـتقصاءات األسر املعيشية   27

تعّرف األسرة املعيشية بأهنا جمموعة من 
األفراد: )أ( يعيشون يف مسكن واحد؛ 
)ب( يتناولـــون وجبـــة واحـــدة علـــى 
األقل معًا يف كل يـــوم؛ )ج( جيمعون 
الدخل واملوارد األخرى لشـــراء السلع 
واخلدمات. وبعض استقصاءات األسر 
املعيشية تعّدل هذا التعريف الستيعاب 
الظـــروف املحلية، لكن هذه املســـألة 
ختـــرج عـــن نطاق هـــذا الفصـــل. أما 
“املجتمع” فهو أصعب يف التحديد، 
ولكن ألغراض هـــذا الفصل ميكن أن 
نفكـــر فيه على أنه جمموعة من األســـر 
املعيشية تعيش يف قرية واحدة أو مدينة 
واحـــدة أو قســـم واحد مـــن املدينة. 
انظر فرانكينـــرغ )2000( لالطالع 
علـــى مزيـــد مـــن تفاصيـــل تعريـــف 

“املجتمع”.

يف معظم اســـتقصاءات األسر املعيشية   27

تعّرف األسرة املعيشية بأهنا جمموعة من 
األفراد: )أ( يعيشون يف مسكن واحد؛ 
)ب( يتناولـــون وجبـــة واحـــدة علـــى 
األقل معًا يف كل يـــوم؛ )ج( جيمعون 
الدخل واملوارد األخرى لشـــراء السلع 
واخلدمات. وبعض استقصاءات األسر 
املعيشية تعّدل هذا التعريف الستيعاب 
الظـــروف املحلية، لكن هذه املســـألة 
ختـــرج عـــن نطاق هـــذا الفصـــل. أما 
“املجتمع” فهو أصعب يف التحديد، 
ولكن ألغراض هـــذا الفصل ميكن أن 
نفكـــر فيه على أنه جمموعة من األســـر 
املعيشية تعيش يف قرية واحدة أو مدينة 
واحـــدة أو قســـم واحد مـــن املدينة. 
انظر فرانكينـــرغ )2000( لالطالع 
علـــى مزيـــد مـــن تفاصيـــل تعريـــف 

“املجتمع”.
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غـــري أنـــه لو كان عـــدد القيم/الفئات كبـــريًا، ولنقل أكثر مـــن 10 فمن األفضل عـــادة أال نعرض إال 
اإلحصاءات املجمعة أو املوجزة املتعلقة بتوزيع املتغريات. ولنضرب مثاًل لتوضيح هذه النقطة. فالسكان 
يف بلد ما قد يتألفون من عدد صغري من جمموعات إثنية قد ال تتجاوز األربع. فبالنسبة لبلد كهذا يكون 
من السهل نسبيًا أن نبني يف جدول بسيط أو رسم بياين بسيط النسبة املئوية لألسر املعيشية يف العينة اليت 
تنتمي إىل كل فئة. ومع ذلك ففي بلد آخر قد يكون هناك مئات من املجموعات  اإلثنيـة. ويصبح من 
العســـري جدًا عرض النســـبة املئويـة لألسر املعيشية يف العينة اليت تدخل يف كل من املجموعات املختلفة، 
ولنقل أهنا 400. فمن األسهل يف معظم احلاالت ومن املفيد بقدر كاف جتميع الفئات اإلثنية املختلفة 
الكثرية يف عدد صغري من فئات عريضة ونبني النســـبة املئوية لألســـر املعيشية اليت تدخل يف كل من هذه 

الفئات املجمعة.
ولقد اســـتخدمنا يف املثال أعاله متغريًا فئويًا هو املجموعة  اإلثنية ولكنه ينطبق أيضًا   - 8
على املتغريات العددية. وبعض املتغريات العددية مثل عدد األيام اليت بقي فيها شـــخص مريضًا خالل 
األســـبوع املنصـــرم، ولنأخذ جمرد عدد صغري من القيـــم، وهكذا ميكن عرض عدد صغري من القيم وبذا 
ميكن عرض التوزيع كله يف جدول بســـيط أو رســـم بياين بسيط. ومع هذا فكثري من املتغريات العددية 
األخـــرى، مثل عدد حيوانـــات املزرعة اململوكة، ميكن أن تأخذ عددًا كبـــريًا من القيم وهكذا يفضل 
أال ُتعـــرض إال بعض إحصاءات التوزيع املوجزة. والفرق الرئيســـي يف معاجلة املتغريات الفئوية العددية 
ينشـــأ من كيفية التجميع عندما يكون عدد القيم/الفئات املمكنة كبريًا. فبالنســـبة للمتغريات الفئوية، 
مبجرد تقرير عدم عرض التوزيع كله ال يعود أمام املرء خيار سوى التجميع يف فئات عريضة. وبالنسبة 
للمتغـــريات العدديـــة ميكن التجميع يف فئات عريضة، ولكن هناك أيضًا خيار لعرض إحصاءات موجزة 
من املتوســـطات واالحنراف املعياري ورمبـــا القيم الدنيا والقصوى. ويف البند الفرعي التايل اســـتعراض 

موجز ألكثر اإلحصاءات الوصفية شيوعًا.

اإلحصاءات الوصفية البسيطة  - 2
من املمكن أن توفر اجلداول والرســـوم البيانية معلومات أساســـية عن متغريات مهمة   - 9
باســـتخدام اإلحصاءات الوصفية البسيطة. وتشمل هذه اإلحصاءات، ولكن ال تقتصر على، توزيعات 
النســـب املئوية واملتوســـطات واالحنرافات القياســـية. وهذا البند الفرعي يســـتعرض هذه اإلحصاءات 
البســـيطة ويضرب أمثلة باســـتخدام بيانات اســـتقصاءات األســـر املعيشية من ســـايـبان، اليت تنتمي إىل 

كومنولث جزر ماريانا الشمالية ومن ساموا األمريكية.
توزيعات النسب املئوية. نادرًا ما جتمع استقصاءات األسر املعيشية بيانات عن 100   - 10
أو 000 1 أو 000 100 شخص أو أسرة معيشية بالضبط. ولنفرض أن أمام املرء بيانات عن فئات 
من متغري فئوي، مثل عدد األشـــخاص من الســـكان الذين هم ذكور وعدد الذين هم إناث، أو بيانات 
عن متغري عددي مثل العمر بالســـنني ألفراد املجتمع نفســـه. فعرض أعداد املشاهدات اليت تدخل ضمن 
كل فئة ال تفيد عادة بقدر ما يفيد إعطاء نســـبة مئوية للمشـــاهدات اليت تدخل يف كل فئة. ويرى هذا 
بالنظر إىل األعمدة الثالثة األوىل من األرقام يف اجلدول سادس عشر - 1. فمعظم املستخدمني جيدون 
صعوبة أكثر يف تفسري هذه النتائج إذا ُأعطيت دون توزيع للنسب املئوية. واألعمدة الثالثة األخرية يف 
اجلدول ســـادس عشـــر - 1 أســـهل كثريًا يف الفهم إذا كان اهتمام املرء بنسبة السكان الذكور ونسبة 
السكان اإلناث يف خمتلف الفئات العمرية. وطبيعي أن املرء قد يهتم بالنسب املئوية يف عمود أي النسبة 
املئوية للرجال والنسبة املئوية للنساء اليت تدخل يف خمتلف الفئات العمرية. وهذا ما يـبـينه اجلدول سادس 
عشـــر - 2. )وهناك إمكانية ثالثة هي بيان النســـب املئوية اليت تضيف ما يصل إىل 100 يف املائة على 
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اجلدول سادس عشر - 1
 توزيع السكان حسب العمر واجلنس، سايبان، كمنولث جزر ماريانا الشمالية،

نيسان/أبريل 2002: صفوف النسب املئوية

الفئة العمرية الواسعة، 
بالسنوات

صفوف النسبة املئويةاألعداد

اإلناثالذكوراجملموعاإلناثالذكوراجملموع

343100,044,355,7 66837 01129 67جمموع األشخاص
212100,051,548,5 7038 9158 16أقل من 15

184100,030,469,6 76513 9505 18من 15 إىل 29
149100,046,453,6 65411 8039 20من 30 إىل 44
648100,055,045,0 4583 1054 8من 45 إىل 59

150100,048,651,4 0881 2391 602 عامًا فما فوق

اجلدول سادس عشر - 2
 توزيع السكان حسب العمر واجلنس، سايبان، كمنولث جزر ماريانا الشمالية،

نيسان/أبريل 2002: النسب املئوية يف أعمدة

الفئة العمرية الواسعة، 
بالسنوات

صفوف النسبة املئويةاألعداد

اإلناثالذكوراجملموعاإلناثالذكوراجملموع

343100,0100,0100,0 66837 01129 67جمموع األشخاص
21225,229,322,0 7038 9158 16أقل من 15

18428,319,435,3 76513 9505 18من 15 إىل 29
14931,032,529,9 65411 8039 20من 30 إىل 44
64812,115,09,8 4583 1054 8من 45 إىل 59

1503,33,73,1 0881 2391 602 عامًا فما فوق

مجيع األعمار حسب فئات اجلنس يف اجلدول، ولكن هذا يف العادة أقل أمهية(. واجلدوالن يظهران أن 
توزيع النسبة املئوية ميكن أن يظهر بالنسبة ملتغريات فئوية أو عددية على حد سواء.

ويتضح من اجلدول ســـادس عشـــر - 1 أن توزع اجلنس خيتلف بني الفئات العمرية.   - 11
وهذا يعكس شـــيئًا ال ميكن رؤيته يف اجلدولني ســـادس عشر - 1 وسادس عشر - 2 وهو أن سايـبان 
هبـــا كثـــري من العمال املهاجرين - وخاصة من اإلناث العامالت - يعملون يف مصانعها للمالبس. وإذا 
كانت سايـبان هبا ذكور أكثر قلياًل من اإلناث بني حديثي السن، فالفئة العمرية التالية، بني 15 و 29 
عامًا، ليس هبا إال 30 ذكرًا لكل 70 من اإلناث. كذلك فإن الفئة العمرية 30 - 44 هبا من اإلناث 
أكثر من الذكور. وهذا يتســـق مع أن معظم العاملني يف صناعة املالبس يف ســـايـبان هن من اإلناث يف 
الفئـــة العمريـــة 20 - 40. والفئة اليت تليهـــا، أي 45 إىل 59 عامًا، هبا من الذكور أكثر من اإلناث. 
ويتبني من عمود النســـب املئوية يف اجلدول ســـادس عشر - 2 أن أكر فئة عمرية فيها ذكور هي الفئة 
30 - 44 بينما أكر فئة عمرية فيها إناث هي الفئة 15 - 29، واألرجح بالنســـبة للفئة العمرية من 

اإلناث أهنن يعملن يف مصانع املالبس.

املص���در:  اجلولـــة العاشـــرة لكمنولث جزر 
ماريانا الشـــمالية، اســـتقصاء القـــوى العاملة 

الراهنة.
مالحظة:  البيانات مأخوذة من عينة عشوائية 
10 يف املائـــة مـــن األســـر املعيشـــية ومجيـــع 

األشخاص الذين يعيشون يف جتمعات.

املص���در:  اجلولـــة العاشـــرة لكمنولث جزر 
ماريانا الشـــمالية، اســـتقصاء القـــوى العاملة 

الراهنة.
مالحظة:  البيانات مأخوذة من عينة عشوائية 
10 يف املائـــة مـــن األســـر املعيشـــية ومجيـــع 

األشخاص الذين يعيشون يف جتمعات.
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الوس���يط. أكثر املقايـيس اإلحصائية شـــيوعًا للمتغريات العددية املتوســـط والوسيط.   - 12
)حبكم التعريف، فاملتغريات الفئوية ليســـت جمرد أعداد ومن مث ال يســـتطيع املرء أن حيســـب املتوســـط 
والوســـيط هلذه املتغريات(. والوســـيط هو النقطة الوســـطية يف أي توزيع بينما املتوســـط هو املتوســــط 
احلســـايب للقيم. وكثريًا ما يســـتخدم الوســـيط للمتغريات كالعمـــر والدخل ألنه أقل حساســـية للقيم 
املتطرفة. ومن األمثلة الصارخة، لنفرض أن هناك 99 شـــخصًا باستقصاء دخوهلـم بني 000 8 دوالر 
و 000 12 دوالر يف الســـنة، وموزعـة بالتماثل حول 000 100 دوالر. ومن هنا يكون املتوســـط 
والوســـيط 000 10 دوالر. ولنفرض اآلن أن شخصًا دخله 000 500 دوالر خالل العام قد ُأدرج 
فحينئذ يكون املتوسط حوايل 000 150 دوالر بينما الوسيط يظل حوايل 000 10 دوالر. وبالنسبة 

لكثري من متغريات الدخل فإن التقارير املنشورة كثريًا ما تبني املتوسط والوسيط.
وبالعودة إىل البيانات من ســـايـبان فإن الوســـيط العمرى لسكان سايـبان كان 28,5   - 13
ســـنة نيســـان/أبريل 2002، أي أن نصف الســـكان أكر من 28,5 عامًا والنصف أصغر من 28,5 
عامًا، وكان وسيط عمر األنثى أقل من وسيط عمر الذكر )27,6 مقابل 30,5( بسبب العدد الكبري 

من اإلناث املهاجرات الشابات الالئي يعملن مبصانع املالبس.
املتوسطات واالحنرافات املعيارية. كما أشارنا أعاله فإن املتوسط هو املتوسط احلسايب   - 14
ألي متغري عددي. والوســـيط كثريًا ما حيســـب بعدد األبناء املولودين على اإلطالق )للمرأة(، والدخل 
واملتغريات العددية األخرى. واالحنراف املعياري يقيس متوسط املسافة بني متغري عددي ومتوسط ذلك 

املتغري، ومن مث فهو يوفر قياسًا للتشتت يف توزيع أي متغري عددي.
ويـبـني اجلدول ســـادس عشر - 3 الوســـيط واملتوسط للدخل السنوي املتحصل عليه   - 15
من اســـتقصاء األسر املعيشية يف ســـاموا األمريكية يف عام 1995. وكان االستقصاء ميثل 20 يف املائة 
من العينة العشـــوائية جلميع األسر املعيشـــية يف اإلقليم. وال عجب يف أن متوسط دخل األسرة املعيشية 
كان أعلى من وسيط الدخل، ألن بعض األسر املعيشية كانت إيراداهتا من األجور أعلى كثريًا وحتقق 
دخاًل أعلى من مصادر أخرى. أما مهاجرو تونغان فهم فقراء نسبيًا، كما يتضح من اخنفاض متوسطهم 
واخنفاض وســـيط الدخل؛ بينما ارتفاع املتوســـط وارتفاع وسيط الدخل بالنســـبة إىل “الفئات اإلثنية 

األخرى” فيـبـني أهنم أغنياء نسبيًا. 

اجلدول سادس عشر - 3
 ملخص إحصاءات موجزة لدخل األسر املعيشيمة حسب الفئة اإلثنية،

ساموا األمريكية 1994
فئات إثنية أخرىتونغانساموااجملموعالدخل السنوي

332244790 3677 8عدد األسر املعيشية الداخلة يف االستقصاء
072 21523 7867 71515 15الوسيط )دوالرات الواليات املتحدة(
260 54725 5828 67020 20املتوسط )دوالرات الواليات املتحدة(

املصدر:  اســـتقصاء األسر املعيشية يف ساموا 
األمريكية، 1995.

مالحظة:  البيانات غري املرجحة، 20 يف املائة 
عينة عشوائية لألسر املعيشية.

عرض اإلحصاءات الوصفية ملتغري واحد  - 3
إن أبســـط حالة يكون فيها عرض اإلحصاءات الوصفية من اســـتقصاء لألسر املعيشية   - 16
هـــي احلالـــة اليت ال تنطوي إال على متغري واحد. وهذا البند الفرعي يشـــرح كيفيـــة إنتاج هذا العرض 

بالنسبة للمتغريات الفئوية والعددية.
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ع���رض التوزي���ع بأكمله. إن املتغريات الفئوية أو العددية اليت تشـــمل عددًا صغريًا من   - 17
الفئات أو القيم، ولتكن 10 أو أقل، هي األبســـط يف العرض. وميكن اســـتخدام جدول لبيان التوزع 
الكامل )نسبة مئوية( للمتغريات عن طريق عرض تواتر كل فئة من الفئات أو قيمة عددية للمتغري. ومن 
أمثلة هذا ما ورد يف اجلدول ســـادس عشـــر - 4 الذي يـبـني تواتر عدد العينة )غري املرجحة( والنســـبة 
املئوية لتوزيع املصادر الرئيسية لإلضاءة بني األسر املعيشية الفيـيت نامية. فالكثري من استقصاءات األسر 
املعيشـــية يتطلب اســـتخدام ترجيحـــات لتقدير توزع أي متغري يف املجتمـــع، ويف تلك احلالة قد يكون 
إظهار تواترات العينة اخلام مربكًا وبالتايل ال ينصح به؛ وسترد مناقشة الستخدام الترجيحات يف الفرع 
جيم  أدناه. )واالســـتقصاء من فيـيت نام اســـتند إىل عينة مرجحة ذاتيًا وبذلك مل تكن هناك حاجة إىل 
ترجيحات(. والنقطة النهائية هي أن من املفيد أيضًا اإلبالغ عن األخطاء املعيارية يف تواترات النســـبة 
املئوية املقدرة )انظر الفصل احلادي والعشـــرين لالطالع على مناقشـــة مفّصلة هلذه املســـألة، اليت تتعقد 

بسبب استخدام ترجيحات والسمات األخرى لتصميم عينة االستقصاء(.
ويف بعض احلاالت قد يكون عدد الفئات أو القيم املأخوذة حسب متغري، كبريًا ولكن   - 18
اجلزء الرئيســـي من التوزيع ال يعلل إال بعدد قليل من الفئات أو القيم. ويف هذه احلاالت قد ال تكون 
هناك ضرورة لبيان تواتر كل فئة أو قيمة. ومن خيارات منع كمية املعلومات من اســـتنفاد صر قارئ 
اجلدول، جتمع احلاالت النادرة يف فئات “أخرى” عامة. وعلى سبيل املثال فأي فئة أو قيمة تواترها أقل 
من 1 يف املائة ميكن أن تدخل يف هذه الفئة. والواقع أن هذا هو ما حدث يف اجلدول سادس عشر - 4 
حيث اخلانة “أخرى” تشـــمل احلاالت النادرة مثل الشـــعالت واألضواء اخلاطفة. ففي بعض احلاالت 
قد توجد هناك فئات طبيعية أخرى. وعلى سبيل املثال ففي كثري من البلدان ميكن تقسيم الفئات اإلثنية 
والدينية إىل عدد كبري من الفئات املميزة، ولكن قد تكون هناك أعداد أكثر كثريًا من الفئات العريضة 
اليت تناسبها هذه الفئات األكثر دقة. ويف أحيان كثرية يكفي عرض األرقام فقط بالنسبة للفئات األعم. 
وهذا االســـتثناء الرئيســـي من هـــذه القاعدة يتعلق بالفئات اليت قد تكـــون مهمة بوجه خاص حىت وإن 
حدثت بشكل نادر. وعمومًا فهذه الفئات “املهمة بوجه خاص وأن كانت نادرة” ميكن اإلبالغ عنها 
بشكل منفصل، ولكن من املهم بوجه خاص بيان األخطاء املعيارية يف هذه احلاالت ألن دقة التقديرات 

تكون أدىن بالنسبة للفئات النادرة.
ويف حاالت كثرية ميكن جعل عرض البيانات أكثر أمهية، وأكثر إحياء إذا عرضت على   - 19
هيئة رسم بياين أو خمطط بداًل من جدول. وبالنسبة ألي متغري واحد له عدد قليل من الفئات أو القيم، 
فالطريقة الشـــائعة لعرض البيانات بيانيًا هي العـــرض يف خمطط عمودى، أو خمطط توزيع تواتر، يكون 
فيه التواتر النســـي لكل فئة أو قيمة مبينًا بطول العمود. والشـــكل ســـادس عشـــر - 1 يقّدم مثااًل على 
هذا، باســـتخدام البيانات املعروضة يف اجلدول ســـادس عشر - 4. وهناك طريقة شائعة أخرى لعرض 
التواتر النسي املتغري للفئات أو القيم هي الشكل الدائري، وهو عبارة عن دائرة تبني التواترات النسبية 
من حيث حجم “شـــرائح” الدائرة. ويرد مثال على ذلك يف الشـــكل سادس عشر - 2، الذي يعرض 
أيضًا املعلومات الواردة يف اجلدول سادس عشر - 4. انظر توفت )1983( ووايلد وسيـبري )2000( 

لالطالع على تفاصيل املشورة بشأن كيفية تصميم رسوم بيانية فّعالة.
إظهار املتغريات اليت هلا فئات أو قيم كثرية. كثريًا ما تكون للمتغريات الفئوية والعددية   - 20
فئات أو قيم ممكنة كثرية. فبالنســـبة للمتغريات الفئوية، تكون الطريقة الوحيدة لتجنب عرض جداول 
ورسوم بيانية مبالغ يف تفاصيلها، هي جتميع الفئات يف جمموعات كبرية و/أو ضم كل القيم النادرة يف 

فئة “أخرى”، وفقما نوقش أعاله. وبالنسبة للمتغريات العددية هناك خياران واضحان.



تقدمي إحصاءات وصفية بسيطة من بيانات
استقصاءات األسر املعيشية

٣١٧

اجلدول سادس عشر - ٤
مصادر اإلضاءة بني األسر املعيشية يف فييت نام،

١٩٩٢ - ١٩٩٣

عدد األسر املعيشيةالطريقة
النسبة املئوية لألسر املعيشية

(اخلطأ املعياري)
٤٨,٦ (٠,٧)٣٣٣ ٢الكهرباء

٤٩,٧ (٠,٧)٣٨٦ ٢مصابيح الكريوسني/الزيت
١,٧ (٠,٢)٨١غري ذلك

٨٠٠١٠٠,٠ ٤جمموع األسر املعيشية يف العينة

املصدر:  اســـتقصاء مستويات األسر املعيشية 
يف فييت نام، ١٩٩٢ - ١٩٩٣.
مالحظة:  البيانات غري مرجحة.

شية
ملعي
سر ا

لأل
وية 

 املئ
سبة

الن

٤٨,٦ ٤٩,٧

١,٧

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر
الكهرباء مصابيح الكريوسني/الزيت غري ذلك

الشكل سادس عشر - ١
مصادر اإلضاءة بني األسر املعيشية يف فييت نام،

١٩٩٢ - ١٩٩٣ (خمطط عمودي)

املصدر:  اســـتقصاء مستويات األسر املعيشية 
يف فييت نام، ١٩٩٢ - ١٩٩٣.

مالحظـــة:  حجـــم العينـــة: ٨٠٠ ٤ أســـرة 
معيشية.

الشكل سادس عشر - ٢
مصادر اإلضاءة بني األسر املعيشية يف فييت نام،

١٩٩٢ - ١٩٩٣ (خمطط الدائرة)

١,٧

٤٩,٧ ٤٨,٦
الكهرباء

مصابيح الكريوسني/الزيت
املصدر:  اســـتقصاء مستويات األسر املعيشية غري ذلك

يف فييت نام، ١٩٩٢ - ١٩٩٣.
مالحظـــة:  حجـــم العينـــة: ٨٠٠ ٤ أســـرة 

معيشية.
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٣١٨

األول أنـــه ميكـــن تقســـيم نطاق أي متغري عـــددي بقيم كثرية إىل عـــدد من الفواصل   - ٢١
الزمنية وعرض املعلومات بأي من الطرق املبينة أعاله للحالة اليت يكون للمتغري فيها عدد بســـيط فقط 
من الفئات أو القيم. وعلى ســـبيل املثال فقد مت هذا بالنســـبة ملتغري العمر يف اجلدولني سادس عشر - ١ 
وســـادس عشـــر - ٢. كذلك ميكن استخدام هذا اخليار يف الرسوم البيانية: املعلومات عن توزيع متغري 
عددي يأخذ قيمًا كبرية ميكن عرضها باســـتخدام رســـم بياين يـبـني تواتر دخول املتغري يف عدد صغري 
مـــن الفئات. ومن أمثلة ذلك الرســـم البياين، واملدرج البياين الـــذي يقرب دالة كثافة املتغري املصاحب. 
واملتدرجات البيانية تقسم نطاق املتغري العددي إىل عدد صغري نسبيًا من ”النطاقات الفرعية“ وتسمى 
عـــادة خانـــات. ومتثل كل خانة بعمود له جمال يتناســـب والنســـبة املئوية للعينة الـــيت تدخل يف النطاق 
الفرعي املقابل للخانة والشـــكل ســـادس عشر - ٣ يفعل ذلك بالنسبة لبيانات العمر يف اجلدول سادس 
عشر - ٢. فاخلانة األوىل هي النطاق الفرعي من صفر إىل ١٤؛ واخلانة التالية هي النطاق الفرعي من 
١٥ إىل ٢٩ وهكذا دواليك.٢٨ ويالحظ أنه على خالف خمطط العمود يف الشـــكل ســـابع عشر - ١، 
ال توجد مسافة بني ”أعمدة“ املدرج التكراري. ويرجع هذا إىل أن املحور األفقي يف املدرج التكراري 

يـبـني نطاق املتغري وال تكون للمتغريات منطيًا أي ”فجوات“ يف نطاقها. 

يقســـم هذا املدرج التكراري السكان   ٢٨
يف الفئـــة العمرية ٦٠ - ٩٩ إىل ثالث 
جمموعـــات (٦٠ - ٧٤ و ٧٥ - ٨٩ 
و ٩٠ - ١٠٤) ومتتد كل جمموعة إىل 
عدد مماثل من السنوات، ١٥ باعتباره 
جمموعات السكان األقل من ٦٠ عامًا. 
وهـــذا يتم لضمان أن يكون املجال يف 
كل عمود يف املدرج التكراري متناسبًا 
مع النســـبة املئوية للسكان يف كل فئة 

عمرية.

يقســـم هذا املدرج التكراري السكان   ٢٨
يف الفئـــة العمرية ٦٠ - ٩٩ إىل ثالث 
جمموعـــات (٦٠ - ٧٤ و ٧٥ - ٨٩ 
و ٩٠ - ١٠٤) ومتتد كل جمموعة إىل 
عدد مماثل من السنوات، ١٥ باعتباره 
جمموعات السكان األقل من ٦٠ عامًا. 
وهـــذا يتم لضمان أن يكون املجال يف 
كل عمود يف املدرج التكراري متناسبًا 
مع النســـبة املئوية للسكان يف كل فئة 

عمرية.

الشكل سادس عشر - ٣
توزيع أعمار السكان يف سايبان، نيسان/أبريل ٢٠٠٢،

(مدرج تكراري)

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

كان
لس
ية ل
ملئو
بة ا
نس
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العمر
صفر-١٤ ١٥-٢٩ ٣٠-٤٤ ٤٥-٥٩ ٦٠-٧٤ ٧٥-٨٩ ٩٠-١٠٤

املصدر:  اجلولة العاشرة من استقصاء القوى 
العاملـــة اجلاريـــة يف كمنولـــث جـــزر ماريانا 

الشمالية.

واخليار الثاين ورمبا األكثر شـــيوعًا لعرض متغري عددي له قيم كثرية هو عرض بعض   - ٢٢
اإلحصاءات املوجزة لتوزيعه، مثل متوسطه ووسيطه واحنرافه املعياري. وال ميكن أن يتم هذا إال بإظهار 
هذه اإلحصاءات يف جدول؛ وال ميكن إظهار اإلحصاءات املوجزة ملتغري عددي واحد يف رســـم بياين. 
وباإلضافة إىل املتوســــط والوســـيط واالحنراف املعياري يفيد أيضًا عـــرض القيم الدنيا والقصوى وقيم 

الربيعيات العليا والدنيا،٢٩ ورمبا قياس االلتواء. ويرد مثال لذلك يف اجلدول سادس عشر - ٥.

الربيعية الدنيـــا للتوزيع هي القيمة اليت   ٢٩
تقل نســـبة ٢٥ يف املائة من مشاهداا 
عـــن القيمة وتزيد نســـبة ٧٥ يف املائة 
منهـــا عن القيمة، والربيعيـــة العليا هي 
القيمة اليت تقل نســـبة ٧٥ يف املائة من 
مشاهداا عن القيمة وتزيد نسبة ٢٥ 

يف املائة منها عن القيمة.

الربيعية الدنيـــا للتوزيع هي القيمة اليت   ٢٩
تقل نســـبة ٢٥ يف املائة من مشاهداا 
عـــن القيمة وتزيد نســـبة ٧٥ يف املائة 
منهـــا عن القيمة، والربيعيـــة العليا هي 
القيمة اليت تقل نســـبة ٧٥ يف املائة من 
مشاهداا عن القيمة وتزيد نسبة ٢٥ 

يف املائة منها عن القيمة.
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اجلدول سادس عشر - 5
 معلومات موجزة عن جمموع إنفاق األسر املعيشية:

1992 - 1993 )بآالف الدونغ يف السنة(
 531 6املتوسط

 375 5االحنراف املعياري
 088 5الوسيط

 364 3الربيعية الدنيا
 900 7الربيعية العليا

 235القيمة الصغرى
478 100القيمة الكرى

املصدر:  اســـتقصاء مستويات األسر املعيشية 
يف فييت نام، 1993-1992.

مالحظ���ة:  حجـــم العينـــة: 799 4 أســـرة 
معيشية.

عرض اإلحصاءات الوصفية ملتغريين  - 4
غالبـــًا ما يتيـــح فحص العالقات بني متغرييـــن أو أكثر رؤية أعمـــق كثريًا للموضوع   - 23
املصاحب املهم، من فحص متغري واحد مبعزل عن غريه. ومع ذلك ففي الوقت نفســـه تزيد إمكانيات 
عرض البيانات حســـب املقدار. وهذا البند الفرعي يصف الطرائق الشـــائعة ومييز بني املتغريات اليت هلا 

عدد صغري من الفئات أو القيم واملتغريات اليت هلا عدد كبري من القيم.
متغريان بعدد صغري من الفئات أو القيم. أبســـط حالة لعرض العالقة بني متغريين هي   - 24
احلالة اليت يكون فيها للمتغريين عدد صغري من الفئات أو القيم. ويف أي جدولة بسيطة باجتاهني، ميكن 
أن تكون الفئات أو القيم يف أي من املتغريين مبثابة األعمدة بينما تكون الفئات أو القيم يف املتغري الثاين 
مبثابة الصفوف. ومن أمثلة ذلك ما ورد يف اجلدول سادس عشر - 6 الذي يـبـني استخدام أنواع خمتلفة 
من مقّدمي اخلدمات الصحية يف املناطق احلضرية والريفية يف فيـيت نام. ففي هذا املثال ُتجمل األعمدة 
100 يف املائة. وكما شـــرحنا أعاله فإن البديل هو أن ُتجمل الصفوف 100 يف املائة. ويف املثال من 
فيـيت نام، تبني أرقام النســـبة املئوية اليت ُتجمل 100 يف املائة يف كل صف كيف يوزع اســـتخدام كل 
نـــوع مـــن املرافق الصحية على املناطق احلضرية والريفية يف فيـيت نـــام. وهناك بديل ثالث هو أن تبني 
كل “خلية” يف هذا اجلدول تواتر )بنسب مئوية( االحتمال )املشترك( إلجراء زيارة إىل مرفق للرعاية 
الصحية يقوم هبا شخص يف منطقة جغرافية معينة )حضرية أو ريفية( ففي هذه احلالة تكون مجلة النسب 
املئوية يف كل الصفوف واألعمدة 100 يف املائة. غري أن هذا نادرًا ما يتبع ألن التوزيعات املشـــروطة 
تكون عادة هي األهم. وعلى أي حال فمن املمارسات اجليدة اإلبالغ عن بيانات كافية حبيث يستطيع 

أي قارئ أن يشتق األنواع الثالثة مجيعها من التواترات املذكورة يف البيانات املقّدمة يف اجلدول.
وهنـــاك عدة طرق الســـتخدام الرســـوم البيانيـــة يف عرض املعلومات عـــن العالقة بني   - 25
متغرييـــن لـــكل منهما عدد صغري مـــن القيم. فعند عرض عمود أو صف من النســـب املئوية يكون من 
الطـــرق املناســـبة عرض عدة أعمدة رأســـية جتمـــل 100 يف املائة. فكل عمود ميثل قيمـــة معينة ألحد 
املتغـــريات، وتوزيـــع تواتر املتغري اآلخر يظهر كمنطقة مظللـــة يف كل عمود. وهذا يظهر بيانات املرفق 
الصحي من فيـيت نام يف الشكل سادس عشر - 4. وتعرض جمموعات الرامج احلاسوبية يف صفحاهتا 

كثريًا من املتغريات األخرى اليت ميكن أن يستخدمها املرء.
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اجلدول سادس عشر - 6
 اســـتخدام املرافق الصحية بني السكان )من مجيع األعمار( الذين ترددوا على مرفق صحي
 يف األســـابيع األربعـــة املاضيـــة حســـب املناطق احلضريـــة واملناطـــق الريفيـــة يف فييت نام،

1992 - 1993 )بآالف الدونغ يف السنة(

مكان االستشارة

املناطق الريفيةاملناطق احلضرية

التواتر
 النسبة املئوية

التواتر)اخلطأ القياسي(
 النسبة املئوية

)اخلطأ القياسي(

25,0 )1,0(45,0430 )2,1(251املستشفى أو املستوصف
18,5 )0,9(5,4318 )1,0(30املركز الصحي بالكوميون

34,6 )1,1(38,2595 )2,1(213دار مقدم اخلدمة
20,1 )1,0(9,0376 )1,2(50دار املريض

1,7 )0,3(2,529 )0,7(14غري ذلك
558100,01718100,0املجموع

املصدر:  اســـتقصاء مستويات األسر املعيشية 
يف فييت نام، 1993-1992.

الشكل سادس عشر - 4
 اســـتخدام املرافق الصحية بني السكان )من مجيع األعمار( الذين ترددوا على مرفق صحي
 يف األســـابيع األربعـــة املاضيـــة حســـب املناطق احلضريـــة واملناطـــق الريفيـــة يف فييت نام،

1992 - 1993 )النسبة املئوية(

وية
 املئ

سبة
الن

املناطق احلضرية

٤٥,٠

٥,٤

٣٨,٢

٩,٠
٢,٥ ١,٧

٢٠,١

٣٤,٦

١٨,٥

٢٥,٠

املناطق الريفية

١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

صفر

أماكن أخرى

دار املريض

دار مقدم اخلدمة

املركز الصحي بالكميون

املستشفى أو املستوصف
املصدر:  اســـتقصاء مستويات األسر املعيشية 

يف فييت نام، 1993-1992.
مالحظ���ة:  حجـــم العينـــة: 276 2 أســـرة 

معيشية.

متغـــري واحـــد بعدد صغري من الفئات/القيم ومتغري عـــددي بقيم كثرية. ومن احلاالت   - 26
الشائعة األخرى احلالة اليت يكون فيها متغريان. أحدمها بعدد صغري من الفئات أو القيم )رمبا يقل العدد 
بعـــد التجميـــع( واآلخر متغري عددي بقيم كثرية. وأكثر الطرق شـــيوعًا هنا لعرض البيانات هو عرض 
متوســـط املتغري العددي مشـــروطًا بـــكل قيمة للمتغري تأخذ عددًا صغريًا مـــن الفئات أو القيم. كذلك 
ميكـــن للمرء أن يضيف معلومات أخرى مثل الوســـيط واالحنـــراف املعياري. وُيرى مثال على ذلك يف 
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اجلدول سادس عشر - 7، الذي يـبـني متوسط مستويات اإلنفاق الكلي لألسرة املعيشية يف فيـيت نام 
يف الفترة 1992 - 1993 حيث تصنف األســـر املعيشـــية حسب املناطق السبع يف ذلك البلد. وميكن 
أن يوضع هذا يف عمود بياين “خمطط الصورة العامة” حيث ميثل كل عمود (x-axis) منطقة وتكون 

أطوال األعمدة (y-axis) متناسبة مع متوسط الدخول يف كل منطقة.

اجلدول سادس عشر - 7
 جمموع إنفاق األسر املعيشية حسب املناطق يف فييت نام، 1992 - 1993

)بآالف الدونغ يف السنة(
متوسط اإلنفاق الكلي )األخطاء املعيارية بني أقواس(املنطقة

792 4 )95,5(املرتفعات الشمالية

306 5 )110,4(دلتا النهر األمحر 

708 4 )107,7(مشال الوسط

280 7 )234,8(الساحل األوسط

173 6 )373,7(املرتفعات الوسطى

786 10 )398,5(اجلنوب الشرقي 

801 7 )167,4(دلتا ميكونغ

531 6 )77,6(مجيع فييت نام

وهناك خيار آخر هو حتويل املتغري املستمر إىل متغري متقطع بتقسيم مداه إىل عدد صغري   - 27
من الفئات. وعلى ســـبيل املثال فإن من املناســـب أحيانًا تقســـيم األســـر املعيشية إىل أفقر 20 يف املائة، 
والتايل لألفقر 20 يف املائة وهكذا على أســـاس إيرادات ونفقات األســـرة املعيشية. وبعد أن حيدث هذا 
ميكن للمرء أن يستخدم الطرائق نفسها لعرض البيانات بالنسبة ملتغريين متقطعني، على النحو املوصوف 
أعاله. ومثة مثال حمدد هو تعديل الشـــكل ســـادس عشر - 4 حبيث يـبـني مخسة أعمدة كل واحد منها 

لربيعية الدخل.
متغريان عدديان بقيم كثرية. كثريًا ما يقّدم اإلحصائيون معلومات موجزة عن متغريين   - 28
عدديـــن مـــن حيث معامل ترابطهما )التباين املصاحب للمتغريين مقســـومًا على اجلـــذر التربيعي لناتج 
التباينـــات(. ومع ذلك فكثريًا ما تكون هذه اإلحصـــاءات غري مألوفة لعامة اجلمهور. وبديل ذلك هو 
العرض البياين للبيانات يف خمطط انتشار به نقطة لكل مشاهدة. فهذا ميكن أن يـبـني، على سبيل املثال 
مدى ارتباط دخل األســـرة املعيشية على مدى فترتني زمنيتني باستخدام املشاهدات عن األسر املعيشية 

نفسها يف استقصائني خمتلفني )استقصاء لكل فتنرة زمنية(. 
ومن املشاكل يف استخدام خمططات االنتشار أن الرسم البياين حني يكون حجم العينة   - 29
كبريًا يصبح مفرط “االزدحام” فيحول دون ســـهولة التفســـري. وميكن حتاشي ذلك بأخذ عينة فرعية 
عشـــوائية للمشـــاهدات )مثل ُعشر املشـــاهدات( للبعد بالرســـم البياين عن أن يصبح مزدمحًا أكثر من 
الالزم. وهناك مشكلة أخرى بالنسبة ملخططات االنتشار هي كيفية تعديلها لتعليل ترجيحات املعاينة. 
وهناك طريقة بسيطة هي تكرار املشاهدات ويكون ترجيح املعاينة هو عدد النسخ لكل مشاهدة. وهذا 
مبا يشـــبه اليقني يزحم خمطط االنتشـــار؛ ومن مث فبعد التكرار ينبغي أال يدرج إال عينة فرعية عشـــوائية 

للمشاهدات، يف خمطط االنتشار.

املصدر:  اســـتقصاء مستويات األسر املعيشية 
يف فييت نام، 1992 - 1993.

مالحظ���ة:  حجـــم العينـــة: 799 4 أســـرة 
معيشية.
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عرض اإلحصاءات الوصفية ملتغريين أو أكثر  - 5
مـــن املمكـــن من حيث املبدأ عـــرض العالقات بني ثالثة متغريات أو أكثر باســـتخدام   - 30
جـــداول رســـوم بيانيـــة. ومع ذلك ينبغـــي أال يتم ذلك إال نـــادرًا ألنه يضيف أبعاد أخـــرى تعقد فهم 
العالقات املصاحبة وطرائق عرضها جبداول بسيطة أو رسوم بيانية بسيطة. ومن الناحية العملية فيمكن 
أحيانًا عرض عالقات وصفية بني ثالثة متغريات، ولكن مل تثبت إطالقًا تقريـبًا جدوى عرض العالقات 

الوصفية بني أربعة متغريات أو أكثر.
ويف حالــــة وجــــود ثالثة متغريات فــــإن أوضح هنج هو تعيـني متغــــري واحد يكون املتغري   - 31
“املكيف”. فإما أن يكون هلذا املتغري عدد صغري من القيم املتقطعة وإما أن يتعني، إذا استمر أن “يقطع” 
حبساب توزعه على عدد صغري من الفترات الزمنية على مداه كله. وبعد أن يتم هذا ميكن إنشاء جداول أو 
رسوم بيانية منفصلة لكل فئة أو قيمة هلذا املتغري املكيف. وعلى سبيل املثال فلنفرض أن يكون املرء مهتمًا 
ببيان العالقة بني ثالثة متغريات: تعليم رب األســــرة املعيشــــية، ومســــتوى دخل األسرة املعيشية، وظهور 
حالة سوء تغذية لطفل. فيمكن أن يتم هذا بتوليد جدول منفصل ورسم بياين منفصل للعالقة بني الدخل 
ومؤشر للحالة التغذوية للطفل )مثل حدوث تعوق( لكل مستوى تعليمي. فهذا قد يـبـني على سبيل املثال 

أن الربط بني الدخل وتغذية الطفل يكون أضعف لألسرة املعيشية اليت يرأسها األكثر تعليمًا.

مشورة عامة لعرض اإلحصاءات الوصفية جيم - 
إعداد البيانات  - 1

قبل توليد أي أرقام لتوضع يف اجلداول والرسوم البيانية يتعني إعداد البيانات للتحليل.   - 32
وهذا ينطوي على ثالث مهام واضحة: تدقيق البيانات إلزالة املشاهدات اليت تكون غري دقيقة بدرجة 
عالية؛ وتوليد متغريات )مشتقة( مرّكبة؛ والتوثيق الدقيق إلعداد جمموعة بيانات “رمسية” تستخدم يف 
كل التحليـــالت. ويف املهام الثالث مجيعهـــا، قد يوفر بذل اجلهود اإلضافية واالهتمام الزائد بالتفاصيل 
منـــذ البداية الكثري من الوقت والكثري من املوارد يف املســـتقبل. وهـــذا اجلزء الفرعي يقّدم عرضًا جمماًل 

موجزًا هلذه املهام؛ ولالطالع على معاجلة أكثر استفاضة يرجع القارئ إىل الفصل اخلامس عشر.
ويف هناية املطاف فإن كل اســـتقصاء لألســـر املعيشية مهما بلغت دقة ختطيطه وتنفيذه   - 33
ســـتكون عليه بعض املالحظات عن بعض املتغريات اليت ال تبدو هلا مصداقية. وتتراوح هذه املشـــاكل 
بني عدم االســـتجابة للبند )انظر الفصل احلادي عشر( واألخطاء األخرى الواضحة - مثل تعيـني طفل 
عمره ثالث ســـنوات ربًا لألســـرة املعيشـــية - وحاالت أقل وضوحًا بكثري مثل األســـرة املعيشية ذات 
الدخل املرتفع للغاية ولكن يكون مستوى إنفاق األسرة املعيشية متوسطًا. يف كثري من احلاالت تعزى 
األخطاء إىل عدم دقة قيد البيانات من االســـتبيانات الورقية ولذا ينبغي مراجعة االســـتبيان الورقي أواًل. 
ومن الســـهل تصحيح هذه األخطاء يف قيد البيانات. فإذا كانت البيانات قريـبة على االســـتبيان نفسه، 
تكون هناك عدة خيارات. األول أن يســـتطيع املرء تغيـري قيمة املتغري إىل “مفقود”. فإن مل يكن هناك 
عدا عدد صغري من هذه احلاالت ميكن استبعاد تلك املالحظات عند حساب أي جدول أو رسم بياين 
يســـتخدم قيد ذلك املتغري.30 فإذا كان هناك عدد كبري من احلاالت ميكن حســـاب القيم “املفقودة” 
باعتبارها فئة خاصة ملتغري فئوي توسم على أهنا “مل تبلغ” أو “مل ُتذكر”. واخليار الثاين أنه لو كانت 
معظم احلاالت متركزة يف عدد صغري من األســـر املعيشـــية فيمكن إسقاط تلك األسر املعيشية. واخليار 
الثالث أنه لو كان هناك مالحظات كثرية حمل شك بالنسبة لكثري من األسر املعيشية لبعض املتغريات، 

قد يتعني اختاذ قرار بعدم عرض نتائج ذلك املتغري.

هناك عيب يف هذا اخليار هو أن خيتلف   30

حجـــم العينـــة اختالفـــًا طفيفًا يف كل 
جدول. وإذا كان هذا قد يتســـبب يف 
إرباك، ينبغي أن تدون حاشـــية أسفل 
كل جدول تبـــني أن مالحظات قليلة 
قـــد أغفلت ويكـــون التوضيح يف هذه 

احلالة كافيًا.

هناك عيب يف هذا اخليار هو أن خيتلف   30

حجـــم العينـــة اختالفـــًا طفيفًا يف كل 
جدول. وإذا كان هذا قد يتســـبب يف 
إرباك، ينبغي أن تدون حاشـــية أسفل 
كل جدول تبـــني أن مالحظات قليلة 
قـــد أغفلت ويكـــون التوضيح يف هذه 

احلالة كافيًا.
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ومن ســـبل معاجلـــة البيانات املفقودة “عـــزو” القيم املفقودة باســـتخدام إحدى عدة   - 34
طرائـــق، فطرائق العزو تعني القيـــم للحاالت غري املعروفة أو “غري املبّلغ عنها”، وكذلك حاالت القيم 
غري القابلة للتصديق. وتشمل النهج املتبعة طريقيت العزو املباشر، وأقرب اجلريان، ومها يتيحان “أفضل 
ختمني” لالستجابة عندما ال تتاح طرق أخرى. والفكرة من هذه الطرائق فكرة بسيطة للغاية: فاألسر 
املعيشـــية أو األشـــخاص املتماثلني يف بعـــض اخلصائص يرجح أن يكونوا متماثلـــني أيضًا يف خصائص 
أخرى. وعلى سبيل املثال فالبيوت يف أي قرية ريفية يرجح أن تكون هلا جدران وأسقف مماثلة جلدران 
وأســـقف املنازل يف املناطـــق الريفية األخرى، على عكس املنازل يف املناطـــق احلضرية. وباملثل فمعظم 
الناس يف أي أســـرة معيشـــية يتماثلون دينيًا وإثنيًا. وعلى فريق االستقصاء أن يـبت يف القواعد املحددة 

اليت تتبع يف ضوء األحوال الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسكنية بالبلد.
وإذا كانت طرائق العزو مفيدة متامًا فقد تكون هلا مشاكل خطرية أيضًا. وعلى أعضاء   - 35
الفريق املسؤول عن حتليل البيانات أن يقرر ما إذا كان يغري البيانات املفقودة على أساس كل حالة على 
حدة أم يستخدم نوعًا من طرائق العزو. وتأثري ذلك على اجلداول النهائية جيب أن يؤخذ يف االعتبار. 
فعـــزو واحـــد أو اثنـــني يف املائة من احلاالت ينبغي أال يكون له إال تأثـــري قليل أو ال يكون له تأثري على 
النتائـــج النهائيـــة. فإذا كان حوايل 5 يف املائة من احلاالت مفقودة أو غري متســـاوقة مع البنود األخرى 
يرجح أن يكون العزو ال يزال مطلوبًا. ومع ذلك فضرورة عزو جزء أكر كثريًا من القيم وليكن 10 
يف املائة أو أكثر ميكن أن جتعل املتغري غري مناسب لالستخدام يف العرض والتحليل، ومن هنا ينبغي أال 
تعرض أي نتائج لذلك املتغري. ويرجى من القراء أن يرجعوا إىل الفصلني الثامن واحلادي عشر واملراجع 

املذكورة هبما لالطالع على مزيد من النصائح عن العزو ومعاجلة القيم املفقودة.
ومن اجلوانب األخرى إلعداد البيانات حساب املتغريات املرّكبة )املشتقة(. ففي كثري   - 36
من استقصاءات األسر املعيشية حيسب الدخل الكلي لألسرة املعيشية أو اإلنفاق الكلي لألسرة املعيشية 
أو كالمها على أســـاس قيم عدد كبري من املتغريات. وعلى ســـبيل املثال فإن مجلة اإلنفاق حتسب منطيًا 
جبمـــع النفقات علـــى مائة بند حمدد أو أكثر من بنود األغذية واملواد غـــري الغدائية. بينما نظريًا، يكون 
حســـاب هذه املتغريات مباشـــرًا، وميكن أن تنشأ عمليًا مشاكل كثرية. وعلى سبيل املثال ففي حساب 
عائدات ونفقات مزرعة ألســـرة معيشية ريفية قد تكون احلالة أن عائدات املزرعة سلبية. فحني حتدث 
نتائج غريـبة ألســـر معيشـــية بعينها قد يفيد النظر إىل كل مكّون يدخل يف احلســـاب الكلي. وقد يـرز 
مكّون أو مكّونان على أهنما سبب املشكلة. واستمرارًا يف مثال عائدات املزرعة، قد يكون سعر بعض 
املدخالت املشـــتراة مرتفعًا بشـــكل غري عادي. ويف هذه احلالة ميكن إعادة حساب األرباح باستخدام 

متوسط السعر.
ولألســـف فإعداد جمموعات البيانات حني تنشـــأ مشـــاكل يكون فنًا أكثر منه علمًا.   - 37
ويتعـــني اختـــاذ قرارات حني ال يكـــون من الواضح أي خيـــار هو األفضل. وأخريًا، فمـــن املهم توثيق 
اختيـــارات وبصفة أعم توثيق العملية برمتها حيث حتول “البيانات اخلام” إىل جداول ورســـوم بيانية. 
وينبغي أن يشـــمل التوثيق ســـردًا موجزًا للعملية إضافة إىل مجيع الرامج احلاســـوبية اليت اســـتخدمت 

وحتولت إىل بيانات.

عرض النتائج  - 2
إن أفضل طريقة لعرض النتائج اإلحصائية األساســـية تتباين حســـب نوع االســـتقصاء   - 38

واجلمهور. ومع ذلك ميكن إعطاء بعض النصائح العامة اليت ينبغي أن تطبق يف كل احلاالت تقريـبًا.
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وأهـــم نصيحة عامة هي عـــرض النتائج بوضوح. وهذا يتضمن عـــدة توصيات أكثر   - 39
حتديدًا. األوىل أنه جيب تعريف مجيع املتغريات بدقة وبوضوح. وعلى سبيل املثال فعند عرض جداول 
ورســـوم بيانية عن “دخل” األســـر املعيشـــية، ينبغي أن يكون متغري الدخل إما “الدخل للفرد” وإما 
“الدخل الكلي لألســـرة املعيشية”، وال ينبغي أبدًا االكتفاء بكلمة “الدخل”. واملتغريات املرّكبة مثل 
الدخل والنفقات ينبغي حتديدها بوضوح يف النص ويف حواشـــي اجلداول والرســـوم البيانية. فهل يشري 
الدخل إىل الدخل قبل أم بعد الضرائب؟ وهل يشـــمل قيمة الســـكن الذي يشـــغله مالكه؟ وهل يشـــري 
الدخل إىل الدخل يف األســـبوع أم يف الشـــهر أم يف السنة؟ فالبد أن يكون هذا واضحًا متامًا. وبالنسبة 
للكثـــري من املتغريات يفيد جدًا عرض النص والصياغة يف اســـتبيان األســـر املعيشـــية الذي أخذت منه 
املتغريات. وعلى سبيل املثال فبالنسبة للبيانات عن تعليم الكبار، ينبغي أن يكون واضحًا متامًا كيف مت 
تعريف هذا املتغري. فلعله ُعرف بعدد الســـنوات اليت يقضيها الشـــخص يف املدرسة؟ أو بقدرة الشخص 
على التوقيع بامسه، أو بإقرار املســـتجيـب بأنه يســـتطيع قراءة الصحف؛ أو قد يكون قد ُبين على أساس 
نوع من االختيارات اليت تعطى للمستجيـب. واختالف التعاريف ميكن أن يعطي نتائج خمتلفة للغاية.

ومثة توصية حمددة ثانية تتعلق بالوضوح هي أن يكون توزيع النسب املئوية للمتغريات   - 40
املتقطعة واضحًا للغاية بالنســـبة ملا إذا كانت نســـبًا مئوية لألسر املعيشية أم نسبًا مئوية لألشخاص )أي 
للســـكان(. ففي حاالت كثرية تعطي هذه نتائج خمتلفة. ويف بلدان كثرية يكون لألفراد األكثر تعليمًا 
أسر صغرية نسبيًا. وهذا يعين أن نسبة السكان اليت تعيش يف أسر معيشية يرأسها أناس متعلمون تكون 
أقل من نســـبة األســـر املعيشـــية اليت هلا رئيس واحد متعلم. والتوصية الثالثة تتعلق بالوضوح وهي أن 
الرســـوم البيانية ينبغي أن توضح األعداد املبينة لألشـــكال البيانية. وعلى سبيل املثال فمخطط األعمدة 
يف الشـــكل ســـادس عشر - 1 يـبـني النسب املئوية لكل من املصادر الثالثة لإلضاءة بني األسر املعيشية 

الفيـيت نامية وينطبق الشئ نفسه على الشكل الدائري املوجود يف الشكل سادس عشر - 2.
وأخـــريًا، فـــإن هناك عدة نصائح متنوعـــة أخرى. أوهلا أن التقاريـــر ينبغي أال تعرض   - 41
أعدادًا ضخمة من اجلداول ومصفوفة شاسعة من األعداد يف كل جدول. فالوكاالت اإلحصائية تعرض 
أحيانًا مئات من اجلداول اليت تعطي تفاصيل دقيقة ال يرجح أن هتم معظم اجلماهري، وتنطبق غالبًا نقطة 
مماثلة على التفاصيل يف أي جدول. فينبغي أن يناقش املوظفون الذين يعدون التقارير الغرض من شـــىت 
اجلداول اليت ُتعـد وإذا كانت الفائدة املتوقعة من عرض جدول معني أو املعلومات املفّصلة جلدول معني 
قليلة، حينئذ ينبغي اســـتبعاد املعلومات الدخيلة. وثانيًا ينبغي اإلبالغ عن أخطاء املعاينة بالنســـبة ألي 
جمموعة من أهم املتغريات املجموعة يف االستقصاء؛ وفضاًل عن هذا فمن املفيد للغاية بيان فترات الثقة 
يف املتغريات أو املؤشـــرات األساســـية. وهذه نقطة واضحة ولكن كثريًا ما ُتغفل. فهي تشدد على أمهية 
نقل درجة دقة املعلومات املقّدمة من اســـتقصاء األســـر املعيشية إىل القارئ. وثالثًا ينبغي إعطاء أحجام 

العينة بالنسبة إىل كل جدول.

ما الذي يشّكل جدواًل مفيدًا؟  - 3
يعـــرض هذا البند الفرعي نصائح حمـــددة عن إعداد اجلداول اليت تعرض معلومات من   - 42
اســـتقصاء لألسر املعيشـــية. فعند إعداد اجلداول والرسوم البيانية تنطبق املبادئ العامة التالية: املعلومات 
اليت تشملها اجلداول ينبغي أن تكفي لتمكني املستخدم من تفسريها على حنو صحيح دون احلاجة إىل 
الرجوع إىل نص التقرير. وهذا أمر بالغ األمهية ألن الكثري من املســـتخدمني للتقارير يصورون اجلداول 

مث يستخدموهنا فيما بعد دون الرجوع إىل النصوص املصاحبة هلا.
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والنصيحة اليت نوردها فيما يلي نصيحة عامة من حيث طبيعتها. فبالنسبة ألي استقصاء   - 43
جيب على فريق االستقصاء أن يقرر أي املصطلحات هو األنسب. وبعد اختيار املصطلحات ينبغي أن 
تتبـــع بدقة تامـــة. ومع ذلك ففي بعض احلاالت قد يكون البعد عـــن املصطلحات ضروريًا لبيان نقاط 
معينة أو لعرض أنواع حمددة من التحليالت اإلحصائية. وهناك نقطة أخرية تتعلق هبذا البند الفرعي هي 

أن معظم هذه املبادئ التوجيهية إلعداد اجلداول تنطبق أيضًا على الرسوم البيانية.
واألجـــزاء املختلفـــة من أي جدول جيد ترد يف اجلدول ســـادس عشـــر - 6. فينبغي   - 44
أن يتضمـــن كل جدول ما يلي: عنوانًا واضحًا؛ واملميـــز اجلغرايف )عند االقتضاء(؛ ورؤوس األعمدة؛ 

وعناوين الصفوف؛ ومصدر البيانات؛ وأي مذكرات ذات صلة.
العن���وان. ينبغـــي أن يعطي العنوان وصفـــًا واضحًا للجدول. وينبغي أن يشـــمل هذا   - 45
الوصـــف: )أ( رقـــم اجلدول؛ )ب( املجتمع أو اإلقليم قيد النظر )مبا يف ذلك وحدة التحليل كاألســـرة 
املعيشـــية أو األفراد(؛ )ج( إشـــارة إىل ما يظهر يف الصفوف؛ )د( إشارة إىل ما يظهر يف األعمدة؛ )هـ( 

البلد أو املنطقة اليت يشملها االستقصاء؛ )و( سنة )سنوات( االستقصاء.
وفيما يتعلق بعدد اجلداول فإن معظم التقارير اإلحصائية ترقم جداوهلا بالتتابع، ابتداء   - 46
من اجلدول ســـادس عشـــر - 1، وتستمر حىت آخر جدول. وأحيانًا تســـتخدم البلدان حروفًا وأرقامًا 
 P01 وما إىل ذلك جلداول اإلسكان و H02 و H01 ،ملختلف جمموعات اجلداول، وعلى سبيل املثال
و P02 جلداول الســـكان. ويف حني أن هذا اإلجراء ســـهل ومباشر فإن به عيوبًا من أن تصبح التقارير 

حبيسة الترقيم، مما جيعل اإلضافات أو احلذف أمرًا معوقًا للغاية.
والفضاء هو املجتمع أو أساس اإلسكان الذي يشمله اجلدول. فإذا كان املجتمع كله   - 47
مشـــمواًل يف اجلـــدول ميكن حذف الفضاء من العنوان: ويفتـــرض أن املجتمع كله هو املقصود. وعلى 
العكس من ذلك فإذا كان اجلدول يشـــمل جزًءا من املجتمع كاألشـــخاص يف القوى العاملة وُعرفت 
القوى العاملة املحتملة بأهنا األشـــخاص الذين هم يف ســـن عشـــر ســـنوات أو أكثر فحينئذ قد يتضمن 

العنوان العبارة “السكان من عمر عشر سنوات أو أكثر”.
كذلك يشـــمل عنوان اجلدول سادس عشر - 6 إشارة إىل ما يظهر يف الصفوف وما   - 48
يظهـــر يف األعمـــدة يف اجلدول. وبوجه خاص فهو يذكر أن اجلدول يعرض معلومات عن أنواع املرافق 
الصحيـــة املســـتخدمة )الصفوف( ويعرض هذه املعلومـــات كاًل على حدة بالنســـبة للمناطق احلضرية 
واملناطـــق الريفيـــة )األعمدة(. وإدراج البلـــد أو املنطقة يف العنوان جيعل الفضـــاء اجلغرايف واضحًا على 
الفور. وهذه السمة مهمة للغاية بالنسبة للباحثني الذين يقارنون النتائج بني البلدان. وواضح أن املكتب 
اإلحصائي القطري الذي جيمع البيانات يعرف اسم بلـده؛ ولكن األشخاص الذين يستخدمون اجلداول 

من بلدان خمتلفة ميكن أن حيتاجوا إىل هذه املعلومات لكي مييزوا بني البلدان.
وأخريًا، ينبغي أن تكون ســـنة )سنوات( االستقصاء واضحة يف العنوان ليكون اإلطار   - 49
الزمـــين واضحًا على الفور. ويف بعـــض األحيان ميكن أن ترغب وكالة اإلحصاءات الوطنية يف أي بلد 
يف إظهار بيانات من استقصاءين خمتلفني أو أكثر يف اجلدول الواحد. وحينئذ قد يظهر تارخيان، وعلى 
سبيل املثال “1990 و2000” و “1980 حىت 2000”. فالبد لفريق االستقصاء أن يـبت فيما إذا 
كان يريد كتابة سلســـلة تواريخ )مثل “1980 و 1990 و 2000”، بداًل من التاريخ األســـهل وإن 
كان أقل كمااًل وهو “1980 حىت هناية 2000”(؛ غري أنه مبجرد أن ُيتخذ القرار ينبغي أن يتبع البلد 

دائمًا قراره.
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احمل���ددات اجلغرافي���ة. كلما تكرر اجلدول الواحد ملســـتويات جغرافية أدىن، ينبغي أن   - 50
تكـــون يف كل جدول حمددات جغرافية لتوضيح أي اجلـــداول ينطبق على أي املناطق اجلغرافية. وعلى 
سبيل املثال فإذا أريد تكرار اجلدول سادس عشر - 6 لكل منطقة من مناطق فيـيت نام السبع، ميكن أن 
يظهر اسم كل منطقة بني قوسني يف السطر الثاين مباشرة حتت عنوان اجلدول. كذلك ميكن استخدام 
حمددات “غري جغرافية”. وعلى ســـبيل املثال ميكن تكرار اجلدول بالنســـبة للفئات اإلثنية الرئيســـية أو 

اجلنسيات.
رؤوس األعم���دة. جيب أن يكون لكل عمـــود يف اجلدول “رأس”. وميكن أن يكون   - 51
لرؤوس األعمدة أكثر من “مســـتوى”؛ وعلى ســـبيل املثال ففي اجلدول سادس عشر - 6 يكون رأس 
أول عموديـــن “املناطق احلضرية” ورأس آخر عمودين “املناطق الريفية”؛ ويف داخل املناطق احلضرية 
واملناطق الريفية تكون هناك رؤوس مستقلة لتواتر املشاهدات وللنسبة املئوية للتوزيع هلذه املشاهدات. 
وهنـــاك نقطة أخرى تتعلق بأعمدة “املجاميـــع” أو “اجلملة”، مثلما هو يف العمود األول من اجلدول 
ســـادس عشـــر - 3. وينبغي أن خيتار فريق االســـتقصاء مصطلحًا يتعلق مبكان هذه األعمدة. وجرت 
العادة على أن تأيت املجاميع أواًل وبيان كل النعوت يف األعمدة. غري أنه لو اســـتمر جدول لصفحات 
متعددة وكانت به أعمدة كثرية للمعلومات، قد يفضل فريق االســـتقصاء أن يضع املجاميع أواًل )على 
اليســـار( لسلســـلة من األعمدة. وعندما يظهر املجموع أواًل، ســـيعرف املستخدم على الفور املجموع 

لتلك السلسلة من األعمدة دون احلاجة إىل املرور على الصفحات مجيعها يف اجلدول.
وينبغي املباعدة بني رؤوس األعمدة وما يتصل هبا من رؤوس بيانات من أجل التقليل   - 52
مـــن الفراغـــات يف الصفحة إىل أدىن حد. وحتتاج املباعدة بني األعمـــدة إىل أن ُتراعى عدد اخلانات يف 
األرقام القصوى اليت تظهر يف األعمدة، وعدد احلروف يف أمساء النعوت اليت تظهر يف األعمدة، والعدد 
اإلمجايل “للمســـافات” الذي يســـمح به البنط املعني املستخدم. والبنط املستخدم مهم جدًا وجيب أن 

خيتار يف مرحلة مبكرة من عملية اجلدولة.
عناوين السطور )الصفوف(. كذلك يتعني على فريق االستقصاء أن حيدد املصطلحات   - 53
اليت تســـتخدم يف رؤوس وعناوين الســـطور )الصفوف(. وتترك “رؤوس” الصفوف مررة وال يدرج 
يف كل ســـطر إال متغـــري واحـــد. وينبغـــي أن تتألف رؤوس الســـطور من أمساء املتغـــريات املعروضة يف 
الصف. وميكن أن تشتمل الصفوف على فئات فرعية )متغريات متداخلة(. وعلى سبيل املثال ميكن أن 
يكون لـ “جمموعة” الصف ســـطران منفصالن، أحدمها للذكور واآلخر لإلناث. وجيب التقيد ببعض 
املصطلحـــات للتميـيز بني جمموعات الصفوف املختلفة؛ ويشـــتمل املصطلـــح عادة على زحزحة خمتلفة 

ملختلف “مستويات” املتغريات.
دق���ة األع���داد. تعاين جداول كثرية من عرض خانات مهمـــة أكثر من الالزم. فعندما   - 54
تعرض نسب مئوية، يكفي دائمًا إدراج خانة واحدة بعد العالمة العشرية؛ ونادرًا ما يتيح عرض خانتني 
أو أكثر معلومات مفيدة ويف ذلك ثالثة عيوب: فهو يشـــتت ذهن القارئ ويضيع املســـافات ويعطي 
إنطباعًا زائفًا بالدقة. أما األعداد ذات األربع خانات أو أكثر فنادرًا ما حتتاج ألي عالمات عشرية على 
اإلطـــالق. وعنـــد عرض أعداد كبرية ينبغي أن تبني “بـــاآلالف” أو “املاليـني” حبيث ال تدرج أعداد 

بأكثر من أربع أو مخس خانات.
املصدر. ينبغي أن يظهر مصدر البيانات بوصفه االســـم الكامل لالســـتقصاء، ويكون   - 55
عادة يف أسفل اجلدول )كما يرى يف اجلدول سادس عشر - 6(. غري أن اجلدولة تظهر أحيانًا أكثر من 
استقصاء واحد للبلد أو استقصاءات من أكثر من بلد. وعندما حيدث هذا تصبح املعلومات عن املصادر 
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أكثر أمهية. وينبغي إدراج التاريخ مع اســـم االســـتقصاء. وإذا كان املصدر تقريرًا منشـــورًا فمن املفيد 
التميـيز بني تاريخ نشـــر التقرير وســـنة مجع البيانات. وعلى سبيل املثال فقد يكون بلد قد مجع البيانات 
يف عام 1990 ولكن مل ينشرها إال يف عام 1992. ومن مث ميكن أن يكتب املصدر على النحو التايل 

“استقصاء عام 1990 للخصوبة، 1992” حيث يـبـني عام 1992 تاريخ النشر.
احلواش���ي. تعطى احلواشـــي معلومات فورية ميكن هبا التفسري السليم للنتائج املبينة يف   - 56
اجلدول. وعلى ســـبيل املثال فحواشـــي اجلدولني سادس عشـــر - 1 وسادس عشر - 2 تبني أن جمتمع 
العينة يشمل كل األشخاص الذين يعيشون إما يف مساكن فردية وإما يف مساكن مجاعية. وباإلضافة إىل 
احلواشـــي يف أســـفل اجلدول ميكن أن تظهر سلسلة تعاريف وشروحات يف النص املصاحب للجداول. 
ويشـــمل النص تعاريف اخلصائص، فمثاًل يـبـني أن حمل امليالد يشـــري إىل احلي الذي تعيش فيه األم قبل 
انتقاهلا إىل املستشفي للوالدة، بداًل من موقع املستشفي. كذلك ميكن أن يشمل النص تفسريات لكيفية 
احلصـــول علـــى البيانات أو كيفية اســـتخدامها. وعلى ســـبيل املثال فإذا كان تاريـــخ امليالد والعمر قد 
ُجمعا، ولكن تاريخ امليالد ألغى العمر حني خيتلفان ميكن أن تساعد هذه املعلومات بعض املستخدمني، 

كالدميغرافيـني، يف تقدير أفضل طريقة لتفسري البيانات.

استخدام الترجيحات  - 4
يقّدم هذا البند الفرعي عرضًا جمماًل موجزًا الستخدام الترجيحات عند وضع اجلداول   - 57
والرسوم البيانية باستخدام بيانات استقصاءات األسر املعيشية. ولالطالع على معاجلة أكثر تفصياًل، انظر 

الفصول الثاين والسادس والتاسع عشر والعشرين واحلادي والعشرين واملراجع املذكورة فيها مجيعًا.
وفيما يتعلق بترجيحات االستقصاء فإن أبسط ما يعد من تصميمات عينات استقصاء   - 58
األســـر املعيشـــية هو النوع “املرجح ذاتيًا”. ففي هذه احلالة ال حاجة الستخدام ترجيحات يف التحليل 
ألن كل أســـرة معيشـــية يف املجتمع لديها االحتمال نفســـه ألن ُتختار يف العينة. واستقصاء مستويات 
املعيشـــة يف فيـيت نام للفترة 1992 - 1993 املســـتخدم يف عدة أمثلة يف هذا الفصل كان واحدًا من 
هذه االســـتقصاءات. ومع ذلك فالتباين يف معّدل االســـتجابة بني خمتلف أنواع األســـر املعيشية يتضمن 
عادة حساب الترجيحات لتصويـب ذلك التباين. واألهم من ذلك أن معظم استقصاءات األسر املعيشية 
ليســـت ذاتية الترجيح ألهنا تأخذ عينات كبرية بغري تناســـب لبعض أجزاء املجتمع اليت هلا أمهية خاصة. 
وبالنســـبة هلذه االســـتقصاءات فإن الترجيحات جيب أن تســـتخدم لتعكس االحتمـــاالت التفاضلية يف 

االختيار بغية احلساب السليم للتقديرات غري املتحيزة للخصائص املهمة لالستقصاء.
وجيب أن تشتمل الترجيحات الدقيقة على ثالثة مكّونات. يشمل األول “الترجيحات   - 59
األساســـية” أو “ترجيحات التصميم”. فهذه تعلل التباين يف احتماالت االختيار بني الفئات املختلفة 
يف األســـر املعيشـــية )أي عندمـــا ال تكون العينة ذاتية الترجيح( كما ُنص عليـــه يف تصميم العينة األوىل 
لالستقصاء. واملكّون الثاين هو تعديل التباين يف معّدالت عدم االستجابة. وعلى سبيل املثال ففي كثري 
من البلدان النامية تكون األسر الثرية أقل احتمااًل أن توافق على إجراء املقابالت معها من األسر املعيشية 
املتوسطة الدخل واملتدنية الدخل. فيتعني تضخيم ترجيحات أساسية بأن ُيعكس معّدل االستجابة لكل 
الفئات يف األســـر املعيشـــية. وأخريًا، ففي بعض احلاالت قد تكون هناك “تعديالت الحقة للتقســـيم 
الطبقي”. واحلكمة من التقسيم الطبقي الالحق هي أن أي مصدر بيانات مستقل، مثل تعداد السكان، 
قد يقّدم تقديرات أدق لتوزيع الســـكان حســـب العمر واجلنس والفئة اإلثنية. فإذا مل تتطابق تقديرات 
االســـتقصاء هلذه التوزيعات متامًا مع تقديرات املصدر املســـتقل، قد تعاد ترجيحات بيانات االستقصاء 
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إلجبـــار التوزيعـــني على االتفاق. ولالطالع على شـــرح أكثر تفصياًل للمكّونـــني الثاين والثالث، انظر 
لونديستروم وسارندال )1999(.

إعداد تقرير عام )جمرد( الستقصاء األسرة املعيشية دال - 
تنشـــر معظم استقصاءات األســـر املعيشـــية نتائجها بإصدار تقرير عام يتضمن شرحًا   - 60
متواضعـــًا للتفاصيـــل عن مجيع املعلومات اليت مت مجعها يف االســـتقصاء. وهذه التقارير توزع عادة على 
نطاق أوســـع بكثري من التقارير األكثر ختصصًا واليت تســـتفيد فائدة كاملة من بعض جوانب البيانات. 
وأحيانًا تســـمى هـــذه التقارير العامة “امللخصـــات اإلحصائية”. ويقّدم هذا الفـــرع بعض التوصيات 

املحددة إلنتاج هذه التقارير على أساس غروش ومونوز )1996(.

املحتوى  - 1
املادة األساسية يف أي تقرير إحصائي عام هي عدد كبري من اجلداول والرسوم البيانية.   - 61
وهذه جيب أن تعكس مجيع أنواع املعلومات األساســـية املجموعة يف االســـتقصاء؛ وينبغي أن ُيترك أي 
حتليل متعمق للمواضيع األكثر ضيقًا للتقارير اخلاصة األكثر تركيزًا. وينبغي أن يصاحب اجلداول قدر 
صغـــري مـــن النصوص يكفي بالكاد لتوضيح نوع املعلومات يف تلك اجلداول، وال حاجة الســـتخالص 
نتائـــج خاصة بالسياســـات، وإن كان من املمكن اقتراح بعض التفســـريات كمجاالت مثمرة ملواصلة 

البحث.
وميكن جتزئة معظم املعلومات األساســـية حســـب املناطق اجلغرافية أو حســـب اجلنس   - 62
أو رمبـــا العمـــر. فإذا كان االســـتقصاء يتضمن بيانات اإليرادات أو اإلنفـــاق، فهذه أيضًا ميكن جتزئتها 
حســـب فئـــات الدخل أو اإلنفاق. ويف بعـــض األقطار تكون هناك اختالفات كبـــرية بني هذه الفئات 
املختلفة، وميكن استكشاف طبيعة هذه االختالفات يف جداول إضافية. ويف أقطار أخرى ال تكون هذه 

االختالفات كبرية جدًا، ولذا ال تكون هناك حاجة إىل عرض مزيد من التفاصيل.
وباإلضافة إىل النتائج من بيانات اســـتقصاء األســـر املعيشية، ينبغي أن يتضمن التقرير   - 63
العام عدة صفحات تصف االســـتقصاء نفســـه، مبا يف ذلك حجم العينة وتصميم العينة، وتاريخ بداية 
االستقصاء وتاريخ انتهائه وبعض التفاصيل عن الكيفية اليت مت هبا مجع البيانات. وينبغي إدراج االستبيان 

أو االستبيانات املستخدمة كمرفق بالتقرير األساسي.

العملية  - 2
الذي يضع أي تقرير إحصائي عام هو فريق من الناس لدى بعض منهم بشـــكل مثايل   - 64
خرة يف إعداد تقارير سابقة. ويركز بعض أعضاء الفريق على اجلوانب التقنية لتوليد اجلداول والرسوم 
البيانية، بينما يضطلع آخرون باملســـؤولية أساســـًا عن حمتوى ونص اجلداول املرافقة. ويستطيع أعضاء 
الفريـــق األكثـــر توجهًا تقنيًا اختيار الرامج احلاســـوبية اإلحصائية اليت يكونون أكثر إملامًا هبا، ذلك أن 
معظم الرامج احلاسوبية اإلحصائية تستطيع إنتاج األرقام الالزمة للجداول والرسوم البيانية. ومع ذلك 
فتقديـــر األخطاء املعيارية يرجح أن حيتاج إىل برامج حاســـوبية مصممـــة خصيصًا لذلك الغرض، ألن 
تصميمات عينات اســـتقصاء األســـر املعيشـــية يكون معظمها من التعقيد مبا حيول بني تداوهلا على حنو 
سليم مبجموعات الرامج احلاسوبية اإلحصائية القياسية )انظر الفصل احلادي والعشرين لالطالع على 

مناقشة هلذه القضايا(.
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وينبغي أن جيتمع أعضاء الفريق املسؤول عن املحتوى مع اخلراء يف الوكاالت احلكومية   - 65
فيما يتعلق باملواضيع اليت تدرج يف التقرير. فهذا يكفل أن تعرض اجلداول والرســـوم البيانية بيانات يف 
قالب هو األكثر فائدة لتلك الوكاالت. وقد يفيد أيضًا استشـــارة وكاالت املعونة الدولية اليت قد جتد 
البيانات مفيدة يف تغطية براجمها )انظر الفصل الثالث لالطالع على مناقشة أوسع لكيفية تشكيل فريق 

استقصاء فّعال(.

مالحظات ختامية هاء - 
قـــّدم هـــذا الفصل مقّدمة لعـــرض اإلحصاءات الوصفية البســـيطة باســـتخدام بيانات   - 66
استقصاءات األسر املعيشية. وكانت معاجلة هذا املوضوع عامة للغاية، وأجريت على مستوى أساسي 
للغاية. وملا كان الكثري مما ُعرض ال يزيد عن كونه حكمًا صائبًا فإن حمللي البيانات ينبغي أن يستخدموا 
حكمهـــم الصائـــب عند مواجهة قضايـــا خاصة تتعلق بتحليل اســـتقصاءاهتم. كذلك ميكن اســـتخدام 
طرائـــق أكثر تطورًا لتحليل بيانات اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية، وبعضها يـــرد تفصيله يف الفصول 
التالية. ويف كل األحوال فإن حتليل البيانات ألي اســـتقصاء لألســـر املعيشـــية يتعني أن ُيفصل خصيصًا 
ملواضيع االستقصاء وأهدافه األساسية، ويتعني على الباحثني أن يرجعوا إىل الكتب واجلرائد املتخصصة 

للحصول على التوجيهات بشأن القضايا اخلاصة بتلك املواضيع.
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الفصل السابع عشر
استخدام استقصاءات األسر املعيشية املتعددة 
املواضيع لتحس���ن سياسات احلد من الفقر يف 

البلدان النامية

بـول غليوي
 قسم االقتصاد التطبيقي

 جامعة مينيسوتا
سان بول، مينيسوتا، الواليات املتحدة األمريكية

نب�ذة خمت�صرة
يعرض هذا الفصل كيفية اســـتخدام الباحثني واملســـؤولني احلكوميـني يف البلدان النامية اســـتقصاءات 
األســـر املعيشـــية لرســـم السياســـات للحد من الفقر. فهو يـبدأ بتحليالت وصفية بســـيطة نسبيًا، تربز 
اإلســـهام الرئيســـي لبيانات اســـتقصاءات األسر املعيشـــية: فهي تقّدم املعلومات بشـــأن من هو الفقري 
وبشـــأن خصائص الفقراء. مث يناقش الفصل حتليالت أخرى متعددة التباين ومرّكبة، مما يســـتند أساسًا 
إىل تقنيات االحندار املتعدد. وبالنسبة لكل نوع من التحليل يضرب الفصل أمثلة على كيفية استخدام 

بيانات استقصاءات األسر املعيشية يف صياغة سياسات احلد من الفقر.
املصطلح���ات الرئيس���ية: الفقر، وصياغة السياســـات، والتحليـــالت الوصفيـــة، والتحليالت متعددة 

التباين.

مقّدمة ألف - 
تتقبـــل مجيـــع البلـــدان النامية تقريـبـــًا فكرة أن اهلدف األساســـي للتنميـــة االقتصادية   - 1
واالجتماعيـــة هو احلد من الفقر ويف هناية املطاف اســـتئصاله. وبينما تشـــترك مجيع احلكومات يف هذا 
اهلـــدف فإن السياســـات اليت تنفذهـــا للحد من الفقر ينبغي أال تكون بالضـــرورة متماثلة. فطبيعة الفقر 

وخصائص الفقراء تتباين من بلد إىل آخر ومن مث تتباين أيضًا السياسات املالئمة.
وهذا التقرير موجز بدرجة كبرية ال تسمح مبناقشة تفصيلية للسبل الكثرية اليت تستطيع   - 2
هبـــا احلكومـــات التأثري يف الفقر يف البلـــدان النامية. انظـــر ليـبتون ورافليـــون )1995( والبنك الدويل 
)2001( لالطـــالع علـــى املعاجلـــات التفصيليـــة األخرية. ومع ذلـــك ميكننا تقدمي عـــرض جممل عام، 
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استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

٣٣٢

وألغراض هذا الفصل فإن من املناســـب تقســـيم السياســـات احلكومية إىل أربعة أقسام عريضة. فالنوع 
األول يشـــمل سياســـات االقتصاد الكلي، وهي سياسات على مستوى االقتصاد هلا تأثرياا على النمو 
االقتصادي واالستقرار. وأهم سياسات االقتصاد الكلي هي املستوى العام للضرائب واإلنفاق احلكومي 
والسياســـات النقدية (اليت تؤثر يف أســـعار الفائدة ومعّدالت التضخم)، والسياسات االقتصادية الدولية 
(اليت تؤثر يف أســـعار الصـــرف والتجارة اخلارجية وتدفقات رأس املال األجنيب)، والسياســـات املتعلقة 
باملصـــارف واملؤسســـات املالية األخـــرى. والنوع الثاين من السياســـات احلكومية يشـــمل ما يؤثر يف 
األســـعار، مثل الضرائب واإلعانات لســـلع وخدمات حمددة. وما تقّدمه احلكومات من خدمات عامة 
وبىن حتتية مثل املســـتوصفات الصحية واملدارس ووســـائل املواصالت وشـــبكات االتصال، وهو ميثل 
النوع العام الثالث من السياســـات احلكومية. وآخر نوع من هذه السياســـات يشمل الربامج احلكومية 
املصممة من أجل تقدمي املســـاعدة املباشـــرة إىل الفقراء. ومن أمثلة هذه السياســـات برنامج املكســـيك 
للتعليم والتنمية االجتماعية (PROGRESA)، الذي يقّدم املنح النقدية لألسر الفقرية إذا كان أبناؤها 
يواظبون على املدارس، وبرنامج جامايكا للبطاقات الغذائية، الذي يزود األســـر الفقرية ببطاقات ميكن 
اســـتخدامها يف شـــراء املواد الغذائية من املحال التجارية املحلية. واألنواع األربعة من السياسات ميكن 

أن يكون هلا مجيعًا آثار هامة على الفقر.
ويتوقف تأثري أي من هذه األنواع من السياســـات على الفقر، على خصائص وسلوك   - ٣
الفقراء ويف بعض احلاالت على خصائص وســـلوك الســـكان من غري الفقراء. وعلى ســـبيل املثال فتأثري 
اإلعانات احلكومية للمواد الغذائية املحددة على الفقر واليت من شـــأا أن ختفض أســـعار تلك الســـلع 
يتوقف على مدى شراء الفقراء هلذه املواد. وهذا يتضمن أن احلكومات حتتاج املعلومات عن خصائص 
وســـلوك الفقراء يف بلداا كي ختتار السياسات األنسب واألكثر فعالية للحد من الفقر. واستقصاءات 

األسر املعيشية توفر هذه املعلومات البالغة األمهية.
وجتري مجيع البلدان النامية تقريـبًا، حىت الفقرية منها بعض األنواع من اســـتقصاءات   - ٤
األسر املعيشية، مثل استقصاءات اإليرادات واملصروفات، واستقصاءات القوى العاملة، واالستقصاءات 
الدميغرافية والصحية. وتوفر هذه االستقصاءات ثروة من املعلومات اليت ميكن استخدامها يف حتسني فهم 
طبيعة الفقر واآلثار املحتملة للسياسات احلكومية على الفقراء. ويـبـني هذا الفصل كيف ميكن استخدام 
استقصاءات األسر املعيشية من البلدان النامية يف صياغة سياسات للحد من الفقر. ويـبدأ الفرع باء ببيان 
ما ميكن تعلمه من اإلحصاءات الوصفية البســـيطة املحســـوبة من بيانات االستقصاءات. ويناقش الفرع 

جيم مزيدًا من الطرائق املرّكبة القائمة على التحليل املتعدد التباين ويتبعها فرع ختامي موجز.

التحليل الوصفي بـاء - 
لضمان فعالية السياسات والربامج احلكومية الرامية إىل مساعدة الفقراء، فإن املعلومات   - ٥
تصبح ضرورية عما إذا كانت السياسات تصل بالفعل إىل الفقراء، وعن أثر تلك السياسات. ولألسف 
فـــإن هـــذه املعلومات كثريًا ما ال توجد يف البلدان النامية. وعلى ســـبيل املثال فسياســـات زيادة النمو 
االقتصادي قد ترفع دخول بعض املهن أكثر من املهن األخرى. وهنا تنشأ مسألة أي من املهن األكثر 
شـــيوعًا بني الفقراء. وتنطبق نقطة مماثلة تتعلق بسياســـات األســـعار. فتأثري اخلطط احلكومية الرامية إىل 
زيـــادة الضرائـــب على املنتجات النفطية مثًال، على الفقراء يتوقف على ما إذا كانت األســـر املعيشـــية 
الفقرية تستهلك كميات كبرية من تلك املنتجات. وتثار املسألة نفسها فيما يتعلق مبا إذا كانت املدارس 
اجلديدة أو املســـتوصفات الصحية اجلديدة ينبغي أن تبىن يف مناطق معينة من البلد: فهذا يثري مســـألة ما 
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إذا كانت تلك املناطق هبا كثافة ســـكانية عالية نســـبيًا من األسر املعيشية الفقرية. وأخريًا فبالنسبة ألي 
برنامج يقّدم منافع مباشـــرة إىل الفقراء، ســـواء كانت خدمات أو منافع عينية أو حتويالت نقدية فإن 
مديري هذه الربامج يرغبون يف معرفة نســـبة املســـتفيدين من الربامج من الفقراء، ونســـبة الفقراء الذين 

يستفيدون من الربامج.

ولألســـف ال تتوافر لكثري من البلدان الناميـــة إال معلومات قليلة من موقع وخصائص   - 6
الفقراء وبالتايل ففكرهتا ضئيلة جدًا عن مدى اســـتفادة الفقراء، أو تضررهم من السياســـات احلكومية 
والربامج احلكومية. وبوســـع اســـتقصاءات األسر املعيشية أن تســـد الكثري من هذه الثغرات املعلوماتية. 
ويناقـــش هذا الفرع كيفية بلوغ ذلك باســـتخدام أمثلة كثرية من البلـــدان النامية. فلئن كان الكثري من 
فوائد بيانات اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية يف فهم الفقر بســـيط للغاية ويصل إىل حد إنتاج جداول 
ورسوم بيانية بسيطة فهذا النوع من املعلومات كثريًا ما تكون فائدته أكرب بكثري مما ميكن احلصول عليه 

من التحليالت األكثر تطورًا.

تعريف الفقر  - 1
قبـــل البحث يف تأثري السياســـات احلكومية على الفقراء جيـــب أن تكون صورة الفقري   - 7
واضحـــة أمام املرء، وهذا بدوره يتطلـــب تعريفًا للفقر. فالناس ال يتفقون دائمًا على ماهية الفقر. ومع 
ذلك فهناك اتفاق عام على أن هناك من حيث املبدأ حدًا أدىن ملســـتوى املعيشـــة “الالئق” يســـتطيع 
األفراد واألســـر املعيشـــية أن حيصلوا عليه إذا أريدت هلم فرصة احلياة الكرمية. ومعظم املناقشات حول 
الفقر تركز على الضرورات املادية على عكس احلريات السياســـية وحقوق اإلنســـان والرفاه النفســـي، 
وسيســـلك هذا الفصل املسلك نفســـه. فالضرورات املاديـة الواضحة غايـة الوضوح وبالتايل اليت عليها 
قدر كبيـر من توافق اآلراء هي: )أ( النظام الغذائي املالئم؛ )ب( املأوى/املسكن األساسي؛ )ج( ومياه 
الشرب النقية والوسائل الصحية لتصريف النفايات. ويضيف معظم املراقبني إىل ذلك التعليم األساسي 
والرعاية الصحية الوقائية البسيطة. وقد يدعو البعض إىل “حزمة” أكرب من السلع واخلدمات، مضيفني 
مثـــاًل األنشـــطة الثقافيـــة والترفيهية. ولكـــن توافق اآلراء على هـــذه النقطة أقل فيما يتعلـــق بإدراج بل 

وبإمكانية إدراج هذه األنواع من السلع واخلدمات.

ويقضي الفالســـفة االقتصاديون وغريهم من علماء االجتماع أو يستطيعون أن يقضوا   - 8
وقتًا طوياًل يف مناقشة احلزمة الدنيا املالئمة من السلع واخلدمات اليت ينبغي أن تتوافر للفرد أو لألسرة 
املعيشية كي ال يعتربوا من الفقراء. وعندما يتفق على حزمة من السلع واخلدمات ميكن استخدام عدم 
اســـتهالك مكّون معني من احلزمة “مؤشـــرًا” للفقر. وهناك هنج عملي أكثر من ذلك، يتبعه كثري من 
االقتصاديـني هو بيان أن معظم القيود يف احلزمة يكلف مااًل، فتصبح القضية احلقيقية ليســـت التكوين 
الدقيـــق للحزمـــة وإمنا التكاليف املالية. وهـــذا النهج حيدد “خط فقر” من حيث مبلغ معني من املال مث 
يعرف أي أســـرة معيشـــية يقل إيرادها أو نفقاهتا عن ذلك املقدار بأهنا فقرية. والواقع أن نقطة البداية 
للكثـــري من خطـــوط الفقر النقدية املســـتخدمة يف البلدان النامية هي حزمة من الســـلع واخلدمات تليب 
االحتياجـــات الدنيا. وعلى ســـبيل املثال ميكـــن أن يكون أحد املكّونات حزمة مـــن املواد الغذائية تليب 
االحتياجات التغذوية الدنيا، وهذا يعكس أيضًا األمناط الوطنية الستهالك األغذية. واخلطوة التالية هي 
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حساب تكاليف هذه احلزمة. وسوف نفترض يف اجلزء املتبقي من هذا الفصل أن هذا النهج هو املتبع، 
ولالطالع على مزيد من تفاصيل كيفية رسم خط الفقر هذا، انظر رافليون )1998(.

رسم صورة عامة للفقر  - 2
عندما يوضع تعريف عملي للفقر من حيث إيراد األســـرة املعيشـــية أو نفقات األسرة   - 9
املعيشـــية، ميكن حتديد وصف للفقراء باســـتخدام بيانات اســـتقصاء احلالة املعيشـــية. وكثريًا ما يسمى 
هذا الوصف “الصورة العامة للفقر”. ويتم ذلك باســـتخدام بيانات إيرادات و/أو مصروفات األســـرة 
املعيشـــية يف استقصاء األسر املعيشية حلساب القدرة الشرائية الكلية لألسرة املعيشية )جمموع اإليرادات 

أو جمموع النفقات(. ويعّرف الفقراء بأهنم األسر املعيشية اليت تقل قدرهتا الشرائية عن خط الفقر.
وتتضمن الفقرة أعاله درسًا ضمنيًا ملسألة ضمنية. والدرس هو أن حتليل الفقر يتطلب   - 10
بيانات استقصاء أسرة معيشية تشمل معلومات دقيقة بشكل معقول عن جمموع إيرادات و/أو جمموع 
نفقات األســـرة املعيشـــية. وبغري هذه البيانات يكون حتليل الفقر صعبًا ألنه البد من إجياد طريقة أخرى 
لتصنيـــف األســـر املعيشـــية على أهنا فقرية أو غـــري فقرية. وإذا كان من املرجـــح أن ميكن احلصول على 
بعض املعلومات املفيدة من أي استقصاء من غري تلك البيانات، فإننا نتعلم الكثري جدًا من استقصاءات 
األسر املعيشية اليت جتمع بيانات الدخل و/أو اإلنفاق. واملسألة هي أنه لو توافر للمرء استقصاء ببيانات 
اإليرادات واملصروفات معًا فأيهما يســـتخدم؟ وبصفة عامة فبيانات النفقات هي اليت تفضل ألهنا عادة 
أكثـــر دقة مـــن بيانات اإليراد وألن اإلنفاق على االســـتهالك، نظريًا أوثق ارتباطًا برفاه األســـرة، ألن 
الدخل يســـتخدم أحيانًا يف ســـداد الديون أو يف التوفري لالســـتهالك يف املســـتقبل وهو على هذا النحو 

ال يعكس بالضرورة الرفاه الراهن.
وأول مهمـــة عند وضع الصورة العامة للفقر هي وصف من هم الفقراء. فبغري بيانات   - 11
اســـتقصاء األســـر املعيشية ال يكون لدى رامسي السياســـات وغريهم من املراقبني يف أغلب األحوال إال 
فكـــرة قليلـــة عمـــن هو فقري وعن خصائصه. بل إن األســـوأ أن بعض املفاهيم الـــيت لديهم قد ال تكون 
دقيقة. وعلى ســـبيل املثال فالكثري من املسؤولني احلكوميـني وغريهم من املراقبني يقضون معظم الوقت 
يف مناطق حضرية كبرية ويفكرون يف الفقراء من حيث ما يرونه يف تلك املناطق، ومع هذا ففي أغلب 
البلـــدان يكون انتشـــار الفقر أعلى كثـــريًا يف املناطق الريفية. ومن مث فأول مهمة يف اســـتخدام بيانات 
اســـتقصاء األســـر املعيشـــية هي تقدير انتشـــار الفقر، ووصف مواقع الفقراء من حيث املناطق احلضرية 
مقابل املناطق الريفية وحبســـب مناطق البلد، وحســـاب بعض اخلصائص األساســـية للفقراء. ومن املهم 
مراجعة معّدالت الفقر حســـب الفئات اإلثنية والفئات الدينية وحسب مستوى التعليم وحسب املهنة. 
ومن املفيد أيضًا حبث أحوال الســـكن بني الفقراء وكذلك ملكية أي أصول إنتاجية. فبهذه املعلومات 

وبغريها ميكن للمرء أن يـبدأ يف تقدمي املشورة الناجعة إىل رامسي السياسات.
ومـــن أمثلة بعض اخلصائص األساســـية للفقراء ما يأيت من تقريـــر أخري للبنك الدويل   - 12
)1999( عن الفقر يف فيـيت نام، حيث قدر أن 37 يف املائة من الســـكان فقراء يف عام 1998. ويف 
فيـيت نام 79 يف املائة من الفقراء يعملون يف املهن الزراعية؛ وكلهم تقريـبًا يعملون حلساب أنفسهم. 
وهنـــاك واقع أساســـي هو أن الفقر أعلى كثريًا بني فئات األقليـــات اإلثنية: فلئن كانت فئات األقليات 

ال تشّكل إال 14 يف املائة من عموم السكان، فهم يشّكلون 29 يف املائة من الفقراء يف فيـيت نام.
ومــــن أهــــم خصائص الفقراء املكان الذي يعيشــــون فيه. والوضع املثــــايل هو أن رامسي   - 13
السياسات يودون معرفة معّدل انتشار الفقر يف كل مدينة أو بلدة أو حي ريفي. ولألسف فحجم العينة 



 استخدام استقصاءات األسر املعيشية املتعددة املواضيع
لتحسني سياسات احلد من الفقر

335

يف أي استقصاء منطي لألسر املعيشية يكون عادة بني 000 3 و 000 15 أسرة املعيشية، وهذا قليل جدًا 
وال يوفر تقديرات دقيقة للفقر على مستوى هبذه التجزئة. غري أنه إذا كانت بيانات تعداد السكان احلديثة 
غري متوافرة أيضًا، فمن املمكن اجلمع بني تلك البيانات وبيانات اســــتقصاءات األســــر املعيشية للحصول 
على تقديرات للفقر يف املناطق اجلغرافية األصغر كثريًا. والفكرة األساســــية هي تقدير العالقة بني خمتلف 
متغريات “املتنبئ” وإيرادات أو نفقات األســــرة املعيشــــية، باستخدام بيانات اســــتقصاء األسر املعيشية. 
فمتغريات املتنبئ املســــتخدمة هي متغريات توجد أيضًا يف تعداد السكان. وكون بيانات التعداد ميكن أن 
تستخدم مع تقدير العالقة التنبؤية يف حماكاة توزيع النفقات يف املناطق اجلغرافية، يتيح للمرء أن يقّدر معّدل 
انتشار الفقر يف تلك املناطق. ومن أمثلة ذلك استخدام البيانات من إكوادور، هنتشل وآخرون )1998(. 

ولالطالع على مزيد من املناقشة للطرائق املستخدمة، انظر راو )2002( وكالتون )2002(.
وهنـــاك نقطة هامة أخرية تتعلق بتعريف الفقـــر ووضع صورة عامة للفقر هي أن املرء   - 14
كثـــريًا ما يريد مقارنـــة الفقر يف أوقات خمتلفة يف البلد الواحد، أو يف وقت واحد لبلدان خمتلفة. وحني 
يفعل ذلك من املهم أن تستخدم البيانات من استقصاء األسر املعيشية يف تعريف النفقات أو اإليرادات 
املجموعـــة بالطريقـــة نفســـها يف كل األوقات أو بني البلـــدان. فمن املمكن أن تقـــود الفروق الصغرية 
للغاية يف تصميم االستبيان أو التغيـريات األخرى يف طريقة مجع البيانات إىل تغيـريات هامة وإن كانت 
متقطعـــة متامـــًا يف التقديرات، وغالبًا بطرق غري متوقعة. ولنكون صرحـــاء فإنه قد ال ميكن إجراء هذه 
املقارنات إذا كانت البيانات املجموعة أو الطريقة اليت حللت هبا البيانات أو كالمها ليستا متطابقتني يف 
االســـتقصاءات اليت تقارن. وهكذا فأي تغيـريات يف طريقة مجع البيانات بالنسبة للمتغريات اليت ُتعرف 
الفقـــر جيـــب أن تبحث بغاية الدقة من أجل احلد من احتماالت أن تكون التغريات املشـــاهدة بســـبب 
إجراءات إحصائية فحســـب بعكس التغيـري الفعلي. ومن هنا فاألفضل عادة أال تغري الطريقة اليت جتمع 

هبا البيانات تغيـريًا كبريًا.

استخدام الصورة العامة للفقر يف حتليل السياسات األساسية  - 3
إن معرفـــة مواقع الفقراء وشـــئ من خصائصهم األساســـية هي نقطة البداية إلســـداء   - 15
املشورة إىل رامسي السياسات. وبطبيعة احلال فالربامج املحددة ملساعدة الفقراء جيب تعيـني مواقعها يف 
األماكـــن اليت يتركز فيها الفقراء بشـــدة، ولكن من املمكـــن إجناز الكثري، من الناحية الربجمية إذا أجرى 
حتليل ســـليم لإلحصاءات البســـيطة عن الفقراء. وهذا البند الفرعي يصـــف أربعة أنواع من املعلومات 

األساسية عن الفقراء ميكن استخدامها لتعلم الدروس عن تأثري خمتلف السياسات على الفقراء.
كيف حيصل الفقراء على إيراداهتم. كما أسلفنا الشرح فإن من طرق تأثري السياسات   - 16
احلكومية على الفقراء تأثريها على اإليرادات اليت حيصلون عليها. ومن مث فالســـؤال املهم هو ما الذي 
يفعله الفقراء لكسب أرزاقهم. ولعل أول سؤال يوجه هو ما إذا كان الفقراء يعملون حلساب أنفسهم، 
مقارنـــة باحلصـــول على أجور بالعمل عند صاحب العمل. ويف كثري من البلدان تكون األغلبية العظمى 
من الفقراء من املزارعني الذين يعملون حلساب أنفسهم أو باحلرف اليدوية أو التجار. وحبكم التعريف 
فإن الفقراء الذين يعملون حلساب أنفسهم لن يتأثروا مباشرة بالسياسات اليت تؤثر على العاملني بأجر، 
مـــن قبيل قوانـــني احلد األدىن من األجور أو تنفيـــذ خمططات للضمان االجتماعـــي أو التأمني الصحي 

ال تنطبق إال على العاملني بأجر.
وألن كثريين من الفقراء هم من املزارعني الذين يعملون حلساب أنفسهم فمن األسئلة   - 17
املهمـــة، مـــا هي املحاصيل اليت ينتجوهنا، وما مقدار ما يـبيعونه ممـــا ينتجون؟ ومن األمثلة املحددة على 
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ذلـــك كوت ديفوار. فقد وجـــد غليوي وديتراي )1990( أن الكثري مـــن املزارعني الفقراء يف كوت 
ديفـــوار ينتجـــون القطن بينما إنتاج القطن بـــني املزارعني غري الفقراء نادر متامًا. ومن مث فالسياســـات 

احلكومية اليت تؤثر يف أسعار القطن تؤثر بالدرجة األوىل على الفقراء يف ذلك البلد.
أمن���اط اس���تهالك الفقراء. يتحـــدد الرفاه االقتصادي للفقراء كذلك بأســـعار الســـلع   - 18
واخلدمات اليت يســـتهلكوهنا. وعلى ســـبيل املثال ففي غانا أقل من 1 يف املائة من أفقر 20 يف املائة من 
الســـكان هم الذين ميلكون إما دراجة خبارية وإما ســـيارة )غليوي وتاوم-باه،1991(. وهذا يعين أنه 
سيكون هناك تأثري مباشر قليل للزيادة يف أسعار البنـزين على الفقراء الغانيـني، رغم أنه قد يكون هناك 

تأثري غري مباشر بسبب ارتفاع تكاليف النقل العام.
وبصفة أعم فإن بيانات استهالك األغذية والبنود غري الغذائية وبيانات توافر الكهرباء   - 19
وأنابيـب املياه، توفر ثروة من املعلومات لرامسي السياسات ألخذها يف اعتبارهم. وعند النظر يف ضريـبة 
أو إعانة على نوع معني من السلع ينبغي فحص البيانات ملعرفة مدى تأثر الفقراء هبا. ويالحظ كذلك 
أن سياســـات أســـعار الصرف تؤثر أيضًا على األســـعار ومن هنا يصبح مدى اســـتهالك الفقراء للسلع 
املستوردة مهمًا أيضًا. ومثال غانا املذكور أعلى هذا الكالم مباشرة هو حالة من هذا املوضوع: فكل 

منتجات غانا البترولية مستوردة.
اخلدمات اليت يستفيد منها الفقراء. يف معظم األحيان تكون اإلعانات للصحة والتعليم   - 20
مـــربرة، علـــى األقـــل جزئيًا، باملزايا اليت تقّدمهـــا للفقراء. ومع ذلك فهناك أنـــواع كثرية من اخلدمات 
الصحيـــة وأنواع خمتلفـــة كثرية من التعليم ومســـتوياته. والبيانات عمن يســـتخدم تلك اخلدمات تتيح 

الفرصة ملراجعة حالة الفقر بني املستفيدين من السياسات املحددة.
وآخـــر األمثلة علـــى ذلك يأيت من فيـيت نام. فقد وجد غيلتـــر وليتفاك )1998( أن   - 21
الشخص النمطي يف أفقر 20 يف املائة من السكان يشّكل زيارة واحدة كمريض خارجي يف كل سنة 
إلحدى املستشـــفيات احلكومية وحنو زيارتني يف الســـنة للعيادات اخلارجيـــة يف مركز صحي جمتمعي. 
وعلـــى العكـــس من ذلك فالشـــخص النمطي يف أغىن 20 يف املائة من الســـكان يقـــوم بأربع أو مخس 
زيـــارات للمستشـــفيات اخلارجية يف الســـنة إىل املستشـــفيات احلكومية وحنو زيارة واحـــدة للعيادات 
اخلارجية يف مركز صحي جمتمعي. والســـبب الرئيســـي يف التفاوت هو أن املستشفيات احلكومية توجد 
أساســـًا يف املناطق احلضرية بينما حنو 90 يف املائة من الفقراء يف ذلك البلد يعيشـــون يف مناطق ريفية. 
واملضمون الواضح يف هذه األرقام البســـيطة هو أن اإلعانات إىل مراكز الصحة املجتمعية تفيد الفقراء 

أكثر مما تفيد غري الفقراء، بينما اإلعانات إىل املستشفيات تفيد غري الفقراء أكثر مما تفيد الفقراء.
املشاركة يف الربامج. من الفوائد املباشرة النهائية لبيانات استقصاء األسر املعيشية حبث   - 22
من يشـــاركون يف خمتلف الربامج احلكومية املقصود هبا مســـاعدة الفقراء. فهذا يتطلب إجراء استقصاء 
لألسر املعيشية بسؤال حمدد أو أكثر عن مشاركة األسرة املعيشية يف الربامج، وكذلك بيانات اإليرادات 
واملصروفات اليت ميكن استخدامها لتصنيف األسرة املعيشية فقرية أو غري فقرية. وملا كانت هذه البيانات 

نادرة يف املاضي فإهنا اآلن أصبحت متزايدة الشيوع إذ يسلم مصممو االستقصاء بقيمتها.
ومن أمثلة اســـتخدام اســـتقصاءات األسر املعيشية يف تقدير أهداف أي برنامج ما يأيت   - 23
من جامايكا )غروش، 1991(. فقد أظهرت بيانات اســـتقصاء األســـر املعيشـــية أن بطاقات األغذية 
كان اســـتخدامها، ورمبا ليس غريـبًا، أكثر احتمااًل بكثري ألن يســـتخدمها الفقراء أكثر من غري الفقراء 
من األســـر املعيشـــية. ومن املفارقة أن مزايا إعانات األغذية العامة تتجه أساسًا إىل األسر الغنية. وهذه 
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املعلومـــات عرضـــت على احلكومة يف أواخر الثمانينات؛ ويف أوائل التســـعينات فضوعفت مزايا برامج 
بطاقات األغذية بينما انتهت إعانات األغذية.

وهنـــاك نقطـــة عامة هنائية عن التحليل الوصفي األساســـي هي أن مجيع اســـتقصاءات   - 24
األسر املعيشية تقريـبًا تستند إىل تصميمات عينة مرّكبة بداًل من عينات عشوائية. وعلى ذلك فقد جاء 
اإلفراط يف عينات الفئات الفرعية من الســـكان ذات االهتمام اخلاص كالفقراء، مما يعين أن ترجيحات 
املعاينـــة جيب أن تســـتخدم يف احلصول على تقديرات غـــري متحيزة لإلحصاءات الوصفية األساســـية. 
وعالوة على هذا فحســـاب األخطاء القياســـية جيب أن يراعي تصميم العينة. وملا كانت هذه النقاط قد 
نوقشت مبزيد من التفصيل يف الفصل السادس عشر ويف فصول أخرى من هذا الكتاب فينبغي أن يرجع 

القارئ إىل تلك الفصول قبل إجراء أي حتليل وصفي.

حتليل االحندار املتعدد لبيانات استقصاءات األسر املعيشية جيم - 
تســـتند األمثلة املذكورة أعاله واملتعلقة باســـتخدام اســـتقصاءات األسر املعيشية، إىل   - 25
إحصائيات يف غاية البساطة ميكن أن حيسبها أي شخص يستطيع استخدام جمموعات الربامج احلاسوبية 
اإلحصائية البســـيطة. ومع ذلك فدروس السياســـات املستفادة منها قد تكون أبسط مما ينبغي من حيث 
أهنا تتجاهل االســـتجابات الســـلوكية لتلك السياسات. وعلى ســـبيل املثال فإذا ألغيت ضريـبة على أي 
منتج زراعي معني ألن الذين ينتجونه عمومًا هم الفقراء، قد تبدأ األســـر املعيشـــية غري الفقرية كذلك 
يف إنتاج ذلك املحصول عندما ترتفع أســـعاره، وحيث ميكن أن تذهب بعض مزايا السياســـة إىل األسر 
املعيشـــية غري الفقرية.31 وباملثل فإن الضريـبة على نوع معني من املواد الغذائية قد يـبدو هلا تأثري ســـليب 
كبري على الفقراء إذا كانوا يستهلكون كميات كبرية من تلك السلعة؛ ولكن إذا وجدت سلعة أخرى 
مماثلة معفاة من الضرائب فقد ينتقل الفقراء ببساطة إىل تلك السلعة مع قلة ختفيضها يف رفاههم. وهناك 
مثـــل آخر يتعلـــق بالتعليم. فألن أبناء الفقراء يف بلد ما نادرًا ما يلتحقـــون باملدارس الثانوية العليا فهذا 
يوحـــي بقلة اســـتفادة الفقراء من ختفيض مصاريف التعليم يف هـــذا النوع من املدارس، ولكن ميكن أن 
يزيد هذا التخفيض يف املصاريف زيادة كبرية يف قيد الفقراء بتلك املدارس. وهذا يعين بدوره أن النظر 

إىل أمناط القيد احلالية يف املدارس تقلل تقدير فوائد الفقراء من تلك السياسة.
وميكن اســـتخدام اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية يف تقدير التغيـريات السلوكية لألسر   - 26
املعيشـــية اســـتجابة للتغيـري يف السياسات. وهذه ليســـت باملهمة السهلة ألهنا تتطلب أنواعًا من التحليل 
أكثر تعقيدًا وتطورًا. وأكثر الطرق شيوعًا يف إجراء هذه التقديرات هي حتليالت االحندارات املتعددة. 
وكثريًا ما تستخدم أكثر الطرق تطورًا بيانات من استقصاءات األسر املعيشية مصممة خصوصًا لتجمع 
البيانات الدقيقة الالزمة إلجراء هذه التحليالت. وهذا أمر ضروري ألن هذه الطرائق كثريًا ما تتطلب 
بيانات ال توجد بشـــكل منطي يف اســـتقصاءات األسر املعيشـــية. ويقّدم هذا الفرع وصفًا لثالث طرق 
شـــائعة الستخدام بيانات اســـتقصاءات األسر املعيشـــية لتقدير كيفية تأثري السياسات يف سلوك األسر 

املعيشية. ولالطالع على مزيد من التفاصيل انظر دياتون )1997(.

حتليل الطلب  - 1
كثريًا ما يقدر االقتصاديون تأثري األسعار ودخل األسر املعيشية على مشتريات السلع   - 27
واخلدمات. ويســـمى هذا البحث حتليل الطلب. واملفهوم العام ألي ســـلعة (i) هو املشتريات من تلك 

حـــني تطبق ضرائب فإن الســـعر الذي   31

يتلقـــاه املنتجون ينخفض عن الســـعر 
الذي يدفعه املســـتهلكون، والفرق هو 
مقـــدار الضريبة. وحـــني ترفع الضريبة 
يكـــون ســـعر املنتـــج مســـاويًا لســـعر 
املســـتهلك؛ ويف معظـــم احلاالت يعين 
هذا أن الســـعر الذي يتلقـــاه املنتجون 
يزداد والسعر الذي يدفعه املستهلكون 

يتناقص.

حـــني تطبق ضرائب فإن الســـعر الذي   31

يتلقـــاه املنتجون ينخفض عن الســـعر 
الذي يدفعه املســـتهلكون، والفرق هو 
مقـــدار الضريبة. وحـــني ترفع الضريبة 
يكـــون ســـعر املنتـــج مســـاويًا لســـعر 
املســـتهلك؛ ويف معظـــم احلاالت يعين 
هذا أن الســـعر الذي يتلقـــاه املنتجون 
يزداد والسعر الذي يدفعه املستهلكون 

يتناقص.
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الســـلعة (qi) ألي أســـرة معيشية تتحدد بالدخل (y) لألسرة املعيشية، والســـعر (pi)، من تلك السلعة 
وأسعار مجيع السلع األخرى. وميكن التعبري عن ذلك باملعادلة

.qi = f(y, p1, p2, …pi, …pn) + ε ≈ β0 + β1p1 + β2p2 + ... + βipi + …βnpn + βn + 1y + ε

فالدالة  f(y, p1, p2, …pi, …pn) هي متثيل عام جدًا لكيفية تأثري الدخل واألسعار على طلب األسرة 
املعيشية، حيث ε تعكس تأثري العوامل السببية األخرى )ورمبا التباين العشوائي يف qi وهو ما ال شأن له 
بأي عوامل سببية(. والتبسيط الشائع يف حتليل الطلب هو افتراض متثيل خطي، يوضح هنا باملصطلح إىل 
 y ال رابطة بينها وبني ε اليمني من الرمز “≈”، الذي يـبـني أن هذا التبسيط إمنا هو تقريـب. فإذا كانت
ومتغريات األسعار فيمكن استخدام املربعات الصغرى العادية البسيطة (OLS) للحصول على تقديرات 
غري متحيزة للمعامالت (β’s) للدخل (y) واألسعار (pi) يف هذه العالقة اخلطية. ويف التطبيقات الفعلية 
قد ال يصح هذا االفتراض وميكن لقضايا تقديرات أخرى كثرية أن تعقد التحليل. ولالطالع على مزيد 
مـــن املعلومـــات عن تقديرات نظام الطلب، يكون املرجع التقليدي هـــو دياتون ومويلباوير )1980(. 

وتوجد معاجلات أكثر حداثة يف كتاب بوالك وويلز )1992( وليوبل )1997(.
ولتصـــور كيفيـــة توفري حتليل الطلب ملعلومات تتجـــاوز املعلومات املتحصل عليها من   - 28
اســـتخدام اإلحصاءات الوصفية البســـيطة، يـبحث يف تأثري الضريـبة على ســـلعة غذائية مستوردة، مثل 
القمح. )كثريًا ما تفرض اقتصادات البلدان النامية ضرائب على الســـلع املســـتوردة ألن تلك الضرائب 
مما يســـهل فرضه نســـبيًا؛ واملناخ املداري يف كثري من البلدان النامية يوحي بأن االســـترياد هو املصدر 
الوحيد للقمح(. ولنفرض أن الســـعر الراهن للكيلوغرام الواحد من دقيق القمح هو 10، وأن األســـرة 
املعيشية الفقرية النمطية تستهلك 60 كيلو غرامًا من دقيق القمح يف السنة. ولنفرض أن سعر االسترياد 
ثابت بالسعر الدويل، فإن 50 يف املائة ضريـبة على واردات القمح ترفع سعر دقيق القمح إىل 15، مما 
يعين أن األسرة املعيشية الفقرية النمطية تدفع 300 )5×60( ضرائب إضافية. وبطبيعة احلال فإن هذا 
التحليل املســـتند إىل إحصاءات وصفية بسيطة يفترض أن األسر املعيشية الفقرية ستواصل شراء املقادير 
نفسها من دقيق القمح بعد فرض الضريـبة. فالواقع أن املرجح أن األسر املعيشية تنقص استهالك دقيق 
القمح وتزيد استهالك املحاصيل األساسية األخرى )كاألرز والذرة والكاسافا( استجابة لزيادة أسعار 
دقيق القمح. وتتيح تقديرات حتليل الطلب للمرء أن حيسب حجم هذه االستجابة السلوكية. ولنفرض 
أن املعادلة الواردة يف الفقرة الســـابقة تبني الطلب على القمح، حبيث أن qi متثل كيلوغرامات من دقيق 
القمح تشـــتريها األســـر املعيشية يف السنة و pi متثل ســـعر كيلوغرام واحد من دقيق القمح. وإذا كانت 
βi تســـاوي -3، فإن الزيادة يف ســـعر دقيق القمح مبقـدار 5 تقلل اســـتهالك دقيق القمح مبعّدل 15 
حبيث يكـون االستهالك السنوي لألسرة املعيشية الفقرية املتوسطة 45 كيلوغرامًا. وهذا يعين بدوره أن 
األســـرة املعيشية الفقرية املتوسطة تدفع 225 )5×45( ضرائب إضافية بداًل من 300. وإذا كان هذا 

املثال بسيطًا فإنه يشري إىل ضرورة مراعاة سلوك األسر املعيشية عند دراسة تأثري سياسات حمددة.
ومن أمثلة اســـتخدام حتليل الطلـــب يف حتليل تأثري السياســـات احلكومية على الفقراء   - 29
مـــا قاله ديتون وبارخ وســـوبرامانيان )1994(. فاملؤلفون يقـــّدرون نظامًا ملعادالت الطلب ألكثر من 
10 أنواع خمتلفة من املواد الغذائية. وهم حيسبون التأثري الكلي للزيادات يف أسعار األغذية على الرفاه 
االجتماعـــي الوطين، وكذلك مدى تأثري التغيـريات علـــى رفاه الفقراء. ومن النتائج اهلامة بوجه خاص 
أن الزيادة يف أسعار األرز هلا تأثريات سلبية أقل على رفاه الفقراء من تأثري الزيادات يف أسعار احلبوب 
اخلشـــنة، ألن الفقراء يعتمدون أكثر على هذه األخرية. ومن مث فالضرائب على األرز أقل إيذاء للفقراء 

من إيذاء الضرائب على احلبوب اخلشنة.
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استخدام اخلدمات االجتماعية  - ٢
ميكن لربامج الصحة والتعليم أن تقّدم مزايا كثرية لألسر املعيشية الفقرية، لكن املشاركة   - ٣٠
ال تعين بالضرورة تلقي مزايا كبرية. فبعض تلك الربامج ميكن أن يكون عدمي الفعالية. ويف جمال الصحة 
فإن رامسي السياسات يفضلون معرفة ما إذا كانت املشاركة حتسن بالفعل احلالة الصحية لألفراد. ويف 
جمال التعليم يودون معرفة عدد األطفال الذين تعلموا بالفعل من مواظبتهم على الدراسة. فقد أجريت 
دراسات كثرية باستخدام بيانات استقصاء األسر املعيشية من البلدان النامية اليت تسعي إىل حبث كيفية 

جناح الربامج التعليمية والصحية يف حتقيق أغراضها.
ومن األمثلة احلديثة اليت توضح استخدام االحندار املتعدد، حتليل أجري لتأثري خصائص   - ٣١
مدرســـية حمددة على تعلم الطلبة، وتأثريها بالتايل على مســـتقبل األجور. وقد حبث غليوي (١٩٩٩) 
هذه املســـألة بتقدير تأثري خصائص املدرســـة واألسرة املعيشية على األداء األكادميي لألبناء، وفق قياسه 
لالختبارات املدرســـية مع اســـتخدام بيانات اســـتقصاء األســـر املعيشـــية من غانا. وكانت املعادلة اليت 

استخدمت بالشكل التايل:
Ti = β0 + β1MEDi + β2FEDi + β3yi + β4IQi + β5SC1i + β6SC2i + … + ε,

حيث Ti هي عالمات اختبار طفل i و MEDi و FEDi مها املســـتويان التعليميان ألم الطفل i وأبيه، 
على التوايل، و yi هو دخل األســـرة املعيشـــية للطفل i، ومتثل املتغريات SC عددًا كبريًا من خصائص 
املدرســـة واملعلمـــني. وتقدير هذه املعادلة عملية معّقدة متامـــًا (انظر غليوي، ٢٠٠٢) ولكن بعد تقدير 
β’s، فإـــا توفـــر معلومات عن مدى تأثري خصائص املدرســـة واملعلم املختلفة علـــى حتصيل الطالب. 
ومبقارنة هذه اآلثار بتكاليف خصائص املدرســـة واملعلم املختلفة تتوافر إرشـــادات بشأن أنواع اإلنفاق 

على التعليم اليت تكون أكثر فّعالية بالنسبة لتكاليفها.
وقد وجد حتليل غليوي للبيانات من غانا أن إصالح األســـقف الراشـــحة يف الفصول   - ٣٢
الدراسية وتوفري السبورات يف الفصول الدراسية اليت ليس ا سبورات يرفع كثريًا من مستوى حتصيل 
الطالب والتحصيل املدرســـي (السنوات اليت تقضى يف املدرسة). واحلسابات البسيطة للمعّدالت املالية 
للعائد من هذه ”االســـتثمارات“ يف جودة املدرســـة تبني أن معّدالت العائد هذه مرتفعة جدًا، وأحيانًا 

بنسبة ٢٥ يف املائة أو أكثر.

تأثري برامج حكومية معينة  - ٣
إذا كان من الســـهل اســـتخدام بيانات استقصاء األسر املعيشـــية يف دراسة ما إذا كان   - ٣٣
شـــخص ما أو أسرة معيشية يشـــارك يف بعض أنواع الربامج املصممة ملساعدة الفقراء، فإن من الصعب 
حتديد مدى زيادة هذه املشـــاركة بالفعل لرفاههم. واملشـــكلة هنا هي أن املشاركة قد تكون هلا تأثريات 
أخرى تقلل من الرفاه. وعلى سبيل املثال فربنامج ”الغذاء مقابل العمل“ قد يوفر العمل لألفراد الفقراء، 
لكن املزايا من زيادة الدخل يتعني موزانتها مقابل تكاليف العمل، مبا يف ذلك تأثري العمل على صحتهم. 
وباملثل فعند تزويد األســـر املعيشية ببطاقات األغذية لكي ترفع استهالكها من األغذية، لن يكون احلال 
بالضرورة أن استخدامها لتلك البطاقات يف شراء األغذية يزيد استهالك األغذية، ألم قد حيولون بعضًا 
من املال أو كل املال الذي كان املفترض أن يستخدم يف شراء تلك األغذية، إىل استخدام آخر. فتقدير 
تأثري الربامج على سلوك األسرة املعيشية يقتضي إجراء حتليل اقتصادي قياسي دقيق ومتطور لفهم مجيع 

تأثريات املشاركة يف الربامج ويف اية املطاف التاثري الكلي للمشاركة على رفاه األسرة املعيشية.
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وميكـــن االطالع على مثال لذلك يف ورقـــة أعدها جاكويب )2002( تبحث يف تأثري   - 34
برامـــج التغذيـــة املدرســـية يف الفلبني. وتناولت الورقة ما إذا كان تقدمي الغداء يف املدرســـة لألطفال قد 
أدى إىل تقـــدمي آبائهـــم تغذية أقل يف البيت. وإذا كان معظم رجـــال االقتصاد يتوقعون إعادة ختصيص 
هذه األغذية املتناولة يف البيت، فإن جاكويب ال جيد دلياًل على هذا التحول. وبداًل من ذلك فقد وجد 
أن املشـــاركة يف برامج التغذية املدرســـية مل تؤثر على اســـتهالك األطفال لألغذية يف البيت، مما يعين أن 

االستهالك الكلي لألغذية بني األطفال املشاركني ازداد مبقدار األغذية املقّدمة هلم يف املدارس.

امللخص والتعليقات اخلتامية دال - 
توفر استقصاءات األسر املعيشية مصدرًا غنيًا للمعلومات ميكن استخدامه لدى رامسي   - 35
السياســـات ومصممي الربامج يف تقيـيم ما إذا كانت السياســـات والربامج تفيد األسر املعيشية الفقرية. 
ولكي يكون االســـتقصاء مفيدًا البد أن حيتوي على بيانات عن الدخل أو اإلنفاق حىت ميكن تصنيف 
األســـر املعيشـــية فقرية أو غري فقرية، وبيانات تبني كيفية تأثر األســـر املعيشية بسياسة أو برنامج معني. 
وحىت وقت قريـب كانت اســـتقصاءات األسر املعيشية املستخدمة مصممة يف أغلب األحوال ألغراض 
أخرى. ومع ذلك ففي الثمانينات والتســـعينات أعدت استقصاءات جديدة لألسر املعيشية بنية صرحية 
لتوفري هذا النوع من املعلومات. ومن أبرز هذه االســـتقصاءات اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية لدراسة 
قياس مســـتويات املعيشة (LSMS) اليت أعدها البنك الدويل. ويرد تقدمي موجز هلذه االستقصاءات يف 
كتاب غروش وغليوي )1998( وترد معاجلة شـــديدة التفصيل يف كتاب غروش وغليوي )2000(. 
ومع ذلك فحىت االســـتقصاءات القياســـية املصممة ألغراض أخرى ميكن االستفادة منها استفادة كبرية 
يف حتليل الفقر بإضافة بضعة أســـئلة. وعلى ســـبيل املثال فإن من املفيد جدًا إضافة أســـئلة عن املشاركة 
يف الربامج الوطنية ملكافحة الفقر )مثل برامج العمالة الريفية أو برامج الطوابع الغذائية( إىل االســـتقصاء 

القياسي إليرادات ومصروفات األسر املعيشية.
لقد زود هذا الفصل القارئ بعرض جممل لكيفية استخدام استقصاءات األسر املعيشية   - 36
يف تصميم السياسات اليت حتد من الفقر يف البلدان النامية. ونقّر بأن املناقشة موجزة، بسبب القيود على 
املســـاحة يف هذا املنشـــور. وينبغي للقارئ الذي يريد االطالع على معاجلة أكثر تفصياًل أن يرجع إىل 

الكتب والورقات املذكورة يف هذا الفصل.
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الفصل الثامن عشر
الطرائق املتعددة التباين إلعداد املؤشرات

سافتري أبياسيكريا
 مركز اخلدمات اإلحصائية، جامعة ريدنغ

ريدنغ، اململكة املتحدة لربيطانيا وآيرلندا الشمالية

نبـذة خمتـصرة
إن االس���تقصاءات بطبيعتها تنتج هياكل بيانات متعددة التباين. وبينما ُيس���ّلم هذا الفصل بقيمة الُنهج 
البسيطة يف حتليل بيانات االستقصاءات، فإنه يوضح مزايا إجراء حتليل أكثر تعمقًا، لفئات فرعية خمتارة 
من السكان عن طريق تطبيق تقنيات متعددة التباين. وقد أصبحت جمموعات الربامج احلاسوبية متوافرة 

اآلن لتسهيل تطبيق هذه الطرق األكثر تقّدمًا عن طريق الباحثني يف االستقصاءات.
ويعرض هذا الفصل طائفة من احلاالت اليت تؤدي فيها الطرائق املتعددة التباين دورًا يف وضع املؤشرات 
ويف املراح���ل األوىل من استكش���اف البيانات م���ع جمموعة فرعية حمددة من بيانات االس���تقصاء، قبل 
إجراء أي حتليل آخر لتحقيق أهداف استقصائية حمددة. ويف هذا السياق تتيح الطرائق املتعددة التباين 
استكشافًا أعمق لألمناط املمكنة املوجودة يف البيانات، والتمكني من عرض الترابطات املرّكبة بني كثري 
من املتغريات عرضًا بيانيًا وتقدمي ُس���بل للحد من بعدية البيانات من أجل إعداد امللخصات ومواصلة 
التحليل. وتس���تخدم مناقش���ة وضع املؤشرات التفسري األوس���ع للطرائق املتعددة التباين إلدراج طرائق 

من النوع االحنداري.
وينص���ب التركي���ز يف هذا الفص���ل بأكمله على تقدمي عرض جممل للطرائق املتع���ددة التباين كي ميكن 
التوصل إىل تقدير لقيمتها يف وضع املؤشرات من وجهة نظر عملية صرفة. وهو يستهدف املشتركني 
يف اس���تقصاءات األس���ر املعيشية الكبرية احلجم والباحثني االستقصائي�ني املشتركني يف مشاريع البحث 
والتطوير ممن قد تكون خربهتم قليلة يف تطبيق مناهج التحليل املوصوفة هنا. وقد عرض استخدام هذه 

الطرائق مع أمثلة مناسبة ومناقشة لكيفية تفسري النتائج.
املصطلحات الرئيســـية: وضع املؤش���رات، والطرائق املتع���ددة التباين، واملكّونات الرئيس���ية، وحتليل 

املجموعات.

مقّدمة ألف - 
يس���تخدم معظم حمللي االس���تقصاءات، لدى حتليلهم لبيانات االس���تقصاءات، ُنهجًا    - 1
إحصائية مباش���رة، على حنو منطي. وأش���هر هذه النهج استخدام جداول االجتاه الواحد أو االجتاهني أو 
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االجتاهات املتعددة، واس���تخدام العروض البيانية كاألعم���دة البيانية واخلطوط البيانية وما إليها. وميكن 
االطالع على عرض جممل هلذه الُنهج وعلى مناقشة مستفيضة للجوانب اجلديرة باالهتمام أثناء عملية 
حتليل البيانات، يف كتاب ويلس���ون وس���ترين )2001( ويف الفصلني اخلامس عشر والسادس عشر من 
هذا املنش���ور. ويف بعض احلاالت يس���تصوب مع ذلك اتباع إجراءات التحليل اليت تتجاوز امللخصات 

البسيطة. ومن طبقات هذه اإلجراءات ما يناقش يف هذا الفصل.
وتتعلق الطرائق املتعددة التباين باملعاجلة املتزامنة لعدة متغريات )كرزانوسكي وماريوت   - 2
1994أ و 1994ب؛ وش���ارما، 1996(. وهي باملفهوم اإلحصائي الصارم تتعلق بالدراس���ة اجلماعية 
ملجموع���ة م���ن النتائج املتغرية، وبذا تأخذ يف االعتبار اهلي���كل املترابط للمتغريات داخل املجموعة. غري 
أن كثريًا من الباحثني يس���تخدمون أيضًا مصطلح “املتعدد التباين” عند تطبيق تقنيات االحندار املتعدد 
ألن ذلك ينطوي على عدة متغريات تفس���ريية )تنبؤية( إىل جانب املتغري الناتج األساس���ي )على س���بيل 
املثال، رويل، 1999(. ومرة أخرى فإن فائدة استكشاف عدة متغريات معًا هي أنه يراعي الترابطات. 
ومناهج االحندار، اليت تنطوي أساس���ًا على منذجة متغري اس���تجابة أساسي، تناقش مبزيد من التفصيل يف 
الفصل التاس���ع عشر. وحنن هنا نركز أساس���ًا على الدراسة املشتركة لعدة متغريات قياس باعتبار تلك 

خطوة أّولية يف سبيل تفسرينا الواسع للطرائق املتعددة التباين يف مناقشة وضع املؤشرات.
وكث���ريًا ما ينظ���ر إىل التقنيات املتعددة التباي���ن على أهنا تقني���ات “متقّدمة” تتطلب   - 3
مس���توى رفيع���ًا من املعرفة اإلحصائي���ة. وإذا كان صحيحًا أن اجلوانب النظري���ة لكثري من اإلجراءات 
املتع���ددة التباي���ن وتطبيقها ميكن أن تكون مرهقة حىت بالنس���بة لإلحصائي�ني، فلها بالفعل دور مفيد يف 
حتليل البيانات من اس���تقصاءات البلدان النامية. فنحن نناقش أواًل االس���تخدام الفّعال هلذه الطرائق: )أ( 
باعتبارها أداة استكش���افية تدرس هبا األمناط يف البيانات؛ )ب( ولتحديد التجمعات الطبيعية للس���كان 
من أجل مواصلة التحليل؛ )ج( والتقليل من البعدية يف عدد املتغريات املعنية. وحنن نعترب هذه خطوات 
متهيدية تقود إىل وضع املؤش���رات من املتغريات على مس���توى األسر املعيشية، وعلى سبيل املثال لوضع 

مؤشرات للفقر [انظر على سبيل املثال صان وستايفل )2000(].
ويقّدم الفرع باء عرضًا جمماًل عامًا للتقنيات املتعددة التباين كدراسة مجاعية ملجموعة   - 4
م���ن متغ���ريات النتائج. ويتبع ذلك أربعة فروع تغطي جماالت التطبي���ق مع عدد من األمثلة التوضيحية. 
ويرد يف الفرع األخري بعض االس���تنتاجات بشأن قيمة وحدود هذه التقنيات. وأبقيت التفاصيل التقنية 
يف أدىن حدوده���ا وانص���ب التركيز املتزايد على فه���م املفاهيم املتضمنة والتفس���ريات. وميكن للقارئ 
الراغب يف زيادة الفهم األعمق هلذه التقنيات أن يرجع إىل كتاب إيفريت ودون )2001(؛  وشاتفيلد 

وكولن�ز )1980(.

بعض القيود على استخدام الطرائق املتعددة التباين بـاء - 
ينصب تركيزنا يف هذا الفصل على استخدام النهج املتعددة التباين كإجراءات وصفية   - 5
قيمة يف املراحل األوىل من استكش���اف البيانات ويف وضع املؤش���رات. غري أن من املهم يف تطبيق هذه 
الطرائق التش���ديد يف البداية على أن أي حتليل يطبق على جمموعة البيانات بأكملها من اس���تقصاء وطين 
لألسر املعيشية ال يرجح أن يثمر نتائج مفيدة بسبب التنوع احلتمي لألسر املعيشية يف أي بلد. وميكن أن 
تضيع معلومات قيمة إذا مجع التحليل بني السكان احلضري�ني والريفي�ني واملناطق الزراعية اإليكولوجية 
املختلفة، ألن أرزاق األس���ر املعيش���ية داخل هذه الطبقات املختلفة ميكن أن تتفاوت كثريًا. والتقنيات 
املوصوف���ة يف هذا الفصل ينبغي لذلك أال تس���تخدم إال بعد فحص دقي���ق هليكل البيانات بقصد حتديد 
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القطاعات املختلفة أو القطاعات الفرعية من السكان اليت ميكن تطبيق الطرائق عليها، مع مراعاة أهداف 
االستقصاء الرئيسية.

ب���ل إن���ه يكون م���ن املهم حىت داخل الطبق���ات الفرعية أو يف احل���االت اليت يلزم فيها   - 6
حتليل عينات كاملة، إيالء االهتمام لترجيحات العينة املتصلة بالوحدات الداخلة يف العينة. فإذا تباينت 
هذه كثريًا بالنس���بة للبيانات اليت جيري حتليلها، فحينئذ قد يؤدي اس���تخدام برامج حاس���وبية ليس هبا 
تس���هيالت تتيح ترجيحات العينة، إىل اس���تنتاجات خاطئة. ففي هذه احل���االت يعاجل ترجيح وحدات 
 SAS العين���ة بترجيحات العينة، وعلى س���بيل املثال باس���تخدام بي���ان الترجيح يف الربنامج احلاس���ويب
)2001( أو أمر الترجيح يف الربنامج STATA )2003( هذه املش���كلة املتعلقة بالطرائق املش���مولة يف 
الفروع جيم ودال وهاء وواو. وهناك برامج حاسوبية أخرى كثرية تعاجل ترجيحات العينة فيما يتعلق 
بالطرائق املوصوفة يف الفرع زاي. وحيثما ال تس���تعمل ترجيحات املعاينة، يلزم التزام قدر من احلرص 

يف تفسري النتائج، ألهنا قد ختضع لشئ من التحيز.

عرض جممل للطرائق املتعددة التباين جيم - 
إن املوضوع األساس���ي يف اس���تخدام الطرائق املتعددة التباين يف حبوث االستقصاء هو   - 7
التبس���يط، وعلى س���بيل املثال تقليل حش���د البيانات الكبري واملحتمل التعقيد إىل مقاي�يس موجزة ذات 
مغزى، أو حتديد السمات األساسية وأي أمناط مهمة يف البيانات. وغالبًا ما يكون اهلدف استكشافيًا: 
فهذه الطرائق ميكن أن تساعد يف توليد فرضيات مهمة للباحثني أكثر من اختبارها. والكثري من النُهج 
يس���تخدم طرائق خالية من التوزيع ال تفترض أي توزيع إحصائي مصاحب ألي من املتغريات. غري أنه 
ملا كان املطلوب هو قدر من احلرص فيما يتعلق بأنواع البيانات املستخدمة )وعلى سبيل املثال جدول 

الفترات، والعد، والثنائيات(، فإننا سنشري إىل هذه املسألة حني يكون ذلك الزمًا يف هذا الفصل.
ونقط���ة البداية ه���ي مصفوفة من البيان���ات بصفوف متثل احلاالت )وح���دات العينة(   - 8
واألعم���دة ال���يت متثل املتغريات. وأحيانًا تكون الصفوف ذات أمهية أكرب وعلى س���بيل املثال إذا كانت 
متثل األسر املعيشية الفالحية، فقد يكون االهتمام بتجمعات األسر املعيشية يف فئات خمتلفة الثروة على 
أس���اس عدد من املعاي�ري االجتماعية االقتصادية متثل ببعض األعمدة يف مصفوفة البيانات. ويف حاالت 
أخ���رى ميكن أن تكون لألعمدة يف حد ذاهت���ا أمهية أّولية، مثل عندما يلزم جتميع جمموعة من املتغريات 

املناظرة ملوضوع حمدد، يف شكل من أشكال املؤشرات املرّكبة ملزيد من التحليل.
ونركز يف الفروع التالية أدناه على أربعة ُنهج أساس���ية ملعاجلة البيانات املتعددة التباين   - 9
يف اس���تقصاءات البلدان النامية. وميكن اعتبار الُنهج الثالثة األوىل تقنيات استكش���افية توصل إىل وضع 
املؤش���رات. فأواًل حنن نبحث يف اإلجراءات البيانية وامللخصات املوجزة اليت تس���هم يف فهم البيانات. 
 ،(PCA) مث ننظر يف إجراءين ش���ائعني متعددي التباين وحتليل املجموعات وحتليل املكّونات الرئيس���ية
ألن هذي���ن مها اإلجراءان اللذان هلم أدوار أّولية يف وضع املؤش���رات. فاإلجراء األخري مش���روح مبزيد 
من التفصيل يف الفرع زاي إىل جانب طرق أخرى ميكن هبا وضع املؤش���رات، باعتبار التفس���ري الواسع 
للطرائق “متعددة التباين” حس���بما يس���تخدمه كثري من الباحثني. ونفت���رض طوال الوقت أن جمموعة 
فرعية مناسبة من بيانات االستقصاء قد اختريت للتحليل وأن اهلدف من تعريض هذه البيانات إلجراء 
متعدد التباين هو إدماج خطوة استكشافية يف التحليل الذي يسعى إىل الوفاء ببعض األهداف الواسعة 

لالستقصاء.
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وهن���اك بطبيعة احلال طرائق أخرى كثرية متع���ددة التباين ميكن النظر فيها يف حاالت   - 10
حمددة. وي�ب�ني اجلدول ثامن عش���ر - 1 طائفة من هذه الطرائق، مع وصف موجز لكل منها. ويقتصر 
هذا الفصل على الثالث األوىل ألن اهلدف هو التركيز على استكشاف البيانات كخطوة أوىل ضرورية 
لوضع املؤش���رات. وهذه الطرائق الثالث يرجح أن تكون هلا أمهية كبرية يف حتليل بيانات االس���تقصاء. 
وإىل جانب التطبيق الواس���ع النطاق للمصطلح “متعدد التباين” يف مناقش���تنا لوضع املؤش���رات، فهي 
تش���ّكل إضاف���ة قيمة ل���ألدوات املنهجية يف حتليل بيانات االس���تقصاء. أما الط���رق األخرى الواردة يف 
اجلدول ثامن عشر - 1 فيمكن أن تفيد يف مناسبات معينة حني تكون مهمة ألهداف االستقصاء. ومع 
ذلك فهي تتجاوز نطاق هذا الفصل الذي يقترح أال يقّدم إال مقّدمة عريضة لبعض الطرائق األبسط. 

اجلدول ثامن عشر - 1
بعض التقنيات املتعددة التباين والغرض منها

الغرض من التقنيةالتقنية املتعددة التباين

استكشاف البيانات؛ وحتديد األمناط والعالقات الطرائق الوصفية املتعددة التباين1 -
تقليل األبعاد بتش���كيل متغ���ريات جديدة )املكّونات الرئيس���ية( كتجميع حتليل املكّون الرئيسي2 -

خطي للمتغريات يف املجموعة املتعددة التباين
حتديد التجمعات الطبيعية بني احلاالت أو املتغرياتحتليل املجموعات 3 -
منذجة هيكل الترابط بني املتغريات يف جمموعة االستجابات املتعددة التباين حتليل العوامل4 -

بنسبتها إىل جمموعة من العوامل املشتركة
التحليل املتعدد التباين للتباين 5 -

(MANOVA)
توس���يع التحليل األح���ادي التباين للتباي���ن ليصبح الدراس���ة املتزامنة لعدة 
متغريات. واهلدف هو فص���ل القيمة الكلية للمربعات ومصفوفة املنتجات 

الشاملة بني جمموعة متغريات وفقًا هليكل التصميم التجري�يب
حتديد دالة متكن من الفصل بني جمموعتني أو أكثر من األفرادالتحليل التمي�يزي 6 -
دراس���ة العالق���ة بني جمموعت���ني. وهي تش���مل تكوين أج���زاء أزواج من حتليل االرتباط القومي 7 -

املجموعات اخلطية للمتغريات يف املجموعة املتغرية التباين حبيث ينتج كل 
زوج بدوره أعلى ترابط بني األفراد يف املجموعتني

وضع “خريطة” تبني العالقة احليزية بني عدد من األشياء ابتداء من جدول التدريج املتعدد األبعاد 8 -
املسافات بني األشياء

القياسات البيانية والقياسات املوجزة دال - 
إن الفه���م األّويل للبيان���ات ه���و مرحلة أّولي���ة ضرورية كلما أجري حتلي���ل للبيانات.   - 11
والنظ���رة الثاقب���ة إىل البيانات تعطي ش���عورًا مبعىن أمن���اط البيانات وتوزيعها، وحتديد الش���واذ املحتملة 
)املش���اهدات غري املتس���قة مع منط بقية البيانات(، وأمناط البيانات اليت تظهر، وتزود املس���تخدم بفكرة 
عما إذا كانت بعض املتغريات أكرب تغريية من غريها [انظر على سبيل املثال توفت )1983( وإيفريت 

ودون )2001(].
وكما يف جمموعة التحليالت وحيدة التباين، فإن القياس���ات املوجزة مثل املتوس���طات   - 12
واالحنرافات القياسية لقياس البيانات وجداول التواتر للبيانات الثنائية والفئوية أمر مستصوب. وحينئذ 
ميك���ن النظ���ر يف أزواج املتغريات من أجل حتدي���د الترابطات بني املتغريات. ويف ه���ذه املرحلة األّولية، 
يك���ون م���ن املعقول النظ���ر يف البيانات يف “حزم”، ميك���ن أن تكون اثنتني، واح���دة تتضمن البيانات 
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الكمية )املس���تمرة أو املتقطعة( واألخرى تش���مل البيانات النوعية )الفئوية والثنائية(. فبالنس���بة للحزمة 
األوىل تكون املخططات املنتش���رة )زوجيًا( ذات فائدة، بينما لألخرى، اجلداول ذات االجتاهني، وهي 
أيضًا زوجية، تكون مناسبة وقد جتتمع مع بعض القياسات بالترابط واستخدام إحصاءات اختبار مربع 
كاي. وميكن كذلك عرض املخططات املنتشرة، حيثما كان ذلك مناسبًا، باستخدام رموز خمتلفة لبيان 

املجموعات الفرعية من البيانات املحددة مبتغري فئوي.
ومعظ���م الربامج احلاس���وبية اإلحصائية هبا تس���هيالت ملخطط���ات املصفوفات، ومن   - 13
أمثلة ذلك إجراء PLOT يف الربنامج احلاس���ويب SAS )2001(، وبرنامج اخلطوط/والرســـوم البيانية 
يف الربنام���ج احلاس���ويب SPSS لربنام���ج Windows (SPSS, 2001) وبرنام���ج GenStat لربنام���ج 
Windows (GenStat, 2002). وه���ذه عروض بيانية ميكن أن تعرض املخططات املنتش���رة بني مجيع 
أزواج املتغريات، معًا، وبذا توفر حكمًا سريعًا على كيفية صلة كل متغري بكل متغري آخر يف جمموعة 

البيانات املتعددة التباين قيد النظر.
ونضرب مثااًل، فالش���كل ثامن عش���ر - 1 يعرض خمطط املصفوفة الناتج من الربنامج   - 14
SPSS (2001)، ال���ذي ي�ب����ني العالق���ات بني أربعة متغريات يف 50 قري���ة يف والية غوجارات باهلند، 
حس���ب ما إذا كان أو مل يكن هبا تعاونيات لأللبان. وكانت املتغريات: س���كان القرية، املساحة، عدد 
رؤوس األغن���ام واجلام���وس، وهذا جمرد قليل من جمموعة كبرية م���ن املتغريات. وتأيت هذه البيانات من 
دراس���ة خط أس���اس أجريت قبل تطبيق خمطط لتعزيز التدري�ب على صحة احليوان. ويتحدد املحوران 
األفقي والرأسي لكل خمطط باملحور الذي يسري موازيًا للخانات املائلة. وعلى سبيل املثال فهناك ثالثة 
خمططات يف الصف األول هبا مجيعها سكان قرية باملحور العمودي ومساحة وأغنام وجاموس باملحور 
األفقي بالدور. واملخططات الثالثة نفسها تظهر يف العمود األول ولكن مع حماور عكسية. وحيتمل أن 
يكون هناك شذوذ واحد يف جمموعة البيانات، يرى بوضوح يف اخلانات يف الصف األول املقابل للقرية 
ال���يت هبا كثافة س���كانية عالية جدًا. ويالحظ وجود نوع من الترابط ب���ني مجيع أزواج املتغريات. كما 
يرى أن القيم الكبرية جلميع املتغريات املعنية أكثر احتمااًل لقرى هبا تعاونيات ملنتجات األلبان أكثر من 

القرى اليت ليس هبا أي تعاونية.
وإذا ح���دد املخطط املصفويف أزواجًا معينة من املتغريات تبني أمناطًا مهمة أو ش���واذ،   - 15
يكون من املستحس���ن تكرار هذه باعتبارها خمططات انتش���ار بس���يطة يف االجتاهني ، ولكن مع إيالء 
االهتم���ام لترجيحات املعاينة املرتبطة بكل نقطة بيانات. أما املخططات الفقاعية، حيث متثل كل نقطة 
بفقاعة مبساحة تتناسب مع ترجيح العينة )كورن وغروبار، 1998(، تفيد بنوع خاص وتوفر تفسريًا 
أكثر أمهية. وعلى سبيل املثال فأي شاذ بترجيح معاينة كبري يكون له تأثري واضح أكرب منه مع ترجيح 
العينة الصغري. وهناك طرق أخرى متنوعة لبيان تصميم العينة يف املخططات املنتشرة، وعلى سبيل املثال 
بتجزئة بيانات املعاينة الفرعية مع احتماالت متناس���بة مع ترجيحات العينة مث وضع املخطط مع تغافل 
ترجيحات العينة، أو بتطبيق طرائق السالسة النووية. وننصح القارئ بالتوجه إىل كتاب كورن وغروبار 

)1998( لالطالع على مزيد من التفاصيل.
وهناك مناهج بيانية أخرى كثرية موجودة لعرض البيانات املتعددة التباين. وعلى سبيل   - 16
املثال فإن مانلي )1994( ي�ب�ني كيفية رس���م عدة أش���ياء موصوفة يف عدة متغريات بثالث طرق خمتلفة 
لبيان الصورة العامة لقيم املتغريات. ويقّدم إيفريت ودون )2001( فصاًل رائعًا عن الكثري من العروض 
البيانية اليت تشمل املخططات اإلطارية ثنائية التباين، والرسوم البيانية الثنائية املخطط والثالثية املخطط، 
وجونغمان وتريبراك وفان تونغرين )1995( يوضح استخدام املخططات الثنائية. وال ميكننا هنا تقدمي 
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الشكل ثامن عشر - 1
مثال ملخطط مصفوفة بني ستة متغريات

سكان القرية

مساحة القرية

األغنام

اجلاموس

ليس هبا تعاونياتهبا تعاونيات

تفاصيل أخرى ولكن نشجع القارئ على الرجوع إىل املراجع املذكورة أعاله لالطالع على مزيد من 
التوضيح. ومع ذلك فمن املهم مالحظة أن هذه اإلجراءات البيانية تكون هلا أقصى قيمة حني تستخدم 

مع املجموعات الفرعية املحددة من السكان. 

حتليل املجموعات هاء - 
حتليل املجموعات )إيفريت والندو وليس، 2001( هو تقنية مدفوعة بالبيانات، ترمي   - 17
عمومًا إىل حتديد التجمعات الطبيعية بني وحدات املعانية )وعلى س���بيل املثال، املستجي�بون، واملزارع، 
واألس���ر املعيش���ية( حبيث تكون الوحدات داخل كل جمموعة مياثل بعضها بعضًا، بينما الوحدات غري 
املتماثلة تكون يف جمموعات خمتلفة. وتنشأ حاالت يكون فيها جتميع املتغريات مناسبًا، مثاًل احلالة اليت 
ينتقى فيها متغري واحد أو متغريان من كل جمموعة حبيث ميكن أن يستند حتليل آخر إىل متغريات أقل. 
ومن هنا فهو أداة مفيدة يف استكش���اف البيانات و/أو تقليل البيانات. كما ميكن استخدامه للمساعدة 

يف توليد فرضيات ويف حاالت حمددة أخرى.
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مثال ١
لتوضيح ما ســـبق، ننظر يف دراسة ترمي إىل حبث فعالية طائفة من استراتيجيات إدارة   - ١٨
اآلفات بتكلفة منخفضة كي تعتمدها األسر املعيشية الفالحية الفقرية يف املوارد يف منطقة معينة. ولنفرض 
أن اســـتقصاء أساســـيًا للمزارعني الذين ميكن أن يشتركوا يف جتارب املزارع يف املستقبل جيري دف: 
(أ) إعطاء صورة عامة اجتماعية اقتصادية لألســـر املعيشـــية الفالحية؛ (ب) حتديد املمارســـات الراهنة 
للفالحني يف إدارة اآلفات؛ (ج) حتديد تصورات الفالحني بالنســـبة لآلفات اليت تصيـب املحاصيل اليت 
يزرعوا. وحنن نركز هنا على األهداف الثالثة األوىل وننظر يف كيفية استخدام حتليل املجموعات يف 
املســـاعدة على حتديد خيار فّعال ملختلف فئات الفالحني من أجل الدراســـة األساسية اليت تنطوي على 

جتارب يف احلقل.
وقد قيس عدد كبري من املتغريات االجتماعية االقتصادية خالل االستقصاء األساسي.   - ١٩
وكان اهلدف هو تقسيم األسر املعيشية الفالحية إىل طبقات على أساس هذه املتغريات. فأحد الُنهج هو 
اختيار متغريين أساسيـني مثًال وتشكيل طبقات حتدد بتجميعات الفئات املتصلة باملتغريين. وعلى سبيل 
املثال فإذا كان املتغريان املختاران مها جنس رب األســـرة املعيشية (ذكر/أنثى) ومستوى األمن الغذائي 

لألسرة املعيشية (منخفض أو متوسط أو عال) فحينئذ تنتج ست طبقات.
والعيــــب يف هـــذا النهج هو أنه يتجاهـــل اخلصائص االجتماعيـــة االقتصادية األخرى   - ٢٠
لألسرة املعيشية. أما النهج املتعدد التباين فيتيح النظر يف متغريات كثرية يف آن واحد. وحتليل املجموعات 
املطبق على األســـر املعيشـــية الفالحية على أساس كل املتغريات االجتماعية االقتصادية ذات الصلة فهو 
طريقة أكثر فاعلية يف تقسيم األسر املعيشية إىل طبقات يف عدد من املجموعات حبيث متثل كل جمموعة 
جمموعـــة اقتصادية اجتماعية متميزة من الســـكان الفالحني. وهذا مهم بقـــدر ما أن التوصيات املتعلقة 
باســـتراتيجيات إدارة اآلفات لن تكون مناســـبة بالضرورة جلميع األســـر املعيشـــية الفالحية. ويســـاعد 
التصنيف األّويل للفالحني يف جمموعات، يف توفري أساس الختيار أنواع خمتلفة من الفالحني للمشاركة 
يف استكشاف طائفة كبرية من استراتيجيات إدارة اآلفات. كما أنه يساعد يف التركيز على اخلصائص 
املحـــددة للمجموعات حبيث ميكن حبث التفاعالت بني تلك اخلصائص واالســـتراتيجيات املوصى ا. 

ويرد توضيح هلذا يف كتاب أور وجريي (١٩٩٩).
وإلجـــراء حتليل جمموعات، يتعني اختاذ قرارين. األول قياس التماثل (أو املســـافة) بني   - ٢١
الوحدات املقّسمة إىل جمموعات. وقياس التماثل هو قياس يستخدم املعلومات من عدة متغريات إلعطاء 
قيمة عددية تعكس درجة ”القرب“ بني كل زوج من الوحدات. أما قياس املســـافة فهو عكس ذلك 
ويعكس مقدار التباعد بني أي زوج يف الوحدات. وعندما تكون كل املتغريات كمية أو تشـــمل على 
األكثر بضع متغريات فئوية مرتبة باإلضافة إىل ذلك، فإن اســـتخدام مصفوفة املســـافة إلقليدس ٣٢ قد 
تكون مناســـبة. غري أن بيانات االســـتقصاء كثريًا ما تشـــمل متغريات فئوية غري مرتبة وثنائية. وبالنسبة 
لتلـــك البيانـــات فقد اقترحت مقايس مثلية خمتلفة. وعلى ســـبيل املثال فإذا كان مقياس املثلية هو الذي 
ينتـــج بـــني متغريين ثنائيـني، فقد جتدول البيانات يف البداية جدولة شـــاملة مبوجب هذين املتغريين لكي 

تعطي جدول ٢× ٢ أدناه.

0 1

0 a b

1 c d

مســـافة إقليـــدس ميكن أن تنظـــر إليها   ٣٢
ببســـاطة على أا تعكس املعىن العادي 
لكلمة ”مسافة“ حسب تطبيقها على 

فضاء متعدد األبعاد.

مســـافة إقليـــدس ميكن أن تنظـــر إليها   ٣٢
ببســـاطة على أا تعكس املعىن العادي 
لكلمة ”مسافة“ حسب تطبيقها على 

فضاء متعدد األبعاد.
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وحينئ���ذ يك���ون قياس املثلية املعق���ول هو (a+b+c+d)/(a+d)، وهو الذي يس���مى   - 22
معام���ل التوافق البس���يط. والقياس الثاين ه���و معامل جاكارد d/(b+c+d). وهن���اك طائفة من املقايس 
األخ���رى ميك���ن أن جندها يف كت���اب كريزانوفيس���كي وماريوت )1994ب(. انظ���ر غوير )1971( 
لالط���الع على مقياس مثلية مناس���ب حني تكون هناك أنواع بيان���ات خمتلطة. ومن الناحية العملية فإذا 
كان عدد كبري من املتغريات من أنواع خمتلفة هو الذي يس���تخدم يف التقس���يم إىل جمموعات، قد يكون 
من األفضل إجراء عدد من التحليالت املختلفة للمجموعات، مراعني متغريات النوع نفسه يف كل مرة، 
مث ح���دد م���ا إذا كانت املجموعات املختلفة من املجموعات اليت تظهر، متماثلة. وهذا يعطينا صالحية 

شاملة للعضوية للمجموعات.
وما أن يتحدد مقياس مس���افة أو مثلية حىت يتعني اختاذ قرار يتعلق بطريقة التقس���يم إىل   - 23
جمموعات. ومرة أخرى توجد خيارات كثرية يف الربامج احلاس���وبية اإلحصائية. على س���بيل املثال فإن 
النظ���ام SPSS (2001) يقّدم س���بعة خيارات )على س���بيل املثال، بني رب���ط املجموعة ويف نطاق ربط 
املجموعة وأقرب جار، وما إىل ذلك(. وبعض هذه إجراءات تراكمية تكون فيها الوحدات n على هيئة 
جمموعات n فيها عضو واحد لكل جمموعة مث جتمع هذه بالتتابع حسب تشاهبها مع أعضاء املجموعات 
األخرى. والبديل هو عملية تقس���يمية تبدأ فيها مجيع الوحدات n كمجموعة واحدة مث تقس���م حينئذ 
بطريقة تتابعية حىت حنصل على حل مرض. ويف أي من احلالتني يلزم بعض احلذر يف اختاذ القرار السديد 
فيما يتعلق بالطريقة اليت تكون هبا املجموعات. وميكن االطالع على مناقش���ة ش���املة هلذه القضايا يف 

كتاب إيفريت والندو وليس )2001(.

مثال 2
تنش���أ هنا حالة خاصة عندما تكون املتغريات مجيعها ثنائية. فاإلجراء ميكن أن يكون   - 24
بس���يطًا للغاية باستخدام التقسيم اهلرمي للمجموعات. وألغراض التوضيح سوف نستخدم مالحظات 
قليل���ة من اس���تقصاء صغري مشل 24 فالح���ًا يف برنامج حبثي يف املزارع. فالبيان���ات لعدد من املتغريات 
املسجلة أثناء الزيارات احلقلية مبينة يف اجلدول ثامن عشر - 2 بالنسبة لثمانية فالحني فقط. واملتغريات 
تتعلق باإلجابات نعم (+) وال (-). وكان من بني األهداف التحقق مما إذا كانت املزارع ميكن أن تقسم 

إىل جمموعات قليلة على أساس هذه اخلصائص.
وألغراض التوضيح مرة ثانية ولتبسيط تفاصيل اإلنشاء، ننظر يف تكوين مصفوفة متاثل   - 25
باس���تخدام ع���دد مرات اإلجياب (s’+) اليت تكون ألي متغريي���ن بصفة عامة. والنتائج مبينة يف اجلدول 
ثامن عشر - 3. وحينئذ ميكن تشكيل جمموعة من املجموعات بأن نعترب مبدئيًا املزارع الثمانية تكون 
مث���اين جمموع���ات، مث ندمج أق���رب املجموعات بالدور إىل أن تدخل مجيع امل���زارع يف النهاية يف نطاق 

جمموعة واحدة.
ومصفوفة التماثل للمثال املذكور أعاله موضحة بيانيًا يف الش���كل ثامن عش���ر - 2.   - 26
ويس���مى هذا الرس���م البياين الرسم الشجري. فهو ي�ب�ني كيفية اختيار عدد معني من املجموعات بقطع 
“الش���جرة” خبط أفقي يف أي نقطة. وعلى س���بيل املثال فاخلط األفقي الذي يوضع قرب قمة الشجرة 
يعط���ي ث���الث جمموعات، وهي تتكون من املجموعات )1( إىل )7( و )2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8(. 
ويف معظم احلاالت العملية ُتصدر أحكام ذاتية لدى حتديد عدد املجموعات اليت ت����شّكل من تصنيف 

هرمي. ويرد وصف للطرائق الشكلية هلذه القضية يف كتاب إيفريت والندو وليس )2001(.



351الطرائق املتعددة التبايـن إلعداد املؤشرات

اجلدول ثامن عشر - 2
بيانات املزارع اليت تبني وجود أو عدم وجود طائفة من خصائص املزارع

اخلصائص

املزرعة )الفالح(

12345678

+–+++++–املرتفعات )+(/السهول )-(؟

+––++++–سقوط أمطار مرتفع؟

––+––++–دخل مرتفع؟

+–+–+++–أسرة معيشية كبرية )> 10 أفراد(؟

++–++––+احلصول على احلطب على مسافة 2 كم؟

–––––––+املرافق الصحية على بعد 10 كم؟

–––––––+ربة أسرة؟

–+––––––أنابي�ب مياه؟

––+––––+مراحيض موجودة يف املزرعة؟

++–++––+يزرع الذرة؟

––+–+++–تزرع البسلة اهلندية؟

+––++–––تزرع البقول؟

+–––––––يزرع حب العزيز؟

–––––––+يزرع السرغوم؟

–+–+––++توجد ماشية؟

اجلدول ثامن عشر - 3
مصفوفة أوجه الشبه بني مثانية مزارع

املزرعة
8 7 6 5 4 3 2 1
2 3 1 3 2 صفر 1 - 1

املزرعة

3 1 4 3 4 5 - 2
3 صفر 4 2 4 3
6 2 3 5 4
5 3 1 - 5
2 صفر - 6
2 - 7
- 8
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الشكل ثامن عشر - 2
الرسم الشجري املكّون مبصفوفات املثلية بني املزارع

5 4 8 2 3 6 1 7

وميكن استخدام الربامج احلاسوبية املناسبة لتحليل املجموعات بسهولة ما ولكن ينبغي   - 27
أال يتم ذلك إال بعد إيالء اهتمام وثيق ألنواع البيانات اليت تستخدم، وقياس املثلية أو املسافة، والطريقة 
املستخدمة يف إنتاج املجموعات. وتوىل عناية خاصة إذا مل يتح الربنامج احلاسويب املستخدم إال بيانات 
من نوع واحد لتقسيمها إىل جمموعات. وعلى سبيل املثال فالربنامج SPSS (2001) يتطلب أن تكون 
مجيع املتغريات املستخدمة يف التقسيم إىل جمموعات إما مستمرة وإما فئوية وإما ثنائية. فإذا وجد خليط 
م���ن أن���واع البيان���ات، يكون اخليار األفضل مع هذا الربنامج احلاس���ويب هو حتوي���ل مجيع املتغريات إىل 
أهداف ثنائية واس���تخدام قياس مثلية يالئم املتغريات الثنائية، مع االعتراف مع هذا بأن هذا يفضي إىل 

بعض اخلسارة للمعلومات. 
وهن���اك قضيتان أخريان البد من تذكرمها. تتعلق األوىل بضرورة إدراك أن )حس���ب   - 28
علم املؤلف(، تأثري تصميمات العينات املرّكبة على حتليل املجموعات غري معلوم. فإذا اش���تمل تصميم 
االس���تقصاء على إجراء معاينة جمموعة، وكانت هناك فروق كبرية بني املجموعات الداخلة يف العينة، 
يول���د حتليل املجموع���ات املطبق على بيانات العينة بأكملها دون اهتمام بترجيحات املعاينة، جمموعات 
تصميم االستقصاء نفسها. ولذا يكون من املناسب النظر يف استخدام حتليل جمموعات بكل جمموعة من 
جمموعات تصميم االس���تقصاء، ودراسة تس���اوق النتائج بينها. ومرة أخرى ينبغي االهتمام بترجيحات 
املعاينة املختلفة داخل جمموعات االس���تقصاء وينبغي تفس���ري النتائج حبذر إذا كان الربنامج احلاس���ويب 

ال يستطيع مراعاة الترجيحات.
وتتعل���ق القضي���ة الثانية بإمكانية وقوع صعوبات حاس���وبية بس���بب أوجه القصور يف   - 29
الذاكرة احلس���ابية. وهذه قد تنشأ إذا أديت حتليالت املجموعات باستخدام عينة استقصاء كاملة. فإذا 
توافقت التحليالت مع أهداف أداء حتليل جمموعات فقد تقتصر على املجموعات الصغرية من العينات 

اخلاضعة لالستقصاء للمساعدة يف ختفيف هذه املشكلة.

(PCA) حتليل املكّون الرئيسي واو - 
لنف���رض وجود ع���دة متغ���ريات، ولتكن 12 تقيس أوج���ه قضية رئيس���ية واحدة يف   - 30
اس���تقصاء. وعلى س���بيل املثال ففي اس���تقصاء للتغذية قد ميكن قياس احلالة التغذوية للطفل من حيث 
عدة قياسات بشرية، وكذلك مبتغريات تصف اخلصائص االجتماعية االقتصادية ألسرها. فمن املرجح 
أن تك���ون تلك املتغريات مترابطة، ويطرح حينئذ الس���ؤال عم���ا إذا كانت هذه املتغريات ميكن تقليلها 
بأس���لوب ما إىل متغريات أقل متس���ك أكرب قدر ممكن من التباين يف جمموعة البيانات األصلية. ويهدف 
حتليل املكّون الرئيسي إىل أداء هذه املهمة. وال تنطبق هذه التقنية إال على جمموعة من القياسات تكون 
إما كمية وإما أن يكون هلا سلم ترتي�يب. ومع ذلك فلما كانت هذه تقنية وصفية بشكل كبري، ال يرجح 

أن يكون إلدراج متغريات ثنائية و/أو عدد صغري من املتغريات الفئوية االمسية أي عواقب عملية.
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ويف حتليل املكّون الرئيســـي تنشأ جمموعة متغريات جديدة بوصفها جتميعات خطية ٣٣   - ٣١
للمجموعة األصلية. والتجميع اخلطي الذي يشرح املقدار األقصى للتباين يسمى املكّون الرئيسي األول. 
وينشـــأ حينئذ مكّون رئيســـي ثان (جتميع خطي آخر) مستقل عن األول ويشرح بقدر اإلمكان التغريية 
املتبقية. وحينئذ تنشأ مكونات أخرى تباعًا، ويكون كل مكّون جديد مستقل عن املكّونات السابقة فإذا 
كانت املكّونات القليلة األوىل، ولتكن أول ٣، تشرح مقدارًا كبريًا، وليكن ٩٠ يف املائة من التغريية بني 
املجموعة األصلية املكّونة من ١٢ متغريًا، فحينئذ يكون عدد املتغريات اليت ختضع للتحليل قد نقص من 

١٢ إىل ٣ أساسًا.
ومـــن املهـــم أن نالحظ أن مقدرات املكّون الرئيســـي ميكن أن تكون متحيزة بشـــدة   - ٣٢
إذا طبق حتليل املكّون الرئيســـي على كامل عينة االســـتقصاء وهي غري ذاتية الترجيح (ســـكينر وهوملز 
ومسيث، ١٩٨٦). وكما أكدنا يف الفرع باء فإن حتليل املكّون الرئيســـي ال يوصى به عمومًا يف حتليل 
بيانات االســـتقصاء إال بالنســـبة للمجموعات الفرعية الصغرية من العينة اليت هلا (على األقل بالتقريـب) 
ترجيحات املعاينة نفسها. فإذا كانت جمموعة البيانات الفرعية املعنية هلا ترجيحات معاينة خمتلفة كثريًا، 

فحينئذ ينبغي التحلي بقدر من احلذر يف تفسري النتائج.

مثال ٣
طّبق بومروي وآخرون (١٩٩٧) حتليل املكّون الرئيســـي على البيانات من اســـتقصاء   - ٣٣
لعدد ٢٠٠ أسرة معيشية حيث طلب من املستجيـبـني بيان عشر مؤشرات على سلم ١ إىل ١٥ عرض 
عليهم كدرجات يف سلم ليـبـينوا تصورهم للتغيـريات اليت طرأت بسبب مشاريع إدارة املوارد الساحلية 
القائمة على املجتمع يف منطقتهم. واملؤشـــرات مســـرودة فيما يلي، بينما نتائج حتليل املكّون الرئيســـي 

معروضة يف اجلدول ثامن عشر - ٤.
اجلدول ثامن عشر - ٤
نتائج حتليل املكّون الرئيسي

املتغري
PC3املكّون PC2 PC1

٠,٩٠ ٠,١١ ٠,٢٤ ١  - رفاه األسر املعيشية الكلي
٠,٠٢ ٠,٦٣ ٠,٣٩ ٢  - رفاه موارد مصائد األمساك الكلي
٠,٥٥ ٠,٥١ ٠,٣٤ ٣  - الدخل املحلي
٠,١٧ ٠,٧٢ ٠,٢٥ - ٤  - الوصول إىل موارد مصائد األمساك
٠,١٢ ٠,٤٠ ٠,٥٧ ٥  - التحكم يف املوارد
٠,٢٩ ٠,١٣ ٠,٧٧ ٦  - القدرة على املشاركة يف الشؤون املجتمعية
٠,٣٤ ٠,٢٢ ٠,٧٥ ٧  - القدرة على التأثري يف الشؤون املجتمعية
٠,١٨ ٠,٠٣ ٠,٧٨ ٨  - الصراعات املجتمعية
٠,٠٧ ٠,١٢ ٠,٨٢ ٩  - االمتثال املجتمعي وإدارة املوارد
٠,١٢ ٠,٦٦ ٠,٣٨ ١٠ - مقدار حصاد املوارد التقليدي يف املاء
١٤ ١٩ ٣٣ النسبة املئوية لشرح التباين 

لذلك يكون املكّون الرئيسي األول حسب املعادلة:
املكّون الرئيسي ١ = ٠,٢٤ (األسر املعيشية) + ٠,٣٩ (املوارد) + ... + ٠,٨٢ (االمتثال) + ٠,٣٨ 

(احلصاد).

إذا كانت X1 و X2 و..... و Xp هي   ٣٣
املجموعة االصلية لـ p متغريًا، فحينئذ 
يأخذ املتغري Y املكّون من التجميعات 
 Y = a1X1 + اخلطية هلـذه، الشـــكل
 ai’s حيـــث a2X2 + ….+ apXp
(i=1,2,…,p) هـــي أعداد معامالت 

املكّون الرئيسي.

إذا كانت X1 و X2 و..... و Xp هي   ٣٣
املجموعة االصلية لـ p متغريًا، فحينئذ 
يأخذ املتغري Y املكّون من التجميعات 
 Y = a1X1 + اخلطية هلـذه، الشـــكل
 ai’s حيـــث a2X2 + ….+ apXp
(i=1,2,…,p) هـــي أعداد معامالت 

املكّون الرئيسي.
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٣٥٤

ويرد وصف هلذا املكّون األول من بومروي وآخرون (١٩٩٧) باعتباره مؤشرًا يتعلق   - ٣٤
بسلوك أفراد املجتمع، واملكّون الثاين بأنه يتعلق مبوارد مصائد األمساك، واملكّون الثالث بأنه مؤشر رفاه 
األســـرة املعيشـــية. مث يســـتخدمان هذه املكّونات باعتبارها متغريات تابعة يف حتليالت لالحندار املتعدد 

لكشف فعالية عدد من العوامل التفسريية يف شرح تغريية كل مؤشر.
ولئن كان تفســـري املتغريات معقوًال هنا، فقد يتســـاءل املرء عن قيمة استخدام (مثًال)   - ٣٥
املكّون الرئيســـي األول للشـــكل املحســـوب أعاله لتحليالت أخرى. فاملتغريات ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ 
هي اليت تصف سلوك أفراد املجتمع وهذه هي املتغريات اليت حتتل مرتبة عالية يف مؤشر املكّون الرئيسي. 
وبدًال من إدراج مجيع املتغريات العشرة يف حساب املكّون الرئيسي األول، يفضل إعادة حساب متغري 
جديد ليكون ملخصًا بســـيطًا ملتغريات الســـلوك يف جمموعة البيانات األصلية، وعلى سبيل املثال بأخذ 
متوســـط حســـايب بسيط للمتغريات ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ أو متوسط ترجيح هذه املتغريات اليت يكون 
فيها التحكم يف املوارد (املتغري ٥) أدىن قليًال يف الترجيح بالنســـبة إىل املتغريات األخرى. وباملثل، ميكن 
مجع متغريات املوارد (املتغريات ٢ و ٣ و ٤ و ١٠) للحصول على ملخص بسيط، بينما يـبقى املتغري ١ 
مبفرده. وباســـتخدام حتليل املكّون الرئيســـي ذه الطريقة فإنه حيدد كيفية تلخيص املؤشـــرات العشـــرة 
بطريقة بســـيطة لنحصل على جمموعة جديدة من القياســـات املفيدة من أجل مزيد من التحليل، مثلما 
فعل بومروي وآخرون (١٩٩٧)، على سبيل املثال من خالل حتليل االحندار الستكشاف العوامل اليت 

تؤثر يف كل من املكّونات الرئيسية الثالثة األوىل.
مثال ٤

إن إطار أســـباب الرزق املســـتدامة الذي اعتمدته إدارة التنمية الدولية حبكومة اململكة   - ٣٦
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يقّدم مثاًال عمليًا آخر. فهذا اإلطار يـبحث يف مخسة أصول 
لسبل الرزق هي رأس املال االجتماعي، ورأس املال البشري، ورأس املال الطبيعي، ورأس املال املادي، 
ورأس املال النقدي. ويتطلب اســـتقصاء أجري لدراسة أسباب رزق األسر املعيشية قياس كل من هذه 
األصول من حيث عدد املتغريات الفرعية. وعلى سبيل املثال قد ميكن قياس رأس املال االجتماعي من 
حيث مدى االعتماد على شـــبكات الدعم والنســـبة املئوية إليرادات األســـرة املعيشية من التحويالت، 
ومدى الثقة يف املجموعة، ودرجة املشاركة يف عملية اختاذ القرارات، وما إىل ذلك؛ وميكن قياس رأس 
املال البشـــري من حيث مســـتوى التعليم واحلالة الصحية وما إىل ذلك؛ ورأس املال املادي من حيث 

ملكية دراجة أو مذياع، واحلصول على أنابيـب املياه والكهرباء، إخل.
واهلـــدف هنا هو حتديد متغري واحد، متغري لكل مخســـة أصول للرزق. وميكن أن يتم   - ٣٧
هذا بطريقة مباشـــرة بالنســـبة لألصول املادية، وعلى ســـبيل املثال باحلصول على متوسط مرجح بسيط 
لالســـتجابات الثنائية املقابلة ملا إذا كانت هناك بنود يف قائمة ما مملوكة لألســـرة املعيشـــية، باســـتخدام 
أســـعار الســـلع كمرجحات. أما رأس املال االجتماعي فال ميكن مجعه بطريقة بسيطة كهذه ألن تعيـني 
الترجيحـــات للمتغـــريات بوصف األصول االجتماعية عملية شـــديدة الصعوبـــة. فهنا قد نضطر لقبول 
ترجيحات مشتقة من البيانات عرب حتليل املكّون الرئيسي املطّبق على جمموعة من املتغريات االجتماعية. 
وميكن استخدام النتائج للحصول على قياس كلي مناسب لرأس املال االجتماعي، بالتحرك حنو متوسط 

مرجح بسيط بعد معرفة الترجيحات النسبية لكل متغري يف املكّون أو املكّونني الرئيسيـني األّولني.

الطرائق املتعددة التباين يف وضع املؤشرات زاي - 
من املمكن أن تكون لوضع املؤشرات عدة معان خمتلفة. ففي أي دراسة صحية تقاس   - ٣٨
احلالة التغذوية للطفل منطيًا بوضع مؤشـــرات من املقايـيس البشـــرية كالوزن بالنســـبة للعمر، والطول 

بالنسبة للعمر، والوزن بالنسبة للطول، فهذه متثل نقص الوزن وتوقف النمو واهلزال، على التوايل.
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ونض���رب مث���ااًل أكثر تعقي���دًا، فاإلجابات على األس���ئلة املتعلقة بالرضاع���ة الطبيعية   - 39
واستخدام رضاعات األطفال والتنوع الغذائي وعدد األيام اليت يتلقى فيها الطفل أغذية خمتارة يف األيام 
الس���بعة الس���ابقة وتواتر التغذية، ميكن تلخيصها لوضع مؤش���ر لتغذية الطفل )رويل ومنون، 2002(. 
وه���ذا نوع ثان من املؤش���رات يق���رر فيه الباحث الدرجات املحددة ال���يت ختصص مبا يضمن أن يكون 
السلم الترتي�يب لكل متغري على أساس أن تبقى القيم العالية دائمًا ممثلة إما “جيد” وإما “سيئ”. وحني 
تكون هناك متغريات ثنائية كما يف ملكية عدد من األصول، ميكن أن يستخدم سعر األصول يف إعطاء 

ترجيحات خمتلفة لكل بند، كما هو موضح يف املثال 4 )الفرع واو( أعاله.
وميكن أن ينش���أ نوع آخر من املؤش���رات يف احلالة اليت يش���تمل االستقصاء فيها على   - 40
حتدي���د املواق���ف أو اآلراء، ومثاًل جودة فرص احلصول عل���ى اخلدمات الصحية. فهنا ميكن توجيه عدة 
أس���ئلة تتطلب إجابات على جدول درجات من 1 إىل 5 حيث 1 “س���يئ جدًا” و5 “جيد جدًا”. 
وهنا أيضًا ميكن تلخيص الدرجات الناجتة من كل األس���ئلة املعنية لتعطي مؤش���رًا يعكس آراء األس���ر 

املعيشية يف قيمة اخلدمات الصحية.
وهنا تتقّدم مناقش���تنا لتش���مل احلاالت اليت حتدد فيها البيانات شكل املؤشر باستخدام   - 41
إجراء متعدد التباين. ويظل هذا هو التفس���ري الش���ائع للمؤشر باعتباره قيمة واحدة تأسر املعلومات من 

عدة متغريات يف مقياس واحد مرّكب، يكون منطيًا على شكل:
apXp  +  ………  +  a3X3  +  a2X2 +  a1X1   = املؤشر

حيث ai هي الترجيحات اليت تتحدد من البيانات و Xi هي جمموعة فرعية مناسبة من p متغريات مقيسة 
يف االس���تقصاء. ونبني هنا طريقتني ميكن هبما حتديد ترجيحات ai من البيانات )انظر أدناه(. والطريقة 

األكثر مالءمة تتوقف عادة على األهداف األساسية لوضع املؤشرات.
وتس���تند الطريق���ة األوىل إىل هن���ج منذجة االحن���دار؛ والثانية إىل تطبي���ق حتليل املكّون   - 42
الرئيس���ي. وترد مناقش���ة هلذه بالنسبة إىل املؤشرات املستخدمة يف قياس املؤشرات بالوكالة لثروة األسر 
املعيش���ية أو حالتها االجتماعية االقتصادية يف البل���دان النامية. وهناك كتابات كثرية عن هذا املوضوع 
وميكن االطالع على عرض جممل شامل يف كتاب دافيز )2002(. وانظر أيضًا الفصل السابع عشر من 

هذا املنشور الذي يقّدم مناقشة مفيدة الستخدام بيانات استقصاء األسر املعيشية لفهم الفقر.

منذجة نفقات االستهالك لوضع مؤشر للدخل  - 1
هن���اك هن���ج لنمذجة نفقات االس���تهالك كمؤش���ر للدخل وضعه هستش���ل وآخرون   - 43
)2000( والبري ولنجو ولنجو )2001(. وهو يشمل استخدام البيانات من استقصاء للميزانية املفّصلة 
لألس���رة املعيش���ية، لتحديد متغريات دليلية للفقر. وهذا يتم باس���تخدام نفقات االستهالك كمتغري تابع 
يف منوذج احندار خطي متعدد وسلس���لة من املتغريات على مس���توى األس���رة املعيش���ية )مثل األصول 
اململوكة لألس���ر املعيش���ية، ونوعية الس���كن، واحلصول على املرافق، وما إىل ذلك باعتبارها متغريات 
تفس���ريية )تنبؤية( حمتملة يف النموذج. وأفضل جمموعة فرعية صغرية من املتغريات التفس���ريية اليت تشرح 
التباين األقصى يف متغري االس���تجابة )التابع(، هي املس���تخدمة يف التنبؤ باإلنفاق على االس���تهالك. فإذا 
مجعت املتغريات التفس���ريية يف تعداد للس���كان، ميكن عندها تطبيق معادلة النموذج الناتج على بيانات 
التعداد للتنبؤ باإلنفاق على االس���تهالك لكل أس���رة معيشية يف التعداد. وعندها ميكن استخدام هذه يف 
رس���م خرائط للفقر على مس���توى وطين. وإذا أجري استقصاء ميزانية األسر املعيشية بشكل سليم قبل 



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

356

بيانات التعداد املتوقعة، ميكن حتديد املجموعة املالءمة من متغريات التنبؤ، من بيانات استقصاء امليزانية 
وإدراجها يف استبيان التعداد. ونضرب أدناه مثاًل مباشرًا لبيان هذا النهج.

مثال 5
أج���رى املكت���ب الوطين لإلحصاء يف مجهورية تن�زانيا املتحدة اس���تقصاء وطنيًا مليزانية   - 44
األسرة املعيشية يف الفترة 2000 - 2001 مشل قرابة 22 ألف أسرة معيشية. وعلى أساس التفاصيل 
املجموعة عن إنفاق األسرة املعيشية على مدى فترة 28 يومًا، كان جمموع اإلنفاق على االستهالك يف 
28 يومًا للفرد البالغ حمسوبًا لكل أسرة معيشية. وحددت منذجة االحندار بالبيانات األّولية املتاحة من 
االستقصاء مليزانية األسرة املعيشية سلسلة من املتغريات املحتملة على مستوى األسرة املعيشية )جمموعات 
مستقلة للمناطق احلضرية والريفية( فّسرت ارتفاع نسبة التغريية يف اإلنفاق على االستهالك. وأدرجت 
هذه املتغريات يف اس���تبيان أجري لتعداد األس���ر املعيشية يف ثالثة مواقع مراقبة حراسة قيد الدراسة لدى 
فريق مشروع ممرضة ووفيات الكبار (AMMP) يف دار السالم. وكان اهلدف هو وضع مؤشر يعكس 
اإلنفاق على االستهالك باستخدام بيانات االستقصاء HBS لكل موقع يف املشروع AMMP، وتطبيق 

املؤشر على األسر املعيشية اليت يشملها املشروع AMMP يف كل موقع.
وميك���ن االط���الع على التفاصيل الكاملة ملناهج النمذج���ة وتقي�يم لفّعالية النماذج، يف   - 45
كتاب أبيا سكريا ووارد )2002(. وحنن نعرض هنا ملخصًا لنتائج أحد األقاليم الريفية )انظر اجلدول 
ثامن عش���ر - 5( لبيان املتغريات اليت أدخلت يف املعادلة النموذجية والترجيحات )معامالت االحندار( 

املستخدمة يف حساب مؤشر اإلنفاق على االستهالك.
ومن نتائج اجلدول ثامن عشر - 5 جند أن املؤشر الذي يتنبأ باإلنفاق على االستهالك   - 46

يف األسر املعيشية يف منطقة كلمنجارو يف مجهورية تن�زانيا املتحدة يكون كاأليت:
مؤشر اإلنفاق على االستهالك = 

9.79388 + )0.11043*املصابي���ح( + )0.19950*اآلرائ���ك( + )0.12870*الدرجات( + )0.11858*بذور( 
+ )0.16254*األمس���دة( + )0.025824*مس���احة األرض( + )0.088769*اللح���وم( + )0.076132*الدخل4( 
)0.15878*التعلي���م3(   + )0.27985*التعلي���م4(   + )0.098303*الدخ���ل2(   + )0.13451*الدخ���ل3(   +
- )0.0091977*التعليم2( - )0.0022552*العمر( + )0.010456*حجم األسرة املعيشية2( - )0.23902*حجم 

األسرة املعيشية(
ويوضح النموذج 65 يف املائة من التغريية يف اإلنفاق على االس���تهالك. وهذه نس���بة   - 47
عالية جدًا بالنظر إىل تعقد سبل الرزق بني األسر املعيشية الريفية. ويأيت احلكم على نوعية هذا املؤشر 
يف مرحلة إعداده مبا يلي: )أ( مقارنته بالقيم احلقيقية لإلنفاق على االس���تهالك؛ )ب( حبث قدرته على 
حتديد النسبة احلقيقية لألسر املعيشية اليت تقل عن خط الفقر بالنسبة لالحتياجات األساسية يف مجهورية 
تن�زانيا املتحدة. وتبني الطريقة )أ( املس���تخدمة يف وضع الرس���م البياين للمؤش���ر مقابل القيم احلقيقية، 
على توافق جيد جدًا. ويقل أداؤه عندما يكون جمتمع القيم احلقيقية وجمتمع القيم املتنبأ هبا مقّسمًا إىل 
فئات ُخميسيات الثروة وجمدولة بعضها أمام بعض. ومل تقّسم إال نسبة 46 يف املائة من األسر املعيشية 
إىل مخيس���يات صحيحة. والتقس���يم حس���ب خط الفقر كان أفضل حيث 87 يف املائة صنفت تصنيفًا 

صحيحًا على أهنا فوق أو حتت خط الفقر.
وميكن االطالع على أمثلة أخرى لنهج النمذجة يف الفروع األخرية من الفصل التاسع   - 48

عشر.



٣٥٧الطرائق املتعددة التبايـن إلعداد املؤشرات

اجلدول ثامن عشر - ٥
املتغريات املستخدمة وما يقابلها من ترجيحات يف وضع مؤشر تنبؤي

لإلنفاق االستهالكي ملنطقة كلمنجارو يف مجهورية تنـزانيا املتحدة
الترجيح (معامل النموذج)

(STATA تقديرات الربنامح احلاسويب) أمهية االحتمالية متغري التنبؤ 

٠,٢٣٩ - ٠,٠٠٠ حجم األسرة املعيشية 
٠,٠١٠٤ ٠,٠٠٠ مربع حجم لألسر املعيشية 

٠,٠٠٢٢٦ - ٠,٠٣٨ عمر رب األسر املعيشية (بالسنوات)
٠,٠٠٠ ٠،  - ٠,٠٠٩٢٠، ٠,١٥٩، ٠,٢٨٠ املستوى التعليمي لرب األسرة املعيشية أ
٠,٠١٧ ٠،  .٠٩٨٣، ٠,١٣٤٥، ٠,٠٧٦١ مصدر الدخل الرئيسي ب

٠,٠٨٨٨ ٠,٠٠٠ أيام أكل اللحوم يف األسبوع املنصرم
٠,٠٢٥٨ ٠,٠٠٠ مساحة األرض اليت متلكها األسرة املعيشية
٠,١٦٢٥ ٠,٠٠٠ األمسدة ج
٠,١١٨٦ ٠,٠٠٤ البذور ج
٠,١٢٨٧ ٠,٠٠٠ ملكية دراجة
٠,١٩٩٥ ٠,٠٠٠ ملكية اآلرائك
٠,١١٠٤ ٠,٠٠١ ملكية املصابيح
٩,٧٩٤ ٠,٠٠٠ الثابت يف املعادلة النموذجية

حتليل املكّونات الرئيسية (PCA) املستخدم يف وضع مؤشر ”الثروة“  - ٢
ال ميكـــن تطبيق املنهجية املشـــروحة يف الفرع زاي - ١ أعـــاله إال إذا توافرت بيانات   - ٤٩
موثوقة عن اإلنفاق على االستهالك - املتغري التابع - من استقصاء سابق. وصعوبة مجع معلومات موثوقة 
عـــن اإلنفاق على االســـتهالك، مقترنًا بارتفاع تكاليف مجع البيانـــات، هي اليت أوحت لبعض الباحثني 
للتوصية باســـتخدام مؤشـــر فقر على أساس األصول، مشتق من إجراء حتليل للمكّونات الرئيسية. وأول 
مكّون رئيســـي يستخدم كمؤشـــر للحالة االجتماعية االقتصادية عقب حبث سابق اقترح أن العالقة بني 
األصول واالستهالك عالقة وثيقة (فيلمر وبرتشيت، ١٩٩٨). ومع ذلك فال بد من ممارسة قدر من احلذر 
عند تفســـري مؤشـــر األصول باعتباره مقياسًا للفقر، إذ أن فعاليته تعتمد على اختيار األصول املستخدمة 
وجمموعة البيانات اخلاصة اليت يطبق عليها حتليل املكّونات الرئيسية. ومن أمثلة هذا النهج توضيح غواتكن 
وآخرون (٢٠٠٠) ملنهجية حتليل املكّون الرئيسي لتحديد مخيسيات الثروة يف مجهورية تنـزانيا املتحدة، 

باستخدام املجموعة التالية من املتغريات القائمة على األصول املختلطة واملتعلقة بالصحة:
ما إذا كانت األســـرة املعيشـــية حتصل على الكهرباء ومذياع وتلفزيون وثالجة ودراجة   •

ودراجة خبارية وسيارة (ويرمز لكل منها برمز ١ = نعم والرمز صفر = ال)
عدد األشخاص يف كل غرفة نوم (إجابة كمية)  •

مصادر مياه الشرب لألسرة املعيشية الرئيسية (سبع فئات)  •
نوع دورات املياه الرئيسية اليت يستخدمها أفراد األسرة املعيشية (مخس فئات)  •

نوع مواد األرضيات الرئيسي يف األسرة املعيشية (ست فئات)  •
والبيانات اليت اســـتخدمت تأيت من املعلومات اليت مجعت خالل اســـتبيان اســـتقصاء   - ٥٠

دميغرايف صحي (DHS). واستخدمت يف التحليل ترجيحات املعاينة املالئمة.

حجم العينة = ٠٢٦ ١؛ مربع حجم األسرة 
املعيشـــية = ٠,٦٥١؛ مربـــع حجم األســـرة 

املعيشية املعّدل = ٠,٦٤٦
ال يوجد؛ تعليم ابتدائي؛ تعليم ثانوي؛  أ 

تعليم ثانوي عايل وما فوقه.
بيـــع املحاصيل؛ بيع املاشـــية؛ املرتبات  ب 

واألجور وحصيلة األعمال؛ مصادر أخرى.
مـــا اشـــترى يف االثـــىن عشـــر شـــهرًا  ج 

املاضية.



استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

٣٥٨

ويشدد املؤلفون على أن ما قاموا به هو حهد أّويل طبق على عينة اخلطر بأسره، ولكن   - ٥١
ســـتبذل جهود يف املســـتقبل لبحث الفوارق السكانية حســـب الطبقة االجتماعية االقتصادية وستخرج 
بنتائج خمتلفة. ورأوا أن ذلك قد حيدث نتيجة استخدام أساس ما، خيتلف عن األصول يف حتديد احلالة 
االجتماعيـــة االقتصادية، أو نتيجـــة ألخطاء املعاينة وما إليها. وهناك ســـبب أكثر وضوحًا هو تفاضل 
الثروة بني املواقع. والواقع أن هناك دالئل على فروق يف انقطاع مخيسيات الثروة عند تطبيق منهجيتهم 
علـــى ثالثـــة جمتمعات فرعيـــة يف مجهورية تنـزانيـــا املتحدة هي املناطـــق الثالث املشـــار إليها يف الفرع 
زاي - ٢، واستخدام بيانات من االستقصاء الوطين مليزانية األسر املعيشية (اجلدول ثامن عشر - ٦). 
ولذا ينصح بعدم األخذ بنتائج حتليل املكّونات الرئيسية باعتباره قابًال للنقل ولو يف داخل البلد الواحد 

مبضي الوقت أو عندما يطبق على طبقات خمتلفة من السكان.
كذلك استخدم الباحثون املكّون الرئيسي األول من حتليل املكّونات الرئيسية كمؤشر   - ٥٢
موجز ملزيد من حتليل البيانات. وقد وضع رويل ومينون (٢٠٠٢)، على ســـبيل املثال مؤشـــرًا اقتصاديًا 
اجتماعيًا من بيانات االســـتقصاء الدميغرايف والصحي لنقســـيم فئات األســـر املعيشية إىل ثالثيات بغرض 
التحكـــم يف احلالـــة االجتماعية االقتصادية يف حتليل االحنـــدار املتعدد أجري لتحديد العوامل اليت تؤثر يف 
احلالة التغذوية للطفل. وقد أجريا حتليالت منفصلة لسكان احلضر والريف باستخدام سبع جمموعات من 
البيانات من مخسة بلدان يف أمريكا الالتينية. وكانت املتغريات اليت استخدمت هي مصادر املياه واملرافق 
الصحية ومواد اإلســـكان (األرضيات واجلدران واألســـقف) وملكية قائمة باألصول. ورتبت قيم هذه 
املتغريات ترتيـبًا تصاعديًا (من األسوأ إىل األفضل) قبل تعريضها لتحليل املكّونات الرئيسية. ومل يبق يف 
املؤشر النهائي إال املتغريات اليت تزيد فيها معامالت املكّون الرئيسي عن ٠,٥. والنهج هنا مقبول، ألن 

اهلدف األّويل كان وضع مؤشر لتصويـب التفاضليات االجتماعية االقتصادية يف حتليل الحق. 
اجلدول ثامن عشر - ٦

نقاط القطع لفصل السكان إىل مخس مخيسيات ثروة
مجهورية تنـزانيا 
املتحدة بأسرها ب

(DHS)

مجهورية تنـزانيا 
املتحدة بأسرها أ

(HBS)

مورغورو أ
(HBS)

كلمنجارو أ
(HBS)

دار السالم أ
(HBS)

وحدة مخيسيات 
الثروة

٠,٥٨٥٤ - ١,٠٣١٧ - ٠,٩١٩٠ - ٠,٨٤٥٢ - ١,٢٩٩٣ - ٢٠ يف املائة
٠,٥٠٤٣ - ٠,٥٧٠٤ - ٠,٦١٨٠ - ٠,٦٢٨٩ - ٠,٧٧٠٩ - ٤٠ يف املائة
٠,٣٣٢٩ - ٠,٣٠٥١ - ٠,٣٦٤٥ - ٠,٢٤٥٩ - ٠,١٠٥٤ - ٦٠ يف املائة
٠,٣٧٦١ ٠,٤٦٠٩ ٠,٤٥٨٦ ٠,٣٢٣٩ ١,١٦٠٣ ٨٠ يف املائة

استنتاجات حاء - 
هدفنا من هذا الفصل هو بيان اســـتخدام الطرائق املتعددة التباين يف وضع املؤشـــرات،   - ٥٣
والتشـــديد على ضرورة األدوات االستكشافية املتعددة التباين كخطوة أوىل يف التحليل. غري أن تطبيق 
هـــذه الطرائق يتطلب التفكري جيدًا مع االهتمـــام الواجـــب مبغزاها وحدودها. فنجاح حتليل املكّونات 
الرئيسية للحد من املتغريات، يعتمد مثًال على قدرته على تلخيص جزء كبري من التباين يف البيانات عن 
طريق بضع مؤشرات للمكّونات فقط، والقدرة على إعطاء تفسري ذي مغزى لكل منها. كذلك ننصح 
املرء بأن يفكر مليًا يف فعالية إجراء حتليل املكّونات الرئيسية إذا مل يوجد إال القليل من التباين يف كامل 
جمموعة املتغريات يـربره املكّون الرئيســـي األول. وينبغـــي أيضًا أن يوىل اهتمام كاف ملالءمة املتغريات 

الداخلة يف حساب املؤشر بالنسبة إىل أهداف التحليل.

املعيشـــية  األســـر  ميزانيـــة  اســـتقصاء  أ 
.٢٠٠٠ - ٢٠٠١

والصحـــي،  الدميغـــرايف  االســـتقصاء  ب 

.١٩٩٦



٣٥٩الطرائق املتعددة التبايـن إلعداد املؤشرات

وتعترض حتليل املجموعات صعوبات ترتبط بتحديد القياس املناسب للتشابه أو املسافة   - ٥٤
وبالقـــرارات املتعلقة بالطريقة املســـتخدمة يف التقســـيم إىل جمموعات. والبد هنـــا من النظر يف جمموعة 
متنوعة من العوامل تشمل أنواع البيانات املستخدمة واجلوانب احلسابية وسالمة اإلجراء إزاء التغيـريات 

البسيطة يف البيانات.
ومـــن الضروري أيضًا التشـــديد مرة أخرى علـــى أن الطرائق املوصوفة يف هذا الفصل   - ٥٥
تطبق أفضل تطبيق على املجموعات الفرعية املناسبة من السكان عندما يكون هناك هيكل واضح ميكن 
أن يقّســـم فيه الســـكان. وينطبق هذا بوجه خاص إذا كانت بيانات التحليل آتية من اســـتقصاء وطين. 
والقرارات املتعلقة باختيار املجموعات الفرعية اليت تستخدم ينبغي حينئذ أن تتخذ مع املربرات املناسبة. 
فمـــن أحد العواقب أن املؤشـــرات املختلفة ميكن أن تنتج ملجموعـــات فرعية خمتلفة. وهذا يف حد ذاته 
يكون اســـتنتاجًا مفيدًا يوحي بأن مواصلة التحليل تكون أكثر مغزى بني الفئات الفرعية من الســـكان 

قيد الدراسة.
ولقد عرض هذا الفصل تقديرًا لقيمة التقنيات املتعددة التباين باعتبارها أداة استكشافية   - ٥٦
وعلـــى حنو أدق اســـتخدامها يف وضع املؤشـــرات. وقد أصبحت التســـهيالت متوفـــرة اآلن يف الربامج 
 STATA والربنامج SPSS (2001) احلاسوبية اإلحصائية املتعددة األغراض [وعلى سبيل املثال الربنامج
(2003)] للتمكـــني من أداء هذه التحليالت بســـهولة نســـبية. لذلك نشـــجع الباحثـــني على النظر يف 
استخدامها أثناء حتليل بيانات االستقصاء بقصد استخالص أكرب قدر ممكن من املعلومات من البيانات 

واإلسهام املفيد يف حتقيق أهداف االستقصاء.

كلمات الشكر
أود اإلعراب عن شـــكري اخلالص لزميلي أيان ويلسون والثنني من املحّكمني املجهولني ملا قّدموه من 
تعليقات قّيمة على املســـودات األساســـية هلذا الفصل. كذلك أشـــكر املكتب الوطين لإلحصاءات يف 
مجهورية تنـزانيا املتحدة لســـماحه يل باحلصول على البيانات بالنســـبة لبعض األمثلة املستخدمة يف هذه 
الورقـــة، وأعرب عـــن امتناين إلدارة التنمية الدولية حبكومة اململكة املتحـــدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشـــمالية لتزويدي بأفكار هلذا الفصل عن طريق متويلها ملواضيع مهمة كثرية شـــاملة االستقصاءات يف 
العامل النامي. غري أن املواد املطروحة يف هذا الفصل تبقى مســـؤولية املؤلف الكاملة وال تعين اإلعراب 

عن أي رأي أيًا كان بشأن إدارة التنمية الدولية.
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الفصل التاسع عشر
التحليل اإلحصائي لبيانات االستقصاء

جيمس ر. كرومي
 معهد مثلث البحث

 حديقة مثلث البحث، كارولينا الشمالية،
الواليات املتحدة األمريكية

سافتري أبياسكريا
 مركز اخلدمات اإلحصائية، جامعة ريدنغ
 ريدنغ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية

نبـذة خمتـصرة
ينبغ���ي أن يؤخذ يف االعتبار أن بيانات االس���تقصاء يتحصل عليه���ا من الوحدات املختارة بتصميمات 
عين���ة مرّكب���ة ويتعني يف حتليل االس���تقصاء: أن تس���تخدم الترجيحات يف حتليل بيانات االس���تقصاء، 
وأن حتس���ب التباينات يف تقديرات االس���تقصاء بطريق���ة تعكس تصميم العين���ة املرّكبة. وهذا الفصل 
ي�ب�ني تطور الترجيحات واس���تخدامها يف حس���اب تقديرات االس���تقصاء، ويقّدم مناقشة عامة لتقدير 
التباين يف بيانات االس���تقصاء. وهو يتناول أواًل م���ا اصطلح على أنه تقديرات “وصفية”، كاملجاميع 
واملتوسطات والنسب اليت تستخدم على نطاق واسع يف تقارير االستقصاءات. مث يناقش ثالثة أشكال 
من النهج “التحليلية” الس���تقصاء البيانات اليت ميكن أن تس���تخدم يف دراس���ة العالقات بني متغريات 
االس���تقصاء، وهي مناذج االحندار اخلطي املتع�دد، ومناذج االحندار الس���وقي )اللوجيس���يت( والنماذج 
املتعددة املس���تويات. فهذه النم�اذج تش���ّكل جمموعة من أدوات املتغريات لتحليل العالقات بني متغري 
اس���تجابة أساس���ي وعدد م���ن العوامل األخرى. ويف هذا الفص���ل نقّدم أمثلة لبيان اس���تخدام تقنيات 

النمذجة هذه وكذلك إرشادات بشأن تفسري النماذج.
املصطلحات الرئيســـية: تصميم االس���تقصاء املرّكب، واإلحص���اءات التحليلية، واالحندار، واالحندار 

السوقي، واهلياكل اهلرمية، والنمذجة املتعددة املستويات.

مقّدمة ألف - 
تستخدم استقصاءات األسر املعيشية تصميمات عينة مرّكبة لضبط تكاليف االستقصاء.    - 1
ويف العادة ال تتوافر أطر معاينة كاملة تتضمن قائمة جبميع األفراد أو مجيع األسر املعيشية؛ بل إنه عندما 
تتوافر س���جالت للس���كان، تكون تكاليف تنفيذ اس���تقصاء باملقابالت مع األس���ر املعيشية على أساس 
تصميم العينة العشوائية البسيطة تكاليف عالية مانعة. وتوفر استقصاءات دراسة قياس مستويات املعيشة 
(LSMS) املشروحة يف الفصل الثالث والعشرين، مثااًل جيدًا لكثري من السمات املرّكبة يف تصميمات 

استقصاءات األسر املعيشية.
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ويرد يف اجلدول تاس���ع عش���ر - 1 هيكل تصميم منطي الس���تقصاء األس���ر املعيشية.   - 2
فمعظم تصميمات العينة الس���تقصاءات األس���ر املعيشية تصميمات معّقدة وتشمل التقسيم إىل طبقات 
واملعاينة املتعددة املراحل ومعّدالت املعاينة غري املتساوية على النحو املبني أعاله. والترجيحات مطلوبة يف 
التحليل لتعويض معّدالت املعاينة غري املتساوية، وتقود التعديالت لعدم االستجابة إىل ترجيحات أكثر 

غري متساوية. ويلزم أخذ تصميم العينات املرّكبة يف االعتبار لدى تقدير دقة تقديرات االستقصاء.
اجلدول تاسع عشر - 1

اهليكل النمطي لتصميم استقصاء املعيشية
اآلثارالتعريفات املمكنةالسمات

املناطقالتقسيم الطبقي
نوع املجتمع )حضري مقابل ريفي(

ميكن أ ن يقلل أخطاء القياس يف التقديرات.
ميك���ن أن يؤدي ضبط توزي���ع العينة إىل عدم 

تناسب املعاينة.
تيسر تقس���يم العينة إىل جمموعات للتحكم يف حتليل املكّون الرئيسيوحدات املعاينة للمرحلة األوىل

النفقات.
تيس���ر وض���ع أطر كامل���ة لعناوي���ن وحدات 
اإلس���كان يف املناط���ق الداخل���ة يف العينة 

فقط.
ختتار بتناسب االحتماالت واحلجم.

ق���د حتتوي على أس���رة معيش���ية أو ش���خص عناوين وحدات السكنوحدات املعاينة للمرحلة الثانية
غ���ري قري�ب واح���د أو أكثر من واحد أو 

ال حتتوي على أي منهم.
ختتار باحتم���االت متس���اوية ضمن وحدات 

املعاينة للمرحلة األوىل.
وح���دات املعاين���ة للمرحلة الثالثة 
)عندم���ا ال يكون مجيع أفراد 
األس���رة املعيش���ية مدرجون 

تلقائيًا يف العينة(

العين���ة ختتار من قائمة أفراد األس���ر املعيش���ية أفراد األسرة املعيشية
املتحصل عليها من فرد بالغ مس���ؤول يف 
األسرة املعيش���ية. وقد تؤدي إىل ترجيح 
غري متساو لتربير حجم األسرة املعيشية.

األسر املعيشيةوحدات الرصد
املؤسس���ات الزراعية أو مؤسسات األعمال اليت 

يديرها أفراد األسرة املعيشية
ملفات خاصة للفئات الفرعية وعلى سبيل املثال 

البالغني يف القوى العاملة
اللق���اءات أو األح���داث املتعلق���ة بأفراد األس���ر 

املعيشية 
تك���رار القي���اس مبض���ي الوق���ت )اس���تقصاءات 

األفرقة(.

ق���د تتطل���ب أكثر من مل���ف حتليل���ي واحد 
للتحليالت من أجل أغراض خاصة.

ي�ب�ني الفرع باء من هذا الفصل تطور الترجيحات الس���تخدامها يف حتليل االستقصاء،   - 3
واس���تخدام الترجيحات يف وضع تقديرات “وصفية” بس���يطة مثل املجاميع واملتوس���طات والنس���ب/
النس���ب املئوية اليت تعرض على نطاق واس���ع يف تقارير االس���تقصاءات. كما يقّدم الفرع عرضًا جمماًل 

لتقدير التباين يف تلك التقديرات على أساس تصميمات العينة املرّكبة.
وترك���ز الف���روع املتبقية على ثالثة أش���كال من االس���تخدامات “التحليلية” لبيانات   - 4
االس���تقصاء اليت تستكش���ف الطريقة اليت تتأثر هبا متغريات االس���تجابة أو االعتماد الرئيس���ية - وعلى 
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سبيل املثال األداء األكادميي لطفل يذهب إىل املدرسة، ومستوى الفقر يف األسرة املعيشية - بعدد من 
العوامل، اليت يشار إليها غالبًا على أا متغريات تفسريية، أو متغريات منحدرة. وتكون مناذج االحندار 
اخلطي املتعدد مناســـبة حني تكون االســـتجابة الرئيســـية متغري قياس كمي، بينما تكون مناذج االحندار 
السوقي (اللوجيسيت) مطبقة حني يكون متغري االستجابة الرئيسي ثنائيًا، أي عندما ال تأخذ االستجابة 
إال قيمتـــني حمتملتني (وعلى ســـبيل املثال نعم/ال وحاضر/غائـــب). وطرائق االحندار هذه ميكن تطبيقها 
على أي كتلة غري متداخلة من بيانات االستقصاء أو على وحدات معاينة على مستوى واحد من هرمية 
تصميم متعدد املراحل. وبديل ذلك أن التحليل قد حيتاج إىل مراعاة املصادر املختلفة للتغريية اليت حتدث 
على مســـتويات هرمية خمتلفة وعندها تنشـــط النمذجة املتعددة املســـتويات. ويراعي هذا النهج هيكل 

الترابط بني وحدات املعاينة على أحد املستويات ألا حتدث داخل الوحدات على مستويات خمتلفة.

اإلحصاءات الوصفية: الترجيحات وتقدير التباين بـاء - 
تصمم اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية عمومًا لكـــي تنتج تقديرات ملجاميع الســـكان   - ٥
ومتوســـطات الســـكان أو نسبًا بسيطة للمجاميع أو املتوســـطات. و ميكن أن يكون من أمثلة املجاميع 
جمموع السكان أو جمموع الرجال يف القوى العاملة أو جمموع النساء يف القوى العاملة أو عدد األطفال 
يف اخلامســـة من العمر أو دوا. و ميكن أن يكون من أمثلة املتوســـطات متوسط الدخل لألشخاص يف 
القوى العاملة أو متوسط الدخل للنساء يف القوى العاملة أو متوسط الدخل للرجال يف القوى العاملة. 
وقد تلزم تقديرات النســـب لتقدير نســـبة األسر املعيشـــية ذات الدخل الذي يقل عن مستوى الفقر أو 

متوسط دخل األسرة املعيشية لألسر املعيشية اليت يكون كاسب الرزق الرئيسي فيها أنثى.
واســـتقصاءات األســـر املعيشـــية تنتج تقديرات وطنية ولكنها ميكـــن أن تصمم أيضًا   - ٦
لتنتـــج تقديـــرات للمناطق اجلغرافية السياســـية أو جماالت أخرى كاملة للقطاعـــات. مث إنه ميكن تكرار 
اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية للحصول على تقديرات دورية (وعلى ســـبيل املثال تقديرات سنوية أو 
تقديرات مخسية السنوات)، مما ميكن أن ينظر إليها على أا جماالت مؤقتة. وطاملا كانت اإلحصاءات 
املنتجـــة تتألف ببســـاطة مـــن تقديرات جماميع أو متوســـطات أو معّدالت، حىت حينمـــا تنتج ملجاالت 
سكانية (شاملة للقطاعات أو مؤقتة) فإننا نصف التحليل الالزم إلنتاج هذه التقديرات بأنه ”وصفي“. 
وتشـــمل اإلحصاءات الوصفية التقديرات نفســـها وقـــدرًا من دقة القياس لتلـــك التقديرات. والتقارير 
الوصفية ميكن أن تشـــتمل على أخطاء معيارية للتقديرات أو تقديرات فترية على أســـاس تلك األخطاء 
املعياريـــة. ويتطلـــب تقدير األخطاء املعيارية إجراء حتليل تراعى فيه تصميمات عينة اســـتقصاء األســـر 
املعيشـــية. وال تتطلب التقديرات الفترية تقديرات لألخطاء املعيارية اســـتنادًا إىل التصميم فحســـب بل 
تتطلب معرفة بدرجات احلرية املستخدمة يف حساب تقديرات األخطاء املعيارية. وتشّكل هذه األنواع 
مـــن اإلحصـــاءات الوصفية البســـيطة إىل حد ما أغلبية اإلحصـــاءات الرمسية اليت تنشـــر لوصف نتائج 

استقصاءات األسر املعيشية.
وتوفـــر ترجيحات االســـتقصاء ٣٤ والتقدير اإلحصائي املســـتند إىل تلك الترجيحات   - ٧
حلقة الوصل بني املشـــاهدات من عينة احتمالية لألســـر املعيشية وقياسات موجزة أو معلمات سكانية 
ملجتمع األسر املعيشية. ويـبـني الشكل تاسع عشر - ١ هذه الصلة. وأحيانًا يسمى سكان مجيع األسر 
املعيشـــية السكان املســـتهدفني أو الفضاء. وبغري تطبيق املعاينة االحتمالية والترجيح معًا ال توجد نظرية 

إحصائية داعمة توفر صلة بني مشاهدات العينة ومعلمات املجتمع املستهدف. 

توضع عمومًا ترجيحات مســـتندة إىل   ٣٤
التصميـــم باعتبارهـــا عكـــس احتمال 
االختيار لوحدات مشـــاهدات خمتارة. 
وترجيحـــات االســـتقصاء املقّدمـــة يف 
األسر  الســـتقصاءات  التحليل  ملفات 
املعيشـــية تكون عادة ترجيحات على 
أســـاس التصميـــم وتكون قـــد عّدلت 
لعـــدم االســـتجابة. وكثريًا مـــا تطبق 
تعديالت إضافية لتحقيق جماميع الحقة 
للتقســـيم الطبقي أو املعايرة كى تتفق 
مع املجاميع اهلامشية املعروفة أو األكثر 
دقـــة. وإضافة إىل هـــذا قد تطبق بعض 
أشـــكال تنقيح الترجيح للحد من آثار 
الترجيـــح غري املتســـاوى عندما تكون 
هناك ترجيحات كبرية بســـبب معاينة 
غـــري متوقعـــة أو حاالت مجـــع بيانات 
ميدانية غري متوقعة. ويستخدم مصطلح 
”ترجيحات االستقصاء“ لتمييزها عن 
”الترجحيات املســـتندة إىل التصميم“ 

الصارمة.
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٣٦٤

املشاهدات من عينة احتمالية

الترجيحات

التقديرات اإلحصائية

معلمات املجتمع املستهدف

الشكل تاسع عشر - ١
تطبيق الترجيحات والتقدير اإلحصائي

وأي حتليــــل يتجاهل تصميم العينــــة والترجيحات البد أن يســــتند إىل افتراضات. فإذا   - ٨
كانــــت العينة مصممة لتوليد عينة احتمالية متســــاوية، فحينئذ تكون ترجيحات متوســــطات التقدير أو 
معّدالته أو العالقات بني املتغريات قد مت جتاهلها بأمان. ويسمي كيش (١٩٦٥، الصفحات ٢٠ - ٢١) 
هذه التصميمات تصميمات االحتماالت املتساوية epsem وأشار إىل أنه حىت العينات املتعددة املراحل 
ميكن تصميمها لتكون epsem لوحدات املعاينة يف املراحل النهائية أو قرب النهائية من التصميم. وكما 
يشار إليه فيما بعد فإن التعديالت لعدم االستجابة ميكن أن توجد ترجيحات غري متساوية حىت وإن كان 
التصميم يف أساســــه epsem. وإذا طبق التقســــيم الطبقي الالحق أو طبقت املعايرة املتعددة األبعاد على 
البيانــــات من خالل تعديالت للترجيحات، فإن هذه العمليات تنتج تعديالت ترجيحات غري متســــاوية 

ومن مث تكون الترجيحات غري متساوية.
غـــري أن بعض املحللني يرغبـــون يف وضع افتراضات تتيح حتليل بيانات اســـتقصاءات   - ٩
األسر املعيشية دون ترجيحات أو بترجيحات متساوية. وهذه االفتراضات تصبح يف املتناول عند تطبيق 

مناذج للبيانات لدراسة العالقات بني متغري تابع وعدد من املتغريات التفسريية املستقلة.
وبالنســـبة للحالة النظرية الستقصاءات مع اســـتجابة كاملة من مجيع أفراد العينة، فإن   - ١٠
اســـتخدام ترجيحات على أســـاس التصميم حمســـوبة على أا عكس احتمالية االختيار يف كل وحدة 
مشاهدة يوفر تقديرات غري متحيزة ملجاميع السكان واإلحصاءات اخلطية األخرى (هورفيتز وطومسون، 
١٩٥٢). ومن الناحية العملية فإن استقصاءات األسر املعيشية تصادف دائمًا قدرًا من عدم االستجابة، 
ميكن أن يؤدي إىل حتيز يف التقديرات إذا كانت هذه املشـــاهدات قد أســـقطت من التحليل دون اختاذ 
أي إجراء آخر (انظر الفصل الثامن). وقد استنبطت تقنيات تسعى إىل احلد من التحيز الذي يعزى إىل 
عدم االســـتجابة. ويشتمل  أبســـط الُنهج على فرط جتزئة العينة إىل طبقات ترجيح حبيث تعترب الفروق 
داخل هذه الطبقات بني معلمات السكان للمستجيـبـني وغري املستجيـبـني أصغر كثريًا أو ميكن إغفاهلا 
(روبني، ١٩٨٧). وتؤدي تعديالت نسب الترجيح حينئذ داخل طبقات الترجيح حبيث متثل كل طبقة 

يف التقديرات املعّدلة بالنسبة نفسها اليت كانت متثل ا يف العينة املختارة.
وعمليـــة املعاينـــة االحتمالية ال تضمن بالضرورة أن يكـــون توزيع العينة املختارة على   - ١١
خصائص معروفة مطابقًا لتوزيع جمموع الســـكان. والتقســـيم الطبقي قبل اختيار العينة ميكن أن يضمن 
بقاء هذا الشـــرط بالنســـبة لبعض اخلصائص، ولكن قد ال ميكن خلصائص أخرى إذا كان متغري التقسيم 
الطبقي غري متوافر يف اإلطار املســـتخدم الختيار العينة. وبدًال من إجراء تعديالت مرّكبة للنســـب لكل 
تقدير ناتج من بيانات اســـتقصاء األســـر املعيشـــية، يكون هناك غالبًا إدراج للتقســـيم الطبقي البعدي 
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باعتباره تعديل ترجيح ملرة واحدة، وهو ما ينطبق حينئذ تلقائيًا على مجيع التقديرات الناجتة باستخدام 
الترجيحات املعّدلة. و أبس���ط  هنج لتعديالت التقس���يم الطبقي البعدي هو الذي يس���تخدم جتزئة العينة 

مبثل ما يستخدم لترجيح تعديل طبقة عدم االستجابة.
وطرائق املعايرة اليت تنظم توزيع العينة املرجحة يف عدة أبعاد تزامنيًا تس���تخدم أحيانًا   - 12
لتعديل الترجيح لعدم االستجابة، أو للتقسيم الطبقي البعدي أو لالثنني معًا )ديفيل وسارندال، 1992؛ 

وفولسوم وسينغ، 2000(.
وميكن للترجيحات الكبرية املفرطة أن تضخم تباين تقديرات استقصاء األسر املعيشية   - 13
عن طريق تأثري التصميم )انظر الفصلني الس���ادس والس���ابع(. وأحيانًا ختفض هذه الترجيحات قسرًا أو 

تنقح، وخاصة إذا مل تكن الترجيحات الكبرية نتيجة لتصميم عينة مزمع.
وقد حتتوي الترجيحات النهائية امللحقة مبلف حتليلي ناتج من اس���تقصاء ألسر معيشية   - 14

على العوامل التالية:
الترجيح القائم على التصميم واملحسوب على أنه مقلوب االحتمال الكلي لالختيار  •

عامل تعديل عدم االستجابة  •
عامل تعديل التقسيم الطبقي البعدي  •

عامل تنقيح الترجيح.  •
وينبغي توثيق هذه العوامل حبيث يس���تطيع أي حملل أن يس���تعرضها. وتش���مل عوامل   - 15
التعديل املطبقة على الترجيحات األّولية القائمة على التصميم بعض األحكام الذاتية وأحيانًا القسرية يف 
تعريف طبقات الترجيح، ويف اختيار جماميع ضوابط تعديل التقس���يم الطبقي البعدي، ويف مدى تنقيح 
الترجيح املطبق على ضبط آثار التصميم. وعندما تظهر نتائج غري متوقعة أو شواذ واضحة يف تقديرات 
االس���تقصاء، يكون من الشائع إجراء استعراض دقيق لعملية الترجيح وكذلك جلميع اجلوانب األخرى 

لتصميم وتنفيذ االستقصاء الكلي.
وبصفة عامة فإن الفوائد التحليلية لبيانات استقصاءات األسر املعيشية تشّكل حتديات   - 16
خاصة بس���بب تصميمات االس���تقصاء املرّكبة اليت تشمل اس���تخدام الترجيحات وهيكل التصميم. أما 
آثار التصميم الراجعة إىل تصميم االس���تقصاءات املرّكبة فقد نوقش���ت يف عدة فصول يف هذا املنشور. 
فالفصل الثاين والعشرون بوجه خاص يتصدى لتأثريات تصميم االستقصاء املرّكب على نتائج التحليل. 
ولالطالع على مزيد من املناقش���ة املس���تفيضة لتحليل االس���تقصاء املرّكب أو لالطالع على مزيد من 
التفاصي���ل عن مواضيع خمتارة ميكن للقارئ أن يرجع إىل س���كينر وهول���د ومسيث )1989(؛ وكورن 
وغروبار )1999(؛ وش���امربز وس���كينر )2003(. ويعرض الفصل العشرون من هذا املنشور مناقشة 
أكثر تقنية تتعلق بتحليل االس���تقصاءات املرّكبة، ويناقش الفصل احلادي والعش���رون الربامج احلاسوبية 

ويضرب أمثلة للُنهج املتبعة يف حتليل بيانات االستقصاء مع أمثلة من البيانات الواقعية.
اإلحصاءات غري اخلطية. حىت اإلحصاءات البس���يطة كاملتوس���طات تصبح غري خطية   - 17
يف االس���تقصاءات املرّكبة. ولتقدير متوسط السكان من استقصاء مرّكب، يصبح من الضروري تقدير 
جمموعة س���كان للمتغري املعين، أي دخل األس���رة وتقدير حجم الس���كان ومثاًل العدد اإلمجايل لألسر. 

وحينئذ يقدر املتوسط بأنه نسبة التقديرين. ويقدر متوسط دخل األسرة كما يلي: 
تقدير إمجايل دخل األسرة تقدير جمموع عدد األسرتقدير متوسط دخل األسرة  =      
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ويتحول هذا املتوسط املقّدر إىل دالة غري خطية )نسبة( إلحصائيتني خطيتني. ويف االستقصاءات املرّكبة 
يك���ون حجم العينة )عدد املش���اهدات من نوع معني( هو نفس���ه متغريًا عش���وائيًا. وهذه األنواع من 
التقديرات غري اخلطية تكون متحيزة للعينات الصغرية، ولكنها متس���قة باملعىن البس���يط، أي أنه لو زيد 
حجم العينة إىل حجم الس���كان املطلق فإن التقدير غري اخلطي يكون مس���اويًا بالضبط للقيمة املحدودة 
املقارنة للس���كان )كوش���ران، 1977، الصفحات 21 و 153 و 190(. وإذا مسحنا ألنفسنا باعتبار 
املجتمع املحدود ناش���ئًا من عدد افتراضي مطلق من الس���كان، فإننا حينئذ نستطيع النظر يف ترك حجم 
العينة يزداد بال حدود. ويف هذه احلالة ميكن أن ندعي تساوق النموذج حني يتقارب التقدير غري اخلطي 
يف االحتمالية من معلمة املجتمع الفوقي مع زيادة حجم العينة )انظر على س���بيل املثال س���كينر وهولد 

ومسيث، 1989، الصفحتان 17 و 18(.
وال ميك���ن التعب���ري عن األخط���اء املعيارية يف اإلحص���اءات غري اخلطي���ة إال بالتقري�ب   - 18
باس���تخدام تقري�بات سلس���لة تايلور للترتي�ب األول. وميكن احلصول على تقديرات األخطاء املعيارية 
يف اإلحصائيات غري اخلطية، باس���تخدام تقري�بات سلس���لة تايلور للترتي�ب األول أو طرائق التكرار مثل 

التكرار املتكرر املتوازن أو تكرار املطواة.
ومتتد أنواع احلجج نفس���ها لتش���مل التحليل باس���تخدام مناذج “خطية” عندما تقدر   - 19

الداالت اخلطية املطلوبة للمتغري التابع واملستقل أواًل على مستوى كامل السكان.
وباختصار فإن استخدام الترجيحات يقود إىل تقديرات خطية غري متحيزة وتقديرات   - 20
ال خطية متس���اوقة. ومن الناحية العملية فإن اس���تخدام التقديرات املتس���اوقة يعترب ُمرضيًا لضبط حتيز 
التقدي���ر. أم���ا األنواع األخرى من التحيزات واألخطاء غري أخطاء املعاينة، مثل ما ينش���أ بس���بب عدم 
االس���تجابة أو أخطاء القائم باملقابلة أو أخطاء املس���تجي�ب فهي عادة أكثر أمهية عملية بكثري، وخاصة 

عندما تصبح أحجام العينات كبرية.
هيكل تصميم العينة يف استقصاءات األسر املعيشية. من املمكن بصفة عامة أن يكون   - 21
للس���كان وتصميم العينة هيكل ما. ففي تصميمات عينات اس���تقصاء األس���ر املعيشية، يفرض عمومًا 
هيكل متداخل على إطار العينة، حس���بما نوقش يف الفرع الس���ابق وشرح يف اجلدول تاسع عشر - 1. 
وبينم���ا ال يؤث���ر اهليكل على وضع تقدي���رات إحصائية من الترتي�ب األول مثل املجاميع واملتوس���طات 
والنس���ب واملعام���الت النموذجية، فه���و ال يؤثر على إحص���اءات الترتي�ب الثاين )تقدي���رات التباين(، 
ال���يت تتيح للمحللني تقدير األخط���اء املعيارية يف إحصائيات الترتي����ب األول ووضع اختبارات لألمهية 

اإلحصائية فيما يتعلق بفرضيات حمددة.
والتعب���ري الكامل لتقدي���رات التباين على أس���اس عينات متعددة املراحل مقّس���مة إىل   - 22
طبقات، تكون له مكّونات لكل مرحلة من تصميم العينة. وعلى س���بيل املثال فإذا اس���تخدم التقس���يم 
T ملجموع الس���كان T على أساس تصميم  الطبقي يف املرحلة األوىل فحس���ب، قد يكون ألي تقدير 

من ثالث مراحل بشرائح منطقة وأسر معيشية وأفراد أسر معيشية، تباين للصيغة
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حي���ث حت���دد املصطلحات داخ���ل الطبقة h على النحو الت���ايل. والتركي�بة fpchi ه���ي عوامل تصوي�ب 
املجتم���ع املحدود عند اختي���ار قطاع املنطقة (i=1) واختيار الوحدة الس���كنية (i=2) ومراحل اختيار 
Shi هو مكّونات تباين على أس���اس بيانات الترجيح يف ثالث مراحل 

2 األش���خاص (i=3). واملصطلح 
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 (i=3) واألشخاص (i=2) واألسر املعيشية ،(i=1) هي أحجام العينة يف الشرائح nhi’s من املعاينة. و
داخل الطبقة h. ومن الناحية العملية فليس مس���تغربًا أن تكون بعض مكّونات التباين صعبة التقدير أو 
تكون غري قابلة للتقدير؛ وهذا ميكن أن حيدث بسبب العينات الفرعية من احلجم 1 أو ألسباب أخرى. 
ويالحظ كوش���ران )1977، الصفحة 279( أنه إذا أمكن جتاهل عامل تصحيح املجتمع املحدود يف 
املرحلة األوىل )املفترض أن يكون 1(، فعندها ميكن أن تس���تند تقديرات التباين إىل نظري أبس���ط كثريًا 
هلذه الصيغة ال يتضمن إال املرحلة األوىل من املعاينة. وكثريًا ما يرد وصف افتراض عامل جمتمع حمدود 
يف املرحلة األوىل مقداره 1 على أنه تقدير تباين تصميم عينة “مع بديل” لتقري�ب التباين يف أي تصميم 

عينة “بال بديل”.
ولتطبي���ق ذلك يف التقديرات اخلطية ملجاميع الس���كان للتصمي���م ذي املراحل الثالث   - 23

املشروحة أعاله عندما تكون الوحدات يف املشاهدات أشخاصًا، ميكن أن نعرف متغريًا جديدًا
Z n w Yhi h

j k
hijk hijk= ∑ ∑1    

 

 i من شرحية املنطقة j يف األس���رة املعيشية k مها الترجيح واملتغري املش���اهد لش���خص yhijk و whijk حيث
داخل الطبقة h على التوايل. وحينئذ ميكن احلصول على تقدير معقول للتباين على النحو التايل
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وهذا جيد ألنه ميكن هبذه الصيغة، أن يكتب تقدير جمموع السكان بالشكل التايل
T Z

h
h

 =∑
وباالختيار املناس���ب ل� Zhi ميكن تقدير تباينات اإلحصاءات غري اخلطية واإلحصاءات اخلطية باستخدام 
تقري�ب���ات سلس���لة تيل���ور بالترتي�ب األول. 35 وهذا ميت���د إىل تقديرات املعلمة يف االحن���دار أو االحندار 
السوقي. ويالحظ أن إسهامات التباين من املراحل الالحقة ال حتتاج أن تكون قابلة للتقدير حىت تنطبق 

هذه الصيغة.
وإذا كان تصوي����ب املجتم���ع املحدود من املرحلة األوىل أق���ل كثريًا من 1، فإن هذه   - 24
الصيغة ستبالغ يف تقدير التباين وتؤدي إىل املبالغة يف اخلطأ املعياري يف تقديرات االستقصاء. ومن شأن 
املبالغة البسيطة يف التقدير أن تؤدي إىل فترات ثقة واسعة بتحفظ أو قد تقود إىل إعالنات أقل لألمهية 
اإلحصائي���ة عندم���ا جترى اختيارات للفرضية. وهبذا املعىن فإن افتراض أن تصوي�ب املجتمع املحدود يف 
املرحلة األوىل هو واحد يقال إنه حمافظ إحصائيًا، ألنه يساعد يف احلماية من اإلعالنات الكاذبة لألمهية 
اإلحصائية. وجدير بالذكر أن تطبيق الربنامج احلاس���ويب القائم على سلسلة تيلور والقائم على التكرار 
هو تطبيق مبسط بافتراض عامل تصوي�ب للمجتمع املحدود هو 1 يف املرحلة األوىل من املعاينة )انظر 

الفصل احلادي والعشرين(.

اإلحصاءات التحليلية جيم - 
ننتقل يف هذا الفرع من حبث التقديرات الوصفية البسيطة إىل ما يطلق عليه “اإلحصاءات   - 25
التحليلي���ة” أي اإلحص���اءات اليت تبح���ث يف العالقات بني املتغريات. والواقع أن مس���تخدمي البيانات 
اللحظي���ة يرغبون يف مقارنة التقديرات بني املج���االت، وطبيعة اإلحصاءات املطلوبة تصبح “حتليلية”. 

يب���ني وودراف )1971( كي���ف أن   35

املتغريات اخلطية ميكن تطويرها لتيسري 
حس���اب تقريبات تباين سلسلة تيلور 

املركبة.

يب���ني وودراف )1971( كي���ف أن   35

املتغريات اخلطية ميكن تطويرها لتيسري 
حس���اب تقريبات تباين سلسلة تيلور 

املركبة.
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والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
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وميك���ن أن تس���تند اإلحصاءات التحليلية البس���يطة إىل الف���وارق بني املجاالت ال���يت ميثلها عقد مقارنة 
بني نس���ب األس���ر املعيش���ية اليت يقل دخلها الكلي عن مس���توى الفقر يف اثنني من التقسيمات الفرعية 
اجليوسياسية أو مقارنة إنتاج املحاصيل على مدى عامني سابقني. ويف بعض األحيان تكون التقديرات 
يف املقارنة البسيطة مستقلة بعضها عن بعض، حبيث ميكن حتديد األخطاء املعيارية يف الفرق من أخطاء 
القي���اس يف التقدي���رات الفردية حتديدًا دقيقًا. ويف هذه الظروف ميكن أن يش���تق اخلطأ املعياري للفرق 

املقّدر بني متوسطي جمال باملعادلة التالية
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وه���ذه الصيغ���ة للخط���أ املعياري يف أي ف���رق تفترض أن التقديرين مس���تقالن. ونتيج���ة لذلك يصبح 
التقديران غري مترابطني. وهذا الش���كل للخطأ املعياري يف الفروق يناس���ب مس���تخدمي البيانات ألهنم 
يس���تطيعون اشتقاق اخلطأ املعياري للفرق من األخطاء املعيارية املنشورة للتقديرات الفردية. ومع ذلك 
فمع تصميمات العينة املرّكبة تكون تقديرات املجال يف الغالب مترابطة. وتباين الفرق لتقديرات جمالني 

يشمل حينئذ صيغة تباين مصاحب
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ومصطل���ح التباين املصاح���ب يكون عمومًا إجيابيًا ومن مث فهو يقود إىل خطأ معياري   - 26
أقل يف تقدير الفرق من احلالة املستقلة املشروحة أعاله. ومن املمكن تصميم استقصاءات األسر املعيشية 
لالستفادة من مصطلح التباين املصاحب يف األخطاء املعيارية يف تقديرات الفروق؛ وحتقق استقصاءات 
األفرقة الطولية تباينًا إجيابيًا مصاحبًا عاليًا بني التقديرات الس���نوية باالس���تفادة من عينة عامة مس���تمرة 
لألفراد أو األس���ر املعيش���ية. وألنه ال ميكن اشتقاق اخلطأ املعياري للفرق من األخطاء املعيارية املنشورة 
للتقديرات الفردية، يصبح من الضروري توقع املقارنات األكثر أمهية ونشر أخطائها املعيارية كذلك.

وبالنس���بة لإلحصاءات الوصفية الصارمة عن املجتمعات املحدودة فإن اخلطأ املعياري   - 27
يف التقدي���رات الوصفية خيفض بش���كل صحي���ح بتطبيق عامل تصوي�ب املجتمع املحدود. ويف أبس���ط 

حاالت املعاينة العشوائية البسيطة، يكون عامل تصوي�ب املجتمع املحدود هو 

fpc n
N

= −1

حي���ث n ه���و حجم العينة و N هو حجم املجتمع. وإذا كان الغرض من التحليل غرضًا حتليليًا فحينئذ 
ال تكون حىت  أبس���ط  حاالت األمهية اإلحصائية للفرق املش���اهد بني متوسط جمالني، واستخدام عامل 
تصوي����ب املجتم���ع املحدود حاالت غري مالئمة )كوش���ران، 1977، الصفحت���ان 34 و 35(. وهذا 
يرجع إىل أن صيغة اختبار األمهية اإلحصائية تتطلب من املرء أن يفترض ما إذا كان سكان املجالني قد 
نش���أ من جمتمع افتراضي ال هنائي عام )جمتمع فوقي واحد(. 36 ويرد فيما بعد ش���رح الستخدام عوامل 

تصوي�ب جمتمع حمدود يف تصميم مرّكب مهيكل.

تعليقات عامة على منذجة االحندار دال - 
تش���تمل الطرائق املعروضة يف الفروع املتبقية من هذا الفصل على تقنية منذجة ُتنمذج   - 28
التباين يف متغري اس���تجابة أساس���ي ومتغري تابع وحتدد املجموعة الفرعية من جمموعة متغريات تفس���ريية 

يذك���ر كوش���ران )1977، الصفحة   36

39( أن اس���تخدام عام���ل تصوي���ب 
االختب���ار  يالئ���م  ال  حم���دود  جمتم���ع 
اإلحصائ���ي للف���روق بني متوس���طات 
املجاالت. ويصبح تفس���ري ه���ذا املبدأ 
التوجيهي أكثر غموض���ًا عندما يطبق 
عل���ى تصميمات مركبة تش���تمل على 
تقس���يم طبقي وتقسيم إىل جمموعات؛ 
ويناق���ش كرومي )1988( املش���كلة 
فيما يتعلق مبعاينة الطلبة داخل املدارس 
عندم���ا تقس���م امل���دارس إىل طبق���ات 
ويق���ّدم  عالي���ة.  مبع���ّدالت  وعين���ات 
غروبارد وكورن )2002( استعراضًا 

حديثًا هلذه املسألة.
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عل���ى تصميمات مركبة تش���تمل على 
تقس���يم طبقي وتقسيم إىل جمموعات؛ 
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حمتملة تسهم إسهامًا كبريًا للغاية يف هذا التغري. واختيار هذه املجموعة الفرعية “األفضل” ميكن أن يتم 
بتطبيق إجراءات اختيار مناسبة للمتغري أو باستخدام إجراء تراجعي حمسوس الستكشاف عدد النماذج 
املختلف���ة باهتم���ام وثيق للمالءمة من وجهة نظر عملية للمتغريات اليت تدخل أو حتذف من النموذج يف 

كل خطوة من اإلجراء التحليلي.
ونود أن نش���دد على أن التقنيات املش���روحة يف هذا الفصل ينبغي أن ينظر إليها على   - 29
أهنا مكملة وليست بديلة لطرائق التحليل األبسط. ولالستكشاف األويل للبيانات باستخدام ملخصات 
وصفية بس���يطة )املتوس���طات واالحنرافات املعيارية وغريها( واإلجراءات البيانية )خمططات االنتش���ار، 
واألعم���دة البيانية، وخمطط���ات الصندوق، وما إليها( وجدولة البيانات ذات الصلة، قيمة كبرية وينبغي 
أن تش���ّكل املرحل���ة األوىل من حتليل البيان���ات. وأحيانًا يكون هذا هوكل املطل���وب. غري أن أهداف 
االستقصاء تتطلب يف أحيان كثرية مزيدًا من التحليل للبيانات، ويف هذه احلالة يرجح أن تصبح تقنيات 

النمذجة ذات أمهية.
وطرائ���ق النمذجة املش���روحة هنا مهمة بصف���ة خاصة يف احلاالت ال���يت يكون النهج   - 30
فيها كليًا، وعلى س���بيل املثال عندما يكون اهلدف التحليلي هو فهم احلكمة من نظم الفالحة القائمة 
والطريقة اليت تدير هبا األسر املعيشية مواردها املحدودة لتلبية احتياجات اإلنتاج واالستهالك. وينصب 
تركيزنا باس���تمرار على التطبي���ق العملي لتقنيات النمذجة املالئمة مع تقدي���ر للصعوبات املحتملة اليت 
تواجه يف احلاالت امليدانية يف البلدان النامية. وتزداد حدة قصور التحليل لضمان أال تطبق الُنهج املناقشة 

هنا إال بعد تفكري عميق يف مالءمة الطريقة املطبقة لظروف البحث املقصود.
وتس���تخدم مناذج االحندار لتحس���ني تفه���م العالقة بني متغري تاب���ع وجمموعة متغريات   - 31
مس���تقلة أو تفس���ريية. والبد للمرء أن يكون حذرًا مع هذا من أنه يس���تحيل عادة تعي�ني عالقة س���بب 
ونتيجة يف أي صالت مشاهدة بني متغري تابع ومتغري تفسريي، إال يف حالة التجارب املراقبة والعشوائية 
اجليدة التصميم  37. وإذا أخذنا هذا يف احلس���بان ميكن االس���تفادة من دروس كثرية من تطبيق مناذج 

االحندار على البيانات املشاهدة املتحصل عليها من استقصاءات األسر املعيشية.
وعلى عكس البيانات املس���تقاة من جتارب متحكم فيها تس���تخدم العش���وائية ومراقبة   - 32
املتغريات املس���اعدة، فإن بيانات اس���تقصاء األسر املعيشية تكون عادة رصدية بتحكم قليل أو ال حتكم 
يف العوامل األخرى اليت قد تؤثر على العالقات بني املتغريات. وميكن أن تزيد طرائق االحندار يف بعض 
األحي���ان آثار ه���ذه املتغريات املربكة غري املتحكم فيها، كي ال حنصل عل���ى تقديرات للعالقة احلقيقية 

تكون أقل حتيزًا.
وكث���ريًا ما تك���ون منذجة االحندار تفس���ريية بطبيعتها. فقد يوضح ع���دد من النماذج   - 33
املختلف���ة لش���رح س���لوك متغري تابع مهم. واملتغريات التفس���ريية املس���تخدمة يف النم���وذج تقتصر على 
املتغريات املتاحة يف ملف بيانات االس���تقصاء؛ ونتيجة هلذا قد ال تكون املتغريات املختارة لتفس���ري التغري 
يف متغري تابع عالقات قوية للعامل الس���ب�يب الفعلي. وقد تكون هناك ترابطات متنافس���ة للعامل السب�يب، 
وليس منها ما ي�بدو منطقيًا أن له صلة باملتغري التابع. فينبغي أن يستلهم حمللو استقصاءات األسر املعيشية 
النظرية املوضوعية )مثل النظرية االجتماعية أو االقتصادية( لدى اختيار املتغريات التفسريية ولدى حتديد 

شكل العالقة )وعلى سبيل املثال العالقة اخلطية مقابل العالقة غري اخلطية(.
وعندم���ا ال توح���ي النظرية املوضوعية بعالق���ات نظرية قوي���ة، أو عندما تكون هناك   - 34
عدة متغريات تفس���ريية متنافس���ة تفترضها النظري���ة املوضوعية، ميكن تطبيق هن���ج اختيار املتغريات من 
املجموعات القياس���ية )غري االس���تقصائية( لتحديد املتغريات التفسريية املحتملة. وهنج اختيار املتغريات 

من املمكن تضمني التجارب العشوائية   37

يف االس���تقصاءات. ويف الغالب تكون 
ه���ذه جت���ارب منهجي���ة يف عينة خمتربة 
مس���بقًا أو عينات تكميلية الستقصاء 
ج���ار. وميك���ن كذلك إج���راء جتارب 
اجتماعي���ة بتعب���ني مواضي���ع لتجرب���ة 
اجتماعي���ة باس���تخدام عينة اس���تقصاء 

أسر معيشية.

من املمكن تضمني التجارب العشوائية   37

يف االس���تقصاءات. ويف الغالب تكون 
ه���ذه جت���ارب منهجي���ة يف عينة خمتربة 
مس���بقًا أو عينات تكميلية الستقصاء 
ج���ار. وميك���ن كذلك إج���راء جتارب 
اجتماعي���ة بتعب���ني مواضي���ع لتجرب���ة 
اجتماعي���ة باس���تخدام عينة اس���تقصاء 

أسر معيشية.
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األمامية واخللفية متوافرة يف كثري من الربامج احلاسوبية غري االستقصائية اليت تساعد يف حتديد املتغريات 
التفس���ريية اليت هلا عالقات خطية مع املتغريات التابعة. وإذا مسحت املجموعات غري االس���تقصائية فإننا 
نوصي بش���دة باس���تخدام الترجيحات االس���تقصائية حىت من أجل هذا التحليل االستكش���ايف. وميكن 
تطبيع الترجيحات االس���تقصائية لتجميع العينة الكلية كي حنصل على تقديرات أفضل لألخطاء وعلى 
اختب���ارات لألمهية اإلحصائية تكون أقرب إىل الصحة )انظر الفصل احلادي والعش���رين لالطالع على 
أمثل���ة هلذا النهج(. وبعد اس���تخدام املجموع���ات أو الربامج اإلحصائية غري االس���تقصائية ألداء اختيار 
املتغري، يصبح من املمارس���ات اجليدة تقي�يم النموذج باس���تخدام برنامج حاس���ويب يستخدم ترجيحات 

االستقصاء ويتعرف على تصميم استقصاء األسر املعيشية.
واملتغ���ريات النموذجية قد تكون متغريات فئوية أو متغ���ريات تعداد أو متغريات قياس   - 35
مس���تمر. وتس���تخدم مناذج االحندار اخلط���ي عندما تكون املتغريات التابعة قياس���ات عّد أو قياس���ات 
مس���تمرة؛ وينصح بالتحوي���الت اللوغاريتمية لبيانات العّد. وعندما يش���تمل متغري العّد التابع على قيم 
 PROC LOGLINK صفرية يفشل التحويل اللوغاريتمي، ولكن ميكن استخدام اإلجراءات من قبيل
(SUDAAN 2001) ملالءمة القيمة املتوقعة للوغاريتم متغري عّد. ويس���تخدم االحندار الس���وقي عندما 
يكون املتغري التابع متغريًا فئويًا حيدد على مس���توي�ني؛ كذلك ميكن تطبيق مناذج االحندار كثرية احلدود 
على املتغريات التابعة الفئوية بأكثر من مس���توي�ني. وألغراض املناقش���ة نصنف املتغريات التفسريية على 
أهنا متغريات فئوية أو مس���تمرة ألن متغريات العّد واملتغريات املس���تمرة )للقياس( تعامل بالطريقة نفسها 
أساسًا يف سياق النمذجة. وجيوز أيضًا حتليل بيانات االستقصاء باستخدام مناذج البقاء وتقنيات أخرى 

متعددة التباين ليست مشروحة يف هذا الفصل.
واستخدام املتغريات التفسريية الفئوية، اليت حتدد جماالت الدراسة، مناظر لعقد مقارنات   - 36
جمال بسيطة دون استخدام مناذج. واستخدام النماذج يتيح للمحلل التعديل املتزامن للمتغريات التفسريية 
املمكن���ة األخرى. وكثريًا ما يس���مى ه���ذا تعديل التباينات املصاحبة. وح���ني ال يوجد تعديل للتباينات 
املصاحبة تنتج معامالت منوذج االحندار مقارنات جمال بسيطة وتقدر فروق املجال املوجودة يف املجتمع. 
وعندم���ا توج���د متغريات أخرى يف النموذج كتباينات مصاحبة، تق���در معامالت منوذج االحندار فروق 

املجال اليت يفترض وجودها إذا ظلت التباينات املصاحبة على مستويات واحدة يف كل املجاالت.
كذلك ميكن احلصول على معامالت منوذج االحندار للمتغريات التفس���ريية املس���تمرة   - 37
بتعدي���ل أو عدم تعديل التباينات املصاحبة األخرى. وينبغي أن تسترش���د القرارات املتعلقة بالتعديل أو 
عدم التعديل يف التباينات املصاحبة، بأغراض التحليل. وتصف التقديرات غري املعّدلة عالقة جتري�بية بني 
املتغريات التابعة واملتغريات التفسريية حيث توجد يف املجتمع. وتصف التقديرات املعّدلة العالقة نفسها 
إذا كان���ت املتغ���ريات األخرى تبقى ثابتة افتراضيًا. وإذا كانت املتغريات األخرى املوجودة يف النموذج 
منبئات جيدة باملتغري التابع، ميكنها حتسني دقة القيم املتنبأ هبا للمستويات املحددة من املنبئات األساسية 

قيد الدراسة. وينبغي أن يعتمد اختيار طرائق التحليل على الغرض من التحليل.
وال تتناول األمثلة أدناه إال النماذج البس���يطة للمتغريات التفس���ريية املس���تمرة. وحني   - 38
تك���ون املتغريات التفس���ريية مس���تمرة، ينبغي أن ي�بح���ث املحلل يف العالقة بني املتغ���ري التابع واملتغريات 
التفسريية املحتملة. وميكن أن تبني املخططات البسيطة أن العالقة اخلطية ال تالئم غرض النسبة الصحيحة 
للمتغريات. ورهنًا باملخططات املش���اهدة، ميكن أن تضاف مصطلحات أخرى )مصطلحات مربعة أو 
مكعبة( لتحسني اإلملام بالعالقة. وميكن حينئذ أن تكون للمتغري التابع عالقات خطية مع متغري تفسريي 
ومع مربعه ومع مكعبه أو أكثر من ذلك. وبعد إدراج بعض املتغريات التفس���ريية املحتملة يف خمططات 
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البقايا ميكن استخدام هذه املخططات يف حتديد إمكانية تأثر مالءمة النموذج مبتغريات أخرى أو بترتي�بات 
أعلى )مربعة أو مكعبة( من املتغريات املدرجة. وبالنسبة للمتغريات التفسريية اليت هبا نطاق كبري من القيم 
واملؤشرات املختلفة على املتغري التابع يف ذلك النطاق، فالنماذج الشرائحية اليت تتيح للعالقة أن تتغري مع 
املجموعات الفرعية من النطاق تكون مفيدة يف أغلب األحوال. وحني تش���مل عينة االس���تقصاء ش���بابًا 

ومتوسطي عمر ومسنني ميكن غالبًا بيان تأثريات العمر باستخدام مناذج االحندار الشرائحية.
وتش���مل اإلج���راءات التش���خيصية األخرى فحص ج���ودة مالءمة النم���اذج املقترحة   - 39
وفح���ص األمهية اإلحصائي���ة للمعلمات االحندارية للمتغريات املضافة. وميك���ن تكي�يف اإلجراءات من 
اإلجراءات املعيارية )غري االس���تقصائية( حس���ب بيانات االس���تقصاء املرجحة. وميكن استغالل مفهوم 
التباين املش���روح مع بيانات االس���تقصاء املرجحة واالحندار اخلطي. كما ميكن اس���تخدام هنج جداول 
الترجيح لتقي�يم مالءمة مناذج االحندار الس���وقي. ويقّدم كورن وغروبارد )1999، الفصل 3( مناقشة 

جيدة لتكي�يف اإلجراءات التشخيصية لتحليل البيانات العامة لالستقصاء.
ويتضمن إعداد مناذج االحندار على أس���اس البيانات املش���اهدة بوضوح مفهوم حتليل   - 40
البيانات االستكشايف )تركيا، 1977(. وميكن أن يؤدي هذا النوع من التحليل إىل أفكار مفيدة حول 
البيانات والعالقة بني املتغريات املشاهدة، ولكن تبقى األمهية اإلحصائية لنتائج التحليل “غري املخطط” 

موضوعًا لتأكيدات يف املستقبل أو لثبوت صالحيتها مبوجب دراسة لبيانات اإلحصاء األخرى.

مناذج االحندار اخلطي هاء - 
ألغراض مناقش���ة مناذج االحندار اخلطي )هذا الفرع( ومناذج االحندار السوقي )الفرع   - 41
واو(، يصبح من املناس���ب افتراض أن املعاينة هي “مع بديل” يف املرحلة األوىل. ونفترض كذلك أن 
امللف التحليلي لبيانات املش���اهدة يتضمن تغريات دليلية للطبقات، حتدد بوس���اطة h، وحتدد وحدات 
املعاين���ة األّولي���ة (PSUs)، بوس���اطة i. وال داعي ألن حت���دد متغريات هي���اكل إضافية حني نرغب يف 
اس���تخدام افت���راض التصميم مع بدي���ل يف املرحلة األوىل من اختيار العينة، وفقم���ا نوقش يف الفرع باء 
أعاله. وال تدرج اآلثار الكاملة الس���تخدام تصميم عينة األس���ر املعيشية املرّكبة يف تقديرات معامالت 
النموذج وأخطائها املعيارية إال إذا استخدمنا جمموعة إحصائية تراعي على حنو سليم تصميم استقصاء 
األسر املعيشية مبا يف ذلك الترجيحات التحليلية واهليكل التصميمي )الطبقات ووحدات املعاينة األّولية(. 
وعن���د مناقش���تنا النماذج املتعددة املس���تويات يتغري حمط التركيز إىل من���وذج يتضمن هيكل التصميم يف 

النموذج ويتيح التحليل تقدير آثار املتغريات اهليكلية.
وميكن التعبري عن منوذج احندار خطي يتضمن متغريًا واحدًا تفسرييًا مستمرًا ومتغريًا   - 42

تفسرييًا فئويًا على النحو التايل

النموذج 1

y x x xhij hij d dhij hij
d

D
= + + +

=
∑α β γ ε0 1 1 2

1

ففي النموذج 1 عرضت املش���اهدات بواسطة متغري تابع مشاهد، yhij؛ ومتغري قاطع،   - 43
 ،x2dhij ،؛ وجمموعة متغريات دليليةx1hij ،موضوعًا دائمًا على 1؛ ومتغري تفس���ريي مس���تمر مشاهد xo

 ،γd(d=1, 2, …, D) و α, β1 ملتغري فئوي. وتسمى معلمات منوذج االحندار D مع حتديد مستويات
معام���الت احن���دار وتقدر عن طري���ق التحليل. واحلد النهائ���ي يف النموذج هو ح���د اخلطأ وهو يقيس 
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االحنراف عن النموذج املصاحب باملش���اهدة jth املصاحبة لوح���دة املعاينة األّولية ith للطبقة hth. وهذا 
منوذج تأثري أساسي، ألنه ال يتضمن آثارًا تفاعلية.

ورهنًا بالربنامج احلاس���ويب املس���تخدم ميكن حتديد جمموعة املتغريات الدليلية باعتبارها   - 44
متغريًا واحدًا يف بيان منوذجي؛ وقد يلزم حتديد املتغري على أنه فئوي وحتديد عدد املس���تويات ببيانات 
أو أوام���ر الربنامج. مث حي���دد الربنامج ناقاًل للمتغريات الدليلية وحيدد متغري دليلي وليكن x2hij بالرقم 1 
إذا كان���ت املش���اهدة hij تنتم���ي لفئة d وحمددة على صف���ر يف غري ذلك. ولتف���ادي التبعية اخلطية بني 
املتغريات التفس���ريية، يقوم برنامج التحليل باعادة معلمات املؤشرات للمتغري الفئوي. ويتم هذا بشكل 
منطي بإسقاط الفئة النهائية للمتغري الفئوي، مث تصبح هذه الفئة الفئة املرجعية. 38 وي�ب�ني اجلدول تاسع 
عش���ر - 2 بعض اآلثار اليت ميكن تقديرها للنموذج 1 حني يكون املتغري التابع دخل أس���رة معيشية من 
األجور، ويكون املتغري التفسريي املستمر هو عدد األفراد الذين حيصلون على أجر يف األسرة املعيشية، 

وحيدد املتغري الفئوي أربعة جماالت إقليمية يف البلد )مشال وجنوب وشرق وغرب(.
اجلدول تاسع عشر - 2

تفسري تقديرات معلمات االحندار اخلطي حني يكون املتغري التابع حصائل
 التأثري

التفسريالتقديراملعامل)كما حيدد عادة يف ناتج الربنامج(

إيرادات األسر املعيشية من الرواتب حسب x0=1αالتقاطع
اخلانة املرجعية أو املس���تويات الصفرية: ال 
يوجد أصحاب األجور يف املنطقة الغربية

التغي�ري يف  إيرادات  األس���رة املعيش���ية من x1hijβ1أصحاب األجور املعيشية
الرواتب لكل صاحب أجر إضايف )معّدل 

حسب اإلقليم(
الفروق اإلقليمية يف حصائل األسر املعيشية اإلقليم

م���ن األجور )املعّدلة ألصحاب األجور يف 
األسر املعيشية(

(d=1) الشمايلx21hij – x24hijΒ2 = γ1 – γ4الشمايل مقابل الغريب
(d=2) اجلنويبx22hij – x24hijΒ3 = γ2 – γ4اجلنويب مقابل الغريب
(d=3) الشرقيx23hij – x24hijΒ4 = γ3 – γ4الشرقي مقابل الغريب

(d=4 ،الغريب )املجال املرجعيx24hij – x24hij =0γ4 – γ4 = 0ال يوجد تقدير

وحت���دد معامالت االحندار املقّدر ملتغريات املجال، بالنس���بة إىل الفرق بني جمال وجمال   - 45
مرجع���ي. واختب���ار األمهية اإلحصائية ألي معامل مقّدر للمجال الش���مايل خيت���رب يف الواقع ما إذا كان 
الش���مال واجلنوب ميكن أن يكونا عينتني عش���وائيتني من الطبقة العليا العامة نفس���ها. فإذا كان املعامل 
لإلقليم الش���مايل خمتلفًا كثريًا عن الصفر )على أساس اختبار الفرضية مبستوى مهم 0.05( فيمكن أن 
خيل���ص املحل���ل إىل أنه من غري املتوقع بدرجة عالية )فرصة 5 يف املائة أو أقل( أن تكون أجور األس���رة 
املعيشية لإلقليم الشمايل واإلقليم الغريب عينات من الطبقة العليا نفسها بعد تعديل عدد الذين حيصلون 
على أجور يف األس���رة املعيش���ية. وتتيح الربامج اإلحصائية للمس���تخدمني حتديد املجموعات املرجعية 
املختلفة إما بترتي�ب الفئات )حبيث تكون الفئة املرجعية املطلوبة هي األخرية( وإما بالتوصيف الصريح. 
وهذا ميكن أن يكون أداة نافعة يف احلصول على تقديرات معلمات االحندار ذات اجلدوى. كذلك ميكن 

أن تقدر املقارنات األخرى عن طريق داالت املعامالت املقّدرة.

م���ن املمكن أيض���ًا تقدي���ر معامالت   38

املتغريات الفئوية بإضافة قيد خطي مثل 
اشتراط أن تكون مجلة اآلثار صفرًا أو 

تكون مجلة اآلثار املرجحة صفرًا.

م���ن املمكن أيض���ًا تقدي���ر معامالت   38

املتغريات الفئوية بإضافة قيد خطي مثل 
اشتراط أن تكون مجلة اآلثار صفرًا أو 

تكون مجلة اآلثار املرجحة صفرًا.
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وي�ب�ني اجلدول تاس����ع عش����ر - 3 بعض داالت النموذج 1 القابلة للتقدير، على أساس   - 46
تقديرات املعلمات املبينة يف اجلدول تاسع عشر - 2 وي�ب�ني اجلدول تاسع عشر - 3 تقديرات النموذج 1 
إليراد األس����ر املعيش����ية من األجور حس����ب اإلقليم وعدد الذين حيصلون على أجور يف األسرة املعيشية. 
وميكن أن ميتد هذا بسهولة إىل ثالثة أو أكثر من الذين حيصلون على أجور يف األسرة املعيشية الواحدة.

فلنبحث يف االفتراضات اليت يتعني على املحلل فرضها عند اس���تخدام النموذج 1 يف   - 47
دراسة إيرادات األسر املعيشية من األجور. ولعل أهم فرضية حامسة هي أن إيرادات األسرة املعيشية من 
األجور تتعلق خطيًا بعدد العاملني بأجور. وتنص الفرضية اخلطية على أن التغي�ري يف إيرادات األس���رة 

اجلدول تاسع عشر - 3
إيرادات األسرة املعيشية من األجور القابلة للتقدير )النموذج 1( 

اإلقليم 

لألسر املعيشية اليت هبا

شخصان حيصالن على أجرشخص واحد حيصل على أجر

αالشمال β β
 + +1 2α β β

 + +2 1 2

αاجلنوب β β
 + +1 3α β β

 + +2 1 3

αالشرق β β
 + +1 4α β β

 + +2 1 4

αالغرب  β
+ 1α β

+2 1

املعيش���ية من األجور يتزايد بالقدر نفس���ه عند زيادة ما بني صفر إىل واحد عامل بأجر، ومن واحد إىل 
اثن���ني عامل���ني بأجر ومن اثن���ني إىل ثالثة عاملني بأجر، إخل. وهذا االفتراض ي�بدو موضع ش���ك. فإلن 
املتغريات الفئوية تتطلب افتراضات أقل حول ش���كل العالقة بني املتغري التفس���ريي واملتغري التابع، ميكن 
للمحل���ل أن يق���رر حتويل ع���دد العاملني بأجور إىل متغ���ري فئوي ومن مث يس���تخدم منوذجًا ليس به إال 

متغريات فئوية. 39 وميكن كتابة التباين يف النموذج 1 على النحو التايل
النموذج 2

y x x xhij d dhij d dhij hij
d

D

d

D

= + + +
==
∑∑α γ γ ε0 1 1 2 2

11

21

وبالنس���بة للنموذج 2 فيمكن للمحلل أن حيدد فئات عاملني بأجر ال تزيد عن اثنتني   - 48
أو عددًا أكرب كثريًا رهنًا بتوزيع عدد العاملني بأجر يف األسرة املعيشية. وللحد من عدد املعلمات اليت 

تقدر، ميكن للمحلل أن يستقر على أربع فئات:
الفئة واحد: ليس هبا عاملون بأجر  •

الفئة اثنني: عامل واحد بأجر  •
الفئة ثالثة: عامالن بأجر  •

الفئة أربعة: ثالثة أو أكثر من العاملني بأجر  •
ويظل هذا النموذج منوذج تأثريات أساس���ية، ولكن عدد معلمات االحندار يزيد اآلن   - 49
من مخس���ة إىل س���بعة. وي�ب�ني اجلدول تاس���ع عش���ر - 4 تفس���ري معامالت االحندار املقّدرة مبوجب 

لالط���الع عل���ى مناقش���ات ملنهجي���ة   39

تقدي���ر جودة مالءمة من���وذج االحندار 
البدائ���ل  بع���ض  ومنهجي���ة  اخلط���ي 
األخرى للعالق���ات غري اخلطية، ميكن 
للقارئ الرجوع إىل كورن وغروبارد 

)1999، الصفحات 100-95(.

لالط���الع عل���ى مناقش���ات ملنهجي���ة   39

تقدي���ر جودة مالءمة من���وذج االحندار 
البدائ���ل  بع���ض  ومنهجي���ة  اخلط���ي 
األخرى للعالق���ات غري اخلطية، ميكن 
للقارئ الرجوع إىل كورن وغروبارد 

)1999، الصفحات 100-95(.
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النموذج 2. وهذا النموذج ال يعود يتطلب من املحلل افتراض عالقة خطية لعائدات األس���رة املعيش���ية 
من األجور إىل عدد العاملني بأجور من األسرة املعيشية. ومع ذلك فلما مل يكن مثة ترابط يف النموذج، 

فإنه يفترض بالفعل ما يلي:
أن يكون تأثري “العاملني بأجور يف األسرة املعيشية” هو نفسه يف كل االقاليم األربعة  •

أن يك���ون “تأث���ري اإلقلي���م” هو نفس���ه جلميع مس���تويات “العاملني بأجور يف األس���رة   •
املعيشية”

اجلدول تاسع عشر - 4
 تفسري تقديرات معلمات االحندار اخلطي حني يكون املتغري التابع

هو عائدات األسرة املعيشية من األجور، حسب النموذج 2
 التأثري

التفسريالتقديراملعامل)كما حيدد عادة يف ناتج الربنامج(

عائدات األسرة املعيشية من األجور x0=1αالتقاطع
باملس���تويات املرجعي���ة )ال يوج���د 

عاملون بأجر واإلقليم الغريب( 
تغي���ري يف عائ���دات األس���رة املعيش���ية من أصحاب األجور املعيشية

األج���ور لكل عامل إض���ايف بأجر )معّدل 
حسب اإلقليم(

(d=1) واحدx11hij – x14hijΒ1 = γ11 – γ14واحد مقابل ال أحد
(d=2) اثنانx12hij – x14hijΒ2 = γ12 – γ14اثنان مقابل ال أحد

(d=3) ثالثة أو أكثرx13hij – x14hijΒ3 = γ13 – γ14ثالثة مقابل ال أحد
(d=4 ،ال أحد )املجال املرجعيx14hij – x14hij =0γ14 – γ14 = 0ال يوجد تقدير

الفروق اإلقليمية يف حصائل األسر املعيشية اإلقليم
م���ن األجور )املعّدلة ألصحاب األجور يف 

األسر املعيشية(
(d=1) الشمايلx21hij – x24hijΒ2 = γ1 – γ4الشمايل مقابل الغريب
(d=2) اجلنويبx22hij – x24hijΒ3 = γ2 – γ4اجلنويب مقابل الغريب
(d=3) الشرقيx23hij – x24hijΒ4 = γ3 – γ4الشرقي مقابل الغريب

(d=4 ،الغريب )املجال املرجعيx24hij – x24hij =0γ4 – γ4 = 0ال يوجد تقدير

وتتي����ح معظ����م برامج االحندار اختب����ار التفاعالت بني متغريات فئوي����ة. ويف هذه احلالة   - 50
تك����ون هناك تس����ع درج����ات من احلرية للتفاعل. وإذا كان من املمكن تفس����ري تأث����ريات مناذج االحندار 
بتأثريين أساسي�ني فئوي�ني وتفاعل، فإننا نوصي بنهج خمتلف. أواًل، اختبار للتفاعل: يف هذه احلالة ميكن 
زيادة النموذج 2 حبيث يش����مل التفاعل بني “العاملني بأجور يف األس����رة املعيش����ية” و “اإلقليم”. فإذا 
كان االختبار إحصائي التفاعل ي�ب�ني وجود تفاعالت، يدرج النموذج كله مع 16 معلمًا قاباًل للتقدير 
وذلك بتنفيذ منوذج أبسط ملتغري فئوي واحد حيدد على 16 مستوى. ويسمى هذا النموذج 3 ويكتب 

كما يلي
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النموذج 3
y x xhij d dhij hij

d
= + +

=
∑α β ε0 1 1

1

16

واملستويات الستة عشرة للمتغري الفئوي اجلديد وتقديراهتا )بني أقواس( هي:  - 51
)α β

+ 1 الشمايل عامل واحد بأجر )  •
)α β

+ 2 الشمايل عامالن بأجر )  •
)α β

+ 3 الشمايل ثالثة عاملني بأجر أو أكثر )  •
)α β

+ 4 الشمايل ال يوجد عاملون بأجر )  •
)α β

+ 5 اجلنويب عامل واحد بأجر )  •
)α β

+ 6 اجلنويب عامالن بأجر )  •
)α β

+ 7 اجلنويب ثالثة عاملني بأجر أو أكثر )  •
)α β

+ 8 اجلنويب ال يوجد عاملون بأجر )  •
)α β

+ 9 الشرقي عامل واحد بأجر )  •
)α β

+ 10
الشرقي عامالن بأجر )  •

)α β
+ 11 الشرقي ثالثة عاملني بأجر أو أكثر )  •

)α β
+ 12 الشرقي ال يوجد عاملون بأجر )  •
)α β

+ 13 الغريب عامل واحد بأجر )  •
)α β

+ 14
الغريب عامالن بأجر )  •

)α β
+ 15 الغريب ثالثة عاملني بأجر أو أكثر )  •

)α الغريب ال يوجد عاملون بأجر )  •
ومع حتديد الفئة السادس���ة عش���رة باعتبارها اخللية املرجعية، يقاب���ل تقدير القاطع يف   - 52
α عائدات األس���رة املعيش���ية املقّدرة م���ن األجور لتلك اخللية )الغ���ريب ال يوجد عاملون  النموذج 3 
بأجر(. وتقدير عائدات األس���رة املعيش���ية من األجور لكل من اخلاليا اخلمس���ة عش���رة األخرية يقدر 
على أنه تقدير اخللية السادس���ة عش���رة زائدًُا معامل االحندار املقّدر لتلك اخللية. وميكن احلصول على 
هذه التقديرات الس���تة ع�شر كذلك من التقديرات املباشرة. فإذا كانت ترجيحات االستقصاء وهيكل 
التصميم مطبقة يف برنامج حاس���ويب اس���تقصائي مالئم، ينبغي أن تكون التقديرات وأخطاؤها املعيارية 
املقّدرة متطابقة يف النهجني )النموذج 3 التقدير املباش���ر(. وليس هناك كس���ب من تطبيق النموذج 3 

على وضع التقديرات الستة عشرة املباشرة.
وإذا كانت أحجام العينة لبعض اخلاليا الس���ت عش���رة صغرية، تكون التقديرات هلذه   - 53
اخلاليا “العينة الصغرية” رديئة. وباس���تخدام منوذج تأثريات أساسي )النموذج 1 أو النموذج 2( تنتج 
تقديرات أكثر دقة باخلاليا ذات أحجام العينة الصغرية عن طريق “اقتراض” حجم عينة من التقديرات 
اهلامشية ووضع افتراضات قليلة إضافية )وفقما نوقش أعاله( حول كيفية اشتقاق املجتمع املحدود من 

املجتمع الفوقي افتراضيًا.
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واملحللون يستخدمون النماذج عمومًا لتعديل عدد من املتغريات التفسريية. ولنفرض   - 54
أن أح���د املحلل���ني يرغب يف تعدي���ل خصائص مدينة أو جمتمع مثل اخلصائص احلضرية )النس���بة املئوية 
للحضر(. فقد ي�ب�ني التحليل أن تأثري اإلقليم قل بعد مراعاة النسبة املئوية للحضر واملعايرة وفقها. ويف 
أي منوذج خطي أساسي يف التأثريات، يوفر تعديل النسبة املئوية احلضرية )كمتغري تفسريي مستمر أو 
فئوي( تقديرات لتأثريات اإلقليم بافتراض النس���بة املئوية للتوزيع احلضري نفسها )املعيارية( داخل كل 
إقليم. ومن غري تعديل التباينات املصاحبة ميثل النموذج )أو التقديرات املباشرة( معلمات إقليمية كلما 
وجدت؛ ومع تعديل النموذج للتباينات املصاحبة ميثل النموذج املعلمات اإلقليمية كما تكون لو أزيلت 
تأثريات التباين املصاحب. ويناقش كورن وغروبارد )1999، الصفحات 126 - 140( اس���تخدام 

هوامش تنبؤية كطريقة للمعايرة.

مناذج االحندار السوقي واو - 
ح���ني يكون املتغري التابع فئويًا ال تنطبق ُنه���ج االحندار اخلطي. ولئن كانت إجراءات   - 55
النمذجة كثرية احلدود متوافرة، فإننا لن نناقش إال املتغريات الفئوية الثنائية )ذات املستوي�ني( اليت ميكن 
حتليلها باستخدام مناذج االحندار السوقي. هبذا املعىن فإن االحندار السوقي هو حالة احندار خاصة كثرية 

احلدود.
وبالنسبة للمتغري التابع الثنائي أو ذي الفئتني، ورمزه صفر أو واحد، فإن ُنهج االحندار   - 56
اخلطي تكون صاحلة ولكنها ميكن أن تنتج قيمًا متنبأ هبا خارج النطاق صفر إىل واحد. وميكن استخدام 
االحندار اخلطي كخطوة أّولية مع متغري تابع ثنائي لتحديد املتغريات التفسريية اليت تكون متنبئات جيدة 
باملتغري التابع، وخاصة إذا كانت الربامج احلاسوبية املتوافرة للمحلل هبا إجراءات اختيار متغرية مبيتة يف 

الربنامج احلاسويب لالحندار اخلطي ولكن ليس يف الربنامج احلاسويب لالحندار السوقي.
وتس���تخدم الطرائق العددية إلعداد معلمات مناذج االحندار السوقي؛ ولذا رمبا كانت   - 57
فيه���ا صعوب���ة يف التحويل إىل ح���ل. وينبغي أن يتنبه املس���تخدمون إىل أي حتذي���رات يعطيها الربنامج 

احلاسويب حني حتدث مشاكل يف التقارب؛ وعمومًا ميكن حل هذه املشاكل بتبسيط النموذج.
ومنوذج االحندار السوقي الذي يتضمن متغريًا تفسرييًا مستمرًا ومتغريًا تفسرييًا فئويًا   - 58

ميكن التعبري عنه كما يلي 

النموذج 4

log
( )

( )

p x

p x
x x xhij

hij
hij d hij hij

d

D

1 0 1 1 2
1−









 = + + +

=
∑α β γ ε

وفيما عدا املتغري التابع فإن احلدود املبينة يف النموذج 4 حتدد بالطريقة نفس���ها املتبعة   - 59
يف النموذج 1. ولفهم التحول الس���وقي، ينظر إىل املثال الذي فيه p(xhij) دالة للمتغريات التفس���ريية؛ 
تعني بالرمز p للتيسري. مث يفترض أن p هي احتمال أن يكون ألسرة معيشية ذات جمموعة قيم ملتغريات 
تفس���ريية مستوى دخل يقل عن مس���توى الفقر املعلن. فحينئذ تسمى p/(1-p) أفضلية العيش يف فقر، 
ولوغاريت���م p/(1-p) هو لوغاريتم األفضلية ل� p، الذي يس���مى أحيان���ًا logit(p). وحيول النموذج 4 
نسبة لوغاريتم األفضلية p إىل x’s. واملشاهدات هي أسر معيشية واحدة ال نشاهد فيها احتمال العيش 
يف فقر ولكن احلالة الفعلية الراهنة: يف فقر أو ليس يف فقر. كذلك فلما كان املتغري التابع هو لوغاريتم 
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أفضلية p، فإن كل معلم [α, β1, y γd (d = 1, …, D)] يكون أيضًا لوغاريتم أفضلية السلم p؛ مث إن 
العالقة بني لوغاريتم التفضيل p و x’s يفترض أن يكون خطيًا )قارن ذلك بالنموذج 3 أعاله(.

وإعادة معلمات املتغريات التفس���ريية الفئوية وتعريف الفئات املرجعية يكون هو نفسه   - 60
كم���ا يف االحن���دار اخلطي املفّصل أعاله. ومعلم���ات منوذج االحندار يف ناتج برنامج االحندار الس���وقي 
تش���به املعلمات بالنس���بة لالحندار اخلطي ولكن هلا تفسريات خمتلفة. ويلخص اجلدول تاسع عشر - 5 
 a ،تفس���ريات لتقديرات معلمات عادية للنموذج 4. ويالحظ أن هناك مخس���ة معلمات مقّدرة )قاطع

 .)β’s و أربعة

اجلدول تاسع عشر - 5
 تفسري تقديرات معلمات االحندار السوقي عندما يكون املتغري التابع

مؤشرًا ألسر معيشية أدىن من مستوى الفقر، حسب النموذج 4
 التأثري

التفسريالتقديراملعامل)كما حيدد عادة يف ناتج الربنامج(

لوغاريت���م األفضلية للعيش يف فقر يف خلية x0=1αالتقاطع
مرجعية أو املس���تويات الصفرية: ال يوجد 

عامل بأجر يف اإلقليم الغريب
تغي���ري يف لوغاريتم أفضلي���ة العيش يف فقر x1hijβ1أصحاب األجور املعيشية

لكل عام���ل بأجر إضايف )معّدل حس���ب 
اإلقليم(

الش���روط اإلقليمي���ة يف لوغاريت���م أفضلية اإلقليم
العي���ش يف فق���ر )معّدلة حس���ب العاملني 

بأجر يف األسر املعيشية(
(d=1) الشمايلx21hij – x24hijΒ2 = γ1 – γ4الشمايل مقابل الغريب
(d=2) اجلنويبx22hij – x24hijΒ3 = γ2 – γ4اجلنويب مقابل الغريب
(d=3) الشرقيx23hij – x24hijΒ4 = γ3 – γ4الشرقي مقابل الغريب

(d=4 ،الغريب )املجال املرجعيx24hij – x24hij =0γ4 – γ4 = 0ال يوجد تقدير

ويالح���ظ أيضًا أن معلمات النموذج الس���وقي تتنب���أ بلوغاريتم األفضلية عيش يف فقر   - 61
وال تتنبأ مباش���رة باحتمال العيش يف فقر. انظر β2 يف اجلدول تاس���ع عشر - 5. ويعرب عنها كما يلي، 

الفرق يف لوغاريتم األفضلية:

β2 1 1
=

−
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الناتج املعياري من إجراءات االحندار الس���وقي يوفر أيضًا بش���كل رويتين نسب األفضلية، حيث ميكن 
حساهبا كما يلي:
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إضافة إىل ذلك ميكن حتديد احتماالت العيش يف فقر لألسر املعيشية فرادى من النموذج كما يلي:
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عتد ذكر نتائج تركي�ب النموذج السوقي، يفسر الكتاب أحيانًا نسبة األفضلية وهي 2   - 62
على أهنا تبني أن احتمالية احلدث )الفقر( يف جمال واحد )مثل الش���مال( تكون مثلي احتمالية احلدث 
)الفق���ر( يف جم���ال آخر )مثل الغرب(. وبينما هذا النوع من البيان يقرب من الصحة بالنس���بة ألحداث 

نادرة )p قري�بة من صفر( فإنه أبعد ما يكون عن الصحة بالنسبة ألحداث أخرى شائعة.

استخدام النماذج املتعددة املستويات زاي - 
ننتق���ل اآلن إىل مناقش���ة النمذجة املتعددة املس���تويات، ونبدأ بالتش���ديد على ضرورة   - 63
التس���ليم هبيكل بيانات االس���تقصاء. ومما له أمهية هنا اهليكل املفروض من االستقصاءات املخصصة ألن 
تك���ون متع���ددة املراحل. على س���بيل املثال فاألقاليم الزراعية اإليكولوجية يف أي بلد ميكن أن تش���ّكل 
طبقات ومن كل طبقة ميكن اختيار عدد من الوحدات اإلدارية. وهذه األخرية تشّكل وحدات املعاينة 
األّولي���ة. والوحدات الثانوية ختت���ار حينئذ من الوحدات األّولية، وختتار وح���دات فرعية بعد ذلك من 
الوحدات الثانوية، وهكذا دواليك. وهذا يؤدي إىل هيكل بيانات هرمي. وميكن أن يتضمن استخدام 

متغريات تقسيم طبقي على مستوى واحد أو أكثر.
وعلى س���بيل املثال فاالس���تقصاء املتعلق باألسر املعيش���ية الفالحية يف إقليم ما ميكن أن   - 64
يش���مل اس���تخدام األقس���ام اإلدارية لإلقليم كوحدات أّولية، مث ختتار قرى من كل قسم إداري مث ختتار 
أسر معيشية من كل قرية، ولعل ذلك لضمان إدراج خمتلف فئات الثروة يف األسر املعيشية. ويتعني إيالء 
االهتمام هنا ملختلف مصادر التغريية يف البيانات املجموعة على مس���توى األس���ر املعيشية. والتغري الكلي 
يشمل التغري بني األقسام اإلدارية والتغري بني القرى والتغري بني األسر املعيشية يف القرية. وكثريًا ما جتمع 
البيانات أيضًا على كل مس���توى من املس���تويات اهلرمية: وهنا على صعيد األسر املعيشية، وعلى صعيد 
القرية، وعلى صعيد القسم اإلداري. فمن املهم حينئذ معرفة ومالحظة املتغريات اليت تقاس على صعيد 
القرية )وعلى سبيل املثال وجود مسؤول توسعات؛ واإلعانات احلكومية للتسميد( واملتغريات اليت تقاس 

على مستوى األسر املعيشية )وعلى سبيل املثال اخلصائص االجتماعية االقتصادية لألسر املعيشية(.
وألغراض حتليل البيانات، ميكن إعداد ملفات جداول إلكترونية “مس���توية” منفصلة   - 65
حتوي املعلومات على مس���توى القرية واملعلومات على مس���توى األس���رة املعيش���ية، باس���تخدام بعض 
املح���ددات الرئيس���ية للربط بني ه���ذه امللفات. وهذا مالئم إذا كانت أه���داف التحليل تتطلب بيانات 
على مس���توى القرية حتلل بصورة منفصلة عن البيانات على مس���توى األس���رة املعيشية. ومع ذلك فهو 
ليس مناسبًا إذا كان التحليل حيتاج إىل ربط معلومات القرية باملعلومات على مستوى األسرة املعيشية. 
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واألفضل من ذلك كثريًا هو إجياد قاعدة بيانات نس���بية، أي قاعدة بيانات تس���مح بتخزين بيانات على 
خمتلف املس���تويات يف ملف واحد باإلضافة إىل وصالت تس���مح بالربط بني البيانات على مس���توى ما 
بالبيان���ات على مس���توى آخر. وجي���ب أن جيمع التحليل املعلومات من مس���تويات متعددة لكي يكون 

الترابط بني شىت املستويات ممكن االستكشاف بغية التمكني من التفسري الكلي )على سبيل املثال(.
والنمذجة املتعددة املس���تويات هي التقنية اإلحصائية الرئيس���ية املهمة يف هذا الصدد.   - 66
وهنج النمذجة هذا )غولدس���تني، 2003؛ سنيجدرز وبوس���كر، 1999؛ وكريفت ويل يو، 1998( 
هو املستصوب ألنه يتيح استكشاف العالقات بني وداخل املستويات اهلرمية للتصميم املتعدد املراحل، 
مع مراعاة التغريية على املس���تويات املختلفة. فالترابطات املش���تركة بني املتغريات على املستوى الواحد 
تؤخذ كذلك يف االعتبار. وهو يوفر أيضًا، من خالل اس���تخدام الربامج احلاسوبية املناسبة، على سبيل 
املث���ال الربنامج MLwiN )راس���تباش وآخرون، 2001( والربنام���ج SAS )2001(، أخطاء معيارية 
على أساس النماذج للتقدير من تصميمات استقصاءات مرّكبة. وميكن أن تكون األخطاء املعيارية هذه 
مبثابة تقري�بات معقولة ملزيد من األخطاء املعيارية الصحيحة اليت تراعي التقس���يم الطبقي والتقس���يم إىل 
جمموع���ات. وجدي���ر بالذكر أن برنامج MLwiN ميكن أن يراع���ي أيضًا ترجيحات املعاينة. وهذا أمر 
هام إذ أن االحتماالت غري املتساوية لالختيار يف تصميم املعاينة املتعدد املراحل ميكن أن حيرض التحيز 
يف مقّدرات املعلمات الرئيسية. ويناقش بفرمان وآخرون )1998( وكورن وغروبارد )2003( هذه 

القضايا مبزيد من التفصيل.
وجي���در إب���راز عواقب جتاهل البنية اهلرمية يف ه���ذه النقطة بإجياز، فهي قد حتدث حني   - 67
جتم���ع البيان���ات على مس���توى أعلى أو جتزأ إىل مس���توى أقل. فإذا كان التحلي���ل مهمًا ومطلوبًا على 
مس���توى واحد فحس���ب، ال تكون هناك مش���كلة. ومع ذلك جيب احلرص حينئذ على أال تؤخذ أي 
استدالالت إال على ذلك املستوى. فلن يكون من املمكن االستدالل على مستوى معني من اهلرمية من 
البيانات املحللة على مس���توى آخر. ومن مث فأي حتليل يتجاهل اهلرمية لن يسمح باستكشاف تأثريات 
كاملة. وهناك صعوبة أخرى تنشأ إذا مت حتليل البيانات على أدىن مستوى هلا باعتبار الوحدات األعلى 
مستوى عاماًل يف التحليل. ويف هذا عدم كفاءة ألنه ال يسمح بتعميم االستنتاجات على مجيع الوحدات 

العالية املستوى يف املجتمع: فلن تنطبق إال على الوحدات الداخلة يف العينة.
ونعرض فيما يلي سيناريو ي�ب�ني كيف أن استخدام النمذجة املتعددة املستويات ميكن   - 68
أن تفيد يف استكش���اف العالقات. وميكن االطالع عل���ى أمثلة أخرى يف كتاب كونغودون )1998( 

والنغفورد وبنتهام وماكدوالند )1998( وهولدستاين وآخرون )1993(.

مثال 1
يف دراس���ة للعوامل املس���همة يف جناح اإلدارة املش���تركة القائمة على املجتمع للموارد   - 69
الساحلية بني البلدان اجلزرية يف املحيط اهلادئ، اختري 31 موقعًا عرب 5 قارات وأجريت 133 مقابلة 
مع جمموعات قليلة التركيز تتألف من اثنني إىل ستة مستجي�ب�ني من أسر معيشية خمتلفة )البنك الدويل، 
2000(. وكانت فيجي وباالو وس���اموا وجزر س���ليمان وتونغا هي البلدان املختارة لتمثيل نطاق من 
ظروف اإلدارة الس���احلية. واختري 31 موقعًا لتغطية نطاق من الظروف اليت يعتقد أهنا تؤثر على جناح 
اإلدارة. ومجعت الدراس���ة “تصورات النجاح” من حيث االجتاهات يف جهد اإلرش���اد املتوخى لكل 
وحدة، وحالة املوائل، والتهديدات للموقع، وتقدير االمتثال. وقيس���ت املؤش���رات الثالثة األوىل على 
سلم من مخس نقاط )5 = حتسني قطعة األرض؛ و 1 = التنازل عن قطعة األرض( بينما قيس االمتثال 

بسلم من أربع نقاط.
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كذلك مجعت البيانات على الصعيد الوطين من وزارات مصايد األمساك والبيئة يف كل   - 70
بلد، وعلى مس���توى املوقع. وإضافة إىل هذا فكل جمموعة مس���تهدفة تضم أفرادًا من عدة أسر معيشية، 
طلب منها تقدمي تصوراهتا بالنس���بة لثالثة موارد )جلهد االرش���اد املتوخى لكل وحدة CPUE( وثالثة 
موائل وثالثة هتديدات ومخسة قواعد إدارية لالمتثال. ومن مث وضعت املعلومات املجموعة خالل هذه 
الدراس���ة على أربعة مس���تويات: البلد، واملوقع، والفئة املس���تهدفة، واملورد املحدد واملوئل والتهديد أو 

القاعدة.
غري أن من املهم مالحظة أن هذا االس���تقصاء اس���تخدم املعاينة غري االحتمالية؛ ولذا   - 71
ميكن القول إن أي اس���تنتاجات حتليلية ميكن أال تعمم على أي جمتمع مس���تهدف حمدد بوضوح. ومع 
ذلك فألغراض هذه املناقش���ة نفرض أن املعاينة جريت على أس���اس احتمايل وأن البيانات على صعيد 
الفئة املس���تهدفة س���يجري حتليلها باستخدام منوذج متعدد املس���تويات - واملتغري املعني املهم هو تصور 
جتاه جهد اإلرش���اد املتوخى لكل وحدة، واملتحصل عليه من متوس���طات درجات التصور بني املوارد 
الثالث���ة. فالتأثري القطري )على أعلى مس���توى اهلرم( ميكن أن ي���درج يف النموذج باعتباره عاماًل )تأثري 
ثابت( ألنه أساس���ًا تغري تأثري طبقي. ومع ذلك فللتمكني من تعميم النتائج على مجيع املواقع املش���تركة 
يف اإلدارة، من الضروري إدراج املواقع باعتبارها متغريًا عشوائيًا بداًل من اعتبارها تأثريًا ثابتًا. وتدخل 
الفئات املس���تهدفة داخل املواقع يف النموذج بوصفها تأثريًا عش���وائيًا. ويكمن جوهر النمذجة املتعددة 
املس���تويات يف إدراج خليط من املتغريات ذات التأثري الثابت واملتغريات ذات التأثري العش���وائي. كذلك 
تتيح هذه النماذج استكش���اف التفاعالت بني املتغريات على مس���توى املواقع واملتغريات على مستوى 

الفئات املستهدفة.
ولبي���ان الطريق���ة اليت ميكن هبا صياغة النموذج املتعدد املس���تويات للرد على األس���ئلة    - 72
املحددة يف االس���تقصاء، نس���تخدم مثااًل من استقصاء إلنتاج األغذية واألمن الغذائي أجري يف مالوي 
يف الفترة 2000 - 2001 )ليفي وباراهونا،2001(. وكان االستقصاء يرمي إىل تقي�يم برنامج هدفه 
زيادة األمن الغذائي بني أصحاب املصلحة الصغار الريفي�ني عن طريق توزيع حزمة بداية تشمل األمسدة 

والذرة وبذور البقول. 

مثال 2

ولقد كان اس���تقصاء إنتاج األغذية واألمن الغذائي اس���تقصاء وطنيًا اس���تخدم خمططًا   - 73
للمعاينة من مرحلتني مقّس���مًا إىل طبقات اس���تخدمت األحياء السكنية كطبقات. واختريت أربع قرى 
من كل دوائر مالوي السبع والعشرين، واختريت قرابة 30 أسرة معيشية من كل قرية. واقتصر اختيار 
القرى على القرى اليت هبا أكثر من 40 أسرة معيشية )كي يكون هناك عدد كاف من األسر املعيشية 
يف كل قرية لضمان أن املتلقي�ني ملجموعة البداية ميكن مقابلتهم( والقرى اليت هبا أقل من 250 أس���رة 
معيش���ية )لتيس���ري عمل الفريق يف غضون الوقت املسموح به حسب توافر املوارد(. 40 ويف حدود هذا 
القيد أجريت املعاينة يف كل مرحلة عش���وائيًا. ومتت زيارة 108 قرى و 030 3 أس���رة معيش���ية إبان 

االستقصاء.
والبيانات اليت نبحثها من أجل النمذجة املتعددة املس���تويات تأيت من اس���تبيان لألس���ر   - 74
املعيشية أكمل خالل االستقصاء. واملجموعة الفرعية من املتغريات اليت سنبحثها يف شرحنا هي الدائرة 
والقرية ورقم تعريف األس���رة املعيش���ية واجلنس والعمر لرئيس األسرة املعيشية وحجم األسرة املعيشية 

هذا القيد على املجتمع املستهدف حد   40

من العزو بالنس���بة للسكان املقيمني يف 
القرى يف نطاق هذا احلجم.

هذا القيد على املجتمع املستهدف حد   40

من العزو بالنس���بة للسكان املقيمني يف 
القرى يف نطاق هذا احلجم.
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وما إذا كانت األس���رة املعيش���ية تتلقى أو ال تتلقى جمموعة البداية، ومؤش���رين يعكسان أصول األسرة 
املعيشية41 و إيراداهتا 42. 

وهن���اك عدة مناذج متعددة املس���تويات ميكن إدخاهلا يف ه���ذه البيانات. فلدى صياغة   - 75
منوذج، تكون اخلطوة األوىل هي تقرير املتغريات العشوائية والتأثريات الثابتة.

ويف املث���ال 2 جند متغري التقس���يم الطبقي مميزًا ويعترب تأث���ريًا ثابتًا. وعمومًا فأي تأثري   - 76
يعترب ثابتًا إذا أسفر تكرار نتيجة املعاينة عن جمموعة تيارات واحدة. ومن ناحية أخرى فالقرى واألسر 

املعيشية مت اختيارها عشوائيًا ولذا فهي تشّكل تأثريات عشوائية يف النموذج.
والنموذج األساسي لتحليل مؤشر األصول )AI( )مثاًل( هو  - 77

النموذج 5
yijk = µ + dk + Ujk + εijk

حيث dk هي تأثري الدائرة (k = 1, 2, …., 27) واملؤش���رات i و j تقابل ith أس���رة معيش���ية و jth قرية 
على التوايل. ومن املناسب أحيانًا التفكري يف معلمة الدائرة على أهنا تعكس احنراف قيمة املتوسط ملؤشر 
األصول للدائرة k من املتوس���ط الكلي لقيمة مؤش���رات األصول يف مجيع الدوائر. ومع هذا فالربنامج 
احلاسويب للنمذجة يستخدم معلمات خمتلفة ويضع أحد تأثريات الدوائر صفرًا. وحينئذ توفر التأثريات 
املتبقي���ة مقارنات بني مؤش���رات األصول لكل دائرة ومؤش���رات األصول للدائرة ال���يت كانت تأثرياهتا 

صفرًا.
ويف هذا النموذج تشي�ر Ujk و εijk إل�ى متغريات عشوائية متثل عل�ى التوايل التباين بني   - 78
مجيع القرى داخل الدائرة k )املفترض أهنا واحدة لكل الدوائر(، والتباين بني مجي�ع األس���ر املعيش���ية يف 
القرية j والدائرة k )يفترض أهنا واح�دة لكل القرى والدوائ�ر جمتمعة(.والقيمتان Ujk و εijk مها متغريان 
σe عل��ى 

σu و 2
عشوائيان يفترض يف النموذج أهنما متغريان موزعان طبيعيًا مبتوسط صفر وتباينات ثابت�ة 2

 Ujk ~ N(0, σu
التوايل. مث يفترض أهنما مس���تقالن أحدمها عن اآلخر. ولذا ميكن أن نكتب القيمتني (2

 .εijk ~ N(0, σe
و (2

σe وتقدي���رات للقيمة dk، إىل جانب 
σu و 2

وه���ذا النم���وذج يوفر تقدي���رات للقيمة 2  - 79
األخطاء املعيارية ذات الصلة. وتتيح تقديرات املعلمة للقيمة dk (k = 1, 2, …, 27) مقارنة متوسطات 

مؤشر األصول بني 27 دائرة.
ولنفرض اآلن أن املطلوب هو حبث كيفية تأثر التباين يف مؤشر الفصول حبجم األسرة   - 80
املعيشية، )وهو متغري كمي( وما إذا كانت األسرة املعيشية تلقت أو مل تتلق جمموعة بداية )وهو متغري 
ثنائ���ي(. فه���ذه تدرج يف النموذج بالطريقة نفس���ها اليت تدرج هبا يف النمذجة اخلطية العامة القياس���ية. 

وحنصل على النموذج من

النموذج 6
yijk = µ + dk + Ujk + tp(ijk) + β xijk + εijk

حيث tp(ijk) متثل التأثري املقابل لتلقي جمموعة البداية؛ و xijk متثل حجم األسرة املعيشية و b متثل االحندار 
.)AI( أي العالقة بني حجم األسرة املعيشية ومؤشر األصول yijk و xijk الذي يصف العالقة بني

اس���تند مؤش���ر الدخل إىل الدخل من   42

طائفة من املصادر املختلفة.
اس���تند مؤش���ر الدخل إىل الدخل من   42

طائفة من املصادر املختلفة.

مؤش���ر األصول كان املتوسط املرجح   41

على أس���اس أع���داد املاش���ية املختلفة 
وأصول األس���ر املعيش���ية، على سبيل 
املث���ال املذياع والدراج���ة والعربة اليت 

جترها الثريان وما إىل ذلك.

مؤش���ر األصول كان املتوسط املرجح   41

على أس���اس أع���داد املاش���ية املختلفة 
وأصول األس���ر املعيش���ية، على سبيل 
املث���ال املذياع والدراج���ة والعربة اليت 

جترها الثريان وما إىل ذلك.
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وهنا تعترب tp(ijk) و β تأثريات ثابتة بينما Ujk و εijk )كما س���بق( تأثريات عش���وائية.   - 81
ويفترض ش���كل هذا النموذج أن العالقة بني حجم األس���رة املعيش���ية ومؤش���ر األصول واحدة يف كل 

القرى والدوائر.
ويعين إدراج مكوين التباين )القرية واألس���رة املعيش���ية( يف النموذج أعاله أن النموذج   - 82
 β و tp(ijk) يراع���ي التغريية على مس���توي�ني من اهلرمية. وهذا يعين أن األخط���اء املعيارية املرتبطة بالقيمة
حمس���وبة بطريقة صحيح���ة، وكذلك نتائج اعتب���ارات األمهية املصاحبة هلذه املعلم���ات. وما كان هذا 
ليحدث لو طبق منوذج خطي عام فيما يتعلق بالقرى باعتبارها أصواًل ثابتة. وحىت لو استخدمت برامج 
حاسوبية استقصائية )تراعي ترجيحات املعاينة( فإن إجراءات االحندار القياسي تتجاهل هيكل الترابط 

بني األسر املعيشية داخل القرية الواحدة.
وهن���اك فائدة أخ���رى هامة يف معاملة القرى على أهنا تأثريات عش���وائية. فلو اعتربت   - 83
الق���رى ثابتة تكون االس���تنتاجات م���ن التحليل مل تطبق إال على جمموعة القرى ال���يت متت زيارهتا أثناء 
االستقصاء. ويعين اعتبار القرى تأثريات عشوائية أن االستنتاجات املتعلقة بعالقة حجم األسرة املعيشية 
مبؤشر األصول، ومقارنة مؤشر األصول بني كل األسر املعيشية اليت تتلقى أو ال تتلقى جمموعة البداية، 
واملقارنة بني الدوائر، ميكن تعميمها مجيعًا لتش���مل املجتمع األرحب يف كل القرى. وميكن اكتش���اف 
التفاعل بني التأثري الثابت على مستوى الدائرة dk وتأثري تلقي جمموعة البداية tp(ijk) بإدراج بند التفاعل 

يف هذا النموذج.
وهن���اك من���وذج مفيد آخر حنصل عليه م���ن اعتبار حد املي���ل β يف النموذج 6 متغريًا   - 84
عش���وائيًا يتباي���ن بني القرى. وهذا يش���ار إليه كثريًا عل���ى أنه منوذج احندار معامل عش���وائي. ويصبح 

النموذج حينئذ كما يلي

النموذج 7
yijk = µ + dk + Ujk + tp(ijk) + βj xijk + εijk

حي���ث يفترض أن βj هي N(β, σβ2). مث إنه ملا كانت βj عش���وائية ب���ني القرى، فيمكن اعتبارها أيضًا 
.σβu وليكن Ujk ذات تباين مصاحب مع

وهك���ذا ففي التحليل املع���روض هنا، نعلم من اختبار فرضية أن σβ2 هي الصفر ما إذا   - 85
كان هناك تغريية يف امليل يف العالقة بني مؤشر األصول وحجم األسرة املعيشية بني القرى. وإذا مل يكن 

رفض هذه الفرضية، ميكن عندها استخالص أن شكل العالقة واحد بني مجيع القرى.
ومن املمكن التوس���ع يف هذا النموذج ليش���مل املتغريات على مس���توى القرية، وعلى   - 86
سبيل املثال احلصول على إمدادات املياه النظيفة أو درجة توافر املشورة من مسؤويل اإلرشاد الزراعي. 
وهن���ا يأيت دور املزايا الفعلية للنمذجة املتعددة املس���تويات ألنه ميكن حينئذ استكش���اف العالقات بني 
املتغريات على مس���توى القرية هذا واملتغريات على مس���توى األس���رة املعيش���ية. ومن مث تصبح دراسة 
العالقات بني املتغريات على مستويات خمتلفة من خمطط املعاينة اهلرمي ممكنة عن طريق النمذجة املتعددة 
املستويات.  وتكمن املزايا يف القدرة على مراعاة هيكل الترابط بني الوحدات املنخفضة املستوى عندما 
جي���ري حتليل املتغريات على مس���تويات خمتلف���ة يف وقت واحد. ويف املثال أع���اله ميكن النظر يف مناذج 
أخرى، منها على سبيل املثال النماذج اليت تشمل نوع اجلنس والعمر لرب األسرة املعيشية، والتفاعالت 

بني هذه والبنود اليت سبق إدراجها يف النموذج.
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وطبيعي أن هناك أوجه قصور مصاحبة لتطبيق النماذج املتعددة املستويات. فكما هو   - 87
احلال يف مجيع إجراءات النمذجة األخرى يفترض أن النموذج االفتراضي املتعدد املستويات “صحيح” 
بدرجة معقولة ومطابق لتصميم العينة. ومس���ألة كون هذه االفتراضات صحيحة مس���ألة قابلة للجدل 

بطبيعة احلال.

النمذجة لدعم عمليات االستقصاء حاء - 
حىت لو اس���تخدم استقصاء األسر املعيشية استخدامًا صارمًا لتوفري إحصاءات وصفية   - 88
فإن احلاجة قد تظل قائمة لنمذجة تدعم عمليات االس���تقصاء األخرى. فالتعديالت لعدم االس���تجابة 
تس���تند غالبًا بشكل مباشر أو غري مباشر إىل النماذج اإلحصائية. ويناقش غروفس وآخرون )2002، 
الصفح���ات 197 - 443( تش���كيلة م���ن طرائق حس���اب عدم االس���تجابة، وكله���ا تفترض منوذجًا 
إحصائيًا ما. وميكن اس���تخدام مناذج االحندار الس���وقي إلجياد ن�زعات اس���تجابة متنبأ هبا لغرض تعديل 
عدم االس���تجابة أو لتحديد طبقات الترجيح على أساس ن�زعات استجابة مماثلة [انظر على سبيل املثال 
فولسوم )1991(؛ وفولسوم وويت )1994(؛ أو فولسوم وسينغ )2000(]. كذلك ميكن استخدام 
النماذج اإلحصائية التنبؤية كجزء من إجراء لعزو البيانات الناقصة [انظر على سبيل املثال سينغ وغرو 
وفولسوم )2002(]. وأخريًا، ميكن استخدام النماذج اإلحصائية لتقي�يم التجارب املنهجية اليت حتتويها 

اإلحصاءات [انظر على سبيل املثال هيوجز وآخرون )2002(].

االستنتاجات طاء - 
كان هدفن���ا يف ه���ذا الفص���ل هو مناقش���ة القضايا ال���يت ينطوي عليها حتلي���ل بيانات   - 89
االس���تقصاء. وتش���مل هذه القضايا اس���تخدام ترجيحات االستقصاء واس���تخدام طرائق تقدير التباين 
املناس���بة م���ع النهجني الوصفي والتحليلي إزاء بيانات االس���تقصاء. كذلك يوف���ر الفصل عرضًا جمماًل 
للح���االت العملية ال���يت تؤدي تقنيات النمذجة فيها إىل حتليل بيانات االس���تقصاء. فهذه أدوات مفيدة 

ولكن تطبيقها يستوجب تفكريًا دقيقًا واهتمامًا بالفرضيات املصاحبة هلا.
ولق���د ناقش���نا دور ترجيحات االس���تقصاء والتع���رف على هيكل العينة يف اس���تنباط   - 90
إحصاءات وصفية وحتليلية من بيانات االس���تقصاء. وميكن اس���تخدام الربامج احلاسوبية لتحليل بيانات 
االس���تقصاء، اليت تستخدم ترجيحات االستقصاء وتراعي هيكل العينة، من أجل تقدير معلمات مناذج 
االحن���دار اخلطية والس���وقية معًا على أس���اس بيانات االس���تقصاء. فالتقديرات القائم���ة على العينة هي 
تقدي���رات ملا ميك���ن احلصول عليه من تطبيق النم���اذج على املجتمع املحدود كل���ه. وعالوة على هذا 
فاألخط���اء املعياري���ة يف التقديرات ميكن معرفتها أيضًا. واملتغريات التفس���ريية يف مناذج االحندار املطبقة 
على بيانات االستقصاء هي يف أغلب األحوال اليت تشاهد عند وجودها بني السكان بداًل من مشاهدهتا 
عشوائيا موزعة حسب تصميم جتري�يب معني. فيجب أن يتضح للمحللني أن معامالت االحندار املستندة 
إىل بيانات االستقصاء تعكس ببساطة العالقات القائمة بني املتغري التابع واملتغريات التفسريية يف املجتمع 
وال تعين بالضرورة عالقة سببية. ولقد ناقشنا كيف أن معلمات االحندار ومناذج االحندار السوقي تتعلق 

باإلحصاءات الوصفية البسيطة وكيف أهنا ميكن تفسريها لبعض النماذج البسيطة نسبيًا. 
وعمومًا فالنمذجة املتعددة املس���تويات تعترب بوجه خاص تقنية “متقّدمة” إىل حد ما   - 91
واألفض���ل أن تنفذ بالتش���اور مع إحصائي عليم باس���تخدام ه���ذه التقنية وأوجه القص���ور فيها. وتبدو 
النماذج املتعددة املس���تويات، حاليًا نادرة االس���تخدام يف حتليل االس���تقصاءات يف البلدان النامية؛ ومع 
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ذلك فاس���تخدامها مستصوب بش���دة ملا ميكن أن تقّدمه من أفكار تتعلق بالعالقات بني املتغريات على 
ش���ىت الُصعد ولقدرهتا على مراعاة التغريية بني وحدات املعاينة على خمتلف املس���تويات يف أي تصميم 

متعدد املراحل.
وقد أوضحنا أن صياغة النماذج املتعددة املس���تويات ليس باألمر الشاق على من كان   - 92
عليم���ًا بتطبيق النماذج اخلطي���ة العامة (GLMs)؛ ولكن نكرر أن هن���اك افتراضات مصاحبة للنماذج 
حتتاج إىل مراجعة بإجراء حتليالت للبقايا، كما هو احلال يف النماذج اخلطية العامة.كذلك ميكن اتباع 
منهج النمذجة املتعددة املس���تويات عندما تكون االستجابة األساسية املطلوبة ثنائية، وإن كنا مل نعرف 
مثااًل هلذه احلالة. وتلزم الدقة كذلك يف تقدير التأثريات العش���وائية والتأثريات الثابتة وكيفية مس���اعدة 

مواصفات النموذج يف تلبية أهداف استقصائية حمددة.
ومع ذلك فكما هو احلال بالنس���بة جلميع التقنيات اإلحصائية، تعتري طرائق النمذجة   - 93
املفّصلة يف هذا الفصل أوجه قصور خمتلفة يلزم اإلقرار هبا عند تطبيقها. ولقد ش���جعنا على اس���تخدام 
ترجيحات االس���تقصاء والربامج احلاس���وبية للتحليل اليت تس���لم هبيكل تصميم العينة. وجيب االعتراف 
بالصعوبة اليت تعترض الوصول إىل الربامج احلاسوبية املالئمة اليت تراعي تصميم العينة. ويصف الفصل 
احلادي والعش���رون عدة برامج حاس���وبية تراعي مس���ائل تصميم العينة فيما يتعلق بإجراءات االحندار 
املتع���دد واالحن���دار الس���وقي. غري أن هذه الربامج ليس هبا لألس���ف تس���هيالت لتنفيذ من���اذج متعددة 
املس���تويات. وهلذا الغرض حيتاج القارئ إىل أن يرجع إىل الربامج احلاس���وبية اإلحصائية ذات األغراض 
العام���ة مث���ل برام���ج SAS (2001) و GenStat (2002) و SPSS (2001) أو إىل برنامج حاس���ويب 

متخصص مثل MLwiN )راباش وآخرون، 2001(.
ولق���د ع���رض هذا الفصل بع���ض تقنيات النمذجة اليت ميكن أن تك���ون أدوات مفيدة   - 94
لتحليل بيانات االس���تقصاء. وحنن نوصي حمللي االس���تقصاءات الباحثني بالنظر اجلاد يف هذه الطرائق 
كلما كان ذلك مالئمًا ألهداف االستقصاء، من خالل حتليل بيانات االستقصاء، بقصد استخراج أكرب 

قدر ممكن من املعلومات من بيانات االستقصاء املجموعة بتكلفة عالية. 

كلمات الشكر
يعرب املؤلفان عن شكرمها اخلاص ملن قاموا باستعراض وحترير الكثري من التعليقات وتقدمي اقتراحات 

مفيدة، وخاصة الدكتور غراهام كالتون لتشجيعه املناقشة حول ترجيحات االستقصاء. 
كذل���ك يتوجهان بالش���كر إىل إدارة التنمية الدولية حلكومة اململك���ة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وآيرلن���دا الش���مالية لتقدميها أفكارًا هلذا الفصل عن طريق متويلها لكثري من املش���اريع املهمة املش���تملة 
على اس���تقصاءات بالعامل النامي. غري أن املادة املعروضة يف هذا الفصل تظل مس���ئولية املؤلفني وحدمها 

وال تعين أي إعراب عن رأي أيًا كان من جانب إدارة التنمية الدولية.
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الفصل العشرون
 مزيد من الُنهج املتقدمة لتحليل

بيانات االستقصاء

غاد ناثان
 اجلامعة العربية

القدس، إسرائيل

نبـذة خمتـصرة
نبحث يف هذا الفصل يف تأثريات تصميم العينة املرّكبة املس���تخدم عمليًا يف معظم اس���تقصاءات العينة 
على حتليل بيانات االس���تقصاء. وقد حددت احلاالت اليت ميكن أن يؤثر فيها التصميم أو ال يؤثر على 
التحليالت، وحددت املفاهيم األساس���ية اليت يش���تمل عليها التعريف. فبمجرد وضع منوذج للتحليل 
نبح���ث يف العالق���ات املمكنة بني النم���وذج وتصميم العين���ة. وحني حيتمل أن يك���ون للتصميم تأثري 
يف التحلي���ل وال ميك���ن إضافة متغري تفس���ريي يتعلق بالتصميم إىل النموذج التحليلي، ميكن اس���تخدام 
منهجيتني أساس���يتني: التحلي���ل التقليدي، الذي ميكن تعديله ملراعاة التصمي���م؛ أو أداة حتليلية جديدة 
ميك���ن تطويره���ا حس���ب كل تصميم. وأوضحنا الُنه���ج املختلفة اليت هلا تطبيق���ات بيانات فعلية على 

االحندار اخلطي والنماذج اخلطية لتحليل البيانات الفئوية.
املصطلحات الرئيسية: تصميم العينة املرّكبة، وحتليل بيانات االستقصاء، واالحندار اخلطي، والنماذج 

اخلطية، وحتليل البيانات الفئوية، والتحليل القائم على النماذج.

مقّدمة ألف - 

تصميم العينة وحتليل البيانات  - 1
إن الغ���رض األساس���ي من األغلبية العظمى الس���تقصاءات العين���ات يف البلدان النامية   - 1
والبلدان املتقّدمة على الس���واء هو غرض وصفي، أال وهو توفري تقديرات بالنقطة وبالفترة للقياس���ات 
الوصفية ملجتمع حمدود، كاملتوس���ط والوس���يط وتوزعات التواتر واجلدولة الشاملة للمتغريات النوعية. 
ومع ذلك فكما أوضحنا يف الفصول اخلامس عش���ر إىل التاس���ع عش���ر وكما س���وف نبني يف الفصل 
احلادي والعش���رين، هناك اهتمام متزايد باالس���تدالل حول العالقات بني املتغريات املدروسة يف مقابل 

جمرد وصف الظواهر.
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ويف هذا الفصل حناول تقدير تأثريات تصميمات العينة املرّكبة املس���تخدمة عمومًا يف   - 2
حتليل بيانات االس���تقصاء. ونس���عى إىل حتديد احلاالت اليت ميكن أن يؤثر التصميم فيها على التحليل. 
ويف العادة ال يكون هناك تأثري لتصميم العينة على التحليل حني تكون املتغريات اليت يستند إليها تصميم 
العين���ة مدرج���ة يف منوذج حتليلي. غري أنه كثريًا ما ال تك���ون متغريات التصميم مدرجة يف النموذج إما 
بسبب سوء املواصفة وإما بسبب قلة االهتمام مبتغريات التصميم تلك كعوامل تفسريية. وهذا قد يفضي 

إىل حتيزات خطرية.
وهن���اك منهجيتان أساس���يتان نناقش���هما للتعامل م���ع البيانات من عين���ة مرّكبة حني   - 3
ال تض���اف إىل التحلي���ل متغريات إضافية تتعل���ق بالتصميم. فاملنهجية األوىل تع���دل أداة حتليلية تقليدية 
أع���دت للتعامل مع البيانات من عينة عش���وائية بس���يطة. واملنهجية الثانية تس���تنبط أداة حتليلية جديدة 

لتصميمات مرّكبة حمددة.
و نع���رض فيما يلي ذلك بعض األمثلة للتأثريات املمكن���ة لتصميم العينة على التحليل   - 4
وحن���دد بضع مفاهيم أساس���ية ونناق���ش دور تأثريات التصميم يف حتليل بيان���ات العينة املرّكبة. ويصف 
الف���رع ب���اء النهجني األساس���ي�ني لتحليل بيانات العين���ة املرّكبة. ونناقش يف الفرع���ني جيم ودال أمثلة 
تتعلق بتحليل البيانات املس���تمرة والبيانات الفئوية على التوايل. ويتضمن الفرع األخري ملخصًا وبعض 

االستنتاجات. وترد يف املرفق التعاريف الرمسية والنتائج التقنية.

أمثلة لتأثريات )وعدم تأثري( تصميم العينة على التحليل  - 2
لبي���ان التأثريات املحتملة لتصميم العينة على التحليل، ننظر يف األمثلة البس���يطة التالية   - 5
ولكن املوضحة )ولالطالع على التفاصيل انظر ناثان ومسيث، 1989(. ولتكن Y هي املتغري املطلوب 
 ، ε σi i

ind
iX ∼ N  ( , )0 2 Y مع  Xi i i= + +α β ε و X متغريًا مساعدًا. ولنفرض أن منوذج االحندار اخلطي 

ينطبق على املجتمع. والنموذج ينطبق أيضًا على أي عينة عش���وائية بس���يطة ختتار من املجتمع. وأحيانًا 
يكون افتراض االس���تقاللية يف εi|Xi هو األنس���ب للعينة العشوائية البس���يطة منه للمجتمع املأخوذة منه 
العينة. ويف أي جمتمع بشري، على سبيل املثال قد تكون قيم εi مترابطة بأفراد خمتلفني من أسرة معيشية 
واحدة، بينما يف العينة العش���وائية البس���يطة لألفراد، مع احتمال ضئيل للغاي���ة بأن ُيختار أكثر من فرد 

واحد من كل أسرة معيشية، قد يكون االرتباط قلياًل ال يذكر.
ويف إطار املعاينة العش���وائية البس���يطة يكون التقدير التوايل ملعامل االحندار غري متحيز.   - 6
والصورة املبينة يف الشكل عشرون - 1 تضع Y مقابل X للمجتمع كله؛ والصورة تكون واحدة بالنسبة 
للعينة العش���وائية البس���يطة. ويف العروض يف األشكال من عش���رون - 2 إىل عشرون - 6 فإن العينات 
خمتارة من جمتمع باستخدام طرائق ختتلف متامًا عن املعاينة العشوائية البسيطة. ولنأخذ اختيار العينة القائم 
كلية على قيمة X، وعلى سبيل املثال، بقطع نقاط البيانات بقيم X خارج )أو داخل( حدود ثابتة كما 
يف الش���كلني عش���رون - 2 وعشرون - 3. فالواضح من هذين الشكلني أن االختيار ليس له تأثري على 

معلمات القاطع (a) وامليل (β) لالحندار )وإن كان من املمكن أن يؤثر على تباين املقدرات(. 
ولنأخذ اآلن اختيار العينة القائم على قيم املتغري املس���تهدف، Y، وعل�ى س���بيل املثال،   - 7
بقطع نقاط تلك البيانات بقيم Y خارج )أو داخل( حدود ثابتة كما يف األش���كال عش���رون - 4 إىل 
عشرون - 6.  وواضح يف هذه احلاالت أن تقديرات ميول االحندار تصبح متحيزة. ويف احلالة األخرية 
)الش���كل عش���رون - 6(، جن���د قطعًا غري متاثلي، ويك���ون تقدير القاطع أيضًا متحي���زًا. وهذه األمثلة 
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 الشكل 20 - 1
ال اختيار

 الشكل 20 - 2
X: XL<X<XU االختيار على

 الشكل 20 - 3
X: X<XL; X>XU االختيار على

 الشكل 20 - 4
Y: YL<Y<YU االختيار على

 الشكل 20 - 5
Y: Y<YL; Y>YU االختيار على

 الشكل 20 - 6
Y: Y>YU االختيار على

متطرفة، ألن االختيار املستند إىل قطع املتغري التابع نادر يف استقصاءات العينة. ومع ذاك فهو شائع جدًا 
يف الدراسات التجري�بية أو دراسات املشاهدات مثل حالة دراسات الضوابط يف الوبائيات أو الدراسات 
القائمة على االختيار يف االقتصاد [انظر على س���بيل املثال س���كود ووايلد )1986( ومانسكي ولريمان 
)1977(]. غ���ري أن العين���ات ختتار يف كثري من احلاالت على أس���اس متغريات التصميم املتصلة اتصااًل 
وثيقًا باملتغري التابع. ومن مث فهناك إجراء للمعاينة العامة يس���تخدم على نطاق واس���ع يف اس���تقصاءات 
املؤسس���ات واملزارع، وهو اختيار الوحدات باحتماالت متناس���بة مع احلجم. ومقياس احلجم، ولنقل، 
إنتاج العام السابق، يكون من الواضح أنه متصل باملتغري املقصود حني يكون ذلك املتغري هو إنتاج العام 
اجل���اري. وميكن أن تك���ون التقديرات املعيارية ملعلمات النموذج، مث���ل معامل االحندار، متحيزة حني 

يهمل تصميم العينة.
وتوضح األمثلة أعاله خماطر إجراء حتليل على أس���اس بيانات عينة مرّكبة وكأهنا آتية   - 8
من معاينة عش���وائية بس���يطة. وتكشف األمثلة عن ضرورة حتديد الوقت الذي يرجح فيه تأثري التصميم 

على التحليل وضرورة أخذ التصميم يف االعتبار حني يتم ذلك.
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املفاهيم األساسية  - 3
تصمم معظم اس���تقصاءات العينة بصفة أساس���ية ألغراض وصفية )أو تعدادية(. وهي   - 9
ترمي إىل تقدير قيم معلمات املجتمع املحدود كمتوس���ط دخل األس���رة املعيش���ية أو نسبة مجيع الكبار 
املصاب���ني باإليدز. وه���ذه إحصاءات ميكن من حيث املبدأ أن تقاس بدقة إذا كان املجتمع كله مدرجًا 
يف االس���تقصاء، أي إذا كان قد أجري تعداد للس���كان بداًل من العينة العشوائية من السكان. والنظرية 
املعيارية للمعاينة االستقصائية تكفل إمكانية أن تستخدم البيانات من العينة العشوائية يف توفري تقديرات 
غ���ري متحي���زة ملعلمات املجتمع املحدود وأخطاء معاينتها بص���رف النظر عن مدى تعقد تصميم العينة. 
وه���ذا يفت���رض أن يكون تصميم العينة تصميم عينة احتمالية، أي أن كل وحدة يف املجتمع هلا احتمال 
إجي���ايب بأن تدخل يف العينة. وهذه الطرق التقليدية لتقدير معلمات املجتمع املحدود تعرف بأهنا طرائق 
قائمة على التصميم )أو قائمة على العشوائية( ألن كل االستدالل قائم على خواص تصميم العينة عرب 
توزي���ع احتم���االت العينة. وجدير باملالحظة مع هذا أن كفاءة اس���تراتيجيات التقدير املختلفة )تصميم 
العينة املقترن بصيغة تقدير( ال ميكن عادة تقديرها إال عندما تتوافر معلومات شاملة عن املجتمع. واألمر 
لي���س كذل���ك عمليًا يف العادة. وهكذا فحىت نصوص املعاينة التقليدية )على س���بيل املثال، كوش���ران، 
1977( كثريًا ما تعتمد على مناذج لتربير طرائق حمددة للمعاينة أو التقدير. فلو كانت قيم املجتمع تتبع 
منوذج احندار بس���يط، على س���بيل املثال، فحينئذ تكون نس���بة املقدر أكثر كفاءة منها يف مقدر التوسع 
البس���يط يف إط���ار افتراضات معينة. وهك���ذا تكون الطرائق القائمة على التصميم يف الغالب مبس���اعدة 
مناذج، ولكنها ال تكون قائمة على مناذج )أو معتمدة على مناذج(: حيث ال تكون طرائق تصميم العينة 
وتقدي���ر اإلحصاءات الوصفية، وافتراضات النماذج مبس���اعدة النماذج مطلوبة للتقديرات غري املتحيزة 

تقري�بًا ملعلمات املجتمع املحدود.

والنه���ج القائم على النماذج )أو نظرية التنبؤ( إزاء تصميم العينة وتقديرها يفترض أن   - 10
قي���م املجتم���ع املحدود هي يف الواقع حتقيق لتوزيع جمتمع فوقي على أس���اس من���وذج افتراضي ملعلمات 
)منوذج( جمتمع راق. ولالطالع على تفاصيل أخرى للمناقشة انظر بروير وميللور )1973(، وهانسني 
ومادو وتي�ب�ينغ )1983(، وس���اريندال وسوينس���ون وريتمان )1992( وفاليانت ودورفمان ورويال 
)2000(. وعلى العكس من ذلك فباتباع طرائق التقدير مبس���اعدة النماذج، تتوقف الكفاءة املتحصل 
عليه���ا من طرائ���ق التقدير القائمة على النم���اذج، على صالحية النموذج املفت���رض. ومن مث فإذا كان 
هناك أي ش���ك يف صالحية افتراضات النموذج ال ميكن أن ي�ربر التخفيض الظاهري يف متوس���ط املربع 
باستخدام حتليلي قائم على النماذج بصورة خالصة. ومن األمثلة اجليدة هلذا ما أوضحه هانسني ومادو 
وتي�ب�ين���غ )1983(، حي���ث ال يفترض أن يفضي القاط���ع يف منوذج االحندار، حىت عندما يكون القاطع 

بالفعل قري�بًا جدًا من الصفر، إىل استدالل غري صاحل قائم على النموذج.

ويتزايد استخدام االستقصاءات لألغراض التحليلية وكذلك ألغراض وصفية. وكثريًا   - 11
ما تصمم االستقصاءات وفوائدها التحليلية يف احلسبان. ويرجع هذا إىل أن متخذي القرارات والباحثني 
هتمه���م العمليات املصاحب���ة للبيانات اخلام يف منذجة العالقات بني املتغريات اخلاضعة للدراس���ة. وهذه 
التحليالت تتطلب بش���كل واضح افتراضات حول النماذج. واهلدف من أي حتليل هو تأكيد صالحية 
أي من���وذج مفترض وتقدير معلمات النم���وذج ال معلمات املجتمع املحدود. ومن هنا فالتحليل يكون 
أص���اًل قائمًا على النموذج. واالس���تدالل عن املعلمات النموذجية جي���ب عمليًا حبكم تعريفه أن يكون 

قائمًا على النماذج املهمة.
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غـــري أن من اجلدير بالبيان أنـــه عندما يكون املجتمع كبريًا جـــدًا والنموذج املفترض   - ١٢
صاحلـــًا فعـــًال يكون هناك فرق قليل للغاية من الناحية العملية بني معلمات النموذج ونظائرها باملجتمع 
Y، مع  Xi i i= + +α β ε املحـــدود. وعلى ســـبيل املثـــال، إذا كان منـــوذج االحندار اخلطي القياســـي 
ε صحيحـــًا وحجم املجتمع كبـــريًا جدًا فإن قيمة معامل احنـــدار املجتمع التوايل،  σi i
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B (انظر املرفق)، تكون قريـبة جدًا من قيمة معلم النموذج، β بســـبب نظرية احلد املركزي. ومن هنا 
فرغم أننا نركز على تقدير معلمات النموذج فيما يلي، فإن هذه املعلمات ستستبدل ا نظرياا اخلاصة 
باملجتمع املحدود. وللتبســـيط يف العرض فإن معظم األمثلة فيما يلي ســـتصاغ من حيث التباين الوحيد 
يف التوزيعات (أي متغري تابع وحيد ومتغري تفسريي وحيد). وامتداد النتائج إىل حالة تعدد التباين يكون 

عادًة مباشرًا.
واخلالصـــة أن النماذج االفتراضية جـــزء ال يتجزأ من التحليل اإلحصائي. فلكي حنلل   - ١٣
بيانات استقصاءات عينة، يصبح اختيار النموذج اجليد لتركيـب البيانات جزًءا هامًا من التحليل. والبد 
أن يكون لدى الباحثني واملحللني فهم جيد للنماذج املصاحبة للعمليات اليت يرغبون يف دراســـتها قبل 
تطبيق الطرائق التحليلية. وكما سنرى يف الفروع التالية فإن التطبيق على البيانات من تصميمات العينة 

املرّكبة يتطلب فهمًا للنموذج األساسي ولطريقة تأثر التحليل بالتصميم املرّكب.

تأثريات التصميم ودورها يف حتليل بيانات العينة املرّكبة  - ٤
ظل موضوعا تأثريات التصميم وتقديرها يعاجلان بشـــكل موّســـع يف الفصلني السادس   - ١٤
والســـابع وابتداء فيما يتعلق بدورمها يف تصميم وتقدير االســـتقصاءات التعدادية. وســـوف نرى يف هذا 
الفصـــل أمـــا يؤديـــان دورًا هامًا كذلـــك يف حتليل البيانات من اســـتقصاءات العينة املرّكبة. وتســـتند 
الفكـــرة من وراء ذلـــك إىل أن افتراض صالحية افتراضات النمـــوذج والتقديرات غري املتحيزة ملعلمات 
النموذج وتقديرات التباينات يف هذه التقديرات تتوافر بيســـر يف ظل املعاينة العشـــوائية البســـيطة. وهذه 
التقديرات وتقديرات التباين تشّكل األساس الختبار الفرضيات املتعلقة مبعلمات النموذج. وعلى سبيل 
Y مع  Xi i i= + +α β ε املثال ففي إطار املعاينة العشـــوائية البســـيطة وافتراض منوذج االحندار البســـيط 
ε يكـــون مقدر عينـــة املربعات الصغرى العادية، b مقدرًا غـــري متحيز لـ β ومقدرًا  σi i
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 β=0 يكون متوافرًا (انظر املرفق). واالختيار التوايل للفرضية الصفرية بأن v(b) غـــري متحيـــز لتباينها، و
b تطبيقًا لنظرية احلد املركزي. وعندما يكون تصميم العينة  v b/ ( ) يستند حينئذ إىل إحصاء االختبار 
تصميمـــًا مرّكبًا، وعلى ســـبيل املثال، عينة جمموعة مقّســـمة طبقيًا، يظل املقـــدر b منوذجًا غري متحيز، 
إذا صح منوذج االحندار ومل يعتمد تصميم العينة على قيم Yi (وعلى ســـبيل املثال على عكس احلالة يف 
األشـــكال عشـــرون - ٤ إىل عشرون - ٦). ونعين ذا أنه يف ظل منوذج االحندار املحـدد تكون القيمة 
املتوقعة لـ b هي β، حيث يكون التوقع متعلقًا بتوزع املجتمع الفوقي لقيم Yi. وكما ســـنرى يف الفرع 
جيـــم - ١ ال يعـــود هذا صحيحـــًا إن مل يكن النموذج صحيحًا. فلن تعـــود v(b) مقدرًا صاحلًا لتباين 
النموذج b وجيب تعديله. ويف الغالب ميكن حساب مقدر مباشر لتباين النموذج الصحيح، وعلى سبيل 
املثال باســـتخدام أحد الربامج احلاسوبية املوصوفة يف الفصل احلادي والعشرين، وميكن استخدامه ليحل 
حمل v(b). فإذا مل يتوافر مقدر مباشـــر ميكن يف الغالب احلصول على مقدر جيد بتأثري التصميم يرمز له 
 d2(b) بالقيمة v(b) وميكن اســـتخدام هذا يف تعديل االختبار اإلحصائي لالســـتعاضة عن القيمة .d2(b)
x v(b) . وسوف نعرض أدناه استخدامات حمددة أخرى لتأثريات التصميم لتعديل إحصاءات االختبار 

املعيارية بالنسبة إىل تطبيقات أخرى.
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الُنهج األساسية لتحليل بيانات العينة املرّكبة بـاء - 

مواصفات النموذج كأساس للتحليل  - 1
إن املواصفات الصحيحة للنموذج األساسي هي خطوة أساسية يف أي حتليل. ولسوء   - 15
توصيف النموذج - اس���تبعاد متغريات تفس���ريية مهمة )أو إدراج متغريات زائدة( وكذلك اس���تخدام 
ش���كل وظيفي خاطئ )مثل اس���تخدام الش���كل اخلطي بدل التربيعي( - عواقب معروفة جيدًا وموثقة 
يف النصوص املعيارية. وميكن أن تأخذ ش���كل حتيزات يف تقدير معلمات النموذج )وأساس���ًا اس���تبعاد 
املتغريات اهلامة( واخلسائر يف الكفاءة )ومعظمها يتصل باإلدراج اخلاطئ ملتغريات تفسريية(، واألحجام 
والقدرات املغرية يف اختبارات الفرضيات. وميكن أن تتفاقم هذه التأثريات حني يتعلق س���وء التوصيف 
مباش���رة مبتغ���ريات تصميم العينة أو مبتغريات مرتبطة مبتغ���ريات التصميم. ومع هذا فمن املهم إدراك أن 
متغريات تصميم االس���تقصاء قد ال تكون مهمة ألهداف البحث. وعالوة على هذا قد ال يكون هناك 

تربير موضوعي إلدراجها يف منوذج حتليلي.
و هن���اك هنجان أساس���يان إلدراج متغريات تصميم االس���تقصاء يف النموذج. فالنهج   - 16
التجميعي يعترب أن النموذج املهم يكون على مس���توى س���كاين ويكون مس���تقاًل مفاهيميًا عن تصميم 
العينة املستخدم يف احلصول على البيانات. ويف إطار هذا النهج ال تدرج يف النموذج متغريات التصميم 
إال عندما تكون مهمة ملوضوع التحليل. ولنفرض مثاًل أننا نرغب يف شرح املتغري الثنائي املستخدم أو 
غري املستخدم يف املتغري التفسريي لسنوات التعليم، بغض النظر عن املوقع اجلغرايف. فالعينة تقسم طبقيًا 
مثاًل حس���ب األقاليم اجلغرافية، اليت تتعلق هبا النماذج املختلفة. وهذا هو األمر حىت وإن اس���تخدمت 
املعاينة العش���وائية البسيطة. ونتيجة هلذا ميكن أن يدرج التقسيم الطبقي يف النموذج )انظر النهج املجزأ 
املفس���ر فيم���ا يلي(، حبيث يعك���س التباينات اإلقليمية يف العالقات بني متغ���ريات النموذج. ولو حدث 
على النقيض من ذلك أن ُنفذ التقسيم الطبقي بتخصيص العينات إىل طبقات، ببساطة ألسباب تشغيلية 
)الس���هولة أو التكلف���ة(، فاألرجح أال تكون ترجيحات العينة مهمة لنم���وذج املجتمع. ويكون إدراج 
ترجيح���ات املعاين���ة يف التحليل خاليًا بغري ذل���ك من التأثريات الطبقية، ويؤدي إىل بعض اخلس���ارة يف 
الكفاءة. ومع ذلك ي�بقى معرضًا لتفسري سهل لنموذج خال من تأثريات الطبقة، بينما يكون يف الوقت 

نفسه منيعًا من فشل النموذج إذا وجدت بالفعل بعض تأثريات طبقية جمملة.
أم�ا النهج املجزأ فيوس���ع منوذج املحلل لكي يش���مل متغريات االس���تقصاء املهمة إل�ى   - 17
جانب املتغريات املس���تخدمة يف تصميم االس���تقصاء واملتعلقة هبيكل املجتمع الذي يعكس���ه التصميم. 
وتدرج متغريات التصميم املتعلقة بالتقس���يم الطبقي والتقس���يم إىل جمموعات يف النموذج لكي تعكس 
اهليكل املرّكب للس���كان. وعلى س���بيل املثال، ففي املثال الس���ابق، ي�بقى النموذج جمموعة خمتلفة من 
املعام���الت )للقاطع وامليل معًا( لكل طبقة جغرافية. ولالس���تدالل يف النهج املجزأ يؤخذ تصميم العينة 
بالكام���ل يف احلس���بان، بافت���راض أن مجيع متغ���ريات التصميم تكون قد أدرج���ت على حنو صحيح يف 
النم���وذج. والع���دد الكبري من املعلم���ات اليت حتتاج إىل تقدير يف إطار هذا النهج قد يس���بب صعوبات 
ويقود إىل قلة الدقة يف التقديرات إذا قورنت باملعلمات للنماذج املجمعة األكثر ش���حًا. وال يناس���ب 

النهج املجزأ إال عندما يرى املحلل أن النموذج االفتراضي مهم ألغراضه.
و يعتمد النهج املالئم الذي ُيستخدم - النهج املجزأ أو النهج املجمع - على أهداف   - 18
املحلل. فالنهج املجمع أكثر مالءمة لدراسة العوامل اليت تؤثر يف املجتمع ككل وهو على هذا النحو قد 
يكون أكثر فائدة يف تقي�يم إجراءات السياسات الوطنية. أما النهج املجزأ فهو األنسب لدراسة التأثريات 



393مزيـد من الـُنهج املتقدمة لتحليل بيانـات االستقصاء

الصغ���رى وتأثريات عمليات اخت���اذ القرار على الصعيد املحلي ولقطاعات حمددة. ولالطالع على مزيد 
من األمثلة واملناقشة انظر سكينر وهولت ومسيث )1989( وشامربز وسكينر )2003(.

العالقات املمكنة بني النموذج وتصميم العينة:  - 2 
التصميمات اإلعالمية وغري اإلعالمية

م���ن املهم التمي�يز بني تصميم���ات العينة اإلعالمية وغري اإلعالمي���ة عند حتليل بيانات   - 19
االس���تقصاء املرّكب. فبعد وضع االفتراضات للنموذج جيب أن ينظر املحلل فيما إذا كانت احتماالت 
اختي���ار العينة، بعد تكي�يفها على أس���اس التباين���ات املصاحبة للنموذج، تتعلق بقيم متغري االس���تجابة. 
وتك���ون عملية املعاينة إعالمية إذا كان التوزيع الش���رطي املش���ترك للنموذج يف مش���اهدات العينة، يف 
ضوء قيم التباينات املصاحبة يف النموذج خيتلف عن توزيعها الش���رطي يف املجتمع. وعندما تكون هذه 
التوزيع���ات متطابقة، وعندها فقط يكون تصمي���م العينة غري إعالمي )أو ميكن جتاهله( ويف تلك احلالة 
ميكن اس���تخدام طرائق حتليل قياس���ية كما لو كانت املش���اهدات آتية من عينة عشوائية بسيطة. وحني 
يكون تصميم العينة إعالميًا ختتلف صحة النموذج بالنس���بة لبيانات العينة عن منوذج السكان. وجتاهل 
عملية املعاينة يف هذه احلالة ميكن أن ُينتج مقدرات. ويشوه التحليل مثلما حيدث حني تستبعد املتغريات 
م���ن النم���وذج يف أي حتليل تقليدي. ويالح���ظ أن اإلدراج الصحيح للمتغ���ريات املتعلقة بالتصميم يف 

النموذج يضمن أن يكون التصميم غري إعالمي.
وهناك مش���كلتان رئيسيتان يف إدراج مجيع املتغريات املتعلقة بالتصميم يف أي منوذج.   - 20
األوىل هي أي املتغريات على وجه الدقة هي اليت استخدمت يف التصميم واليت ميكن أال تكون معروفة، 
أو إذا عرفت قد ال تتوافر قيمها. بل إنه عند حتديد وقياس متغريات التصميم قد ال يعرف املحلل بدقة 
ش���كل العالقة )اخلطية أو اأُلس���ية مثاًل( بينها وبني املتغري املعين. وعلى س���بيل املثال فإذا كان التصميم 
مقّسمًا إىل طبقات يتعني مراجعة إمكانية أن تكون للعالقة االحندارية ميول وقاطعات خمتلفة للطبقات 

املختلفة.
واملشكلة الثانية هي أنه عندما تكون متغريات التصميم قد أدرجت بطريقة صحيحة يف   - 21
النموذج، قد ال تكون للتقديرات الناجتة إال قيمة ضئيلة بالنسبة للمحلل، إذ ال تكون للمتغريات املضافة 
قيمة موضوعية ذاتية )ُيرجع إىل مناقش���ة التحليل املجمع والتحليل املجزأ(. وهذا يعين أن تأثري تصميم 
العينة املرّكبة على التحليل ال ميكن معاجلته دائمًا مبجرد تعديل النموذج األساسي. وفيما يلي من شرح 
سوف نبحث يف كيفية تعديل النماذج التحليلية املعيارية ملراعاة التصميم املرّكب وكيفية إنشاء طرائق 

خاصة لتصميمات حمددة للتقدير والتحليل. 

مشاكل استخدام الربامج احلاسوبية املعيارية للتحليل من أجل  - 3 
حتليل العينات املرّكبة 

لقد أدى اس���تخدام الربامج احلاس���وبية املعيارية للتحليل اإلحصائي، ش���به العاملي، إىل   - 22
انتش���ار إساءة استخدام املمارسات اإلحصائية الس���ليمة على نطاق واسع. وهذه اإلساءة تتفاقم كثريًا 

عند حتليل بيانات استقصاءات العينة املرّكبة.
ولألس���ف فإن مزايا الربامج احلاسوبية اإلحصائية يف تيسري التحليل تأيت مع إمكانيات   - 23
إجراء التحليل دون أي فهم أساسي للمبادىء األساسية اليت ينطوي عليها. وقد أصبحت هذه مشكلة 
خط���رية يف األعم���ال الكمية، وخاصة يف العل���وم االجتماعية. وتترافق هذه املش���كلة مع كون الربامج 
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احلاسوبية املتوافرة األكثر شيوعًا تعاجل البيانات وكأمنا نتجت عن معاينة عشوائية بسيطة. وكما ذكرنا 
آنفًا فان هذا قد يؤدي إىل اس���تدالل متحيز بش���كل خطري عندما يكون التصميم إعالميًا. غري أنه مع 
احلرص الواجب ميكن تكي�يف الربامج احلاسوبية املعيارية كي تستطيع اإلملام بتأثريات التصميم املرّكب 
بش���كل تقري����ي أو مراعاهتا. وبوجه خ���اص فان اإلج���راء SURVEYREG يف الطبعات األخرية من 
الربنامج ®SAS )الطبعتان 8 و 9( يعرض حتليل االحندار الذي يراعي تصميم العينة بطرق مماثلة للطرق 

املبينة أدناه [انظر آن وواتس )2001(].
 Y Xi i i= + +α β ε وعلى سبيل املثال، فلنأخذ منوذج االحندار اخلطي املعرف باملعادلة:   - 24
ε. فالربامج احلاس���وبية املعيارية تقوم بش���كل عادي حبس���اب b املقدر العادي  σi i

ind
iX ∼ N  ( , )0 2 مع 

للمربع���ات الصغرى (OLS) ل� β أو مقدر املربعات الصغ���رى املعمم، bG حيث ترجح القيم والنواتج 
σ ال���ذي يفترض أن قيمها )أو قيمها النس���بية( معلومة )انظر املرف���ق(. وهذان مقدران غري  i

2 مبقل���وب 
متحيزين للمعلمة β، إذا كان النموذج صحيحًا، وإن كانت bG مقدرًا أكثر كفاءة يف حالة النموذج 
اخلط���ي. كذلك توفر الربامج املعيارية مق���درات لتباينات مقدر املربعات الصغرى العادية v(b) ومقدر 
املربعات الصغرى املعممة v(bG)، وكل منهما منوذج غري متحيز يف إطار النموذج املناس���ب )النموذج 

.)v(b) اخلطي يف حالة
ويف حاالت كثرية قد يثار الش���ك حول صالحية النموذج، حبيث أنه بداًل من تقدير   - 25
β، قد يكون من األكثر مالءمة تقدير مناظر املجتمع املحدود ل� β، الذي يش���ار إليه على أنه B )انظر 
 ،β ≈ B �مقدر املربعات الصغ���رى العادية( هي مقدر منوذج غ���ري متحيز ل( b ولئ���ن كان���ت .)املرف���ق
فذل���ك لي���س تصميمًا عامًا غ���ري متحيز. ومقدر ترجي���ح العينة )هورفيتز - تومس���ون(، bW مبنتجات 
ش���املة ومربع���ات مرجحة مبقلوب احتم���االت اإلدراج، ه���و تصميم ثابت ومنوذج غ���ري متحيز، يف 
الظروف املناس���بة. وعالوة على ذلك ميكن احلص���ول على bW من خيارات االحندار املرجح لكثري من 
الربام���ج العادية باس���تخدام قيم wi كمرجح���ات. وبديل ذلك ميكن احلصول عل���ى bW باالحندار غري 
1. غري أنه البد  π i Y، مع االس���تعاضة عن القاطع  Xi i i iπ π,   املرج���ح للمتغريات املحولة
م���ن التش���ديد على أنه مبوجب هذين البديلني ال تكون مصفوف���ة التباين - التباين املصاحب املبّلغة من 
معظم الربامج العادية صحيحة - وكالمها بصفة مقدرين خلطأ متوسط مربع التصميم، ومقدرين لتباين 

النموذج - إبان الظروف غري العادية.
واخلالصة أن اس���تخدام الربامج احلاس���وبية العادية اليت ال تراعي تصميم االس���تقصاء   - 26
املرّك���ب ينبغ���ي تالفيه إال إذا أمكن حتديد أن التصميم املرّكب ليس له تأثري خطري على التقدير. وميكن 
حتقيق ذلك غالبًا عن طريق االس���تخدام املناس���ب للربنامج احلاسويب القياس���ي. وانظر املثال الوارد يف 
الفرع جيم - 2. ويوصى باستخدام برامج حاسوبية تتعامل على وجه التحديد مع تصميمات العينات 

املرّكبة )انظر الفصل احلادي والعشرين(.

حتليل االحندار والنماذج اخلطية جيم - 

تأثري متغريات التصميم غري املوجودة بالنماذج،  - 1 
ومقدرات االحندار املرجحة

إن حتليل االحندار والنمذجة اخلطية تطبيقان شائعان كثريًا تطبق فيهما النماذج املعيارية   - 27
املعدة للعينات العش���وائية البس���يطة بصفة روتينية على البيانات من استقصاءات العينات املرّكبة. وكما 
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أوضحنا آنفًا فإن ذلك يغلب أن يقود إىل حتليالت واستنتاجات خاطئة. ومن املصادر الرئيسية للحماية 
من األخطاء حتديد متغريات تعني تصميم العينة أو تؤثر فيه، حبيث ميكن إدراجها يف النموذج. غري أنه 
كم���ا رأينا، حىت عندما يت���م حتديد املتغريات فإن إدراجها يف النموذج قد ال يكون مضمونًا من وجهة 
النظر املوضوعية. ويف هذا البند الفرعي سنبحث يف تأثريات عدم إدراج متغريات التصميم يف النموذج 
والتحقق من إمكانيات تعديل هذه املقدرات، على املقدرات التقليدية، حبيث يؤخذ التصميم املرّكب يف 
االعتبار. ولتيسري العرض نأخذ حالة املتغري التابع الواحد، Y )املبني يف هذا الفرع ألسباب تقنية بالرمز 
X1(، حيث النموذج املهم به متغري تفسريي واحد (X2)، وهناك متغري تصميم واحد (X3). فالنموذج 

املع���ين ه���و E (X1) = μ1 + β12 (X2 – μ2)، حيث β12 هي املعلم املعين وليس النموذج الكامل، الذي 
يشمل متغري التصميم، X3. وانظر املرفق لالطالع على املعادلة املستخدمة يف هذا البند الفرعي.

ويف الظ���روف العام���ة املحددة ل���دى ناثان وهول���ت )1980(، فإن مق���در املربعات   - 28
 X3 ميكن أن يكون متحيزًا )أو متحيزًا للنموذج( بشرط ، β12 12 12 2

2,   b s s= الصغرى العادية التوايل ل� 
وبشرط العينة، S ومتحيزًا بال شروط. وتدل تعبريات توقعات النموذج املشروط وتوقعاته غري املشروطة 
 X2 االرتباط بني ρ23 بصفة عامة متحيزة باملقاربة، مامل تكن b12 مشاركة النموذج والتصميم( على أن(
و X3 صفرًا أو إذا كان تباين العينة البس���يطة ل� X3 مقدرًا غري متحيز لتباينه الفعلي. وميكن أن نرى أن 
هذه احلالة الثانية تنطبق بالفعل بالتقارب على عدد كبري من تصميمات العينة (epsem) ذات االحتمالية 
املتساوية، ولكن نادرًا ما يكون ذلك لتصميمات االحتمالية غري املتساوية )مثل تصميمات العينة املقّسمة 

إىل طبقات غري تناسبية(.
ومن املمكن اس���تخدام مقدر مصحح غري متحيز بالتقارب قائم على مقدر االحتمال   - 29
β12 ، بداًل من مقدر التربيعات الصغ���رى العادية. وترد التعبريات عن  األقص���ى يف الظ���روف العادية، 
β12 يف كتي����ب ناثان وهولت )1980(. وجدي���ر باملالحظة أن املقدر العادي للتباين  تباين���ات b12 و 
v(b12) ،b12 قد ال يكون قري�بًا من عدم التحيز، حىت عندما تكون b12 مقدرًا ثابتًا للقيمة b12. وهذا 

ميكن أن حيدث عندما ال تكون εi مستقلة وموزعة بشكل متماثل بني املشاهدات يف العينة.
β12 على تصميم العينة، وإن كانت خواصهما تعتمد  وال يعتمد املقدر b12 وال املقدر   - 30
على تصميم العينة. وقد تفيد املعلومات عن تصميم العينة يف حتسني هذين املقدرين، إما عندما ال تتوافر 
S3 للتقدير( أو عندما 

2 معلومات عن قيم متغري التصميم X3 للمجتمع ككل ) حبيث ال ميكن اس���تخدام 
يرغ���ب املحلل���ون يف ضمان الصمود لالحنرافات عن النموذج. وميكن أن يتم هذا باس���تخدام مقدرات 
ترجيح العينة على أس���اس تقدير غورفيتز - تومس���ون لكل مكّون من مكّونات املقدرات غري املرجحة. 
 β12 وبوس���ع املرء أن يس���تبدل بع���زوم العينة غري املرجحة نصوصه���ا املرجحة يف التعب���ريات ل� b12 و 

. β12
∗ b12 و 

∗ للحصول على تعبريات مرجحة 
، جمهواًل  S3

2  ،X3 عندما يكون تباين املجتمع b12
∗ ويالحظ أنه ميكن اس���تخدام املقدر   - 31

β12 يف تلك احلالة. ويرى بوض���وح أن هذين املقدرين يف الظروف 
∗ ولك���ن ال ميكن اس���تخدام املقدر 

.B12 ،العامة مقدران متوافقان متامًا مع التصميم ملعلم املجتمع املحدود
وق���د أجرى ناثان وهولت )1980( املقارنات التجري�بية ألداء هذه املقدرات األربعة   - 32
ملجتم���ع مؤل���ف من N=3850 مزرع���ة، توافرت عنها بيانات عن أراضي املحاصيل (X1)، واملس���احة 
الكلية (X2) والقيمة الكلية لإلنتاج يف السنة السابقة (X3). وقّسمت املزارع إىل طبقات على أساس قيم 
X3 فأدى ذلك إىل ست طبقات من األحجام 563، 584، 854، 998، 696، 155. واستخدمت 

تصميمات العينات الست التالية باختيار عينات من احلجم n = 400 )انظر اجلدول عشرون - 1(:
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املعاينة العشوائية البسيطة؛ ) أ ( 
املعاينة العشوائية البسيطة املتناسبة املقّسمة إىل طبقات بالتناسب؛ )ب( 

املعاينة العشوائية البسيطة املقّسمة إىل طبقات ثابتة احلجم؛ )ج ( 
املعاينة العش���وائية البسيطة املقّس���مة إىل طبقات بتوزيع أعلى من التناسي إىل طبقات  ) د ( 

وقيم X3 )25، 30، 60، 80، 130، 75(؛
 ،20 ،20 ،80 ،100( U املعاينة العش���وائية البس���يطة املقّس���مة إىل طبقات بتوزيع ) ه� ( 

.)100 ،80

والنتائ���ج تبني التحيز b12 للتصميمات غري epsem )جيم ودال وهاء( بينما املقدرات   - 33
β12 على  األخ���رى تك���ون إما ثابتة التصمي���م وإما ثابتة النموذج )وإما كليهما(. كم���ا أهنا تبني ميزة 
املقدرات املرجحة جلميع التصميمات قيد الدراسة. ويصح هذا حىت وإن ظهر أن االفتراضات الكاملة 
 b12

∗ S3 جمهولة وإن كانت أقل كفاءة يظل الثابت 
2 للنموذج ال تصح بالنسبة للمجتمع. وعندما تكون 

مقدرًا معقواًل.
واخلالصة أنه عندما تكون البيانات مس���تندة إىل تصميمات احتماالت غري متس���اوية   - 34
يك���ون م���ن املفيد النظ���ر يف املقدرات باحتم���االت قصوى مرجحة وغري مرجحة، ب���داًل من مقدرات 
املربع���ات الصغ���رى العادية البس���يطة. وي�بدو أن املقدر غري املرجح هو األكث���ر كفاءة. و مع هذا ففي 
تطبيقات كثرية ال تكون لدى املحلل املعلومات الالزمة حلس���اب مقدرات االحتمال األقصى؛ وتصبح 
املقدرات األقل كفاءة ولكن املتس���اوقة املرجحة للعينة هي املالئمة. والواقع أهنا هي املستخدمة بشكل 

روتيين [انظر كورن وغروبارد )1999(].

اختبار تأثري التصميم على حتليل االحندار  - 2
يفضل الكثري من املحللني استخدام مقدرات بسيطة مرجحة أو غري مرجحة ملعامالت   - 35
االحندار، ميكن احلصول عليها من الربامج العادية ال من املقدرات املعّدلة املقترحة يف الفرع جيم - 1. 
ولقد رأينا أن املقدر البسيط للمربعات الصغرى العادية يكون متسقًا حني يكون التصميم غري إعالمي 
أو يكون تأثري التصميم ال يذكر، ولكن رأينا أن نظريه املرجح هو املفضل حني ال يكون األمر كذلك. 
ويقترح دوموش���يل ودونكان )1983( اختبارًا بس���يطًا على أساس برامج حاسوبية عادية، لتحديد ما 

اجلدول عشرون - 1
 التحيز ومربع متوسط مقدر التربيعات الصغرى العادية والتباينات يف املقدرات
غري املتحيزة ملجتمع من 850 3 مزرعة باستخدام تصميمات استقصاء خمتلفة

)E(b12)– β12MSE(b12)Vتصميم االستقصاء β12 )V( b12
∗ )V( β12

∗
)

0 - 0000197 - 0000226 - 0000197 - 0000214 - 000ألف
0 - 0000196 - 0000222 - 0000198 - 0000200 - 000ب�اء

0 - 0000196 - 0000222 - 0000160 - 0001102 - 031جيم
0 - 0000195 - 0000220 - 0000163 - 0000879 - 027دال
0 - 0000196 - 0000225 - 0000152 - 0001877 - 042هاء املصدر:  ناثان وهولت )1980(؛ اجلدول 1.
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إذا كان ينبغي استخدام ترجيحات حني تستند إىل بيانات من عينة غري مقّسمة إىل جمموعات. ولنأخذ 
حالة التباين الوحيد مع متغري واحد تفسريي. والتوسع إىل حالة التباين املتعدد عمل مباشر. وإذا تركنا 
∆. وي�ب�ني دوموش���يل ودونكان أن  ∆= ( ) =E  0 ∆ ف���إن اهلدف يك���ون اختبار الفرضي���ة:  = −b bw

 ،Yi = α + βXi + γZi + εi اليت تساوى صفرًا، يف إطار النموذج γ  �هو نفسه اختبار ل Δ = 0 االختبار
ε . وضرب املؤلفان مثاًل عدديًا حلالة تعدد التباين اليت تنطوي  σi i

ind
X ∼N  ( , )0 2 حيث Zi = wiXi و 

على جمموعة فرعية من البيانات من دراسة فريق لديناميات الدخل تابع ملركز حبوث االستقصاءات يف 
جامعة ميتش���يغن. واختريت عينة من 658 فردًا باحتماالت متفاوتة فأدت إىل ترجيحات تتراوح بني 
1 و 83. وقد مشل النموذج النهائي املستخدم يف شرح التحصيل التعليمي ثابتًا و 17 متغريًا تفسرييًا 
مث���ل احلالة التعليمية لألبوين والدخل والعمر واجلنس والعمل والتفاعالت. ونتج اجلدول التايل لتحليل 

:(ANOVA) التباين

اجلدول عشرون - 2
جدول حتليل التباين الذي يقارن االحندارات املرجحة وغري املرجحة

األمهيةFمتوسط املربعمجلة املربعاتdf املصدر

 >17730,643,017,350,0001االحندار
1843,32,517,350,494الترجيحات

6221542,22,5اخلطأ
6572315,9املجموع

وإذا أخذت املتغريات ال� 18 املقابلة ل� Zi )ال� 17 متغريًا تفس���رييًا والثابت، كل منها   - 36
مضروب يف wi( فإن قيمة F هي 0,97 ومس���توى أمهية ال يزيد عن 0,494 وهكذا يصبح االحندار 

غري املرجح مربرًا، حىت وإن كان قد ينطوي على بعض اخلسارة يف القوة.
وعموم���ًا ف���إن املحللني قد يتس���اوى انش���غاهلم بش���أن قب���ول الفرضي���ة الصفرية بأن   - 37
∆، حني تكون خاطئة، بقدر انشغاهلم إزاء رفضها حني تكون صحيحة. ونتيجة هلذا قد  ∆= ( ) =E  0

يقررون إجراء حتليل مرجح )بالربنامج احلاسويب املناسب( أو إعداد منوذج أقل شحًا حني يكون مستوى 
األمهية أكرب كثريًا من املعيار 0,5ويف املثال أعاله كان مس���توى األمهية قري�بًا جدًا من 0,5 مما يوحي 
بأن باإلمكان جتاهل الترجيحات. ويف نص سابق للنموذج كان مستوى األمهية مع ذلك ل� Zi هو0,56 
وعند هذه النقطة أضاف دوموشيل ودونكان بعض بنود التفاعل. وكانت النتائج النهائية هي املعروضة 

يف اجلدول.
ويفترض اختبار دوموش���يل  - دونكان املوصوف أعاله أن  مس���تقلة وموزعة بشكل   - 38
متطاب���ق. ويف الغال���ب تأتى بيانات االس���تقصاء بتصميمات عينة متعددة املراح���ل. وعندما تكون قيم   
للمش���اهدات من جمموعة العينة نفس���ها مترابطة أو عندما تكون للمشاهدات خطية غري معلومة بغض 
النظر عن التصميم يكون هذا االختبار غري صحيح. ومع هذا قد يرى املحلل أن اس���تخدام ترجيحات 
العينة يضيف تباينًا غري ضروري للتقديرات النامجة. ومن املمكن اس���تخدام اختبار فالد وفقًا للخطوط 
اليت اقترحها فوللر )1984(. ومن الناحية العملية فإن هذا ينطوي على استخدام برامج حاسوبية مثل 
SAS/SURVEYREG وقيد كل نقطة بيانات مرتني، مرة بترجيح عينة 1 ومرة بترجيح عينة مثبت 

على الترجيح الفعلي.
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ويقترح فيفرمان وسفريش���كوف )1999( جمموعة بديلة للترجيحات تستخدم حني   - 39
يك���ون النم���وذج اخلطي صحيحًا واألخطاء مس���تقلة وموزعة بالتس���اوي ولكن تصمي���م العينة يكون 
إعالميًا. واالختبار املوصوف أعاله ميكن اس���تخدامه لتقدير ترجيحاهتا بالنس���بة إىل ترجيحات العينة. 
ولالطالع على مزيد من املناقش���ة لدور ترجيحات املعاينة عند منذجة بيانات االستقصاء انظر فيفرمان 

)1993( وكورن وغروبارد )1999(.

النماذج املتعددة املستويات يف ظل تصميم عينة إعالمي  - 3
تزايد مؤخرًا اس���تخدام النماذج املتعددة املس���تويات لتحليل البيانات من املجتمعات   - 40
ذات اهلياكل اهلرمية املرّكبة. وعلى س���بيل املثال ففي معظم اس���تقصاءات األسر املعيشية يكون األفراد 
داخل األس���ر املعيش���ية هم وحدات البحث، ويكون هناك اهتمام بالعالقات بني األفراد والعالقات بني 
األس���ر املعيش���ية. وهناك هياكل هرمية مماثلة لالس���تقصاءات للتالميذ داخل املدارس واملوظفني داخل 

املؤسسات.
ومن الس���هل متديد النماذج اخلطية العادية ذات املستوى الواحد ملراعاة اهلرمية وذلك   - 41
باستخدام مناذج خمتلطة )عشوائية وذات تأثري ثابت( هبيكل خطأ يعكس التشكيل اهلرمي. وعلى سبيل 
املثال فما يعرف بنموذج القاطع العشوائي ميكن صياغته )بالنسبة للمتغري التفسريي الواحد( على النحو 

التايل:
y x x i N jij oi ij ij ij ij= + + = =β β ε ε σε; ( , ); ( , ..., ; ,  N         ∼ 0 1 12    ..., )Mi

حيث yij هي املتغري الناتج للوحدة ذات املس���توى األول j )ولتكن الفرد( داخل الوحدة من املس���توى 
الثاين i )ولتكن األسرة املعيشية( وتكون  متغريًا تفسرييًا معلومًا و  معلمة غري معلومة. فيكون القاطع   

هنا متغريًا عشوائيًا، ينمذج من جديد على النحو التايل 
β α γ σoi i i i i uz u u z i N= + + =; ( , ); ( , ..., )   N       ∼ 0 12

حيث zi متغري تفسريي لوحدة معلومة من املستوى الثاين، و a و y معلمتني جمهولتني.
ويف املعاين���ة العش���وائية البس���يطة ميكن حتلي���ل النماذج من هذا النوع باس���تخدامه يف   - 42
توس���عات نظرية النموذج اخلطي الوحيد املس���توى. ولألس���ف فاألش���كال املغلقة لتقديرات معلمات 
، يف النم���وذج أعاله( غ���ري متوافرة. بداًل من ذلك يس���تخدم إجراء  , , , ,α β γ σ σε

2 2
u النم���وذج )

تك���راري، هو املربع���ات الصغرى املعممة املك���ررة (IGLS). وهو ينتج تقدي���رات تتحول إىل حلول 
بأقص���ى االحتم���االت. ومن هنا فطرائق الش���كل املغل���ق لتكي�يف املربعات الصغ���رى املرجحة لتراعي 
تصميم العينة الميكن استخدامها يف هذه احلالة. وقد مت تطوير النص املرجح العينة من املربعات الصغرى 
املعممة املكررة الذي يرجح معادالت التقدير من املس���توي�ني األول والثاين بترجيحات مناس���بة استنادًا 
إىل احتماالت االختيار، للحصول على تقديرات متسقة للمعلمات ]انظر فيفرمان وآخرون )1998( 

لالطالع على التفاصيل[.
واقترح ففرمان ومورا وسيلفا )2001( يف الفترة األخرية هنجًا معتمدًا على النماذج   - 43
)مس���تندًا إىل النماذج بصفة خالصة( لتحليل متعدد املس���تويات يفس���ر املعاينة اإلعالمية. والفكرة من 
وراء النهج املقترح هي اس���تخالص النموذج اهلرمي املنطبق على بيانات العينة كدالة لنموذج املجتمع 
واحتماالت إدراج العينة من الترتي�ب األول، مث مالءمة منوذج العينة باستخدام تقنيات التقدير التقليدية. 
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وتصب���ح احتم���االت االختيار متغريات ناتج إضافية تنمذج ومن مث تع���زز أداء املقدرات. أما التفاصيل 
األخ���رى فتخ���رج عن نطاق هذا الفصل ولكن ميكن االطالع عليها يف كتاب فيفرمان ومورا وس���يلفا 
)2001(. وتشري جتربة حماكاة تتبعت بدقة تصميم دراسة لتقي�يم التعليم األساسي يف ريو دجيانريو لعام 

1996 إىل أن نتائج تطبيق الطريقة املقترحة تبشر بالنجاح.

حتليل البيانات الفئوية دال - 
تعديالت اختبارات مربع كاي الختبار  - 1 

جودة املواءمة واالستقالل
كان���ت املحاوالت األّولي���ة لتقدير تأثريات تصميم العينة املرّكب���ة على حتليل البيانات   - 44
الفئوي���ة )بيان���ات من قبيل أن تدخل كل نقطة يف عدد حمدود م���ن الفئات أو اخلاليا( تتعلق بتعديالت 
اختبارات مربع كاي اليت تستخدم عادة إما لتقدير جودة املطابقة بني توزيع متغري فئوي وحيد وتوزيع 
افتراضي وإما الختبار االس���تقاللية بني متغريين فئوي�ني. ولئن كانت عدة اختبارات ملربع كاي معّدلة 
قد اقترحت يف الكتابات للبيانات من املعاينة العشوائية البسيطة املقّسمة إىل طبقات متناسبة، فإن تأثري 
ذل���ك التصميم يكون عادة قلياًل جدًا يف التطبيق العملي. ومن مث ففي دراس���ة إلحصاءات مربع كاي 
املعّدلة يف مثان جمموعات من البيانات من عينات مقّس���مة إىل طبقات متناس���بة يف إس���رائيل، معروضة 
يف اجل���دول عش���رون - 3 ]من كيش وفران���كل )1974([ مل يتم احلصول على أي إحصاءات تكرار 
ختتلف بأكثر من 4 يف املائة عن اإلحصاءات اليت كان ميكن احلصول عليها يف إطار افتراضات املعاينة 

العشوائية البسيطة (SRS) واختلف معظمها بأقل من 1 يف املائة.

اجلدول عشرون - 3
نسب ثالث اختبارات مربع كاي تكرارية إىل اختبارات املعاينة العشوائية البسيط أ

جمموعة 
عدد الطبقاتالبيانات

 x الصفوف
حجم العينةاألعمدة

جتارب ناثان الثالثة
التكرار األخريالتكرار األول

X2χ1
2

GX2χ1
2

G

143x38451,0280,9921,0171,0041,0041,005
243x38211,0880,9631,0430,9991,0031,001
343x34911,7400,7071,4061,0111,0011,009
443x32 5281,0950,9591,0491,0031,0051,003
562x45001,0790,9671,0401,0041,0031,003
632x21201,0130,9671,0091,0080,9691,007
752x22691,0760,9891,0431,0111,0151,011
822x4811,3680,8891,1861,0291,0371,029

املصدر: معّدل من البيانات الواردة يف ناثان 
.)1972(

ج���داول الترجي���ح الثماني���ة اس���تنادًا  أ 
إىل العين���ة املقّس���مة إىل طبقات متناس���بة من 
إس���رائيل: األرق���ام 1 - 4 للفورات، رقم 5 
ألمناط السلوك، رقم 6 لبيانات املستشفيات، 
رق���م 7 ألدوي���ة الدواجن، رق���م 8 لتجارب 

التصورات.

ولئ���ن كان تأث���ري التصميم على حتليل البيانات الفئوية يف املعاينة العش���وائية البس���يطة   - 45
املقّس���مة إىل طبقات متناسبة صغريًا نسبيًا، فاألمر ليس كذلك غالبًا يف املعاينة املقّسمة إىل جمموعات، 
وه���و م���ا توضح يف ورقة جوهرية بقلم راو وس���كوت )1981(. فقد بني عن���د اختبار جودة املطابقة 
أن يف ظ���ل االفتراضي���ة الصفرية يكون إحصاء تربيع كاي العادي ل� X2 موزعة مبقاربة كجملة مرجحة 
X )أي مربعًا طبيعيًا(. والترجيحات هي قيم اجلذر الكامن  I

2 ل� k-1 من املتغريات العش���وائية املس���تقلة 
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ملصفوف���ة دال )انظ���ر املرفق(. وميكن النظ���ر إىل املصفوفة باعتبارها متديدًا طبيعيًا متع���دد التباين لتأثري 
التصميم لإلحصاءات الوحيدة التباين )انظر الفصلني الس���ادس والس���ابع(. وقي���م اجلذر الكامن فيها، 
λ 0 تسمى تأثريات التصميم املعممة وميكن أن ترى على أهنا تأثريات التصميم لتركي�بات خطية معينة 

2
i

pi )تساوي النسبة املقدرة للمجتمع يف الفئة i(. وميكن احلصول على 
 di ، ل� 

2 من تأثريات التصميم، 
Xc بتقس���يم إحصاءات X2. العادية على متوسط تقديرات هذه التأثريات 

2 إحصاء تربيع كاي املعّدل، 
λ. ويتطلب هذا التعديل معلومات فقط عن تأثريات تقديرات اخلاليا.  2 املعممة للتصميم ويرمز هلا ب� 
Xk−1 يف الفرضية الصفرية، فإن هلا القيمة نفسها املتوقعة باملقاربة 

2 ولئن كانت   ليس هلا توزيع باملقاربة 
Xc يتم اس���تخدامها جتري�بيًا الختبار جودة 

2 Xk−1 )أي k-1( ولك���ن بتباي���ن أك���رب. ويظهر أن القيمة 
2

. ويتضح هذا يف اجلدول عش���رون - 4  Xk−1
2 املطابق���ة مبقارنة قيمة هذه اإلحصائية بالقيمة احلرجة ل� 

]من راو وسكوت )1981([، الذي ي�ب�ني األحجام احلقيقية لالختبارات على أساس X2 وعلى أساس 
Xc على التوايل بالنس���بة لبنود البيانات الس���تة هذه من االس���تقصاء العام لألسر املعيشية سنة 1971 

2

باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش���مالية. فقد كان لالس���تقصاء تصميم ذو ثالث مراحل 
مقّسم إىل طبقات.

اجلدول عشرون - 4
Xc بالنسبة إىل

2  أحجام االختبارات املقّدرة باملقاربة على أساس X2 وعلى أساس 
 بنود خمتارة من االستقصاء العام لألسر املعيشية لسنة 1971 للمملكة املتحــــــدة

لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ واحلجم االمسى هو 0.05

kmλاملتغري
2

احلجم
(X2)

احلجم
) Xc

2 (
G1333,13,420,410,05: عمر املبىن

G2333,42,540,370,06: نوع امللكية
G3427,72,170,300,06: نوع اإلقامة
G41034,61,190,140,06: تعدد الغرف

G5626,61,140,100,06: الدخل األسبوعي اإلمجايل لألسرة املعيشية
G6334,61,260,100,05: عمر رب األسرة املعيشية

يتبني من النتائج أن استخدام إحصاء مربع كاي القياسي، X2 ميكن أن يكون مضلاًل متامًا، يف حني أن 
Xc يعمل كما ينبغي.

2 اإلحصاء املعّدل 
وتصح بعض النتائج املماثلة عند اختبار االستقاللية يف جدول الترجيح ذى االجتاهني.   - 46
فبالنس���بة ألي ج���دول ترجي���ح به r م���ن األعمدة و c من الصف���وف تكون الفرضي���ة الصفرية املعنية 
هي H0 : hij = pij – pi+ p+j =0 (i = 1, ..., r; j = 1, ..., c) حيث pij هي نس���بة املجتمع يف اخللية 
 X I

2 ال���� )i,j( و جمامي���ع هامش���ية. وإحصائية كاي تربيع العادية للبيانات من عينة عش���وائية بس���يطة، 
توزع باملقاربة كمربع كاي حيث b=(r-1)(c-1) مها درجات احلرية يف الفرضية الصفرية. وليس من 
 X I

2 الض���روري أن يك���ون هذا صحيحًا حني يكون تصميم العينة مرّكبًا. والواقع أن التوزيع باملقاربة 
X مماثلة للحالة اليت فيها اختبار جلودة املطابقة. I

2 هو قيمة مرجحة للمتغريات العشوائية b املستقلة 
وميكن إنشاء إحصاء فالد املعمم على أساس تقدير مصفوفة التقديرات للتباين والتباين   - 47
h ]انظر التفاصيل يف راو وس���كوت )1981([. ومن حس���ن احلظ أن  p p pij ij i j


  = − + + املصاحب، 
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، ي�بدو تقري�بًا  v hij
( ) hij والتباي���ن  التصوي����ب بالترتي����ب األول ال���ذي ال يتطلب إال تقدي���رات التباين 

مناسبًا. واإلحصائية املعّدلة تعرف كما يلي
X XI C I( )

2 2 2
= ⋅δ

. وحني ال تتواف���ر تقديرات تأثريات  hij δ هي املتوس���ط املرجح لتأثريات التصمي���م املقّدرة  ⋅2 حي���ث 
التصمي���م هذه، وه���و ما حيدث كثريًا يف التحلي���الت الثانوية للبيانات املنش���ورة، ميكن احلصول على 
λ، وهو املتوس���ط املرجح لتأثريات التصميم املقدرة لنس���ب  2 δ ب�  ⋅2 تعديالت بديلة باالس���تعاضة عن 
. وتتوق���ف كفاية هذه املقاربات بقدر كبري على التباين النس���ي لتأثريات التصميم. ويكون  d ij

2 اخللي���ة 
التصميم من الدرجة الثانية متوافرًا لالستخدام حني يكون التباين النسي كبريًا.

وت���رد النتائ���ج التجري�بية بالنس���بة إىل 15 جدواًل ترجيحيًا ثنائي االجتاه على أس���اس   - 48
البيانات من االس���تقصاء العام لألس���ر املعيش���ية للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف 
اجلدول عشرون - 5 ]من راو وسكوت )1981([. وهي تبني مرة أخرى أن: )أ( إحصاء تربيع كاي 
X على أس���اس  I C( )

2 X س���يئ األداء يف حاالت كثرية؛ )ب( واإلحصائية املصححة  I
2 غ���ري املصح���ح، 

λ تكون يف  2 δ حتقق احلجم االمسي بالضبط تقري�بًا؛ )3( اإلحصائية املصححة على أساس األخطاء  ⋅2
اجلانب املحافظ.

اجلدول عشرون - 5
 X I

2 2
λ ⋅ X وعلى أساس  I

2 2
δ ⋅  ، χ1

2  أحجام االختبارات املقّدرة باملقاربة على أساس 
 للتصنيف املرجعــي ملتغــريات خمـتارة من االســتقصاء العام لألســر املعــيشية لســـــنة 1971

للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ واحلجم االمسى هـــــو 0.05

r + cδتصنيف التقاطع ⋅
2

λ
2

حجم
) X I

2(
حجم

) X I
2 2
δ ⋅ (

حجم
) X I

2 2
λ ⋅ (

G1 X G22 X 21,993,180,160,050,01
G1 X G33 X 21,972,360,220,050,03
G1 X G43 X 21,241,980,090,050,01
G1 X G56 X 20,911,230,040,050,02
G1 X G63 X 20,971,750,050,050,01
G2 X G33 X 21,942,490,210,050,03
G2 X G43 X 21,411,860,120,050,02
G2 X G56 X 21,021,180,060,050,03
G2 X G63 X 21,131,610,080,050,02
G3 X G43 X 31,261,720,110,050,01
G3 X G56 X 30,931,140,030,050,02
G3 X G63 X 30,961,510,050,050,01
G4 X G56 X 30,941,050,050,050,03
G4 X G63 X 30,931,210,040,050,02
G5 X G63 X 60,850,940,030,050,04
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تعميمات النماذج اللوغاريتمية اخلطية  - 2
يعم����م راو وس����كوت )1984( النتائ����ج أع����اله املتعلقة باجل����داول ثنائي����ة االجتاه على   - 49
النماذج اللوغاريتمية اخلطية املس����تخدمة يف حتليل اجلداول املتعددة االجتاهات. وي�ب�ني الرمز π يف املعادلة 
 M1 2(. وتدلx2 ألي جدول T=4 وعلى سبيل املثال( ،πi لنسب خاليا املجتمع T املتجه π t

T =∑ 1
1

على النموذج اللوغاريتمي اخلطي املشّبع )الذي يشمل كل التفاعالت املمكنة(. وحنن نبحث يف فرضية 
 π هي مقدر االحتمال األقصى الكاذب π أن النم����وذج الفرع����ي املتداخل املخفض، M2 يكفي. فلتكن 
حتت M1. وهذا يعرف بأنه احلل لتقدير عينة معادالت احتمال تعداد السكان )تلك اليت كان من املمكن 
احلصول عليها على أس����اس بيانات الس����كان( وهو يستند إىل مقدر تس����اوق التصميم وإحصاء بريسون 
π وليس له يف العادة توزيع مربع كاي باملقاربة  π و  القياس����ي ل�كاي تربيع الختبار H0 على أس����اس 
مبوجب الفرضية الصفرية. وهذه احلالة متائل حالة اجلدول الثنائي االجتاه، بقدر ما أن توزيع إحصاء تربيع 
δ اليت  i

2 X للمتغريات العشوائية مع ترجيحات  I
2 كاي القياسي بريسون هو اجلملة املرجحة ل� u املستقلة 

هي قيم اجلذر الكامن ملصفوفة تأثريات التصميم املعممة )انظر املرفق لالطالع على التفاصيل(.
ويف س���بيل مراع���اة التصميم املرّكب نقت���رح اإلحصاءات املعّدل���ة لتربيع كاي وهي   - 50
⋅ λ هي 

δ هي متوس���ط قيم اجلذر الكامنة املقّدرة 2 ⋅2 . وهنا تكون  X d2 2
 ⋅ X و  2 2

λ ⋅ ، و  X 2 2
δ ⋅

d هي متوس���ط تأثريات تصمي���م اخللية املقدرة )انظر  ⋅
2 X و  p’ متوس���ط تأث���ريات التصميم املقّدرة ل� 

 H0 ال يعتمدان على الفرضية الصفرية d ⋅
2 ⋅ λ و 

املرف���ق لالطالع على التفاصيل(. وجدي���ر بالذكر أن 2
d ال تتطلب املعرفة إال بتأثريات تصميم اخللية كما  ⋅

2 δ تعتمد على هذه الفرضية. مث إن  ⋅2 يف حني أن 
⋅ λ عندما تكون M1 هي النموذج املشّبع.

هو احلال بالنسبة إىل 2
π، فإن راو وسكوت  π ول�  ويف احلالة املهمة اليت تسمح فيها النماذج حبلول صرحية ل�   - 51
δ مبعرفة تأثريات تصميم اخللية وتأثريات هوامشها. وعلى سبيل  ⋅2 )1984( ي�ب�ينان أن من املمكن حساب 

H ijk i j k0 :π π π π= ++ + + ++ املثال فإن فرضية االستقاللية التامة يف اجلدول ثالثى االجتاه IxJxK، فإن 
δ ميكن حساهبا صراحة كدالة لتقديرات  ⋅2 π هي اهلوامش ثالثية االجتاه، وقيمة  π πi j k++ + + ++ ، حيث 

تأثريات التصميم للهوامش ثالثية االجتاه وللتقديرات بتأثريات تصميم اخللية.
واألداء النس���ي هل���ذه اإلحص���اءات املعّدل���ة ولإلحصاء غ���ري املعّدل ت���رد يف اجلدول   - 52
عش���رون - 6 ]من راو وس���كوت )1984([ على أس���اس جدول 2 × 5 × 4 من اس���تقصاء كندا 
للصحة 1978 - 1979. واملتغريات هي اجلنس )I = 2( وتعاطي املخدرات (J = 5) والفئة العمرية 
1 (؛  2 3⊗ ⊗ )K = 4(. وكانت الفرضيات اليت اختربت هي: )أ( االس���تقاللي�ة التام�ة )يش���ار إليها ب� 
؛ )ج(  ( )3 12⊗ ) و  )2 13⊗ π( واملثلي���ة  π πijk i jk= ⇔ ⊗++ + 1 23 )ب( االس���تقاللية اجلزئي���ة )مثل 
 . ( )3 12⊗  ) و  )2 13⊗  π( وباملثل  π π πijk i k jk k= ⇔ ⊗+ + ++ 1 2 3 االس���تقاللية املش���روطة )مث���ل 
وكان التصميم مرّكبًا يتضمن التقسيم الطبقي واملعاينة متعددة املراحل. وعالوة على هذا فقد استخدم 

التقسيم الطبقي الالحق لتحسني التقديرات.
وتتعلق املقارنات مبستويات األمهية )SL( الفعلية إىل املستوى االمسي a=0.05. وتدل   - 53
النتائ���ج م���رة أخرى عل���ى ارتفاع قيم SL بش���كل غري مقبول بالنس���بة لإلحصاءات غ���ري املصححة. 
X ال���يت ال تعتم���د على الفرضي���ة هلا أداء مماث���ل متامًا لقيم  d2 2

 ⋅ X و  2 2
λ ⋅ واإلحص���اءات املعّدل���ة 

SL تت���راوح ب���ني 0,06 و 0,39 وهي قيم عالية للغاية. وللتعديل املس���تند إىل تأثريات تصميم اخللية 
X هل���ا أداء أكثر اس���تقرارًا مع قيم SL تتراوح ب���ني 0,095 و 0,16 وكلها فوق  2 2

δ ⋅ واهلوام���ش 
.δ i

2 املستوى االمسي، ولعل ذلك يرجع إىل معامل التغي�ري الكبري )CV( ل� 
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واخلالصة أن مناذج التصحيح متوافرة إلحصاءات اختبار تربيع كاي القياسي يف حتليل   - 54
البيان���ات الفئوية. وهذه التصوي�بات كثريًا ما تكون ضروري���ة للتحليالت الصحيحة، بالنظر إىل العينة 
املقّس���مة إىل جمموعات وميكن تطبيقها بس���هولة نسبية باس���تخدام تأثريات التصميم اهلامشية وتأثريات 
تصميم اخللية. وميكن االطالع على التفصيالت املتعلقة بالربامج احلاس���وبية املتاحة للتعامل مع تأثريات 

تصميم العينة املرّكبة على اختبارات تربيع كاي واالحندار السوقي يف الفصل احلادي والعشرين.

امللخص واالستنتاجات هاء - 
لقد شرحنا يف هذا الفصل طرائق تقدير تأثريات تصميمات العينات املرّكبة املستخدمة   - 55
بوج���ه عام على حتليل بيانات االس���تقصاء. واملقصود أساس���ًا هبذه املادة ه���و أن تكون عرضًا متهيديًا 
للقضاي���ا ال عرضًا وصفيًا. وعملية تقدير ومعامل���ة تأثريات تصميم العينة على التحليل ميكن أن تكون 
ش���اقة وليس���ت مطواعة لصياغة قواعد “كيفية أداء” ميكن تطبيقها بسهولة. لذا فإن املشاكل املختلفة 
ميك���ن أن تك���ون هلا طرائ���ق حل خمتلفة ممكنة. وهذه تعتمد بش���دة على من���وذج الفرضيات وصالحية 
االفتراضات املصاحبة هلا بش���أن ش���ىت جوانب تصميم العينة )مثل احتماالت االختيار غري املتس���اوية، 
والتقس���يم إىل جمموع���ات، وما إىل ذلك( وعلى نوع التحليل املتوخ���ى. وال مناص من املعرفة بالعالقة 
بني النموذج ومتغريات تصميم العينة. ولألس���ف فهذه املعلومات ال تتوافر دائمًا بس���هولة، مما يعين أن 

االفتراضات والتقري�بات قد يلزم استخدامها بداًل منها.
ومن اخلطوات األوىل واهلامة يف أي حتليل املواصفة الصحيحة للنماذج األساسية. وهذه   - 56
هي مس���ؤولية حملل املوضوع، وإن كان التعريف النهائي للنموذج ميكن أن يس���تند بل وينبغي أن يستند 
إىل تقني���ات إحصائية مالئمة. ومن املمكن إجراء التحليل االستكش���ايف األّويل الالزم لتحديد النموذج 

املناسب، باستخدام الرسوم البيانية املعيارية والطرائق الوصفية دون مراعاة لتأثريات تصميم العينة.
وبع���د أن يعد من���وذج العمل األوىل وحتدد له الفرضيات يصب���ح من الضروري تعي�ني   - 57
م���ا إذا كان التصمي���م ل���ه تأثري حمري على التحليل. وميكن أن يتم هذا، على س���بيل املثال باختبار يقارن 
التقديرات املرجحة وغري املرجحة ملعامالت االحندار اخلطية )انظر الفرع جيم - 2(. فإذا احتاج األمر 

اجلدول عشرون - 6
، X 2 2

δ ⋅  مستويات األمهية املقّدرة بالتقارب (SL) لـ X2 واإلحصاءات املصححة 
α = 0,05 4 ومستوى األمهية النسبية X 5 X 2 اجلدول : X d2 2

 ⋅ ، X 2 2
λ ⋅

الفرضية 

)ج()ب() أ (

1 2 3⊗ ⊗1 23⊗2 13⊗3 12⊗1 2 3⊗ 1 3 2⊗ 2 31⊗ 

SL (X2)0,720,330,760,720,430,300,78
SL ( X 2 2

δ ⋅ )0,160,110,140,130,095 0,110,12
SL ( X 2 2

λ ⋅ )0,340,056 0,390,320,098 0,060,39
SL ( X d2 2

 ⋅ )0,340,054 0,390,320,097 0,060,39
δ ⋅

22,091,402,252,091,631,392,31
C.V. (δ i )1,541,021,371,270,861,051,11



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

404

إىل إدراج التصمي���م املرّك���ب يف التحليل، يتعني على املرء حينئذ أن خيتار الطريقة املناس���بة ألداء ذلك. 
وهذا النهج املجزأ يضيف ببساطة تغريات تتعلق بتصميم العينة إىل النموذج.

ويف ح���االت كث���رية، مع ذلك، ال ميكن تعديل النموذج حبي���ث يعكس متامًا تأثريات   - 58
تصميم العينة بصورة مفيدة. وحني يكون األمر كذلك ويتعني استخدام النهج املجمع، ُتقترح منهجيتان 
أساس���يتان للتعامل مع التأث���ري املحتمل لتصميم العينة. إحدامها تنطوي عل���ى تعديل األدوات التحليلية 
التقليدية ملراعاة التصميم. وهذه أنس���ب طريقة للتعام���ل مع حتليل البيانات الفئوية، حيث ميكن تعديل 
إحصاءات تربيع كاي املعيارية على أس���اس تأثريات التصميم املعممة. والنهج الثاين هو إعداد أدوات 
حتليلية حمددة بش���كل مناس���ب خاصة للتصميم. وقد اقترحت مقدرات عينة مرجحة وإحصاءات فالد 
كب���رية العين���ة. ويلزم وجود مقدر موثوق للتباين املصاحب قبل اس���تخدام إحصاءات فالد. وهذا ليس 

متوافرًا دائمًا على الصعيد العملي.
وق���د أس���فر البحث طوياًل يف مش���اكل التعامل مع آث���ار تصميم العين���ة املرّكبة على   - 59
التحلي���ل، عن طرائق عملية، بعضها موصوف يف هذا الفصل. وجترى اآلن حبوث أخرى وقد أدرجت 
الكثري من الطرائق املوجودة يف برنامج حاسويب جديد موجود. ولألسف فبسبب تعقد املشكلة أصبح 
من غري املرجح أن تس���تنبط يف املستقبل القري�ب طريقة موحدة شاملة. فيجب تطبيق الطرائق والربامج 
احلاس���وبية املتاحة مع احلذر الش���ديد. فهذا التطبيق يتطلب املعرفة األساسية بالنظرية األساسية والفهم 

الدقيق واخلربة يف جمال إنشاء النماذج العملية.



405مزيـد من الـُنهج املتقدمة لتحليل بيانـات االستقصاء

مـرفــق
أمثلة من مناذج االحتفاظ بسجالت يومية وأسبوعية

مناذج االحندار )الفرعان باء - 2 وباء-3(

ε σi i
ind

X ∼N  ( , )0 2 Y مع  Xi i i= + +α β ε النموذج املعياري لالحندار اخلطي:   •
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تأثري استبعاد متغريات التصميم )الفرع جيم - 1(

النموذج املعين E(X1) = μ1 + β12 (X2 – μ2) حيث β12 هي الباراميتر املعين.  •

X3: E(X1) = μ1 + β12·3 (X2 – μ2) + β13·2 (X3 – μ3) ،النموذج الكامل مبتغري التصميم  •

الترميز:  •

 X1 �تدل على معامل االحندار الشرطي ل β13·2 الترميز العادي للتحليل املتعدد التباين، وعلى سبيل املثال  o
 X3 : X2 على
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b s
s12
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2
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مق���ّدر املربع���ات الصغ���رى العادي، b12 متحي���ز باملقاربة حىت وإن كان غري مش���روط إال إذا كان���ت ρ23 = 0 أو   •
Q = 1 أي ، E s( )3

2
3
2σ

املقّدر غري املتحيز باملقاربة املصحح )مقدر االحتمال األقصى MLE يف الظروف الطبيعية(:  •
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املرجح���ة:  املق���درات   •
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n
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 Nπj يف املعاينة العشوائية البس�يطة املقّسمة إىل طبقات، وهو التصميم الذي نفترضه هنا. وبالنسبة للتصميمات األكثر عمومية فإن
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∑
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E ، حيث EP تبني توقع التصميم )أي توقع على خيار  b E B np p( ) ( ) ( )12 12 12
1∗ ∗ −= = +β O النتيجة:   •

العينة املتكرر(.

حتليل البيانات الفئوية )الفرع دال(

اختبار جودة التطابق:  •

افت���راض توزيع مع���روف متعدد احلدود مع االحتم���االت p0 = (p0,1, …, p0,k–1) حيث k هي   o
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  N∼ pi هي تقديرات العينة ل� p0i( موزعة بالتقارب حسب املعادلة 
 )حيث 

P0 ه���ي مصفوفة تباين تقديرات العينة، مبوجب الفرضية  D و  P V0
-1

0= λ0 هي قيم اجل������ذر الكامن ل� 
2
i حيث 

.H0 هي مصفوفة التباينات احلقيقية هلا مبوجب V0 و SRS �الصفرية ل
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،Txu هي X2 و Txs ه���ي X1 و θ = (θ1, θ2) و X = (X1, X2) حي���ث H0: θ2=0 :الفرضي���ة املعني���ة  o 
.ux1 هي θ2 و sx1 هي θ1

π ه���ي مقّدر احتم���االت القصوى الكاذب ل� π حتت M1 أي حل املع���ادالت ذات االحتماالت الكاذبة:  لنف���رض   o
π هي املقدر  ρ ه���ي املق���در الثابت )للنموذج( ل���� π مبوجب تصميم االس���تقصاء. وباملثل لنف���رض  ’X حي���ث  X’π = p

.M2 حتت π �لالحتماالت القصوى الكاذبة ل

:H0 إحصائية بريسون لتربيع كاي املعيارية الختبار  o

X n
t

t t

t

2
2

= −∑ ( )π π

π

 







:X2 �التوزيع باملقاربة ل  o

δ هي قيم اجلذر الكامن ملصفوفة تأثريات التصميم املعممة. i
2 X حيث  X Z Zi i

i

u

i
2 2 2 2

1

0 1: ; ( . )δ
=
∑    N

ind.
∼

X حيث: d2 2
 ⋅ X و  2 2

λ ⋅  ، X 2 2
δ ⋅ إحصائيات تربيع كاي املعّدلة:   o

δ δ ⋅ = ∑2 21
u ii δ هي تقدير متوسط قيم اجلذر الكامنة  i

2  •

X’p λ هي تقدير متوسط تأثريات التصميم  ⋅
2  •

.t هي تأثريات التصميم املقدرة للخلية d n
v p

t
t

t t



 

 

2

1
=

−
( )

( )π π d حيث 
T

d tt
 ⋅ = ∑2 21  •

H ijk i j k0 :π π π π= ++ + + ++ مثـــال: من أجل فرضية االستقاللية الكاملة ف���ي ج��دول I x J x K ث���الثي االجتاه،   o
δ باملعادلة: i

2 π هي اهلامشيات ثالثية االجتاه وحنصل على قيمة  π πi j k++ + + ++ حيث 

δ
π π π π



  





⋅
++ + + ++ ++

=
− − − −∑ ∑ ∑ ∑ ∑2

2 2
1 1

i j k i j k ijk i i i j
d d r( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( ) ( )1 1

2

2 2
− − −

− − − +

+ + ++∑π π



j j k k kd c d l

IJK I J K

d هي تقدير تأثري تصميم  ijk
2 d هي تقديرات تأثريات التصميم اهلامشيات ثالثية االجتاه و  lk

2
( ) d و  cj

2
( ) d و  ri

2
( ) حيث 

اخللية.



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

408

املراجع
An, A., and D. Watts (2001). New SAS Procedures for Analysis of Sample Survey Data.  SAS Users 

Group International (SUGI) paper, No. 23. Cary, North Carolina, SAS Institute, Inc.  Available 
from http://www2.sas.com/proceedings/sugi23/stats/p247.pdf 

(accessed 2 July 2004).
Berthoud, R., and J. Gershuny, eds. (2000).  Seven Years in the Lives of British Families: Evidence 

on the Dynamics of Social Change from the British Household Panel Survey.  Bristol, United 
Kingdom: The Policy Press.

Brewer, K.R.W.,  and R.W. Mellor  (1973).   The  effect  of  sample  structure  on  analytical  surveys.  
Australian Journal of Statistics, vol. 15, pp. 145-152. 

Chambers, R. L., and C.J. Skinner, eds. (2003).   Analysis of Survey Data.   New York: Wiley and 
Sons, Inc.

Cochran, W.G. (1977).  Sampling Techniques, 3rd ed. New York: Wiley and Sons, Inc.
DuMouchel, W.H., and G.J. Duncan (1983).   Using sample survey weights in multiple regression 

analyses of stratified samples.  Journal of the American Statistical Association, vol. 78, pp. 
535-543.

Duncan,  G.  J.,  and  G.  Kalton  (1987).    Issues  of  design  and  analysis  of  surveys  across  time.  
International Statistical Review, vol. 55, pp. 97-l17.

Feder, M., G. Nathan and D. Pfeffermann (2000).   Time series multi-level modelling of complex 
survey longitudinal data with time varying random effects.  Survey Methodology, vol. 26, pp. 
53-65.

Fuller,  W.A.  (1984).  Least  squares  and  related  analyses  for  complex  survey  designs.    Survey 
Methodology, vol. 10, pp. 97-118. 

Hansen,  M.H.,  W.G.  Madow  and  B.J.  Tepping  (1983).   An  evaluation  of  model-dependent  and 
probability-sampling  inferences  in  sample  surveys.    Journal of the American Statistical 
Association, vol. 78, pp. 776-793.

Kish, L., and M. Frankel (1974).  Inference from complex samples.  Journal of the Royal Statistical 
Society B, vol. 36, pp. 1-37.

Korn, E.L., and B.I. Graubard (1999).  Analysis of Health Surveys.  New York and Chichester, United 
Kingdom: Wiley and Sons, Inc. 

Manski, C. F., and S.R. Lerman (1977).  The estimation of choice probabilities from choice based 
samples.  Econometrica, vol. 45, pp. 1977-1988.

Nathan, G. (1972).  On the asymptotic power of tests of independence in contingency tables from 
stratified samples.  Journal of the American Statistical Association, vol. 67, pp. 917 - 920.

__________, and D. Holt (1980).  The effect of survey design on regression analysis.  Journal of the 
Royal Statistical Society B, vol. 43, pp. 377-386. 

__________, and T.M.F. Smith (1989).  The effect of selection on regression analysis.  In Analysis of 
Complex Surveys, C.J. Skinner, D. Holt and T.M.F. Smith, eds. Chichester, United Kingdom: 
Wiley and Sons, Inc., pp. 227-250.

Pfeffermann, D. (1993).  The role of sampling weights when modeling survey data.  International 
Statistical Review, vol. 61, pp. 317-337.

__________, and Sverchkov, M. (1999).  Parametric and semi-parametric estimation of regression 
models fitted to survey data.  Sankhya, Series B, vol. 61, pt. 1, pp. 166-186.

Pfeffermann, D., F. Moura and N.S. Silva (2001).  Multi-level modelling under informative probability 
sampling.  Invited paper for the 53rd Session of the International Statistical Institute, Seoul. 

Pfeffermann, D.,  and  others  (1998).   Weighting  for  unequal  selection  probabilities  in multi-level 
models.  Journal of the Royal Statistical Society B, vol. 60, pp. 23-40.

Rao, J.N.K., and A.J. Scott (1981).  The analysis of categorical data from complex sample surveys: 
hi-squared  tests  for  of  fit  and  independence  in  two-way  tables.    Journal of the American 
Statistical Association, vol. 76, pp. 221-230.



409مزيـد من الـُنهج املتقدمة لتحليل بيانـات االستقصاء

__________ (1984).  On Chi-squared tests for multi-way contingency tables with cell proportions 
estimated from survey data.  Annals of Statistics, vol.12, pp. 46-60.

Särndal, C-E., B. Swensson and J. Wretman (1992).  Model Assisted Survey Sampling.  New York: 
Springer-Verlag.

Scott, A.J., and C.J. Wild (1986).  Fitting logistic models under case control or choice-based sampling. 
Journal of the Royal Statistical Society B, vol. 48, pp. 170-182.

Skinner, C.J., D. Holt and T.M.F. Smith, eds.  (1989).   Analysis of Complex Surveys.   Chichester, 
United Kingdom: Wiley and Sons, Inc.

Valliant, R., A.H. Dorfman and R.M. Royall (2000).  Finite Population Sampling and Inference: A 
Prediction Approach.  Chichester, United Kingdom, and New York: Wiley and Sons, Inc. 





411

الفصل احلادي والعشرون
تقدير أخطاء املعاينة لبيانات االستقصاء*

دونا بروغان
 جامعة اميوري

 أتالنتا، جورجيا
الواليات املتحدة األمريكية

نبـذة خمتـصرة
تبتعد تصميمات استقصاءات العينة املرّكبة عن املعاينة العشوائية البسيطة، مبا يف ذلك جوانب من قبيل 
معاينة االحتماالت غري املتس���اوية، واملعاينة املتع���ددة املراحل والطبقية. والتحليالت املرجحة ضرورية 
للتقديرات غري املتحيزة )أو القري�بة من عدم التحيز( ملعلمات املجتمع. ويعتمد تقدير التباين للمقدرات 
عل���ى خصائ���ص خطة املعاينة، ويتطلب طرائق تقري�بية، هي عمومًا سلس���لة تيل���ور للضبط اخلطي أو 

تقنيات التكرار.
وال ميكن عمومًا اس���تخدام الربامج احلاسوبية اإلحصائية املعيارية يف حتليل بيانات استقصاء العينة ألهنا 
تفترض منطيًا معاينة عش���وائية بس���يطة للعناصر. وتنتج هذه الربامج تقدي���رات نقاط متحيزة ملعلمات 
املجتم���ع )يف أي حتلي���ل غري مرجح( و/أو خب���س تقدير األخطاء املعيارية للتقديرات النقطية. ويس���فر 
استخدام متغري ترجيح املعاينة بالربامج احلاسوبية املعيارية عن تقديرات نقطية مناسبة ملعلمات املجتمع. 
وم���ع ذل���ك تظل أخطاء املعايرة املق���ّدرة، عادة غري صحيحة ألن إجراء تقدي���ر التباين ال يراعي منطيًا 

جمموعات و/أو طبقات خطة املعاينة.
ويقّدم هذا الفصل عرضًا جمماًل لثمانية برامج حاسوبية هلا القدرة على حتليل بيانات االستقصاء بالعينة، 
مبا يف ذلك التكاليف التقري�بية وطرائق تقدير التباين وخيارات التحليل والوصالت البينية للمس���تخدم 
واملزاي���ا والعي���وب. وأربع���ة من هذه الربام���ج جمانية ومن مث فهي هت���م البلدان النامي���ة ذات امليزانيات 

املحدودة حليازة الربامج احلاسوبية. 
وهناك جمموعة بيانات استقصاء للعينات املرّكبة من بوروندي توضح أن التحليالت غري الصحيحة يتم 
احلصول عليها من برامج حاسوبية إحصائية قياسية. وتدل التحليالت الوصفية املشروحة مع استقصاء 
 SUDAAN و SAS و STATA بوروندي خلمسة برامج مت استعراضها من بني الربامج الثمانية )وهي
و WesVar و Epi-Info( على كيفية اس���تخدام هذه الربامج. وأخريًا فإن النتائج العددية من الربامج 
احلاس���وبية اخلمسة متت مقارنتها بالنسبة لألهداف التحليلية املش���تركة، ببيانات استقصاء بوروندي. 
والربامج اخلمس���ة مجيعها تعطي نتائج تقدير تباين متكافئة س���واء استخدمت فيها سلسلة تيلور لضبط 

.(BRR) اخلطية أو التكرار املعادل املرجح

يش���مل هذا الفصل مرفقًا )باإلنكليزية   *
فق���ط( يتضم���ن تطبيق���ات توضيحية 
اس���تقصاء  م���ن  للبيان���ات  ومقارن���ة 
بوروندى للتحصني باس���تخدام مخسة 
برامج إحصائية حاسوبية. واملحتويات 
متاحة على ق���رص مدمج للقراءة فقط 
وتشمل رموز الربامج ونواجتها بالنسبة 
لكل برنامج حاسويب، وميكن حتميلها 
مباش���رة من موقع الش���عبة اإلحصائية 
باألم���م املتحدة على ش���بكة اإلنترنت 
http://unstats.un.org/unsd/(

احلص���ول  ميك���ن  أو   )hhsurveys/
على الق���رص املدمج بذاك���رة القراءة 
فق���ط من الش���عبة وعنواهنا اإللكتروين 

.(statistics@un.org)

يش���مل هذا الفصل مرفقًا )باإلنكليزية   *
فق���ط( يتضم���ن تطبيق���ات توضيحية 
اس���تقصاء  م���ن  للبيان���ات  ومقارن���ة 
بوروندى للتحصني باس���تخدام مخسة 
برامج إحصائية حاسوبية. واملحتويات 
متاحة على ق���رص مدمج للقراءة فقط 
وتشمل رموز الربامج ونواجتها بالنسبة 
لكل برنامج حاسويب، وميكن حتميلها 
مباش���رة من موقع الش���عبة اإلحصائية 
باألم���م املتحدة على ش���بكة اإلنترنت 
http://unstats.un.org/unsd/(

احلص���ول  ميك���ن  أو   )hhsurveys/
على الق���رص املدمج بذاك���رة القراءة 
فق���ط من الش���عبة وعنواهنا اإللكتروين 

.(statistics@un.org)
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املصطلحات الرئيســـية: سلس���لة تيلور لضبط اخلطية، وطرائق التك���رار، واملجموعات املطلقة، 
وتقدير التباين، واستقصاءات العينة املرّكبة، والربامج احلاسوبية.

تصميمات عينات االستقصاء ألف - 
كما أوضحنا يف عدد من الفصول يف هذا املنشور فإن تصميمات العينة الستقصاءات   - 1
األس���ر املعيش���ية تصميمات معّقدة تش���تمل منطيًا على معاينة متعددة املراحل مقّس���مة الطبقات. ومن 
عواقب استخدام تصميم العينة املرّكبة أنه ال ميكن تطبيق طرائق إحصائية قياسية وبرامج حاسوبية على 
عالهتا لتحليل بيانات استقصاءات األسر املعيشية. وبوجه خاص فإن وحدات االستجابة يف أي استقصاء 
ختص���ص هلا ترجيحات تع���وض احتماالت االختيار غري املتس���اوية، وعدم اس���تجابة الوحدات وعدم 
التغطية وهذا ميكن اس���تخدامه إلجراء توزيعات اس���تقصاء مرجحة ملتغريات خمتلفة تتوافق والتوزيعات 
املعروفة لتلك املتغريات. ويتعني اس���تخدام هذه الترجيحات يف حتليل االس���تقصاءات. كذلك فحساب 
أخطاء املعاينة لتقديرات االس���تقصاء يتعني أن يراعي أن عينة االستقصاء قد اختريت باستخدام تصميم 
عينة مرّكبة. وحلسن احلظ فهناك اآلن عدد من الربامج احلاسوبية املتخصصة لتحليل االستقصاء حتسب 
أخطاء املعاينة بصورة صحيحة لتقديرات االستقصاء املرجحة من تصميمات العينة املرّكبة. ويقّدم هذا 

الفصل وصفًا واستعراضًا لبعض هذه الربامج.
ويف سبيل االستعداد ملناقشة الربامج احلاسوبية اخلاصة بتحليل االستقصاءات، يستعرض   - 2
الفرع���ان التالي���ان قضية التحليالت املرجحة وطرائق تقدير التباين مع تصميمات العينة املرّكبة. وتقارن 
الفروع التالية مثانية برامج حاس���وبية لتقدير التباين يف التقديرات مش���تقة من بيانات اس���تقصاء العينة 
املرّكب���ة وتوضح اس���تخدام مخس���ة منها ببيانات اس���تقصاء للعينة يف بورون���دي. وخيتتم الفصل ببعض 
االس���تنتاجات والتوصيات. ويتضم���ن املرفق الوارد يف أقراص مدجمة بذاك���رة للقراءة فقط متصلة هبذا 

املنشور حتليالت مشروحة للبيانات لثالثة حتليالت أجريت خبمسة برامج حاسوبية خمتارة.

قضايا حتليل البيانات لبيانات استقصاءات العينات املرّكبة بـاء - 
التحليالت املرجحة  - 1

يف كثري من اس���تقصاءات األس���ر املعيشية ختتار وحدات التحليل - من األسر املعيشية   - 3
أو األف���راد - باحتم���االت غري متس���اوية، ويلزم وج���ود ترجيحات لتعويض احتم���االت االختيار غري 
املتساوية هذه يف التحليالت. وعالوة على هذا فحىت عندما ُتختار الوحدات باحتماالت متساوية تلزم 
الترجيحات يف الغالب لتعويض عدم اس���تجابة الوحدات وكذلك لتوضيح املعامل، مثل ما بعد الطبقية 
)انظر الفصل التاسع عشر(. فينبغي استخدام هذه الترجيحات يف التحليالت لتقدير معلمات املجتمع. 
فقد تكون التقديرات غري املرجحة )غري املوصى هبا( س���يئة التحيز ملعلمات املجتمع، رهنًا باالس���تقصاء 
 R بالنسبة لعنصر عينة ُمستجي�ب معني WTVAR �املحدد. فقيمة متغري ترجيح العينة الذي يشار إليه ب
يف جمموعة البيانات ميكن تفس���ريها بأهنا عدد العناصر يف املجتمع املمثل بذلك العنصر R. ومجلة قيمة 

WTVAR يف مجيع العناصر يف جمموعة البيانات هي اليت تقدر عدد العناصر يف املجتمع.

وأحيانًا “يّطبع” متغري ترجيح املعاينة WTVAR بضربه يف )عدد العناصر(/)مجلة قيمة   - 4
متغ���ري الترجي���ح WTVAR يف كل العناصر(. فجملة قيمة “متغري الترجيح املّطبع” يف كل العناصر هي 
حج���م العين���ة لتحليل )عدد العناصر( وال يهم ما إذا كان متغري ترجي���ح العينة أو متغري الترجيح املّطبع 
مستخدمًا للحصول على تقدير نقطي ل� “متوسط” معلمات املجتمع مثل املتوسط أو النسبة: فكالمها 
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ينتجان حسابات واحدة. ومع ذلك ال ميكن استخدام متغري الترجيح املّطبع يف التقدير املباشر ملجاميع 
معلمات السكان، وعلى سبيل املثال العدد اإلمجايل لألطفال سيئي التغذية يف املجتمع.

عرض جممل لتقدير التباين  - 2
إن تقدي���ر التباي���ن أمر مه���م ألنه ي�ب�ني دقة املق���درات، مما يفض���ي إىل فترات ثقة يف   - 5
معلمات املجتمع واختبار فرضياهتا. والبد من أن يسّلم تقدير تباين املقدرات املبين على أساس بيانات 
استقصاء العينة املرّكبة بالعوامل التالية: )أ( معظم املقدرات تكون غري خطية )نسبة من املقدرات اخلطية 
هي الش���ائعة(؛ )ب( املقدرات تكون مرجحة؛ )ج( تكون خطة املعاينة قد استخدمت عمومًا تقسيمًا 
للطبقات قبل معاينة املرحلة األوىل )ورمبا أيضًا مراحل املعاينة الالحقة(؛ )د( العناصر يف العينة ال تكون 
عمومًا مس���تقلة إحصائيًا بس���بب معاين���ة املجموعات املتعددة املراحل. ويف معظ���م احلاالت تقري�بًا ال 
يك���ون من املمكن احلصول على تعبري جربي مغلق الش���كل للتباين املق���ّدر. ومن مث تتضمن الكتابات 
البحثية عن تقدير التباينات يف بيانات استقصاء العينات املرّكبة عدة طرائق تقري�بية خيتار من بينها حمللو 

بيانات استقصاءات العينة.
وأعم هنجني أكثر ش���يوعًا لالس���تخدام يف تقري�ب التباينات املقّدرة مها سلس���لة تيلور   - 6
لضب���ط اخلطية (TSL) )والتر، 1985؛ ش���اه، 1998( وتقنيات التكرار )والتر، 1985؛ وروس���ت 
وراو، 1996(. وهذان النهجان يرد تفصيلهما بشكل أكمل يف الفرع جيم. ومعظم الربامج احلاسوبية 
اليت حتلل بيانات اس���تقصاء العينة ال تنفذ إال واحدة من هاتني الطريقتني. وبالنس���بة للمقدرات اليت هي 
داالت سلسة لبيانات العينة )وعلى سبيل املثال املجاميع واملتوسطات والنسب والفروق بني املتوسطات 
والنس���ب، إخل( ف���إن الطريقت���ني تعطيان تقديرات مقارن���ة للتباين وواضح أن أي���ًا منهما ليس مفضاًل. 
وبالنس���بة للمقدرات اليت ليس���ت داالت سلس���ة لبيانات العينة )مثل الوس���يطات( فهناك إجراء تكرار 
مع���ني، هو التكرار املعاد املتوازن الذي ي�بدو أنه املفضل على سلس���لة تيل���ور لضبط اخلطية، واملطواة، 
وه���ي طريق���ة تكرارية أخرى )ك���ورن وغروبار، 1999(. وهناك كتابات كث���رية عن مقارنة تقنيات 
تقدير التباين، مبا يف ذلك حاالت حمددة يفضل فيها استخدام إحدى الطرق على األخرى [وعلى سبيل 

املثال، انظر كورن وغروبار، )1999( ومراجعهما الكثرية، وكذلك كيش وفرانكل )1974(].

(FPC) عامل )عوامل( تصحيح املجتمع املحدود  - 3 
للمعاينة بال استبدال

 n إننا من أجل البس���اطة، نبحث أساس���ًا يف تقدير متوس���ط املجتمع من عينة باحلجم  - 7
خمت���ارة باحتماالت متس���اوية من جمتم���ع باحلجم N ونقارن تصميمني للعين���ات. ففي أحد التصميمني 
ُتختار العناصر مبعاينة عش���وائية بس���يطة، أي أهنا ختتار بال اس���تبدال. ويف التصميم اآلخر ُتختار مبعاينة 
غري مقيدة، أي باس���تبدال )يش���ار إليها أيضًا باملعاينة العشوائية البس���يطة باستبدال(. والفرق يف التباين 
بالنس���بة ملتوس���طات العينة هبذي���ن التصميمني هو أن تصحيح املجتمع املح���دود (fpc) وارد يف التباين 
 fpc باملعاينة العشوائية البسيطة ولكن ليس يف تلك العينة غري املقيدة )انظر الفصل السادس(. واملصطلح
ه���و ( f – 1) حي���ث f = n/N هي جزء للمعاينة. والتصحي���ح fpc حمدد من أعلى ب� 1.0 وهو يعكس 
ختفيض التباين الناش���ئ عن املعاينة دون اس���تبدال. فإذا كان اجلزء f من املعاينة صغريًا، فإن التصحيح 
fpc يقت���رب من 1.0 ويكون له أدىن تأثري عل���ى التباين. فيمكن عندها بأمان إغفاله يف تقدير التباين. 
وبعبارة أخرى ميكن أن تعامل العينة دون استبدال وكأهنا قد أدخلت يف العينة باستبدال. وج�زء العينة 
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٤١٤

 f صغـــري ميكـــن أن يعتـــرب عمومًا أنه يصـــل إىل ٥ أو ١٠ يف املائة. ومن ناحية أخـــرى، فإذا كان اجلزء
كبـــريًا يتجاهـــل املصطلح fpc عند اختيار العينة بال اســـتبدال فإن ذلك يؤدي لفرط تقدير التباين. ويف 
 fpc أي تصميم عينة عشوائية مقّسمة إىل طبقات بأجزاء معاينة خمتلفة يف طبقات خمتلفة، فإن املصطلح

قد يكون صغريًا مبا يكفي لتجاهله يف بعض الطبقات ولكن ليس يف غريها.
ومعظم اســـتقصاءات األســـر املعيشـــية تســـتند إىل تصميمات عينة مرّكبة ُتطبق على   - ٨
جمتمعات كبرية جدًا. ووحدات املعاينة األّولية ختتار عمومًا باستخدام االحتماالت املتناسبة مع احلجم 
(PPS) دون اســـتبدال املعاينة، مما جيعل مفهوم ”جزء املعاينة“ أكثر تعقيدًا. ومع ذلك فعدد وحدات 
املعاينة األّولية يكون غالبًا كبريًا وجزء معاينة وحدات املعاينة األّولية يف كل طبقة يكون صغريًا نسبيًا، 
مما يعطي قيمة قريـبة من ١,٠ لكل تصحيحات املرحلة األوىل. ومن هنا فإن التقريـب الشائع يف حتليل 
بيانات استقصاء العينة املرّكبة هو الذي تكون فيه وحدات املعاينة األّولية قد أدخلت يف العينة باستبدال 
يف كل طبقة. فإذا أجري هذا التقريـب يف وجود بعض طبقات بأجزاء كبرية من معاينة املرحلة األوىل، 
يكـــون التبايـــن قد أفرط يف تقديره إىل حد ما. وهذا االفـــراط يف التقدير يكون مقبوًال غالبًا بالنظر إىل 
تعقد تقدير التباين دون تقريـب. ويالحظ أنه إذا أجريت املعاينة باستبدال يف املرحلة األوىل من املعاينة 

يف أي طبقة، فاألمر ال ينطوي على أي تقريـب لتلك الطبقة.

الطبقات الكاذبة ووحدات املعاينة األّولية الكاذبة  - ٤
ألغــــراض تقديــــر التباين حيدث أحيانًا أن تكون الطبقــــات ووحدات املعاينة األّولية غري   - ٩
حمددة كما اســــتخدمت بالفعل يف خطة املعاينة. فيجوز إجراء تعديالت يف تعاريف الطبقات ووحدات 
املعاينة األّولية لتقدير التباين، حبيث جنعل خطة املعاينة املستخدمة بالفعل تناسب أحد خيارات خطة املعاينة 
املتوافرة يف برنامج حاســــويب. وعندما جترى هذه التعديالت تســــمى متغريات الطبقات ووحدات املعاينة 

األّولية املعرفة حديثًا لتقدير التباين، يف بعض األحيان، طبقات كاذبة ووحدات معاينة أّولية كاذبة.
ومن األمثلة الشائعة ما ينشأ عندما ُتعرف أعداد كبرية جدًا من الطبقات قبل املرحلة   - ١٠
األوىل من املعاينة، وال ختتار إال وحدة معاينة أّولية واحدة (تدخل يف العينة) يف كل طبقة. ويســـتحيل 
تقديـــر التبايـــن بوحدة معاينة أّولية واحدة لكل طبقة، إذ ال ميكـــن تقدير تغريية وحدات املعاينة األّولية 
داخـــل الطبقـــة. ويف هذه احلالة تنهار طبقتان أو جتمعـــان معًا يف طبقة كاذبة واحدة، وبذا تكون هناك 
وحدتان أّوليتان للمعاينة يف العينة داخل تلك الطبقة الكاذبة. وتنفذ الطبقات املنهارة استراتيجيًا وليس 
اعتباطيًا وتكون مبنية على معرفة متغري (متغريات) التقسيم الطبقي لوحدة املعاينة األّولية وطريقة معاينة 

وحدة املعاينة األّولية (كيش، ١٩٦٥).
وهناك مثال آخر ينشـــأ يف حالة التقســـيم الطبقي الضمين. فيحدث مثًال أن يقسم بلد   - ١١
إىل طبقات مشالية وجنوبية حتدد فيها وحدات املعاينة األّولية حسب القرى. ويف داخل كل طبقة ترتب 
وحـــدات املعاينة األّولية حســـب القرب اجلغرايف ويتبع ذلك اختيار عينـــة احتمالية من وحدات معاينة 
 (PPES) أّولية كثرية (ولتكن ثالثني) داخل كل طبقة باســـتخدام تناســـب االحتماالت واحلجم املقّدر
مبعاينة منهجية (كيش، ١٩٦٥). وإذا اقترن الترتيـب اجلغرايف لوحدات املعاينة األّولية يف املجتمع داخل 
الطبقة باملعاينة املنهجية، فإن ذلك يؤدي إىل تقســـيم طبقي للقرى تقســـيمًا جغرافيًا ضمنيًا داخل كل 
طبقات مشالية وجنوبية. وملعرفة التقســـيم الطبقـــي الضمين يف تقدير التباين، توصف خطة املعاينة منطيًا 
بأا تشمل ١٥ طبقة كاذبة مشالية و ١٥ طبقة كاذبة جنوبية، لكل منها وحدتني من وحدات املعاينة 
األّوليـــة الداخلة يف العينة أو وحدات املعاينة األّولية الكاذبة. وأول وحدتني من وحدات املعاينة األّولية 
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الداخل���ة يف العينة من إطار املعاينة الش���مالية تدخالن يف الطبق���ة األوىل الكاذبة، وتدخل وحدتا املعاينة 
األّولية التاليتان يف الطبقة الثانية الكاذبة، وهكذا.

ويض����رب ك����ورن وغروبار )1999( عدة أمثلة إضافية حيث تش����ّكل الطبقات الكاذبة   - 12
ووحدات املعاينة األّولية الكاذبة ألغراض تقدير التباين، وعلى سبيل املثال لتقليل عدد مرات التكرار واحلمل 
املحسوب. كذلك فإن التذي�يل دال يف دليل مستخدم الربنامج WesVar )2002( يعطي إرشادات وأمثلة 

يف وصف خطط املعاينة املختلفة لربامج تقدير التباين احلاسوبية على أساس طرائق التكرار.

التقري�ب الشائع (WR) لوصف الكثري  - 5 
من خطط املعاينة املرّكبة

إن اس���تقصاءات العينات املرّكبة تستخدم منطيًا معاينة املجموعات املتعددة  املراحل.   - 13
وفضاًل عن هذا فإن التقسيم الطبقي لوحدات املعاينة األّولية للمجتمع ملعاينة املرحلة األوىل أمر عادي. 
فضاًل عن أن التقسيم الطبقي لوحدات املرحلة الثانية واملرحلة الالحقة )بوحدات معاينة أّولية يف العينة( 
ق���د حيدث قبل املعاينة يف هذه املراحل. ومع ذلك فالطرائق التقري�بية لتقدير التباين املس���تخدمة عمومًا 
هلذه التصميمات املرّكبة ال يتعني أن تأخذ يف احلس���بان كل مراحل املعاينة والتقس���يم الطبقي. واملعاينة 
املرّكبة يف املراحل الالحقة تغطى تلقائيًا وبش���كل مناس���ب يف التقري�ب “باس���تبدال” للمرحلة األوىل 
من املعاينة املشروحة أعاله. والواقع أن هناك برامج حاسوبية قليلة الستقصاء العينات، هلا القدرة على 
إدراج مجي���ع مراح���ل املعاين���ة كل على ح���دة يف تقدير التباين يف احلاالت ال���يت ال جترى فيها عمليات 

تقري�ب باستبدال يف املرحلة األوىل.
ومن الش���ائع جدًا اس���تخدام تقدير تباين املجموعات املطلقة (UCVE) للتصميمات   - 14
املرّكب���ة، اليت اقترحها ألول مرة هانس���ن وهارفتس ومادو )1953( وناقش���ها أيضًا والتر )1985(. 
وباإلم���كان تنفيذ تقدير تباين املجموعات املطلقة إما بسلس���لة تيل���ور لضبط اخلطية وإما بتقنية تكرار. 
ومنه���ج تقدي���ر UCVE يعام���ل وحدات املعاين���ة األّولية كما ل���و كانت دخلت يف العينة باس���تبدال 
داخل الطبقات يف املرحلة األوىل. مث يقتضي األمر حتديد كل R )عنصر االس���تجابة للعينة يف جمموعة 
البيان���ات( وذل���ك فقط بطبقة املرحلة األوىل ووحدة املعاين���ة األّولية )داخل الطبقة اليت اختريت منها(. 
واملعلومات عن مراحل املعاينة حتت مس���توى وحدات املعاينة األّولية ولكن قبل مرحلة العناصر ليست 
الزم���ة ألغ���راض تقدير التباين. ومن مث فوصف خطة املعاينة الفعلية ي�بس���ط حبيث يش���به املجموعات 
وحيدة املرحلة املقّس���مة إىل طبقات، أي عينة املجموعات املطلقة املعدودة بالكامل والطبقية. ويفضي 
هنج املجموعات املطلقة هذا إىل تقري�ب جيد لتقدير التباين ش���ريطة أن تكون املرحلة األوىل بافتراض 
االس���تبدال معقولة. وقد يش���ار إىل ه���ذا التقري�ب الع���ام (UCVE) أحيانًا بأنه WR )باس���تبدال( يف 

الكتابات عن استقصاءات العينة، ويستخدم التقري�ب العام WR هبذا املعىن فيما يلي ذلك.
وهكذا فعندما توصف خطة املعاينة بأهنا WR ال يلزم لتقدير التباين إال ثالثة متغريات   - 15

لتصميم االستقصاء هي:
متغري ترجيح العينة WTVAR )الذي يلزم أيضًا لتقديرات النقاط(؛ ) أ ( 

متغري التقس���يم الطبقي )أو متغري التقس���يم الطبقي الكاذب( STRATVAR املستخدم  )ب( 
قبل املرحلة األوىل من املعاينة بوحدات املعاينة األّولية؛

متغ���ري وح���دات املعاين���ة األّولية )أو وح���دات املعاين���ة األّولية الكاذبة(، املش���ار إليه  )ج( 
.PSUVAR �ب
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والبد أن تكون لكل عنصر مستجي�ب يف العينة قيمة لكل من هذه املتغريات الثالثة يف   - 16
ملف البيانات األساسي. وعلى سبيل املثال فأي عنصر معني ميكن أن ميثل 714 8 عنصرًا يف املجتمع 
لكل متغري WTVAR قيمة 714 8( وقد يكون اختري من طبقة أو من طبقة كاذبة رقم 6 )بقيمة املتغري 
STRATVAR القيمة 6( ومن وحدة املعاينة األّولية أو وحدة املعاينة األّولية الكاذبة رقم 3 داخل الطبقة 

.)STRATAVR = 6 داخل املتغري الطبقي PSUVAR 6 )القيمة 3 للمتغري
والتقري����ب العام WR هو البديل االفتراضي أو الوصف الوحيد خلطة املعاينة يف معظم   - 17
الربامج أو اإلجراءات احلاس���وبية الس���تقصاء العينة. وعلى سبيل املثال فالتقري�ب العام WR هو البديل 
 Epi-Info و STATA و SAS و SUDAAN االفتراضي، بسلس���لة تيلور لضبط اخلطية، يف الربامج
و PC-CARP و CENVAR. والتقري����ب العام WR هو البديل االفتراضي مع التكرار املعاد املرجح، 
BRR واملط���واة، يف الربناجم���ني WesVar و SUDAAN. ويالحظ أن املعاينة وحيدة املرحلة للعناصر 
م���ن قبي���ل املعاينة العش���وائية البس���يطة أو املعاينة العش���وائية الطبقية هي حالة خاص���ة للمعاينة املتعددة 
املراحل اليت تكون فيها وحدات املعاينة األّولية للمجتمع يف إطار املعاينة هي عناصر املجتمع وتش���تمل 
كل وح���دة معاين���ة أّولية يف العين���ة على عنصر واحد فقط )وبعبارة أخرى ال تقس���م عناصر العينة إىل 
جمموع���ات(. أما الربامج احلاس���وبية اليت لي���س هبا إال وصف خطة معاين���ة WR متاحة فقد توفر خيار 
إدراج تصحيح املجتمع املحدود fpc يف تقدير التباين عند استخدام مرحلة وحيدة دون إحالل معاينة 

.WesVar و STATA و SAS العناصر، وعلى سبيل املثال الربامج
وباستخدام التقري�ب العام WR لتقري�ب خطة املعاينة املرّكبة الفعلية ميكن أن يفرط يف   - 18
تقدير التباينات بش���كل طفيف. ومع ذلك فمحللو بيانات االس���تقصاء يرغبون عمومًا يف تقبل قدر ما 
من اإلفراط يف التقدير من أجل التبسيط النسيب للتقري�ب WR. ويالحظ مع هذا أن اإلفراط يف التقدير 
قد يكون مرغوبًا إذا كانت هناك عدة طبقات معاينة املرحلة األوىل فيها بال اس���تبدال وبأجزاء معاينة 
كبرية. ففي هذه احلالة قد يكون من املرغوب اس���تخدام خيار برنامج حاس���ويب ميكن أن يشمل عوامل 

املرحلة األوىل يف تصحيح املجتمع املحدود.

تقنيات تقدير التباين ومتغريات تصميم االستقصاء   - 6
إن جمموعات بيانات اس���تقصاء العينة املعدة للنش���ر تكون بالفعل معدة لتقدير التباين   - 19
باستخدام أحد هنجني رئيسي�ني، مها سلسلة تيلور لضبط اخلطية أو تقنيات التكرار. ومن آن آلخر ُتعد 
جمموعة بيانات للنش���ر بقصد استخدام هنجي تقدير التباين. وينبغي إدراج متغريات تصميم العينة ذات 
الصلة لتقدير التباين، يف جمموعة البيانات املعدة للنش���ر، مع الوثائق املقابلة هلا بش���أن كيفية حتديد هذه 

املتغريات وكيفية استخدامها.
وإذا اس���تخدمت سلس���لة تيلور يف جمموع���ات البيانات، فإن البح���ث يتجه إىل ثالثة   - 20
متغ���ريات لتصميم العين���ة يف الوثائق: متغري ترجيح العينة WTVAR، ومتغ���ري الطبقية يف املرحلة األوىل 
STRATVAR، ومتغري وحدات املعاينة األّولية PSUVAR. )وبطبيعة احلال فإن املتغريات لن يكون هلا 
األمساء املس���تخدمة هنا(. وإذا اس���تخدمت طريقة التكرار ملجموعة البيانات فإن البحث يتجه إىل متغري 
REPL01-- وعدة متغريات ترجيح مكررة، يطلق عليها غالبًا اس���م يقارب WTVAR ترجي���ح العين���ة

REPL52 )لعدد 52 متغريًا لترجيح متكرر(. وليس من الضروري أن يعرف املتغري STRATVAR أو 
املتغري PSUVAR إذا توافرت متغريات ترجيح تكرارية يف جمموعة البيانات.

وحيتاج القائمون باالستقصاءات ممن ينقلون استقصاءهم إىل امليدان للتحليل إىل إدراج   - 21
متغريات تصميم االستقصاء ذات الصلة وختصيص قيمة هلذه املتغريات بالنسبة إىل كل عنصر مستجي�ب 
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 ،WTVAR يف جمموعة البيانات. وأقل جمموعة متغريات مطلوبة هي: متغري ترجيح العينة (R) يف العينة
ومتغري التقس���يم الطبقي للمرحلة األوىل )أو التقسيم الطبقي الكاذب( STRATVAR، ومتغري وحدات 
املعاين���ة األّولية )أو وحدات املعاينة األّولية الكاذب���ة( PSUVAR داخل الطبقة. وهذه املتغريات الثالثة 
لتصميم االس���تقصاء تقرب خطة املعاينة الفعلية كمقرب باس���تبدال، وتتيح االستخدام املباشر لسلسلة 
تيلور لضبط اخلطية أو تتيح احلساب الشخصي أو احلاسويب لترجيحات تقنيات التكرار لتقدير التباين. 
وإذا أراد املرء إدراج التصحيح fpc و/أو مراحل إضافية للمعاينة أو التقسيم الطبقي لتقدير التباين، فإنه 
حيتاج إىل متغريات إضافية لتصميم االستقصاء يف جمموعة البيانات فضاًل عن برنامج حاسويب الستقصاء 

.)SUDAAN العينة هبذه القدرات )وليكن على سبيل املثال الربنامج
ومن احلاالت العامة بش���كل مؤس���ف مس���ألة حيازة جمموعة بيانات اس���تقصاء عينة   - 22
ال تش���تمل على أي متغريات تصميم اس���تقصاء أو أي متغريات ترجيح تكراري. فبافتراض اس���تخدام 
معاين���ة احتمالي���ة يكون من الضروري إنش���اء متغريات تصمي���م اس���تقصاء WTVAR للتقدير واملتغري 
STRATVAR و PSUVAR لتقدي���ر التباي���ن. واملأمول أن تتوافر تفاصيل كافية خلطة املعاينة من وثائق 
خطية أو اتصاالت ش���خصية مع موظفي املعاينة حبيث ميكن إنش���اء متغريات تصميم اس���تقصاء. فإذا 
كان���ت املعلوم���ات املتوافرة حمدودة ميكن إجراء تقري�بات خام. وعلى س���بيل املثال، إذا مل ميكن وضع 
احتم���االت اختيار، من جديد قد يكون من املعقول افتراض عينات باحتماالت متس���اوية من العناصر 
وجمرد استخدام تعديل بعد الطبقية للحصول على قيم املتغري )WTVAR(. وإذا مل ميكن حتديد وحدات 
معاين���ة أّولية بالضبط ميكن إعداد وح���دات معاينة أّولية بالوكالة إذا ُعرفت بعض املحددات اجلغرافية. 

ويلزم احلذر يف تلك احلاالت من قيود وحتليل البيانات إذا كانت متغريات تصميم العينة غري دقيقة.

حتليل بيانات استقصاء العينات املرّكبة  - 7
هن���اك الكثري م���ن القضايا النظرية والعملية اليت ينطوي عليها حتليل بيانات اس���تقصاء   - 23
العين���ات املرّكبة تتجاوز إجراء حتليل مرج���ح وتقدير صحيح لتباينات املقدرات. وهذه القضايا معاجلة 
وموضحة بش���كل جيد يف الكتاب الشامل األخري لكورن وغروبار )1999(، مبا يف ذلك مواضيع من 
قبيل مطابقة النماذج )وعلى س���بيل املثال االحندار الس���وقي( لبيانات اس���تقصاء العينة وجودة املطابقة 
للنماذج، وتقدير التباين لفئات املجتمع الفرعية، والربط بني االس���تقصاءات املتعددة وتش���كيل طبقات 

كاذبة ووحدات معاينة أّولية كاذبة. وانظر أيضًا الفصول األخرى يف هذا الفرع من هذا املنشور.

طرائق تقدير التباين جيم - 

سلسلة تيلور لضبط اخلطية لتقديرات التباين  - 1
لنفرض خطة معاينة مرّكبة مع تقسيم طبقات وحدات املعاينة األّولية، واملعاينة املتعددة   - 24
املراحل، ومعاينة االحتماالت غري املتساوية للعناصر. فاملقّدر اخلطي wiyi ∑، وهو قيمة مرجحة، يقدر 
جمموع السكان للمتغري y، حيث wi هي قيمة متغري ترجيح العينة WTVAR لعنصر العينة i، و yi هي 
 y وإذا كانت .i = 1, 2, …, m ،والتجميع ∑ هو كل العناصر يف العينة ،i لعنصر العينة y قيمة املتغري
متغريًا ثنائيًا مرمزًا 1 للذكر املريض بالس���كري وصفر لغري ذلك، فحينئذ يكون جمموع السكان الذي 
جيري تقديره هو جمموع عدد مرضى الس���كري الذكور. والتباين املقّدر ل� wiyi ∑ ميكن احلصول عليه 

مباشرة باالفتراض WR املشروح أعاله.
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ولتكن xi اآلن متغيـرًا ثنائيًا مرمزًا ١ للذكور وصفر لإلناث. فحينئذ يكون االنتشار   - ٢٥
املقّدر ملرض الســـكري بني الذكـور بالصيغة [ wiyi ∑] / [wiyi ∑]، وهي نســـبة مقدرين خطيـني (أو 
مجلتني مرجحتني). ويف إطار الفرضية WR، ال ميكن احلصول مباشـــرة على التباين املقّدر ملقّدر النسبة 
هذا. وحىت لو استخدمت املعاينة العشوائية البسيطة على عكس طرائق املعاينة املرّكبة، فإن تقدير تباين 

هذه الدالة غري اخلطية كنسبة، يكون غري مباشر ويتطلب طريقة تقريـب ما.
والتعبري اجلربي للمقّدر غري اخلطي أعاله ميكن التوسع فيه يف سلسلة تيلور غري املحدودة   - ٢٦
املركــــزة على القيمة املتوقعــــة (املقّدرة) للعداد والقيمة املتوقعة (املقــــّدرة) للمحدد. مث يقرب املقّدر غري 
اخلطي جربيًا عن طريق عدم االحتفاظ إال باملصطلحات الرئيســــية يف سلســــلة تيلور غري املحدودة، مما 
يســــفر عن تعبري جربي يصبح اآلن دالة خطية (مل تعد غري خطية) لبيانات العينة؛ أي أن مقّدر النســــبة 
غري اخلطية أصبح ”خطيًا“. واآلن ميكن احلصول مباشرة على التباين املقّدر للدالة اليت أصبحت خطية 
(مبــــا يف ذلــــك التباين املصاحــــب ذى الصلة) مبوجب الفرضية WR، مبثل مــــا مت احلصول به على التباين 
املقّدر لـ wiyi ∑. وذه العملية يقدر تباين الدالة اليت أصبحت خطية يف كل طبقة على حدة (ما دامت 

املعاينة مستقلة يف الطبقات) مث تلخص التباينات املقّدرة املحددة للطبقة، للحصول على تباين املقّدر.
وعند اســـتخدام ج سلسلة تيلور لضبط اخلطية، يتعني اشتقاق صيغة تقريـبية وحيدة   - ٢٧
لتقدير التباين، وبرجمتها ال لكل مقّدر الخطي خمتلف فحســـب بل ولكل خطة معاينة ممكنة ميكن فيها 
استخدام ذلك املقّدر (ويكون املقرب العام WR خطة معاينة من هذا القبيل). وينظر إىل هذه اخلاصية 
على أا أحد عيوب ج سلسلة تيلور لضبط اخلطية إزاء تقدير التباين. والواقع أن أي برنامج حاسويب 
حيلل بيانات اســـتقصاء العينة بسلســـلة تيلور لضبط اخلطية قد ال يشـــتمل على اجلمع بني املقّدر املحدد 

الذي يرغب املرء يف استخدامه مع خطة املعاينة الفعلية أو التقريـبية اليت يستخدمها املرء.
ومجيع الربامج احلاسوبية اليت تستخدم سلسلة تيلور لضبط اخلطية حتتاج إىل مواصفات   - ٢٨
متغـــريات التصميـــم WTVAR و STRATVAR و PSUVAR، حســـب ما تلزم خلطـــة تقريـب املعاينة 
WR. وقد تتوافر خطط معاينة إضافية مع سلســـلة تيلور لضبط اخلطية رهنًا بالربنامج احلاســـويب؛ وقد 

يتطلب استخدامها متغريات تصميم إضافية.

طريقة تكرارية لتقدير التباين  - ٢
لقد شهدت الطريقة التكرارية لتقدير التباين ملقدرات استقصاء العينة، وإن كانت قد   - ٢٩
ُعرفت نظريًا لبعض الوقت، زيادة يف اســـتخدامها مع قدوم القدرة احلســـابية العالية السرعة. والطريقة 
التكرارية هي طريقة حاسوبية مكثفة ولكنها أكثر مرونة من سلسلة تيلور لضبط اخلطية من حيث عدد 

املقدرات املختلفة اليت ميكن أن حتسب ا التباينات املقّدرة.
والفكـــرة العامة يف الطرائـــق التقديرية هي كما يلي. أوًال، تســـتخدم العينة الكلية أو   - ٣٠
الكاملة مثل اســـتخدامها يف طريقة سلســـلة تيلور للحصول على تقدير نقطي ملعلمة املجتمع املعنية؛ أي 
أن صيغة املقّدر ملعلمة املجتمع تنطبق على العينات بأكملها. ومتغري ترجيح املعاينة WTVAR هو فقط 

الذي يلزم هلذا احلساب.
وثانيًا، فلتقدير متغري هذا املقّدر، تشّكل عينات فرعية خمتلفة كثرية أو ”نسخ مطابقة“   - ٣١
من العينة الكاملة بطريقة جتعل كل نســـخة مطابقة تعكس خطة املعاينة وإجراءات الترجيح وتعديالت 
 REPWTj العينة الكاملة. وكل نسخة كاملة حتدد بقيمة متغري ترجيح التكرار. وعلى سبيل املثال فاملتغري
هو متغري ترجيح تكرار للنســـخة املطابقة رقم j، حيث j تســـاوي G ,... ,3 ,2 ,1 (العدد الكلي للنسخ 
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املطابقة(. وأي مش���اهدة يف العينة الكاملة هلا قيمة صفر للمتغري REPWTj إن مل تكن تلك املش���اهدة 
مدرجة يف النسخة املطابقة رقم j وقيمة موجبة إذا كانت مدرجة يف النسخة املطابقة رقم j. ومجلة قيم 

املتغري REPWTj على املشاهدات يف العينة الكاملة هي تقدير لعدد العنصر للمجتمع.
وثالث���ًا، فإن صيغة املقّدر تطبق على كل نس���خة مطابق���ة للحصول على تقدير نقطي   - 32

ملعلمة السكان املعني�ني )تقدير التكرار( مبا ينتج تقديرات للنسخة املطابقة G ملعلمة السكان نفسها.
ورابعًا، فعلىأساس تغريية التكرار G، حيسب التباين املقّدر ملقّدر العينة الكاملة.   - 33

وميكن تش���كيل النس���خ املطابقة بطرق خمتلفة تفضي إىل تقنيات تكرار خمتلفة. وهناك   - 34
هنج���ان رئيس���يان لصياغة النس���خ املطابقة ولكل منهما متغ���ريات، ومها نس���ختان مطابقتان مكررتان 
موزونت���ان (BRR) ومط���واة )وكالمها يناقش فيما يلي(. وتش���مل جمموعات بيانات اس���تقصاء العينة 
للنشر، املعدة لتقدير التباين مع طريقة تكرارية معينة، بشكل منطي متغريات الترجيح املكررة مع جمموعة 
البيانات. ويف هذه احلالة جيب أن يستخدم حملل البيانات الثانوية الربنامج احلاسويب لتقدير التباين الذي 

يشمل تقنية التكرار املحددة اليت ولدت من أجلها ترجيحات التكرار يف جمموعة البيانات. 
وم���ع ذلك قد يرغب املرء يف اس���تخدام تقني���ة تكرار لتقدير التباي���ن عندما ال تكون   - 35
ترجيح���ات التك���رار موجودة من قبل يف جمموعة البيانات. وبعض الربامج احلاس���وبية اليت تنفذ مناهج 
تقدي���ر تباين التكرار حتس���ب أيضًا ترجيحات التكرار. واحلد األدىن من متغريات تصميم االس���تقصاء 
 ،WTVAR الالزم���ة لربنامج حاس���ويب لتش���كيل ترجيحات التكرار ه���ي ما يلي: متغري ترجي���ح العينة
ومتغ���ري الطبقية STRATVAR، ومتغري وحدات املعاينة األّولية داخل الطبقة. وإذا كانت العينة الكاملة 
قد ُعّدلت لعدم االس���تجابة و/أو قد قّس���مت إىل طبقات بعدية، فحينئذ ميكن أن تكون هذه املعلومات 
مقبولة كمدخل يف الربنامج احلاس���ويب يف حس���اب ترجيح���ات التكرار )وعلى س���بيل املثال الربنامج 
WesVar(. وبوس���ع املرء دائمًا أن حيس���ب ترجيحات التكرار بنفسه )دون برنامج حاسويب(، ولكن 

ال ينصح هبذه االستراتيجية إال للعاملني بتفاصيل تقنيات التكرار.

(BRR) التكرار املعاد املتوازن  - 3
التكرار املعاد املتوازن (BRR) هو تقنية تكرار حمددة ميكن اس���تخدامها للتصميمات   - 36
العامة جدًا، أي املعاينة املتعددة املراحل املقّس���مة إىل طبقات. ومع ذلك فقد اس���تنبطت حاالت حمددة 
ختت���ار فيها وحدتا معاين���ة أّوليتان على وجه التحديد )داخلتان يف العين���ة( لكل طبقة، أدخلت عمومًا 
يف العينة باحتمال غري متس���او باس���تبدال أو بال استبدال. كما أهنا تستخدم عمومًا بتقري�ب WR خلطة 

.)UCVE املعاينة املرّكبة )هنج التقدير
وبالتكرار BRR حتتوي كل نسخة مطابقة على النصف بالضبط من وحدات املعاينة   - 37
األّولية يف العينة، أي وحدة معاينة أّولية واحدة من كل طبقة؛ وكثريًا ما تس���مى كل نس���خة مطابقة 
“نص���ف عين���ة”. ويكون جمموع عدد النس���خ املطابق���ة املختلفة املمكنة ه���و L 2، حيث L هي عدد 
الطبقات. غري أنه ليس من الضروري اس���تخدام مجيع النس���خ املطابقة L 2، اليت قد تتطلب وقت حماسبة 
غري منتظم. غري أن جمموعة النسخ املطابقة “املرجحة”، واألصغر من ذلك ميكن أن تنتج تقدير التباين 
 ،G ”نفسه الذي يتم احلصول عليه من مجيع النسخ املطابق املمكنة. وتشكل النسخ املطابقة “املرجحة
باستخدام مصفوفة هادامارد )والتر، 1985(، حبيث تبدو كل وحدة معاينة أّولية يف العينة بالعدد نفسه 
من النس���خ املطابقة، وي�بدو كل زوج من وحدات املعاينة األّولية يف العينة من طبقتني خمتلفتني، للعدد 
 L من النسخ املطابقة الالزمة هو أصغر عدد صحيح يزيد عن G نفسه من النسخ املطابقة. وأدىن عدد
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أو يساويه ولكن يقبل القسمة على أربعة. وعلى سبيل املثال فعدد 49 طبقة بكل منها وحدتان للمعاينة 
األّولية داخلتان يف العينة حيتاج إىل 52 نسخة مطابقة BRR. وتكون للمشاهدات يف وحدات املعاينة 
األّولية يف العينة غري الداخلة يف النسخة املطابقة j قيمة صفر ملتغري ترجيح التكرار REPWTj، وتكون 
للمش���اهدات يف وحدات املعاينة األّولية يف العينة، املدرجة يف النس���خة املطابقة j قيمة مثلى القيمة يف 
ترجيحات املعاينة يف العينة الكاملة، وإن كان هذا ميكن تعديله بالنس���بة لعدم االس���تجابة و/أو التقسيم 

الطبقي البعدي.
وهناك تغي�ري شائع على تقنية BRR املبينة أعاله، استنبطه فاي )جانكين�ز، 1999(، ألن   - 38
التكرار BRR املعياري ميكن أن يثري مشاكل إذا كان التقدير مطلوبًا ملجال صغري أو لنسبة سكان صغرية 
حني يكون للمحدد بضع حاالت يف العينة الكاملة. ويف طريقة فاي فإن املشاهدات يف وحدات املعاينة 
األّولية يف العينة اليت مل يكن اختيارها للنسخة املطابقة j مصفرًا، كما هي يف التكرار BRR املعياري. بل 
إن ترجيح معاينتها يتضاءل مبعامل تضاعفه K (0 < K <1)، يف حني أن املشاهدات يف وحدات املعاينة 
األّولية يف العينة املختارة للتكرار يتعزز ترجيحها للمعاينة بعامل مضاعفة (K - 2). وجعل K = 0 تساوي 

صفر ينتج التقنية BRR املعيارية. والقيمة املوصى هبا عمومًا هي K = 0.3 لطريقة فاي.

(JK) تقنية التكرار باملطواة  - 4
الفك���رة العام���ة لتقنية املط���واة هي حذف وحدة معاينة أّولي���ة يف العينة يف مرة واحدة   - 39
لتش���كيل نس���خ مطابقة مث إعادة ترجيح كل نس���خة مطابقة حس���ب الضرورة حبيث تعطي اس���تدالاًل 
للمجتمع املمثل بالعينة الكاملة. وميكن أن تشتمل وحدة املعاينة األّولية يف العينة على عنصر واحد كما 
يف حالة املعاينة العش���وائية البس���يطة أو املعاينة العش���وائية املقّسمة إىل طبقات أو ميكن أن حتتوي وحدة 

.WR املعاينة األّولية يف العينة على عدة عناصر كما يف خطة املعاينة بالتقري�ب
ونبحث أواًل يف حالة عدم وجود تقس���يم طبقي مس���تخدم قبل معاينة وحدات املعاينة   - 40
األّولية، وكل وحدة معاينة أّولية يف العينة G )بعدد العناصر نفسه تقري�بًا( تشبه العينة الكاملة. ويشّكل 
 j حبذف إحدى وحدات املعاينة األّولية يف كل مرة. وبالنسبة للنسخة املطابقة G جمموع النسخ املطابقة
مبتغري ترجيح التكرار REPWTj، فإن املش���اهدات يف وحدة املعاينة األّولية يف العينة املحذوفة رقم j هلا 
قيمة صفر للمتغري REPWTj. وكل مشاهدة يف وحدات املعاينة األّولية يف العينة )غري املحذوفة( املتبقية 

.[G/(G - 1) ] تساوي ترجيح املعاينة لتلك املشاهدة مضروبًا يف العامل REPWTj هلا قيمة للمتغري
ومث���ال ثان هو الطبق���ات L مع وحدتني من وحدات املعاينة األّولية بالتحديد خمتارتني   - 41
لكل طبقة؛ أي التصميم املفّصل أعاله للتكرار BRR. ومن شأن حذف إحدى وحدات املعاينة األّولية 
يف العينة يف كل مرة أن يس���فر عن L 2 نس���خة مطابقة. ولكل من النس���خ املطابقة 2L يكون من ش���أن 
وحدات املعاينة األّولية املتبقية يف العينة يف الطبقة اليت هبا الوحدة PSU املحذوفة من العينة ترجيح املعاينة 
ل���كل مش���اهدة مضروبًا يف 2 )والوح���دة PSU يف العينة املحذوفة يكون هلا ترجي���ح املعاينة لرصداهتا 
مضروبًا يف صفر(. غري أن هذه التقنية تنفذ عادة ب� L نس���خة مطابقة فقط بداًل من L 2 نس���خة مطابقة، 
 .L يف العينة خمتارة عش���وائيًا، داخ���ل كل طبقة من الطبقات PSU حي���ث ال حت���ذف إال وحدة واحدة
وبالنس���بة للمقدرات اخلطية فإن مقّدر التباين الذي اليس���تخدم إال L نسخة مطابقة يكافئ جربيًا مقّدر 

التباين الذي يستخدم L 2 نسخة مطابقة.
وأكث���ر خطط املعاينة عموم���ًا هي املعاينة املتعددة املراحل الطبقي���ة ب� L طبقات )قبل   - 42
معاين���ة وحدات املعاينة األّولي���ة( ووحدتني أو أكثر من الوحدات PSUs الداخلة يف العينة لكل طبقة. 



421تقدير أخطاء املعاينة لبيانـات االستقصاء

وكل وحدة PSU يف العينة حتذف لتش���ّكل نس���خة مطابقة؛ وعدد النس���خ املطابقة G = العدد الكلي 
للوح���دات PSUs يف العين���ة الكامل���ة (n). ويف داخ���ل الطبق���ة h، تكون قيمة متغ���ري ترجيح التكرار 
REPWTj لكل مش���اهدة يف وحدة العينة PSU املحذوفة هي متغري ترجيح العينة WTVAR مضروبًا 
يف صف���ر. وتك���ون قيمة املتغري REPWTj لكل مش���اهدة متبقية يف الطبق���ة h اليت حذفت منها وحدة 
العين���ة PSU ه���ي متغ���ري ترجيح العينة WTVAR مضروبًا يف العام���ل [ nh / ( nh - 1) ]، حيث nh هو 

عدد وحدات املعاينة األّولية PSUs يف العينة داخل h يف العينة الكاملة.

بعض األخطاء الشائعة اليت يرتكبها مستخدمو  - 5 
الربامج احلاسوبية لتقدير التباين

تتطلب عدة برامج حاس���وبية أن يفرز املستخدم جمموعات البيانات املدخلة من بعض   - 43
متغريات تصميم االس���تقصاء، وعلى س���بيل املثال، من املتغري STRATVAR واملتغري PSUVAR داخل 
املتغري STRATVAR )على النحو املشروح يف الفقرة 35(. وقد يؤدي جتاهل الفرز إىل تباينات مقّدرة 
غري صحيحة، غري أن معظم الربامج احلاسوبية تعطي رسالة خطأ إن مل تكن جمموعة البيانات قد فرزت 

بشكل صحيح.
وقد حيدد مس���تخدمو جمموعات البيانات املنش���ورة متغريات التصميم غري الصحيحة   - 44
بس���بب عدم كفاية مراجعة وثائق اس���تقصاء العينة. وأي متغري ترجيح عينة حمدد بطريقة غري صحيحة 
يؤدي إىل مقدرات متحيزة وتباينات مقّدرة غري صحيحة. أي أن مجيع التحليالت تكون خاطئة. وإذا 
كان متغري ترجيح العينة صحيحًا ولكن التقسيم الطبقي و/أو متغري وحدات املعاينة األّولية غري صحيح، 

فإن التقديرات النقطية تكون صحيحة ولكن التباينات املقّدرة تكون غري صحيحة.
وبعض جمموعات البيانات للنش���ر تكون هلا ملفات بيانات متعددة ومتغريات تصميم   - 45
اس���تقصاء خمتلفة للملفات املختلفة. وقد يكون مللفات البيانات املختلفة وحدات حتليل متباينة، وعلى 
سبيل املثال الشخص أو األسرة املعيشية أو العائلة ولذلك يلزم االهتمام الدقيق بتفسري الناتج. وميكن أن 
تقاس بعض متغريات االس���تقصاء على جمرد عينة افتراضية احتمالية من العينة الكاملة، مما يتطلب متغري 
ترجي���ح للعينة خمتلف عن املتغريات املقيس���ة يف العينة الكاملة. لذا فالبد م���ن القراءة احلريصة والدقيقة 

للوثائق من أجل مجيع استقصاءات العينة سواء كانت خطة املعاينة بسيطة أم مرّكبة غري مرتبة. 

مقارنة الربامج احلاسوبية لتقدير التباين دال - 
من املمكن أن جند وصالت على الش���بكة اإللكترونية إىل مصفوفة كاملة من الربامج   - 46
احلاسوبية لربامج بيانات استقصاء العينات، مبا يف ذلك الربامج الثمانية اليت استعرضت يف هذه املقالة، 
www.fas.harvard.edu/~stats/survey-soft/survey-soft. :وذلك على موقع ش���بكة اإلنترنت

html. وانظر أيضًا كارلسون )1998( لالطالع على استعراض للربامج احلاسوبية لبيانات استقصاءات 
العينات املرّكبة. ويالحظ أن الربنامج SPSS ليس مدرجًا ضمن الربامج احلاس���وبية املستعرضة. وحىت 
أوائل عام 2003 مل تكن للربنامج SPSS قدرة على تقدير التباين يف استقصاءات العينة املرّكبة، ولكنه 

أضاف تلك القدرة يف أواخر عام 2003 حني كان هذا الفصل قيد الطبع.
ويس���تعرض اجلزء املتبقي من هذا الفصل ويقارن مثانية برامج حاس���وبية لتقدير التباين   - 47
Epi-Info و STATA و SUDAAN و SAS :يف بيانات اس���تقصاء العينة املرّكبة. وهذه الربامج هي

و PC-CARP و CENVAR و WesVar و IVEware. والربامج اخلمسة األوىل من الربامج الثمانية 
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٤٢٢

مشروحة مع حتليالت وصفية باستخدام بيانات من استقصاء عينة أجرى يف بوروندي يف عام ١٩٨٩؛ 
وقّدرت نســـب السكان ومتوســـطام وجماميعهم، وقورنت املجاالت على أساس هذه املعلمات. ويرد 
ملخـــص لنتائـــج حتليالت بوروندي يف هذا الفصـــل يف اجلدول حادي وعشـــرون - ١، وترد اجلداول 
املفّصلة وبرامج ونواتج ألمثلة مشروحة بالنسبة لكل برنامج حاسويب، يف املرفق اخلاص باألقراص املدجمة 
ذات ذاكرة للقراءة فقط (CD-ROM). وميكن لألمثلة املشروحة يف املرفق أن تساعد املستخدمني على 

استعمال الربامج احلاسوبية اخلمسة األوىل لتقدير التباين.
اجلدول حادي وعشرون - ١

مقارنة اإلجراءات PRCS يف مخسة برامج حاسوبية: النسبة املئوية املقّدرة واألعداد 
املقّدرة للنســـاء اإلجيابيات للمصل، مع اخلطأ املعياري املقّدر، والوالدات حديثًا،

بوروندي ١٩٨٨ - ١٩٨٩

الربنامج احلاسويب واإلجراء
حاالت اإلجيابـيات 
اخلطأ املعياريللمصل يف املائة

٩٥ ٪ من فترة 
الثقة

عدد حاالت 
اخلطأ املعيارياإلجيابـيات للمصل

٩٥ ٪ من فترة 
الثقة

متوسطات SAS 8.2 أ
ال ترجيح

٪٧٤,٨٨
خطأ

٪٢,١٢
خطأ

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

متوسطات SAS 8.2 ب
بالترجيح

٪٢,٣٠٪٦٧,٢٠
خطأ

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

SAS 8.2
SURVEYMEANS

 ٪٥٩,٣٨٪،٣,٨٣٪ ٦٧,٢٠
٪٧٥,٠٢

٨٤٨,١٠ ٤٨٥٨ ١٤٢

SUDAAN 8.0
 CROSSTAB and
 DESCRIPT Taylor
and BRR

٤١٥ ٨٤٨,١٠،١٢٤ ٤٨٥٨ ١٤٢غري متاح٣,٨٣٪ ٦٧,٢٠٪ 
 ٥٥٦ ١٦٠

STATA 7.0
Svymean

 ٪٥٨,٣٨٪،٣,٨٣٪ ٦٧,٢٠
٪٧٥,٠٢

غري متاحغري متاحغري متاح

STATA 7.0
Svytotal

٤١٥ ٨٤٨,١٠،١٢٤ ٤٨٥٨ ١٤٢غري متاحغري متاحغري متاح
 ٥٥٦ ١٦٠

Epi-Info 6.04d
CSAMPLE ج

 ٪٥٩,٣٨٪،٣,٨٣٪ ٦٧,٢٠
٧٤,٧١٪ ج

غري متاحغري متاحغري متاح

WesVar 4.2 ٪٥٩,٣٨٪،٣,٨٣٪ ٦٧,٢٠
٪٧٥,٠٢

٤١٥ ٨٤٨,١٠،١٢٤ ٤٨٥٨ ١٤٢
 ٥٥٦ ١٦٠

ومـــن بني الربامج اخلمســـة املبينة مع بيانات اســـتقصاء بورونـــدي، هناك ثالثة برامج   - ٤٨
(STATA و SAS و Epi-Info) تشتمل على إجراءات استقصاء عينة داخل برنامج حاسويب إحصائي 
عام. والثالثة مجيعها تستخدم سلسلة تيلور لضبط اخلطية لتقدير التباين. والربناجمان اآلخران املشروحان 
(WesVar و SUDAAN) أعدا خصيصًا لتقدير تباين استقصاء العينة. فالربنامج WesVar يستخدم 

طرائق التكرار ويعرض برنامج SUDAAN سلسلة تيلور لضبط اخلطية وطرائق تكرار معًا.
 (IVEware و CENVAR و PC-CARP) وهنـــاك ثالثة برامج حاســـوبية إضافيـــة  - ٤٩
CENVAR و PC-CARP مت اســـتعراضها ولكن مل توضح ببيانات اســـتقصاء بوروندي. والربناجمان

يســـتخدمان سلســـلة تيلور لضبط اخلطية لتقدير التباين. ويســـتخدم الربنامج IVEware سلسلة تيلور 
لضبط اخلطية وطرائق التكرار معًا.

حتليـــل حمـــدد بطريقة غـــري صحيحة؛  أ 
يتجاهل ترجيح املعاينة، والتقســـيم إىل 

جمموعات والطبقية.
حتليـــل حمـــدد بطريقة غـــري صحيحة؛  ب 
يتجاهل ترجيـــح املعاينة مدرج ولكن 
التقســـيم إىل جمموعـــات وطبقات غري 

مدرج.
  Epi-Info 6.04d فتـــرة الثقة املبينة بــــ ج 
أضيـــق منهـــا يف الربامـــج احلاســـوبية 
Epi- األخـــرى. واســـتخدم الربنامـــج

بنـــاء  يف   Info 6.04d z = t = 1.96
فترة ثقـــة ٩٥ يف املائـــة، بينما الربامج 
األخـــرى تســـتخدم t = 2.042 مـــن 
توزيـــع t بــــ ٣٠ درجة مـــن درجات 
حمدد احلرية الســـتقصاء العينة (حمسوبة 
كعدد وحدات معاينة أّولية ناقصًا عدد 
الطبقات الكاذبة). واستخدام درجات 

حرية املحدد هو املفضل.
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والربام���ج الثمانية املس���تعرضة هنا تش���مل كثريًا من اخلي���ارات املمكنة، وليس كلها،   - 50
 )WesVar 2 و CENVAR و Epi-Info( لتقدي���ر تباين اس���تقصاء العينة. وقد اخت���ريت ثالثة منه���ا
ألهنا تقّدم حتليالت وصفية أساس���ية وميكن حتميلها من الش���بكة العاملية بال مقابل وهي الس���مة املغرية 
 PC-CARP( للمحللني ذوي امليزانية املحدودة أو الالميزانية لشراء الربامج احلاسوبية. واختري برناجمان
و WesVar 4( ألهنما وإن مل يكونا بال مقابل فتكلفتهما منخفضة إذا قورنت خبيارات أخرى ويقّدمان 
حتليالت وصفية إضافة إىل احندار خطي وس���وقي على أس���اس التصميم. واختري برناجمان معتدال الثمن 
)SUDAAN و STATA( ألهنم���ا يقّدمان مع التحليالت الوصفية اختيارات ش���املة لنماذج االحندار 
املس���تندة إىل التصمي���م. وق���د اختري برنام���ج SAS وإن كان غايل الثمن ألنه املهيمن يف س���احة إدارة 
البيانات وحتليلها، وبس���بب نظامه اجلديد نسبيًا PROCS لتحليل بيانات استقصاءات العينة. وأخريًا، 
فقد اختري النظام املطلق حديثًا IVEware )النس���خة beta( ألنه يقّدم حتليالت وصفية ش���املة ومناذج 
احندار على أساس التصميم، مع إجراءات استدالل متعددة. والنظام IVEware باملجان )ميكن حتميله 

.)SAS ومن مث حيتاج إىل النظام( بالطلب SAS ولكنه يعمل كربنامج حاسويب )من الشبكة العاملية
ويلخص اجلدول حادي وعش���رون - 2 الربامج احلاس���وبية الثمانية مجيعها بتش���كيلة   - 51

كبرية من اخلصائص، تشمل خطط املعاينة املشمولة وطرائق تقدير التباين وأنواع التحليالت.

جمموعة بيانات استقصاء عينات بوروندي هاء - 
تس���تخدم مجيع األمثلة يف هذا الفصل جمموعة بيانات من استقصاء للتغطية بالتحصني   - 52
من توكسويد الكزاز أجريت يف بوروندي يف عام 1989. ويلي هذا وصف موجز لتصميم استقصاء 
العين���ة يف بورون���دي؛ ويرد مزيد من التفاصيل يف الفرع طاء من املرفق اخلاص باألقراص املدجمة بذاكرة 
للقراءة فقط. ولالطالع على معلومات إضافية عن منهجية هذا االستقصاء ونتائجه املنشورة انظر تقرير 

برنامج التحصني املوّسع (EPI) )1996( ملنظمة الصحة العاملية.

جمتمع االستدالل ومعلمات املجتمع  - 1
جمتمع االس���تدالل هلذا االس���تقصاء هو النساء يف بوروندي الالئي وضعن محلهن فيما   - 53
ب���ني عيد الفصح يف عام 1988 وش���باط/فرباير - آذار/م���ارس 1989. ومعلمة املجتمع املقصود هي 
النس���بة املئوية )أو نسبة النساء اإلجيابيات املصل ملضادات مسية الكزاز، ومن مث محاية ولداهنن من كزاز 

الولدان.

خطة املعاينة ومجع البيانات  - 2
كان���ت خطة املعاين���ة تعدياًل اقترحه بروغ���ان وآخرون )1994( ملنهجية اس���تقصاء   - 54
عينات املجموعات اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية لربناجمها للتحصني املوّس���ع. والتعديل ينتج عينة 
احتمالية للمس���اكن أو الوحدات الس���كنية وبالتايل عينة احتمالية للنس���اء، وهو ما قد ال تفعله معاي�ري 

برنامج التحصني املوّسع ملنظمة الصحة العاملية يف منهجية معاينة املجموعات )املرجع نفسه(.
وكان���ت بوروندي قد قّس���مت إىل منطقت���ني جغرافيتني، العاصم���ة بومجبورا )طبقة   - 55
حضري���ة( وبقي���ة البلد )طبقة ريفي���ة(. وكانت وحدات املعاينة األّولي���ة (PSUs) هي مناطق جغرافية، 
كولنس collines داخل الطبقة الريفية والضواحى أو احلارات داخل الطبقة احلضرية. ورتب إطار معاينة 
وحدات املعاينة األّولية لكل طبقة حس���ب القرب اجلغرايف. واس���تخدمت معاينة تناس���ب االحتماالت 
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اجلدول حادي وعشرون - 2
مسات مثانية برامج حاسوبية مع قدرة تقدير التباين لبيانات إحصاءات العينة املرّكبة

SAS 8.2SUDAAN 8.0STATA 8.0Epi-Info 6.04dWesVar 4.2PC-CARPCENVARIVEwareالسمة

 نعمنعمنعمالنعمنعمنعمنعمسلسلة تيلور
Desc.

 BRRالطرائق التكرار BRR واملطواة
JK

 BRRالال
JK

 JKالال
Models

 ال - BRRالالترجيحات املتكررة واملكونة
JK - نعم

نعمالال
BRR/JK

نعمالال
JK

,SAS SAS, SPSS جمموعة البيانات املدخلة
ASCII

STATAEpi-Info SAS, SPSS,
 STATA,

ASCII, ODBC

ASCIIASCII SAS

النعمنعمنعمالنعمنعمنعمالتقدير الكلي
النعمنعمنعمالنعمالنعمفترة الثقة على املجموع

النعمنعمنعمالنعمنعمالالتباين اخلطي على املجاميع
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممتوسط التقدير

نعمنعمنعمنعمنعم - ضيقنعمالنعمفترة الثقة على املتوسط
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالالتباين اخلطي على املتوسطات

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنسب التقدير
نعمنعمنعمنعمنعم - ضيقنعمالنعمفترة الثقة على النسبة

نعمنعمنعمنعمنعم - خطأنعمنعمالالتباين اخلطي على النسب
النعمنعمنعمالنعمنعمنعمنسبة التقدير

النعمنعمنعمالنعمالنعمفترة الثقة على النسبة
النعمنعمنعمالنعمنعمالالتباين اخلطي على النسب

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمحتليالت املجال
ال  - 8.2مقارنة املجاالت

نعم -9.0
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمالنعمنعمالحتليالت الفئات الفرعية
ال  - 8.2املعدالت/املتوسطات املوحدة

نعم -9.0
الالالنعمالنعمنعم

ال  - 8.2اختبارات تربيع كاي
نعم - 9.0 

الالنعمنعمالنعمنعم

نعمالنعمنعمالنعمنعمالاالحندار السوقي
نعمالنعمنعمنعمنعمنعمالنسبة الفردية
الالالنعمنعمنعمنعمالنسبة املخاطر

نعمالنعمنعمالنعمنعمنعماالحندار اخلطي
نعمالالالالنعمنعمالمناذج االحندار اإلضافية

الالالالالالنعمالوصف مراحل معاينة كثرية
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمتأثري التصميم

غري متاح باملجانغري متاح باملجانالنعمغري متاح باملجانالالالالربنامج احلاسويب املجاين باملحاولة
الالالالنعمنعمالنعمالربنامج اإلحصائي العام

الالالنعمنعمنعمالنعمالقدرة على إدارة البيانات
 ال  - 6.04dنعمنعمنعمبرامج التشغيل عرب املدخالت

نعم - 2002
نعمالالال

الالالالالنعمالالالتشغيل عرب األوامر املختصرة
النعمنعمنعمنعمالالالالتشغيل عرب اختيار القائمة
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SAS 8.2SUDAAN 8.0STATA 8.0Epi-Info 6.04dWesVar 4.2PC-CARPCENVARIVEwareالسمة

فرز جمموعة البيانات حسب الطبقة 
ووحدة املعاينة األّولية

النعمنعمالنعمالنعمال

الالالنعمالنعمنعمنعمالتدريب الذي يقدمه مقّدم الربنامج
نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمدليل الكتابة/االتصال املباشر

النعمالنعمالالالالأدلة إجراءات االستقصاء
V4 - منخفضجماينمتوسطةمتوسطةعاليةالتكاليف

V2 - جماين
متوسطةمتوسطةجماين

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمتوسطةعاليةرسوم التجديد السنوية
نعمالنعمالالالالالبيانات االستدالل

 املختصرات املستخدمة:  ASCII = مدونة املعاي�ري األمريكية لتبادل املعلومات، BRR = التكرار املعادل املتوازن،
JK = املطواة، ODBC = التوصيل املفتوح لقاعدة البيانات، و V = نسخة.

واحلجم املقّدر (ppes) الختيار 30 وحدة معاينة أّولية يف العينة لكل طبقة. وملا كان 96 يف املائة من 
جمتمع االستدالل يسكن يف مناطق ريفية يف بوروندي، وملا كان العدد نفسه من وحدات املعاينة األّولية 
ق���د خص���ص لكل طبقة فقد أفرطت العينة كثريًا يف نس���اء احلضر. واقت���رن الترتي�ب املحدد لوحدات 
املعاينة األّولية يف إطار املعاينة بتناسب االحتماالت واحلجم املقّدر ppes ووحدات املعاينة األّولية ليفرز 

تقسيمًا طبقيًا جغرافيًا ضمنيًا داخل كل طبقة.
وأجري���ت مراحل أخ���رى للمعاينة االحتمالية داخ���ل عينة وح���دات املعاينة األّولية،   - 56
للحصول على عينة للمس���اكن املأهولة. واختريت مجيع النساء املؤهالت لالستقصاء داخل مساكن يف 
العين���ة، م���ن أجل هذه العينة. وحتدد عيار إجيابية املصل ملضاد مسية الكزاز من وخزة باإلصبع للحصول 
على عينة الدم. وكان معّدل االس���تجابة لالس���تقصاء بالضرورة 100 يف املائة، وهو معّدل اس���تجابة 

مرتفع بشكل غري عادى. فقد متت مقابلة 206 نساء من احلضر و 212 امرأة من الريف.

إجراءات الترجيح وإعداد تقدير التباين  - 3
لق���د ج���رى تنقيح متغري ترجيح العينة W ال���وارد يف جمموعة بيانات بوروندي ليصبح   - 57
W2 حبيث تكون قيمة W2 لالس���تجابة للعينة R هي تقدير لعدد النس���اء يف جمتمع االس���تدالل املمثل 
بتلك االس���تجابة R. وقيمة W2 تقري�بية وال تس���تخدم إال لبيان تقدير جماميع السكان مبختلف الربامج 
احلاسوبية. وال ينبغي استنباط نتائج هامة تتعلق مبجاميع السكان بالنسبة للنساء املؤهالت لالستقصاء يف 
بوروندي يف عام 1989، من حتليالت هذا الفصل. فمن املهم مالحظة أن النسب املقّدرة واملتوسطات 
املبّلغة يف هذا الفصل تتفق والنتائج املنش���ورة س���ابقًا مبجموعة البيانات هذه )برنامج التحصني املوّسع، 
1996( حي���ث القيم���ة W2 املنقحة هي مضاع���ف متدرج للقيمة W اليت اس���تخدمت يف التحليالت 
الس���ابقة. وكانت قيمة W2 هي 959.3 بالنسبة لنس���اء العينة الريفية و 42.0 لنساء العينة احلضرية، 
مما يعكس اإلفراط الكبري يف عينة نساء احلضر. وكانت خطة معاينة بوروندي قد قربت بالوصف العام 

للقيمة WR بغرض تقدير التباين، أي تطبيق هنج التقدير UCVE مع أجزاء معاينة منخفضة.
ومل���ا كانت وحدات املعاينة األّولية مقّس���مة ضمني���ًا إىل طبقات، فإن خطة املعاينة يف   - 58
كل طبق���ة حضري���ة وريفية اعتربت وحدتني من وح���دات املعاينة األّولية الداخلة يف العينة من كل 15 
طبق���ة كاذبة. ووصف خط���ة املعاينة بأهنا جمموع 30 طبقة كاذب���ة يف كل منها وحدتان من وحدات 
املعاينة األّولية، هو املفضل على وصفها بأهنا طبقتان يف كل منهما 30 وحدة عينة أّولية يف العينة، ألن 
الوصف األول يعطي تقدير تباين أقل حتيزًا ألنه يأخذ يف االعتبار التقس���يم الطبقي الضمين. ويرمز إىل 
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متغ���ري التقس���يم الطبقي الكاذب PSTRA بالرمز 1 ح���ىت 30 ويرمز إىل متغري وحدات املعاينة األّولية 
الكاذبة PPSU بالرمز 1 أو 2 داخل كل طبقة كاذبة.

وعند اس���تخدام سلس���لة تيلور لضبط اخلطي���ة يف تقدير التباين، ال يل���زم إال املتغريان   - 59
PSTRA ،W2 و PPSU. وعن���د اس���تخدام تقني���ات التكرار يكون املطلوب م���ع هذا هو ترجيحات 
 W2 من املتغريات BRR يف حس���اب ترجيحات التك���رار WesVar التك���رار. وقد اس���تخدم الربنامج
و PSTRA و PPSU. واستخدمت ترجيحات التكرار هذه املحسوبة بربنامج WesVar يف الربنامج 

.BRR لتقدير التباين باستخدام التكرار SUDAAN وبرنامج WesVar

ثالثة أمثلة لتحليالت بيانات االستقصاء  - 4
يتضمن املرفق حتليالت بيانات مش���روحة لألمثلة الثالثة أدناه، باستخدام مخسة برامج   - 60
حاسوبية لبيانات استقصاء العينة )الفروع من الثاين إىل السادس(. وتوضح األمثلة أدناه التحليالت العامة 
الوصفية والتحليلية اليت أجريت على بيانات استقصاء العينة، وهي )أ( تقدير نسب وجماميع ومتوسطات 
املجتم���ع بأس���ره واملج���االت أو الطبقات؛ )ب( مقارنة املجاالت أو الطبقات بش���أن املتوس���طات أو 

النسب. وجمتمع االستدالل هو النساء املؤهالت لالستقصاء يف بوروندي يف مطلع عام 1989.
تقدير عدد النس���اء )جمموع الس���كان( والنس���بة املئوية للنس���اء )نسبة/النسبة املئوية  املثال 1: 
للسكان( اإلجيابيات مصليًا )املتغري حمصن، 1 = إجيايب املصل و 2 = سلب�ي املصل(. 
واملتغ���ري BLOOD )1 = إجي���ايب املصل و صفر = س���لب�ي املصل( ه���و إعادة ترميز 

ل� )حمصن(.
 ،RUR_URB تقدير معلمات املجتمع يف املثال 1 بني نساء احلضر والريف )املتغري املثال 2: 
املرم���ز 1 = ريف���ي و 2 = حضري(. وحتديد ما إذا كان���ت اإلقامة الريفية/احلضرية 

مستقلة إحصائيًا عن إجيابية املصل )حمصن(.
تقدي���ر متوس���ط الوحدات الدولي���ة من مضاد الُس���مّية لكل ملليتر، ملجتمع النس���اء  املثال 3: 
االس���تداليل وحس���ب اإلقامة الريفية/احلضرية. وحتديد م���ا إذا كانت اإلقامة ريفية/

.IUML حضرية تتعلق مبتوسط الوحدات الدولية
تقدير متوس���ط الوحدات الدولية من مضادات الُس���مّية لكل ملليتر (IUML) ميكن  مالحظة: 
أن يعط���ي نتائج مضللة بس���بب التوزيع امللتوي هلذا املتغ���ري. وقد يكون من األفضل 
اس���تخدام الوسيط أو حتويل الوحدات IUML قبل التحليل، وذلك على سبيل املثال 
إىل لوغاريت���م طبيع���ي للوح���دات IUML. ويف هذا الفصل فإن متوس���ط الوحدات 
IUML )دون حتويل( يقدر أن ي�ب�ني قدرات الربامج احلاس���وبية اخلمسة، وليس بيان 

.IUML النتائج املوضوعية املتعلقة بالوحدات

استخدام إجراءات االستقصاء بغري عينة لتحليل  واو - 
بيانات االستقصاء بالعينة

ي�ب�ني هذا الفرع أن االس���تخدام غري الصحيح ملعادالت العينات العشوائية البسيطة يف   - 61
حتليل بيانات االس���تقصاء بالعينة املرّكبة ميكن أن يفضي إىل تقديرات نقطية متحيزة وتقديرات متحيزة 
)عادة صغرية جدًا( لألخطاء املعيارية. انظر بروغان )1998، قيد الطبع( لالطالع على توضيح آخر. 
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وكان من املمكن اس���تخدام أي برنامج حاس���ويب إحصائي هلذا التوضيح، وكان من املمكن احلصول 
على إجابات مقارنة باإلجابات املتحصل عليها بربنامج SAS )املستخدم يف هذا الفرع(.

ومعلمة املجتمع املطلوب تقديره هي نس���بة النساء يف املجتمع االستداليل، اإلجيابيات   - 62
مصليًا. وحيسب متغري املؤشر BLOOD ويرمز له 1 = إجيايب املصل و صفر = سلب�ي املصل. وهكذا 
يكون متوسط BLOOD هو نسبة النساء اإلجيابيات مصليًا. وتقدر املتوسطات PROC MEANS يف 
الربنامج SAS متوس���ط BLOOD بأن���ه 0.74880، خبطأ معياري مقّدر 0.02124 )الصف 1 يف 
اجلدول حادي وعشرون - 1(. وهذان احلسابان متحيزان ألن املتوسطات PROC MEANS املطبقة 
خطأ تتجاهل متغري ترجيح املعاينة لتقدير نسبة املجتمع، وهي باإلضافة إىل ذلك تتجاهل ترجيح املعاينة 

ووحدات املعاينة األّولية ومتغريات الطبقية حلساب اخلطأ املعياري املقّدر يف التقدير النقطي.
وحينئ���ذ ف���إن املتوس���طات PROC MEANS يف الربنامج SAS ُيس���تخدم مع متغري   - 63
ترجيح املعاينة W2 على البيان WEIGHT. ويقدر متوسط BLOOD بأنه 0.67203، خبطأ معياري 
مقّدر )مرجح( مقداره 0.02299 )الصف 2 باجلدول حادي وعشرون - 1(. ويف هذا التحليل حتصل 
 PROC MEANS على تقدير نقطي مناس���ب لنسبة املجتمع. غري أن املتوسطات PROC MEANS

املطبقة خطأ تنتج خطأ معياريًا متحيزًا ألهنا تتجاهل وحدات املعاينة األّولية ومتغريات الطبقية.
وأخريًا، فإن املتوس���طات PROC SURVEYMEANS يف الربنامج SAS تستخدم   - 64
لتوفري التحليل املناس���ب لبيانات اس���تقصاء العينة املرّكبة. )تظهر تفاصيل كيفية اس���تخدام املتوسطات 
SURVEYMEANS يف الف���رع الق���ادم(. والتقدير النقطي لنس���بة املجتمع ه���و 0.67203، خبطأ 
 PROC معياري مقّدر 0.03830 )الصف 3 يف اجلدول حادي وعشرون - 1(. وتراعي املتوسطات
SURVEYMEANS متغري ترجيح املعاينة حلس���اب التقدير النقطي وترجيح املعاينة ووحدات املعاينة 

األّولية ومتغريات الطبقية حلساب اخلطأ املعياري املقّدر.
وتدل مقارنة هذه التحليالت الثالثة يف اجلدول حادي وعشرون - 1 على أن التقدير   - 65
النقط���ي غ���ري املرجح )غري الصحيح( وهو 0.7488 )74.88 يف املائة( خيتلف إىل حد ما عن التقدير 
النقط���ي املرج���ح )الصحيح( وهو 0.6720 )76.20 يف املائة(. ويك���ون التقدير النقطي غري املرجح 
أعلى مما جيب ألن نس���بة أعلى من نس���اء احلضر مقارنة بنساء الريف تكون إجيابية مصليًا )ويشرح هذا 
فيما بعد يف هذا الفصل(، ونساء احلضر جتاوزن التمثيل يف العينة لتجاوزهن يف العينة: فهن يشّكلن حنو 
نصف العينة ولكن ال يشّكلن إال 4 يف املائة من املجتمع االستداليل. ومن مث ففي أي حتليل غري مرجح 
لوضع اس���تدالل للبلد يكون لنس���اء احلضر تأثري أكرب كثريًا مما ينبغي هلن ويرتفع التحيز هلن عن النسبة 

املقّدرة للمجتمع.
وتب���ني أي مقارنة للتحليلني اللذي���ن يعطيان التقدير النقطي املرجح الصحيح، أنه حىت   - 66
مع بيان الترجيح WEIGHT، فإن املتوس���طات PROC MEANS يف الربنامج SAS املطبقة بش���كل 
غري صحيح تبخس بش���كل خطري تقدير اخلطأ املعياري، وهو حساب غري صحيح للقيمة 0.02299 
)2.30 يف املائ���ة( مقارن���ة باحلس���اب الصحي���ح للمتوس���طات PROC SURVEYMEANS وهو 
0.0383 )3.83 يف املائة(. وهذا حيدث أساسًا ألن املتوسطات PROC MEANS مع أو بال بيان 
ترجيح WEIGHT، تتجاهل تقس���يم النس���اء إىل جمموعات داخل وحدات املعاينة األّولية، يف حني أن 
املتوسطات SURVEYMEANS تقر التقسيم إىل جمموعات لتقدير التباين. وملا كان معامل االرتباط 
آخر الطبقة يكون إجيابيًا ملعظم املتغريات املقيس���ة يف اس���تقصاءات العينة املرّكبة، فإن إجراءات تقدير 

التباين الصحيح اليت تراعي التقسيم إىل جمموعات تنتج عادة أخطاء معيارية مقّدرة أكرب.
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وبصف���ة عامة ف���إن التقديرات النقطية املتحيزة ملعلمات املجتمع يتم احلصول عليها إذا   - 67
كانت بيانات االس���تقصاء مل حتلل مبتغري ترجيح العينة املناس���ب. مث إنه حىت لو كان متغري ترجيح العينة 
مدرج���ًا يف التحلي���ل، وينتج تقديرات نقطية مناس���بة ملعلمات املجتمع، ف���إن األخطاء املعيارية ي�بخس 
تقديرها منطيًا عندما تقس���م عناصر العينة إىل جمموعات يف بيانات االس���تقصاء وال يظهر التقس���يم إىل 
جمموعات يف تقدير التباين. وخبس تقدير األخطاء املعيارية ينتج فترات ثقة ضيقة للغاية ويزداد التقدير 
لالختبارات اإلحصائية أمهية مع قيم p اليت تكون صغرية للغاية، وبعبارة أخرى ي�بالغ يف تقدير مستوى 

األمهية اإلحصائية.
وحجم خبس تقدير التباين عن طريق جتاهل تقسيم بيانات استقصاء العينة إىل جمموعات   - 68
 b هي معامل الترابط داخل الطبقة بني عناصر الس���كان و ρ حي���ث  [1 +ρ (b - 1)] يق���ّرب بالصيغ���ة
هي متوس���ط عدد عناصر العينة لكل جمموعة يف العينة )وحدة معاينة أّولية( )انظر الفصل الس���ادس(. 
وعلى س���بيل املثال فإذا كانت قيمة الصيغة هي 2 فحينئذ تضاعف مراعاة املجموعات، تقري�بًا التباين 
املقّدر الذي ميكن أن حيصل عليه املرء بتجاهل املجموعات. ويالحظ أن متغري وحدات املعاينة األّولية 
يف بوروندي املسمى PPSU حيدد بالربنامج احلاسويب عناصر العينة إىل تقسم إىل جمموعات معًا داخل 

وحدة املعاينة األّولية الواحدة يف العينة )بالنسبة ألي طبقة(.
وباإلضافة إىل تأثري التقسيم إىل جمموعات على التباين املقّدر فإن التغي�ريات الكثرية يف   - 69
قيمة متغري ترجيح املعاينة بني املس���تجي�ب�ني تزيد من التباين املقّدر. ومن هنا فإذا مت جتاهل متغري ترجيح 

املعاينة يف التحليل فإن خطأ املعاينة املقّدر تبخس قيمته، )ويصبح مقّدر معلمة املجتمع متحيزًا(.

إجراءات استقصاء العينة يف الربنامج SAS النسخة 8.2 زاي - 

SURVEYREG و SURVEYMEANS عرض جممل لإلجرائني  - 1
تتضم���ن النس���خة 8.2 للربنامج SAS إجرائني وضعا مؤخ���رًا )وقد ظهرا ألول مرة   - 70
 .SURVEYREG و SURVEYMEANS :يف النس���خة 8.0( لتحليل بيانات اس���تقصاء العينة مها
ويش���مل الربنام���ج SAS الوصف العام خلطة املعاين���ة WR املطلوب له متغريات تصمي���م العينة الثالثة 
األساس���ية. وميكن تطبق مصطلحات تصحيح املجتمع املحدود لتصميمات املعاينة وحيدة املرحلة مثل 
املعاينة العش���وائية الطبقية واملعاينة العش���وائية البسيطة. وتستخدم سلسلة تايلور لضبط اخلطية يف تقدير 
التباين. وتشتمل النسخة 9.0 من الربنامج SAS عل�ى نظامني PROCS جديدين لبيان�ات استقصاءات 
العين���ة املرّكبة مه�ا SURVEYFREQ لتحلي�ل املتغريات الفئوية و SURVEYLOGISTIC لالحندار 

السوقي. وهناك إجراءات SAS إضافية لبيانات استقصاء العينة، ال تزال قيد اإلعداد.
 WR والتركي�ب اللغ�وي لتحدي�د متغريات تصميم استقصاءات ذات الصل��ة للتقري�ب  - 71
هو نفس���ه الذي يس���تخدم لإلجرائي�ن SURVEYMEANS و SURVEYREG. والكلمة املرشدة 
STRATA تستخدم لتعي�ني متغري الطبقية، والكلمة املرشدة CLUSTER تستخدم لتعي�ني متغري وحدة 
املعاينة األّولية، والكلمة املرشدة WEIGHT تستخدم لتحديد متغري ترجيح املعاينة )كما يف اإلجراءات 
األخرى SAS مثل MEANS(. وهذه البيانات املالئمة ألي استقصاء، جيب أن تكون يف كل إجراء 
استقصاء عينة SAS وال تتغري عمومًا طاملا كانت جمموعة بيانات استقصاء العينة نفسها قيد التحليل. 
وبالنس���بة ملجموع���ة بيانات بوروندي فإن بيان���ات SAS هنا تصف تصميم اس���تقصاء العينة لإلجراء 

:PROC SURVEYREG أو اإلجراء PROC SURVEYMEANS
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STRATA  PSTRA 
CLUSTER   PPSU  
WEIGHT    W2

وإذا مل تكن عبارة STRATA موجودة، فإن الربنامج SAS يفترض أن خطة املعاينة   - 72
 ،CLUSTER ليس هلا طبقية لوحدات املعاينة األّولية قبل املرحلة األوىل من املعاينة. وإن مل توجد عبارة
فإن الربنامج SAS يفترض أن عناصر العينة ليس���ت مقّسمة إىل جمموعات، أي أن كل جمموعة عينات 
واحدة تتضمن عنصرًا واحدًا بالضبط، أي أن العناصر أخذت يف العينة يف املرحلة األوىل )ويف املرحلة 
األوىل فقط( من املعاينة، أي أن املعاينة العشوائية البسيطة أو العشوائية الطبقية هي اليت استخدمت. فإن 
مل توج���د العب���ارة WEIGHT، يفترض الربنامج SAS أن لكل R القيمة نفس���ها ملتغري الترجيح ويعني 
الربنام���ج SAS القيم���ة 1.0 متغري الترجي���ح. فإن مل توجد عبارات تصميم اس���تقصاء  الثالثة مجيعها 
)STRATA و CLUSTER و WEIGHT(، فإن هذا يعادل حتديد معاينة عشوائية بسيطة من جمتمع 

.SAS غري االستقصائية بربنامج PROCS غري حمدود، وهي الفرضية ملعظم النظم

SURVEYMEANS اإلجراء  - 2
هذا اإلجراء يقدر متوس���طات الس���كان وجماميع الس���كان للمتغريات املستمرة لنسب   - 73
السكان واملجاميع للمتغريات الفئوية، باستخدام بيانات استقصاء العينة. وتوفر األخطاء املعيارية املقّدرة 
ومعامالت التغري بالنسبة جلميع التقديرات النقطية، وكذلك تقديرات الثقة ملعلمات املجتمع. وميكن أن 
تطلب إحصاءات حمددة على عبارة PROC أو ميكن للمرء أن يأخذ طباعة خمرجات البديل االفتراضي 
لإلحصاءات، أو يستطيع أن يستخدم ALL  على عبارة PROC للحصول على كل اإلحصاءات اليت 

.SURVEYMEANS ميكن حساهبا باإلجراء
وتظهر املتغريات املراد حتليلها )املس���تمرة والفئوية( على عبارة VAR. وتس���رد عبارة   - 74
CLASS املتغ���ريات عل���ى عب���ارة VAR اليت تكون فئوي���ة، ويفترض الربنام���ج SAS حينئذ أن مجيع 

املتغريات األخرى على عبارة VAR مستمرة.
وتس���تخدم عبارة DOMAIN مع متغ���ري أو متغريين فئوي�ني لتحديد جماالت التحليل   - 75
جلميع املتغريات على عبارة VAR. ويقّدم الربنامج SAS تلقائيًا حتليالت للمجتمع اهلامش���ى وبعبارة 
أخ���رى املجتمع كله، باإلضاف���ة إىل حتليالت املجال. وأي برنامج ليس في���ه عبارة DOMAIN يقّدم 
تقدي���رات للمجتم���ع كله فق���ط. ورغم أن عب���ارة BY يف اإلج���راء SURVEYMEANS ميكن أن 
تس���تخدم يف احلصول على تقديرات املجاالت، فإنه ال يوصى هبا لبيانات اس���تقصاء العينة ألن الصيغة 
املالئمة لتقدير التباين التس���تخدم عند اس���تخدام عبارة BY. فتس���تخدم عب���ارة DOMAIN لتحليل 

املجاالت.
والنسخة 8.2 من برنامج SAS ال توجد هبا عبارة تتيح حتليل فئات املجتمع الفرعية،   - 76
وعلى س���بيل املثال العجائز من النس���اء. ومع ذلك فتحليل الفئات الفرعية ميكن أن جيرى أواًل بتحديد 
متغري مؤش���ر، على س���بيل املثال OLDERFEM، اليت تبني ما إذا كان عنصر العينة خيص الفئة الفرعية 
من املجتمع. وحينئذ ميكن اس���تخدام عب���ارة DOMAIN OLDERFEM للحصول على التحليالت 
 SAS بالنسبة لعناصر العينة من غري املسنات. وال تستخدم العبارة SAS املطلوبة؛ ويهمل ناتج الربنامج
 ،PROC SURVEYMEANS لتفريع جمموعة البيانات إىل نساء مسنات قبل الذهاب إىل اإلجراء IF
ألن األخطاء املعيارية ميكن أن حتس���ب بطريقة خاطئة بقدر ما أن اإلجراء SURVEYMEANS قد 

ال يعرف العدد الكامل للطبقات ووحدات املعاينة األّولية الستقصاء العينة.
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٤٣٠

SURVEYREG اإلجراء  - ٣
يؤدي هذا اإلجراء االحندار اخلطي لبيانات اســـتقصاء العينة حســـب النهج القائم على   - ٧٧
التصميم (كورن وغروبارد، ١٩٩٩)، أي أن التحليل يراعي متغريات تصميم االســـتقصاء. وكما هو 
احلال بالنسبة لالحندار اخلطي للبيانات يف غري االستقصاء، فإن املتغري التابع يكون مستمرًا (أو يفترض 
أنه مســـتمر)، واملتغريات املســـتقلة ميكن أن تكون خليطًا من املتغريات املســـتمرة والفئوية. وتشـــمل 
 MODEL املتغري التابع ومجيع املتغريات املســـتقلة. فأي متغري فئـــوي على العبارة MODEL العبـــارة
 MODEL العبارة CLASS وجيب أن تســـبق العبـــارة ،CLASS جيـــب أن يظهـــر أيضًا على العبارة
يف برنامـــج SAS. واإلجـــراء SURVEYREG يشـــّكل متغريات مؤشـــر دمية (يرمـــز له ١ أو صفر) 
للمتغريات املســـتقلة الفئوية، بأعلى قيمة مرمزة للمتغري املحدد على أنه الفئة املرجعية. ومتاثل اخليارات 
األخرى اإلجراء SURVEYREG، وكذلك ناجته، وهواالحندار اخلطي (غري االستقصائي) يف الربنامج 

.SAS

والنسخة ٨,٢ من الربنامج SAS ليس ا إجراء استقصاء عينة ملقارنة املجاالت على   - ٧٨
املتوســـطات أو النســـب، وإن كانت هذه القدرات قيد اإلعداد. ومن أمثلة األســـئلة على هذه احلالة 
الســـؤال، هل الريفيات واحلضريات يف بوروندي يف املجتمع االســـتداليل خيتلفن يف وحدات املجتمع 
 SURVEYFREQ أو يف جزء ممن هن إجيابيات مصليًا؟ وميكن اســـتخدام اإلجراء IUML املتوســـط
يف النســـخة ٩,٠ إلجراء اختبار تربيع كاي (Chi-square) بشـــأن متغريين، اإلقامة (ريفية/حضرية) 
واإلجيابية املصلية (نعم/ال). وإىل أن يكتمل إعداد إجراءات املقارنة يف الربنامج SAS لبيانات استقصاء 

العينة، ميكن استخدام اإلجراء SURVEYREG على النحو التايل ملقارنة املجاالت.
وإذا أريد مقارنة الريفيات باحلضريات يف املجتمع االستداليل بشأن متوسط الوحدات   - ٧٩
 IUML مع متغري مستمر للوحدات SURVEYREG يف اإلجراء MODEL تستخدم عبارة ،IUML
باعتبارها املتغري التابع ومتغري املجال الذي يعني الريفيات/احلضريات باعتبارهن املتغري الفئوي املستقل. 
وهو هنا كجزء من الناتج املعياري من اإلجراء SURVEYREG واعتبار الفرضية الصفرية بأن معامل 
االحنـــدار املجتمع بالنســـبة للريف واحلضر (بدرجة واحدة من احلرية) يســـاوي صفرًا. وهذه الفرضية 
الصفريـــة فيمـــا يتعلق مبعامـــل احندار يكافئ الفرضيـــة الصفرية بأن املرأة الريفيـــة واحلضرية يف املجتمع 

.IUML االستداليل هلا املتوسط نفسه من الوحدات
وإذا كان املطلـــوب هـــو مقارنـــة احلضريـــات والريفيات يف املجتمع االســـتداليل عن   - ٨٠
نســـبة أن إجيابيات للمصل (متغري ثنائي)، يســـتخدم متغري املؤشـــر BLOOD (١ = إجيايب للمصل، 
وصفر = سلبـي للمصل) باعتباره متغريًا تابعًا. (يالحظ أن BLOOD هو ببساطة إعادة ترميز للمتغري 
IMMUNE حيـــث (١ = إجيايب للمصل، و٢ = ســـلبـي للمصـــل). ويف عبارة MODEL يف اإلجراء 
SURVEYREG تعرف BLOOD بأا املتغري التابع ويعرف متغري املجال الذي يعني الريفي/احلضري 
كمتغري فئوي مســـتقل. والفرضية الصفرية بأن معامل االحندار هو الصفر تعادل الفرضية الصفرية بأن 

نسبة اإلجيابيـني للمصل هي نفسها النسبة للمرأة الريفية واحلضرية يف جمتمع االستدالل.

أمثلة عددية  - ٤
يوضـــح الفـــرع ثانيًا من املرفق على األقـــراص املدجمة بذاكرة للقراءة فقط اســـتخدام   - ٨١
اإلجراء SURVEYMEANS واإلجراء SURVEYREG لتشـــغيل األمثلة الثالثة املدرجة يف الفقرة 
 SAS املشـــروح (الذي يكتبه املستخدم) ونواتج برنامج SAS ٦٠. والبد أن يهيئ اســـتعراض برنامج
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املشـــروح، القارئ لكتابة براجمه SAS لإلجراءين SURVEYMEANS و SURVEYREG لتفسري 
النواتج.

 SURVEYMEANS ويلخص اجلدول حادي وعشرون - ١، الصف ٣، نواتج اإلجراء  - ٨٢
يف الفرع ثانيًا من املرفق لتقدير النســـبة املئوية وعدد النســـاء يف جمتمع بوروندي االســـتداليل ممن هن 
إجيابيـــات املصـــل، مع خطأ املعايرة املقّدر وفتـــرة الثقة؛ وقد نوقش معظم هذه النتائج يف الفرع واو من 
هذا الفصل. ويلخص اجلدول حادي وعشرون - ٣، الصف ١ (يف الفرع سابعًا باملرفق على األقراص 
املدجمـــة بذاكرة للقراءة فقط) ناتـــج اإلجراء SURVEYMEANS لتقدير النســـب املئوية لإلجيابيات 
للمصل يف املجالني الريفي واحلضري، بنسبة ٦٦,٥١ يف املائة و ٨٣,٥٠ يف املائة على التوايل. ويلخص 
اجلدول حادي وعشـــرون - ٤، الصف ١ (يف الفرع ســـابعًا من املرفق، على األقراص املدجمة بذاكرة 
 t-value الذي يقارن الريفيات واحلضريات لينتج SURVEYMEANS للقراءة فقط)، ناتج اإلجــراء
تساوي -٣,٥٢، و p-value تساوي ٠,٠٠١٤ الختبار الفرضية الصفرية بأن الريفيات واحلضريات 
ال خيتلفن يف النسبة املئوية لإلجيابيات للمصل. ومن هنا فإن الريفيات واحلضريات يف املجتمع االستداليل 
خيتلفن يف النسبة املئوية لإلجيابيات للمصل: فاحلضريات هلن معّدل انتشار لإلجيابيات للمصل أعلى من 

الريفيات.

املزايا والعيوب والتكاليف  - ٥
إذا كان املــــرء مـــن مســـتخدمي الربنامـــج SAS/STAT بالفعل، فحينئـــذ يتوافر لـه   - ٨٣
إجراءات اســـتقصاء العينة يف الربنامج SAS بال تكاليف إضافية ويســـتعمل التركيـبات اللغوية املألوفة. 
مث إن القدرات الكاملة للربنامج SAS إلدارة البيانات متوافرة أيضًا مع تشكيل املتغريات اجلديدة. وقد 
صنف الدعم التقين والتوثيق إلجراءات استقصاء العينة ضمن النظام العادي لدعم الربنامج SAS. وإذا 
 SAS قورن ذلك بنظريه يف برامج اســـتقصاء العينة األخرى اليت جرى اســـتعراضها فإن تكلفة برنامج

تكون عالية.
وال توجـــد يف النســـخة ٨,٢ من الربنامج SAS قدرة علـــى مقارنة املجاالت بعضها   - ٨٤
ببعض، وإن كان من املمكن استخدام اإلجراء SURVEYREG كحل مؤقت هلذا النوع من التحليل. 
وإضافـــة اإلجـــراء SURVEYFREQ يف النســـخة ٩,٠ توفـــر مقارنات للمجاالت بشـــأن املتغريات 

الفئوية.
وال يســـتخدم الربنامج SAS إال سلســـلة تيلور لضبط اخلطية لتقدير التباين. وبالنسبة   - ٨٥
ملعاينـــة املجموعـــات املتعددة املراحـــل والطبقية فإن الربنامج ال يعـــاجل إال التقريـب WR لوصف خطة 
املعاينة العادية. ومع ذلك فهو يســـتطيع إدراج التصحيح fpc يف املعاينة العشـــوائية الطبقية ذات املرحلة 

الواحدة أو املعاينة العشوائية البسيطة.
وقدرة النسخة ٨,٢ من الربنامج SAS على حتليل بيانات استقصاء العينة قدرة أساسية   - ٨٦
 SURVEYFREQ ووصفية وقد تناســـب احتياجات كثري من املستخدمني للتحليل. وإضافة اإلجراء
يف النســـخة ٩,٠ توفر قـــدرة وصفية وحتليلية على املتغريات الفئوية. والبد أن إجراءات اســـتقصاءات 
العينة اليت ال تزال قيد الدراسة، وعلى سبيل املثال االحندار السوقي، ستجعل برنامج SAS أكثر قدرة 

على املقارنة يف املستقبل بربامج حاسوبية أخرى توفر حتليالت شاملة الستقصاء العينة.
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الربنامج SUDAAN النسخة 8.0 حاء - 

SUDAAN عرض جممل لربنامج  - 1
إن برنامج SUDAAN )املعهد املثلث للبحوث، 2001( هو برنامج حاسويب خاص   - 87
وض���ع أساس���ًا لتحلي���ل بيانات اس���تقصاءات العينة املرّكبة، ولك���ن جرى تعميمه اآلن ليش���مل حتليل 
 .(GEE) البيانات املترابطة باستخدام تقنيات من قبيل حتليل البيانات الطوىل والتقدير املعمم للمعادالت
و SUDAAN ه���ي اختص���ار SUrvey DAta ANalysis. واإلج���راءات لإلحص���اءات الوصفي���ة 
والتحليلية هي DESCRIPT و CROSSTAB و RATIO. وتشمل إجراءات النمذجة القائمة على 
تصميم االحندار اخلطي، واالحندار الس���وقي )ويش���مل املتعدد احلدود(، واالحندار اخلطي اللوغاريتمي 

وحتليل البقاء.
والربنامج SUDAAN النسخة 8.0 مربمج باللغة C، بعبارات أوامر يقّدمها املستخدم   - 88
 SPSS وإما SAS وميكن أن تك���ون مدخالت البيانات ملفات إما .SAS مماثل���ة للعبارات يف برنامج
وإما ASCII. والربنامج SUDAAN متوافر للتش���غيل بنفس���ه )SUDAAN القائم بذاته( أو مقترنًا 
 SUDAAN يفضلون عمومًا SAS ومستخدمو .(SAS املس���تدعى من SUDAAN) SAS بربنامج

.SAS املستدعى من
والربنامج SUDAAN هو الربنامج الوحيد الس���تقصاءات العينة الذي يش���مل أكثر   - 89
برناجم���ني ش���يوعًا لتقدير التباين: سلس���لة تيلور لضبط اخلطية وطرائق التك���رار. وهذا النهج األخري يف 
SUDAAN يش���مل التكرار املعاد املرجح (BRR)، م���ع أو بال عامل التعديل Fay، وطريقة املطواة. 
 .WR وصف خطة املعاينة العامة املشار إليها آنفًا على أهنا SUDAAN وتفترض كل طرائق التكرار يف
 BRR يف تقدي���ر التباين فالبد من توفري ترجيحات التكرار BRR فإذا اس���تخدم التكرار املعاد املرجح
 SUDAAN ويولد .BRR ال يولد ترجيحات تكرار SUDAAN مع جمموعة البيانات املدخلة؛ ألن
ترجيحات تكرار لطريقة املطواة حبذف وحدة معاينة أّولية أو يقبل ترجيحات تكرار املطواة املقّدمة مع 

جمموعة البيانات املدخلة لطريقة املطواة حبذف وحدة والتغي�ريات هلذه الطريقة.
ويوصف تصميم اس���تقصاء العينة للربنامج SUDAAN بثالث عبارات: )أ( باختيار   - 90
الكلمة املرشدة DESIGN على عبارة PROC؛ )ب( بتحديد متغري الطبقات واملجموعات على عبارة 
NEST؛ )ج( بتحدي���د متغ���ري ترجيح العينة على عب���ارة WEIGHT. والبد من فرز جمموعة البيانات 
املدخلة إىل برنامج SUDAAN بكل املتغريات اليت تظهر على عبارة NEST، وهي عمومًا متغري طبقية 

املرحلة األوىل مث متغري وحدات املعاينة األّولية داخل كل طبقة.
وعلى خالف معظم الربامج احلاس���وبية األخرى اليت هلا القدرة الستقصاء العينة، فإن   - 91
املرحل���ة الثاني���ة وما يليها من مراحل املعاينة والطبقية يف املعاين���ة املتعددة املراحل ميكن وصفها لربنامج 
SUDAAN من أجل تقدير التباين، وختفيف احلاجة إىل االستخدام الدائم لوصف خطة املعاينة العامة 
WR. وباإلضاف���ة إىل ذل���ك فإن لربنامج SUDAAN القدرة الش���املة عل���ى إدراج تصحيح املجتمع 
 SUDAAN املح���دود يف تقدي���ر التباين يف مراحل متعددة من املعاينة دون اس���تبدال. ودلي���ل برنامج
املتواف���ر يف نس���خة مطبوع���ة أو ملف pdf، يضرب ع���دة أمثلة لكيفية وصف خط���ط املعاينة للربنامج 

SUDAAN )انظر الفصل الثالث(.
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والبدي���ل االفتراضي خلطة املعاين���ة للربنامج SUDAAN هو التقري�ب WR حس���ب   - 92
تعريفه أعاله، إما لسلس���لة تيلور لضبط اخلطية وإما التكرار BRR وإما املطواة. واس���تخدام التركي�ب 
 UCVE ال ينش���ط هنج التقدير PROC على العبارة DESIGN = WR وهو SUDAAN اللغوي يف
ومعاينة املرحلة األوىل باالس���تبدال أو بال اس���تبدال ولكن مع أجزاء صغرية من معاينة املرحلة األوىل، 
 NEST تشتمل العبارة DESIGN = WR فحسب، واستخدام سلسلة تيلور لضبط اخلطية. ويف إطار
عل���ى متغري تربير أو أكث���ر )وعادة مربر واحد فقط( ومتغري وحدات معاينة أّولية. وإن مل يوج�د اخليار 

.DESIGN = WR يفترض SUDAAN فإن الربنامج ،PROC يف العبارة DESIGN =

والتركي�ب اللغوي يف SUDAAN وهو DESIGN = BRR ينش���ط الوصف العام   - 93
خلطة املعاينة )كما س���بق ش���رحه( مع التكرار املعاد املتوازن لتقدي���ر التباين. وجيب أن توجد متغريات 
 SUDAAN يف برنامج REPWGT يف جمموعة البيانات املدخلة وتعطي عبارة BRR ترجيح التكرار

امساء املتغريات ملتغريات ترجيح التكرار.
والتركي����ب اللغوي ل���� SUDAAN وه���و DESIGN = JACKKNIFE يف غي�بة   - 94
العبارتني JACKWGTS و JACKMULT، ينشط الوصف العام خلطة املعاينة WR مع تقدير التباين 
بتقني���ة مطواة ح���ذف واحد حيث يولد برنام���ج SUDAAN ترجيحات تكرار املط���واة. والتركي�ب 
اللغوي لربنامج SUDAAN وهو DESIGN = JACKKNIFE، مع العبارة JACKWGTS ينشط 
الوص���ف الع���ام خلطة املعاين���ة WR مع توفري ترجيح���ات املطواة لربنام���ج SUDAAN كمتغريات يف 

جمموعة البيانات املدخلة.
ويرد وصف تصميم اس���تقصاء العينة الس���تقصاء بوروندي ومواصفات سلسلة تيلور   - 95

لضبط اخلطية لتقدير التباين، يف برنامج SUDAAN على النحو التايل:
PROC ……….          DESIGN = WR …… 
NEST      PSTRA       PPSU  
WEIGHT      W2  

 BRR ويرد وصف تصميم اس���تقصاء العينة الستقصاء بوروندي ومواصفات التكرار  - 96
)التكرار املعاد املتوازن( لتقدير التباين لربنامج SUDAAN على النحو التايل:
PROC ………          DESIGN = BRR ……
WEIGHT      W2
REPWGT      REPLWT01-REPLWT32

ويالح���ظ أع���اله أن عبارة REPWGT حت���دد متغريات ترجيح التكرار املش���مولة يف جمموعة البيانات 
املدخلة. وهذه املتغريات ال� 32 لترجيح التكرار تستند إىل 30 طبقة كاذبة، مع وحدتني من وحدات 
املعاينة األّولية لكل طبقة كاذبة، ويتم احلصول عليها باس���تخدام اإلجراء WesVar. ويالحظ أيضًا أن 
العبارة NEST ليس���ت موجودة عند اس���تخدام التكرار BRR؛ وليس من الضروري أن يعرف برنامج 
SUDAAN التقس���يم الطبقي ومتغريات وحدات املعاينة األّولية، ألنه ال يستخدم إال متغريات ترجيح 

التكرار لتقدير التباين.

DESCRIPT اإلجراء  - 2
إن إج���راء DESCRIPT يقدر جماميع الس���كان باملتوس���طات للمتغريات املس���تمرة   - 97
وكذل���ك جماميع الس���كان بالنس���ب املئوية للمتغريات الفئوي���ة. والعبارة VAR تس���رد قائمة املتغريات 
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)التابع���ة اليت يتعني حتليلها(. وبالنس���بة ألي برنامج DESCRIPT جيب أن تكون مجيع املتغريات على 
العبارة VAR مس���تمرة أو تكون مجيع املتغريات فئوية. فإذا كانت املتغريات الفئوية هي املوجودة على 
العب���ارة VAR، حينئذ جيب كذلك اس���تخدام العبارة CATLEVEL لبيان مس���تويات تقديرات كل 
متغري فئوي، املطلوبة. وعلى س���بيل املثال فالعبارتني أدناه تقدران النس���ب املئوية ملجتمع االستدالل يف 
بوروندي للذين يكونون إجيابي�ني للمصل والذين ال يكونون إجيابي�ني [بافتراض أن IMMUNE  مرمزة 

1 و2 أو ... لغري املوجود]. 
VAR                 IMMUNE      IMMUNE
CATLEVEL           1                    2

وتوفر التقديرات للمجاالت باس���تخدام عبارة TABLES اليت تش���تمل على متغري أو   - 98
أكثر من املتغريات الفئوية. وميكن مقارنة املجاالت كل منها باآلخر عرب التناقضات اخلطية باس���تخدام 
العب���ارات CONTRAST أو PAIRWISE أو DIFFVAR. وميك���ن تقدير املعّدالت للمتوس���طات 
 STDVAR املعيارية، وعلى س���بيل املثال انتش���ار املرض املعّدل حس���ب العمر، باس���تخدام العبارتني
و STDWGT. وميكن تقدير الن�زعات اخلطية والعالية املس���توى )الرباعية وغريها( على املتوس���طات 
أوالنسب املئوية، عرب مستويات بعض املتغريات الفئوية باستخدام العبارة POLY (POLYNOMIAL)؛ 

ويستخدم برنامج SUDAAN هلذه التحليالت التناقضات اخلطية املتعامدة والكثرية احلدود.
 PAIRWISE أو CONTRAST أو TABLES ومجي���ع املتغريات عل���ى العب���ارات  - 99
 ،SUBGROUP جي���ب أن تظه���ر أيض���ًا عل���ى العب���ارة POLY أو STDVAR أو DIFFVAR أو
وتش���ري عب���ارة LEVELS املطلوب���ة إىل أعلى قيمة مك���ودة يف التحليل لكل متغري فئ���وي على العبارة 

.SUBGROUP

والعبارة SUBPOPN يف الربنامج SUDAAN، ميكن استخدامها يف مجيع إجراءات   - 100
 SUBPOPN للتحليالت إىل فئات فرعية، وعلى سبيل املثال املسنات فقط. وتستخدم عبارة ،PROCS
م���ع كامل جمموعة بيانات االس���تقصاء بالعينة املدخل���ة يف برنامج SUDAAN بداًل من تفريع جمموعة 
البيان���ات املدخلة إىل فئات فرعية مهمة قبل اس���تخدام الربنام���ج SUDAAN، حيث أن هذا اإلجراء 
األخ���ري ق���د يعطي أخطاء معيارية مقّدرة بطريقة غري صحيحة بقدر ما أن بعض وحدات املعاينة األّولية 

ميكن أن تغي�ب عن جمموعة البيانات املفرعة.

CROSSTAB اإلجراء  - 3
ه���ذا اإلج���راء هو من أج���ل املتغريات الفئوي���ة فقط يف اإلج���راء CROSSTAB من   - 101
اجلداول وحيدة االجتاه وثنائية االجتاه ومتعددة االجتاهات اليت تقدر من أجلها النسب املئوية واملجاميع 
للس���كان. والعبارت���ان املقابلتان SUBGROUP و LEVELS مطلوبتان ل���كل املتغريات على العبارة 

.TABLES

والعب���ارة TEST يف اإلج���راء CROSSTAB تطلب اختب���ارات تربيع كاي الختبار   - 102
الفرضية الصفرية بأن هناك متغريين فئوي�ني مس���تقلني إحصائيًا. ويستند أحد اختبارات تربيع كاي إىل 
اختبار النوع Pearson (CHISQ) باس���تخدام احلس���ابات “املش���اهدة ناقصًا املتوقعة” على املجاميع 
 .(LLCHISQ) الس���كانية املقّدرة. واختبار تربيع كاي اآلخر يس���تند إىل التفردات الس���كانية املقّدرة
 2 X 2 وتقدر نسب التفردات وما يتصل هبا من خماطر )نسب االنتشار، حقيقة( بفترات ثقة للجداول
باستخدام عبارة RISK = ALL على العبارة PRINT. وأخريًا فاختبار كوشران - مانتل - هاين�زل 
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(الذي يســـتخدم CMH على العبارة TEST) يعتمد على توافر تقدير االســـتقاللية اإلحصائية ملتغريين 
مع التحكم يف (”التقسيم الطبقي“) على متغري ثالث.

أمثلة عددية  - ٤
يوضــــح الفرع ثالثــــًا باملرفق اخلاص باألقــــراص املدجمة بذاكرة للقراءة فقط اســــتخدام   - ١٠٣
اإلجراءين CROSSTAB و DESCRIPT لتشــــغيل األمثلة الثالثة املدرجة يف الفقرة ٦٠ باســــتخدام 
SAS-CALLABLE SUDAAN (أي النســــخة ٨,٢ من برنامج SAS والنســــخة ٨,٠ من برنامج 
SUDAAN). ويستخدم لتقدير التباين سلسلة تيلور لضبط اخلطية والتكرار املعاد املرجح (BRR). وال بد 
أن اســــتعراض برامج SUDAAN املشروحة (اليت يكتبها املســــتخدم) ونواتج SUDAAN املشروحة، 
تساعد القارئ على كتابة برنامج SUDAAN وتفسري الناتج. ومل تدرج وتشرح يف مرفق الفرع ثالثًا 

إال حتليالت SUDAAN املختارة اليت نوقشت يف اجلداول (Tables) ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦.
 CROSSTAB ناتـــج   ٤ الصـــف   ،١ وعشـــرون -  حـــادي  اجلـــدول  ويلخـــص   - ١٠٤
و DESCRIPT يف الفـــرع ثالثـــًا (املرفق) لتقدير النســـبة املئويـــة والعدد للنســـاء يف جمتمع بوروندي 
 DESCRIPT و CROSSTAB االستداليل، اإلجيابيات للمصل، مع األخطاء املعيارية املقّدرة. والنتائج
مـــن برنامـــج SUDAAN متماثلة بالنســـبة ألي طريقة لتقديـــر التباين (املتوقع) ونتائج سلســـلة تيلور 
 SAS مع النتائج من اإلجراء SUDAAN متماثلة (ليست دائمًا حقيقية). وتتفق نتائج BRR والتكرار
SURVEYMEANS. ويالحظ أن CROSSTAB و DESCRIPT ال حيسبان فترات الثقة للنسب 

املئوية أو املجاميع للمجتمع املقّدر.
 (CD-ROM) ويـبـني اجلدول حادي وعشرون - ٣، الصف ٢ يف املرفق، الفرع سابعًا  - ١٠٥
أن الناتج املتطابق يتم احلصول عليه من CROSSTAB و DESCRIPT (ســــواء مع سلســــلة تيلور أو 
التكرار BRR) لتقدير النسبة املئوية لإلجيابيات للمصل، ولكن لكل من املجالني للمرأة الريفية واحلضرية. 

.SAS SURVEYMEANS مع نتائج DESCRIPT و SUDAAN CROSSTAB وتتفق نتائج
CD-) ويلخص اجلدول حادي وعشـــرون - ٤، الصف ٢ يف املرفق، الفرع ســـابعًا  - ١٠٦

ROM)، ناتج اإلجراء DESCRIPT (مع سلســـلة تيلور والتكرار BRR) الذي يســـتخدم التعارض 
اخلطي ملقارنة املرأة الريفية باملرأة احلضرية بالنسبة املئوية لإلجيابيات للمصل. ومثة فرق طفيف يف اخلطأ 
املعياري املقّدر بسلســـلة تيلور والتكرار BRR. واالســـتنتاج هو: أن نســـاء احلضر والريف يف جمتمع 
بوروندي االستداليل خيتلفن من حيث انتشار اإلجيابية املصلية؛ فالنساء يف احلضر أعلى انتشارًا. ويالحظ 
 SAS SURVEYREG تتفق واستخدام اإلجراء DESCRIPT أن نتائج التعارض اخلطي يف اإلجراء

ملقارنة املجالني.
CD-) ويـبـني اجلدول حادي وعشرون - ٥، الصفان ١ و٢ يف املرفق، الفرع سابعًا  - ١٠٧

ROM) النتائـــج من اختبـــاري تربيع كاي املختلفـــني املتوافرة يف اإلجراء CROSSTAB: بريســـون 
(CHISQ) واخلطي اللوغاريتمي (LLCHISQ). وتكون النتائج من استخدام سلسلة تيلور والتكرار 
BRR متطابقة. فانتشار اإلجيابية املقّدرة للمصل أعلى كثريًا بالنسبة للحضريات منه بالنسبة للريفيات 
(باستخدام CHISQ)، وتكون التفردية املقّدرة لإلجيابية للمصل أعلى كثريًا بني نساء احلضر منها بني 

.(LLCHISQ باستخدام) الريفيات
 (CD-ROM) ويـبـني اجلدول حادي وعشرون - ٦، الصف ١ يف املرفق، الفرع سابعًا  - ١٠٨
نســـبة التفرد املقّدرة (٠,٣٩٣) ونســـبة االنتشار (٠,٧٩٧) واإلجيابية للمصل (الريف إىل احلضر)، ويف 
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كل منهم���ا فترة ثقة 95 يف املائة. والفروق بني سلس���لة تيل���ور والتكرار BRR فروق ال تذكر يف احلد 
األعلى لنس���بة 95 يف املائة فترة الثقة على نس���بة التفرد. وختتلف نسبة التفرد املقّدرة ونسبة االنتشار من 

حيث املقدار ألن انتشار اإلجيابية للمصل ليس منخفضًا.

املزايا والعيوب والتكاليف  - 5
برنامج SUDAAN هو برنامج حاسويب شامل الستقصاء العينة )والبيانات املترابطة(   - 109
بقوى حتليلية بالنسبة للتحليالت الوصفية والنمذجية على السواء، وله قدرة شاملة على تقدير واختبار 
مصفوفات التعارض املحددة للمس���تخدم على معلمات املجتمع، مبا يف ذلك معامالت االحندار. وهو 
 SAS يعمل يف جمايل اإلطار األساس���ي وبيئات احلواسي�ب الشخصية. واألرجح أن مستخدمي برنامج
هلم ميزة يف تعلم برنامج SUDAAN، ألن مصفوفته مماثلة لربنامج SAS. ومع ذلك فبعض التراكي�ب 
اللغوي���ة يف SUDAAN مقص���ورة عل���ى فئ���ة معين���ة، ورمبا تتطلب وقت���ًا يف التعلم أكث���ر من الربامج 

األخرى.
وإذا قورن���ت تكلف���ة برنامج SUDAAN بتكلف���ة الربامج احلاس���وبية األخرى. اليت   - 110
 SAS Callable اس���تعرضت يف هذا الفصل فإهن���ا تكون تكلفة عالية خاصة إذا اس���تخدمت كربنامج
SUDAAN ألن برنامج SAS حينئذ يكون مطلوبًا أيضًا. والدعم التقين يقّدم للمستخدمني املرخصني. 
ويتضمن دليل مستخدمي برنامج SUDAAN للنسخة 8.0 املوضوع أساسًا كمرجع مقابل تعلم برنامج 
SUDAAN، ل���ه عدة أمثلة للتحليالت مفّصلة ومش���روحة مع بيانات NHANES-III )االس���تقصاء 
الوط���ين الثال���ث لفحص احلالة الصحية والتغذوية( الذي ميكن أن يفيد يف تعلم كيفية اس���تخدام برنامج 

.SUDAAN

وبرنامج SUDAAN هو الربنامج احلاسويب الوحيد أيضًا املشروح هنا والذي يتضمن   - 111
النهجني الرئيسي�ني لتقدير التباين، ومها طريقة سلسة تايلور للخطية وطريقة التكرار. ومع ذلك فربنامج 
SUDAAN ال ينشئ ترجيحات تكرار للتكرار املعاد املوزون (BRR) فيتطلب أن يوفر املستخدم هذه 
الترجيحات. والربنامج SUDAAN ينش���ئ ترجيحات تكرار إلجراء املطواة حبذف واحد، وهو يقبل 

أيضا ترجيحات تكرار املطواة إن كانت واردة يف جمموعة البيانات املدخلة.
وبرنام���ج SUDAAN هو الربنامج احلاس���ويب الوحيد الذي اس���تعرض هنا وله قدرة   - 112
ش���املة عل���ى وصف عدة مراحل للمعاينة الطبقية والتصحي���ح fpc إلدراجها يف تقدير التباين. وعالوة 
على هذا فهو يتضمن عدة تعاريف خمتلفة حلس���ابات تأثري التصميم تتيح للمرء اس���تبعاد تأثريات فرط 

املعاينة و/أو الترجيحات غري املتساوية، من تأثري التصميم.
وإدخ���ال بيانات ASCII يف برنامج SUDAAN عملية معرقلة جتعل خياري إدخال   - 113
البيان���ات اآلخري���ن مها األفض���ل، ومها جمموعة بيان���ات الربنامج SAS أو الربنام���ج SPSS. وإدخال 
جمموع���ة بيان���ات الربنامج SAS يف برنامج SUDAAN قائم بذاته جيب أن يكون يف النس���خة 6.04 
من برنامج SAS أو كملف نقل SAS. ويس���تطيع برنامج SAS Callable SUDAAN أن يقرأ أي 
جمموع���ة بيانات يقرأها برنامج SAS. وميكن حفظ ناتج برنامج SUDAAN إلكترونيًا مبلف بيانات 
SAS الس���تخدامه فيما بعد يف صفحات الربنامج احلاس���ويب SAS من قبيل EXCEL. وقدرة برنامج 
SUDAAN حم���دودة جدًا يف إعادة تكويد املتغريات وليس���ت له ق���درة على إدارة البيانات. ومن هنا 
فم���ن احلكم���ة إجراء أي إعادة تكويد ضرورية، وتكوين متغريات جديدة إما يف برنامج SAS وإما يف 

.SUDAAN رهنًا بنوع جمموعة البيانات املدخلة( قبل استخدام برنامج( SPSS برنامج
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إجراءات استقصاءات العينة يف الربنامج  طاء - 
STATA النسخة 7.0

STATA عرض موجز لربنامج  - 1
الربنام���ج STATA برنامج حاس���ويب إحصائ���ي عام أضاف قدرة ش���املة على حتليل   - 114
بيانات اس���تقصاء العينة يف عام 1995. ونتناول بالش���رح هنا برنامج STATA النس���خة 7.0؛ وقد 
ص���درت النس���خة 8.0 يف عام 2003. وسلس���لة تيلور لضب���ط اخلطية هي وحدها املس���تخدمة هنا 
لتقدير التباين. ووصف خطة املعاينة العامة WR هو البديل االفتراضي. ويس���تطيع برنامج STATA أن 
يدمج مصطلحات التصحيح fpc لتقدير التباين للمرحلة الوحيدة دون اس���تبدال خطط املعاينة )املعاينة 
العش���وائية البسيطة واملعاينة العشوائية الطبقية( وملرحلة واحدة دون استبدال معاينة املجموعات )طبقية 
أو غري طبقية( حيث تس���تخدم معاينة احتمالية متس���اوية للمجموعات )وحدات املعاينة األّولية( داخل 

أي طبقة، ومجيع عناصر وحدات املعاينة األّولية املدرجة يف العينة مشمولة يف العينة.
ويتس���اوى ع���رض حتليالت اس���تقصاء العين���ة يف برنامج STATA م���ع عرض برنامج   - 115
SUDAAN، ول���ه ق���درة إحصائي���ة رياضية ملصفوفات التعارض ملس���تخدمني معيني����ني على معلمات 
املجتمع، مبا يف ذلك معامالت االحندار. ويعمل برنامج STATA بالتفاعل مع األوامر القصرية والبسيطة 
فيجعل تعلمها س���هاًل نس���بيًا. مع ذلك ميكن أن تقّدم الربامج اليت يكتبها املستخدم بأسلوب دفعات إذا 
رغب يف ذلك. والربنامج STATA حساس حلالة الكتابة، فاألوامر اليت تكتب للربنامج تطبع باحلروف 
الصغرية. ويعني برنامج STATA  قدرًا بدياًل من الذاكرة حيمل فيه نسخة من جمموعة البيانات الداخلة. 

فإذا مل تكن هذه الذاكرة كافية ملجموعات بيانات كبرية، ميكن زيادة الذاكرة بأمر ضبط الذاكرة.
وأوامر اس���تقصاء العينة يف الربنامج STATA تبدأ باالسم svy )االستقصاء(. وتتوافر   - 116
األوامر الوصفية لتقدير متوسط السكان (svymean)، وجمموع السكان (svytotal)، ونسبة السكان 
(svyprop)، والنس���بة املئوي���ة واملجامي���ع يف جداول ثنائية االجتاه (svytab). وتس���تخدم فترات الثقة 
للنس���ب الس���كانية من svytab حتوي���اًل لوغاريتميًا حيث تقيد احلدود الدني���ا والعليا املقّدرة يف حدود 
)صفر و 1(. وتتوافر يف اجلداول svytab مثانية اختبارات خمتلفة لتربيع كاي لبيانات اس���تقصاء العينة 
يف جداول ثنائية االجتاه. وتش���مل إجراءات النمذجة املتاحة االحندار اخلطي واالحندار الس���وقي )مبا يف 

.probit ومناذج Poisson ذلك املتعدد احلدود مبتغري امسي أو مرتب( واحندار
ويس���تخدم أمر ضبط االس���م لتحديد خطة املعاينة للربنامج STATA. ولوصف اخلطة   - 117
العام���ة للمعاين���ة WR )بديل افتراض���ي(، تطبع ثالث كلمات مرش���دة ألمر ضبط االس���م يف الربنامج 
STATA تفاعليًا. والكلمة املرشدة للطبقات تسبق اسم متغري الطبقية، والكلمة املرشدة psu تسبق اسم 
متغري وحدة املعاينة األّولية (PSU)، والكلمة املرش���دة للترجيح (pweight) تس���بق اس���م متغري ترجيح 

املعاينة. ومن مث فخطة املعاينة الستقصاء بوروندي توصف للربنامج STATA النسخة 7.0 كما يلي:
svyset       strata          pstra   
svyset       psu             ppsu  
svyset       pweight     w2  

وكما أش���رنا آنفًا بالنس���بة إلجراءات اس���تقصاء العينة يف الربنامج SAS، فإن حذف   - 118
الكلمة املرش���دة للطبق���ات يف الربنامج STATA تعين ال طبقية يف وح���دات معاينة األّولية قبل املرحلة 
األوىل م���ن املعاين���ة. وحذف الكلمة املرش���دة PSUs يعين معاينة وحيدة املرحل���ة للعناصر وال توجد 
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جمموع���ات للعناصر الداخل���ة يف العينة. وحذف الكلمة املرش���دة pweight يعين عناصر عينة مرجحة 
متساوية، ببديل افتراضي 1.0 متغري الترجيح. والتركي�ب اللغوي لألمر svyset منقح يف النسخة الثانية 

.STATA من الربنامج
واألمر svydes يطلب من الربنامج STATA إخراج متغريات تصميم االستقصاء اليت   - 119
تلحقه���ا مبجموعة البيانات )من أوامر svyset( وتلخيص عدد الطبقات وعدد وحدات املعاينة األّولية 
يف كل طبقة، ومتوسط عدد املشاهدات يف وحدة املعاينة األّولية داخل كل طبقة. وهذا ملخص مفيد 

للغاية خلصائص تصميم استقصاء العينة.

SVYLC و SVYTOTAL و SVYPROP و SVYMEAN األوامر  - 2
األمر svymean يقدر متوس���ط عدد الس���كان، إما ملتغري مستمر وإما ملتغري مؤشر   - 120
بالرمز 1 أو صفر )أي نس���بة س���كانية مقّدرة(. وتش���مل خيارات الناتج اخلطأ املعياري املقّدر ومعامل 

التغي�ري املقّدر وتأثري التصميم وفترات الثقة على معلمة السكان.
واألم���ر svyprop ه���و للبيانات الفئوية: فهو يقدر نس���بة الس���كان املوجودة على   - 121
كل مس���توى للمتغ���ري الفئوي، إىل جان���ب اخلطأ املعياري املق���ّدر. وتتوافر خي���ارات ناتج أقل باألمر 

.svymean مقارنة بأمر svyprop
واألمر svytotal يقدر جمموع الس���كان إما للمتغري املس���تمر وإما للمؤش���ر )صفر   - 122

و 1( خطأ معياري مقّدر ومعامل مقّدر تغي�ري تأثري التصميم وفترة الثقة.
وميكن اس���تخدام كل أمر من األمور الثالثة أعاله لتقدير معلمات الس���كان وجماالت   - 123
اس���تخدام اخليار by على خط األمر، وعلى س���بيل املثال by (stra) أو by (rur_ urb) لتحليل جمالني 
للنس���اء الريفيات واحلضريات يف بوروندي. والربنامج STATA يس���تخدم صيغ تقدير تباين صحيحة 

.svy بأوامره by للمجاالت بالعبارة
 subpop وعالوة على ما سبق فباإلمكان استخدام كل من األوامر الثالثة أعاله خليار  - 124
على خط األوامر ألداء تقدير ملعلمات الس���كان لفئة فرعية، ولتكن املس���نات فقط وال تستخدم عبارة 
”if“ يف الربنام���ج STATA لتحلي���الت فئ���ات الس���كان الفرعي���ة ألن التباينات املق���ّدرة قد ال تكون 

.subpop صحيحة؛ وتستخدم خيار
واألمر svylc يقدر التجميعات اخلطية املحددة للمس���تخدم من متوس���ط املجال، أو   - 125
النس���ب أو املجامي���ع مع اخلط���أ املعياري املقّدر واختبار t والقيمة p لفترة الثقة. وميكن اس���تخدام هذا 
 .lincom باألمر svylc األمر ملقارنة املجاالت بعضها مع بعض. ويف النسخة 8.0 استعيض عن األمر

ويظل األمر svylc عاماًل يف النسخة 8.0 ولكنه مل يعد موثقًا.

SVYTAB األمر  - 3
األم���ر svytab يف الربنامج STATA هو للجداول ثنائية االجتاه. فهو يقدر النس���ب   - 126
املئوية للس���كان )صفوف أو أعمدة أو جماميع( وأخطاء معيارية مقّدرة، وجماميع س���كان خلاليا اجلدول 
وأخطاء معيارية مقّدرة وفترات ثقة. ويس���تخدم التحويل اللوغاريتمي للحصول على فترات الثقة على 
نس���ب الس���كان حبيث تقيد يف حدود التقدير الدنيا والعليا لتبقى يف الفترة )صفر و 1(. وتتوافر حاليًا 
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مثانية اختبارات خمتلفة لتربيع كاي الختبار الفرضيات الصفرية باالستقاللية اإلحصائية ملتغريين فئوي�ني 
 .svytab متاح باستخدام األمر subpop يف اجلدول. واألمر

أمثلة عددية  - 4
 STATA اس���تخدام األوامر يف برنامج (CD-ROM) يوض���ح الفرع رابعًا من املرفق  - 127
لتفعيل األمثلة الثالثة املدرجة يف الفقرة 60. وكل مثال عملي هو ملف تس���جيل للدورة التفاعلية مع 
الربنامج STATA. وتنقيح الس���جل STATA املش���روح )أوامر املس���تخدم وناتج STATA( ينبغي أن 

يعني القارئ على استخدام أوامر استقصاء العينة يف الربنامج STATA وعلى تفسري النواتج.
وقد استخدم األمران svymean و svytotal مع متغري املؤشر BLOOD )1 = إجيايب   - 128
املصل وصفر = س���لب�ي املصل(. وي�ب�ني اجلدول حادي وعش���رون - 1 )الصفان 5 و 6( العدد املقّدر 
 STATA والنسبة املئوية املقّدرة من النساء اإلجيابيات للمصل، مع فترات ثقة. وتتفق حسابات الربنامج

.CROSSTAB و DESCRIPT SUDAAN ومع SURVEYMEANS SAS مع الربنامج
CD-( يف املرفق، الفرع س���ابعًا )وي�ب����ني اجلدول حادي وعش���رون - 3 )الصف 3  - 129

 svytab النس���بة املئوية التقديرية لإلجيابيات للمصل، حس���ب اإلقامة الريفية/احلضرية. واألمر )ROM
 SAS يش���ري إىل التقدي���رات، وتتف���ق األخط���اء املعياري���ة املقّدرة م���ع الربنامج STATA يف الربنام���ج
SURVEYMEANS ومع DESCRIPT SUDAAN و CROSSTAB. ومع ذلك ففترات الثقة 
للمج���االت ختتلف قلياًل بني األم���ر svytab يف STATA واإلجراء SAS SURVEYMEANS ألن 

األمر svytab يف الربنامج STATA يستخدم حتوياًل لوغاريتميًا للحصول على فترات الثقة.
CD-( يف املرفق، الفرع س���ابعًا )ويعرض اجلدول حادي وعش���رون - 4 )الصف 3  - 130

ROM( نتائ���ج األم���ر svylc يف الربنام���ج STATA بالنس���بة للتناقض اخلطي الذي يق���ارن الريفيات 
واحلضري���ات بالنس���بة املئوية لإلجيابي���ات للمصل، مبا يف ذلك الفرق الكبري ب���ني املجالني. وتتفق نتائج 
 SAS SURVEYREG مع استخدام إجراء DESCRIPT SUDAAN مع اإلجراء STATA الربنامج

ملقارنات املجاالت.
ويع���رض اجلدول حادي وعش���رون - 5 )الصفوف م���ن 3 إىل 5( يف املرفق، الفرع   - 131
س���ابعًا (CD-ROM) نتائج األمر svytab بالربنامج STATA بالنسبة إىل ثالثة اختبارات تربيع كاي 
للفرضية الصفرية بأن اإلجيابية للمصل مستقلة إحصائيًا عن االقامة الريفية/احلضرية. وتتشابه اختبارات 
تربيع كاي باألمر svytab الثالثة مجيعها يف قيم p )والصغرية(. واختبار تربيع كاي البديل االفتراضي 
لألمر svytab يف الربنامج STATA )صف 3( هو اختبار تربيع كاي لنوع بريس���ون املقترح من راو 
وس���كوت )1981؛ 1984( لتصحي���ح الدرجة الثانية. واالختباران اآلخ���ران من تربيع كاي، األمر 
 SUDAAN أي CROSSTAB الصفان 4 و 5( مها اختبارا تربيع كاي نفسهما يف برناجمي( svytab

و STATA ويعطي الربناجمان STATA و SUDAAN احلسابات نفسها هلذين االختبارين.
وملا كان األمر svytab يف الربنامج STATA ال ينتج نسبًا فرضية وال نسبًا لالنتشار   - 132
فقد اس���تخدم األمر svylogit لتقدير نس���بة التف���رد )احلضري إىل الريفي( بالنس���بة لإلجيابية للمصل. 
ونس���بة التفرد يف برنامج STATA، مع فترة الثقة، واردة يف اجلدول حادي وعش���رون - 6 )صف 2( 
يف املرفق، الفرع سابعًا (CD-ROM). واألمر svylogit يف برنامج STATA يعطي احلسابات نفسها 

اليت يعطيها  الربنامج CROSSTAB SUDAAN للتقدير النقطي وفترة الثقة.
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املزايا والعيوب والتكاليف  - 5
الربنامج STATA هو برنامج حتليل إحصائي عام شامل وله أيضًا قدرة حتليلية شاملة   - 133
لبيان���ات اس���تقصاء العين���ة، مبا يف ذلك إجراءات النمذج���ة الوصفية القائمة عل���ى التصميم. وهو يوفر 
إج���راءات منذجة كثرية لبيانات اس���تقصاء العينة. ويتلقى الربنامج STATA اس���تعراضات جيدة جدًا 
بوصفه برناجمًا حتليليًا، وهو سهل التعلم نسبيًا وله جمموعة نشطة من املستخدمني. وإذا قورن بالربامج 

احلاسوبية األخرى املستعرضة يف هذا الفصل جند أن تكاليفه معتدلة.
ويقبل الربنامج STATA مصفوفات معلمات الس���كان املقّدرة املتعارضة اليت حيددها   - 134
املس���تخدم، مب���ا يف ذلك معامالت االحندار بالنس���بة للراغب���ني يف اختبار فرضياهتم املح���ددة أو تقدير 
جتميع���ات معلمات الس���كان. وبصفة عامة فهو يتيح كثريًا م���ن املرونة يف إجراء حتليالت إحصائية ملن 

لديهم اخللفية اإلحصائية الرياضية الالزمة.
وال يس���تخدم الربنامج STATA إالسلس���لة تيلور لضبط اخلطية ويقتصر على وصف   - 135
خط���ة املعاين���ة العام���ة WR. ومع ذل���ك فهو ميكن أن ي���درج يف تقدي���ر التباين للمعاينة بال اس���تبدال 
مصطلحات fpc للمعاينة ذات املرحلة الواحدة للعناصر وللمعاينة ذات املرحلة الواحدة للمجموعات. 
ومن الصعب إىل حد ما، ولكن من املمكن استخالص نتائج حتليلية من الربنامج STATA )وعلى سبيل 
املثال أحجام العينات غري املرجحة، وتقديرات النقاط، واألخطاء املعيارية( للتصدير إىل أنساق بيانات 

أخرى.

إجراءات استقصاء العينة يف الربنامج  Epi-Info النسخة  يـاء - 
Epi-Info 2002 6.04د والربنامج

Epi-Info عرض جممل لربنامج  - 1
اس���تغرق إعداد الربنامج Epi-Info س���نوات طويلة مبراكز مكافحة األمراض والوقاية   - 136
منه���ا (CDC) ومراكز منظمة الصحة العاملية. وهذا الربنامج احلاس���ويب متوافر بال تكلفة للتحميل من 

.http://www.cdc.gov/epiinfo/ :على شبكة اإلنترنت CDC موقع
 DOS نسختان: النسخة األخرية 6.04د على أساس Epi-Info واملتوافر من الربنامج  - 137

.Windows على أساس Epi-Info 2002 والنسخة األحدث
وتش���مل قدرات الربنامج Epi-Info إعداد اس���تبيان أو صيغة مجع بيانات البحوث،   - 138
وتفصي���ل قي���د البيانات وفقًا لطل���ب العميل، وحتليل البيان���ات، ومعاجلة البيانات. وق���درات الربنامج 
التحليلي���ة واإلحصائي���ة موجهة حنو املتخصص���ني يف الوبائيات يف مجيع أحناء الع���امل. والنواتج )النتائج 

التحليلية( من حمللي الربنامج ميكن أن ترسل إىل الشاشة وإىل الطابعة وإىل امللف اإللكتروين(.
(DOS أو Windows) عل���ى التحلي���الت  Epi-Info والنس���ختان م���ن الربنام���ج  - 139
الوصفية األساس���ية لبيانات االس���تقصاء للعينات املرّكبة. وال يتوافر منها إال وصف خلطة املعاينة العامة 
WR. فيج���ب فرز جمموعة البيانات املدخلة مبتغريي���ن من املتغريات الثالثة لتصميم العينة: متغري الطبقية 
Epi- داخ���ل الطبقة. وال يدمج الربنامج PSUVAR ومتغ���ري وحدات املعاينة األّولية STRATVAR

Info أي مصطلحات fpc يف تقدير التباين. كما أنه ال يقدر جماميع السكان. ويستخدم سلسلة تيلور 
لضبط اخلطية، لتقدير التباين.
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وكانت القدرة التحليلية للربنامج Epi-Info على بيانات اس���تقصاء العينة املرّكبة قد   - 140
أعدت أصاًل لنظام ترصد عوامل اخلطر الس���لوكية (BRFSS) وهو برنامج برعاية CDC لالس���تقصاء 
الس���نوي للعين���ات الصحية للواليات يف الوالي���ات املتحدة األمريكية )بروغ���ان 1998، وقيد الطبع( 
وملنهجي���ة عينات جمموعات ملنظمة الصحة العاملية املس���تخدمة يف مجي���ع أحناء العامل من خالل الربنامج 
املوّس���ع للتحص���ني (EPI) لتقدير التغطية باللقاحات بني األطف���ال )بروغان وآخرون، 1994(. ومع 
ذلك ميكن استخدام إجراءات استقصاء العينة يف برنامج Epi-Info يف أي استقصاء للعينة املرّكبة ميكن 

.WR أن يوصف بوصف خطة املعاينة العامة

(DOS) النسخة 6.04د Epi-Info الربنامج  - 2 
CSAMPLE ووحدة

 CDC كان جمه���ودًا إمنائيًا مش���تركًا بني DOS عل���ى نظ���ام Epi-Info إن برنام���ج  - 141
ومنظم���ة الصح���ة العاملية. ومدخالت بيان���ات الربنامج Epi-Info النس���خة 6.04د هي ملف قاعدة 
 ،Epi-Info *.rec بعد ذلك إىل ملف بيان���ات Epi-Info حيوله الربنام���ج ASCII بيان���ات أو مل���ف
على سبيل املثال DBMS-COPY (http://www.dataflux.com/conceptual/). ويعمل الربنامج 
Epi-Info النس���خة 6.04د كربنامج تفاعلي وال ميكن أن يعمل بأسلوب الدفعة. وقد تفضل النسخة 
على نظام DOS على النسخة على نظام Windows لدى الذين ميلكون حواسي�ب قدمية ونظم تشغيل 

جديدة و/أو مساحة ختزين حمدودة يف احلاسوب.
والوحدة CSAMPLE يف النس���خة 6.04د من برنام���ج Epi-Info جتري حتليالت   - 142
لبيانات اس���تقصاء العينة املرّكبة. وتقدر هذه الوحدة متوس���ط الس���كان )ملتغري مستمر أو ملتغري مؤشر 
مرمز 0/1( أو نسبة مئوية من السكان )ملتغري فئوي(، إىل جانب اخلطأ املعياري املقّدر وفترة )فترات( 
الثقة وتأثري التصميم. ويوفر هذه التقديرات أيضًا للمجاالت املشكلة مبستويات املتغري الفئوي. وعالوة 
على هذا فهذه الوحدة CSAMPLE تقدر الفرق بني متوس���طات املجال أو النس���ب املئوية للمجال، 
مع ما يقابلها من خطأ معياري مقّدر للفرق املقّدر وفترة ثقة على فرق الس���كان. وهذه الوحدة تقدر 

نسب التفرد ونسب املخاطر للجداول x 2 2. ويالحظ أن هذه الوحدة ال تقدر مجيع السكان.
وهذه الوحدة CSAMPLE تفتح يف النسخة 6.04د من برنامج Epi-Info، وتظهر   - 143
شاش���ة إدخال بيانات حيدد فيها املس���تخدم املتغريات اليت يس���تخدمها يف التحليل. فيختار املس���تخدم 
متغ���ريًا لكل م���ن إطارات التصميم الثالثة لالس���تقصاء: STRATA )متغري التقس���يم الطبقي(، وحدة 
املعاينة األّولية )متغري وحدة املعاينة األّولية أو املجموعة( والترجيح WEIGHT )متغري ترجيح املعاينة(. 

وبالنسبة الستقصاء بوروندي فقد كانت املواصفات يف الربنامج Epi-Info على النحو التايل:
STRATA       PSTRA
PSU       PPSU
WEIGHT       W2

وحيدد املس���تخدم متغري التحليل )أو املتغري التابع( يف اإلطار املس���مى MAIN. وهذا   - 144
املتغري ميكن أن يكون مس���تمرًا، مثل IUML أو فئويًا مثل IMMUNE. وإذا كان متوس���ط الس���كان 
املقّدر مطلوبًا للمتغري املستمر )أو املفترض أن يكون مستمرًا( حمددًا يف اإلطار MAIN، فحينئذ يضغط 
املستخدم على اخليار MEANS. فإذا كان املطلوب هو النسبة املئوية للسكان املقّدرة ملتغري فئوي حمدد 

.TABLE فحينئذ يضغط املستخدم على اخليار MAIN يف اإلطار
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وإذا كانت املتوس����طات أو النس����ب املئوية املقّدرة هي املطلوبة للمجاالت فحينئذ حيدد   - 145
.MAIN وحيدد متغري التحليل يف اإلطار CROSSTAB املتغري الذي ي�ب�ني املجاالت يف اإلطار املسمى

وإضافة إىل ما س���بق تس���تطيع الوحدة CSAMPLE تقدير الفرق بني املجالني على   - 146
متوس���ط متغري حتليل. وميكن للمس���تخدم أن حيدد مس���توي�ني على متغري CROSSTAB الذي حيدد 

املجالني املطلوب مقارنة أحدمها باآلخر.

Epi-Info 2002 (Windows) الربنامج  - 3
أعدت CDC الربنامج Epi-Info 2002 وهو أحد تطبيقات Windows. ويتم إدخال   - 147
البيان���ات يف ه���ذا النظ���ام للتحليل ع���رب الدخ���ول إىل MicroSoft Access 1997 (mdb.*) أو ملف 
dBase. كذلك يس���تطيع الربنامج Epi-Info 2002 أن يقرأ امللفات *.rec املعدة للنصوص DOS يف 

الربنامج Epi-Info. ويعمل الربنامج احلاسويب بالتفاعل لكن له خيار العمل بأسلوب الدفعات.
وللربنامج Epi-Info 2002 ثالثة إجراءات للعينة املرّكبة توجد يف فرع حتليل البيانات   - 148
 Complex فالفرع .Advanced Statistics ،حت���ت عنوان إحص���اءات متقّدم���ة ،Analyze Data
Sample Frequencies يقدر توزيع النسب املئوية يف اجتاه واحد ألي متغري فئوي، مع اخلطأ املعياري 
املقّدر جبداول العينة املرّكبة، Complex Sample Tables النسب املئوية يف الصفوف واألعمدة ألي 
جدول ثنائي االجتاه واملتغريات الفئوية [التعرض املعلم )صف( والناتج )عمود(]، مع األخطاء املعيارية 
املق���ّدرة وفترات الثقة للنس���ب املئوية يف الصفوف. ف���إذا كان اجلدول x 2 2 فإن اإلجراء يقدر أيضًا 
 Complex Sample نس���ب التفرد ونس���ب املخاطر مع فترات الثقة. وتقدر متوسطات العينة املرّكبة
Means متوس���ط املتغ���ري املس���تمر مع اخلط���أ املعياري املقّدر وفت���رة الثقة مبا يف ذلك تقدير املتوس���ط 
للمجاالت املشكلة مبتغري فئوي. فإذا كان املتغري املجال على مستوي�ني يقدر بفرق أيضًا بني متوسطات 

املجاالت، مع اخلطأ املعياري املقّدر لفترة الثقة.
ويف إجراءات العينة املرّكبة الثالثة مجيعها تكون متغريات تصميم االس���تقصاء متطابقة   - 149
 Stratify By والطبقية PSU ،ووحدة املعاينة األّولي���ة Weight ،يف ثالث���ة إط���ارات معنونة الترجي���ح
)متغري طبقية اس���تقصاء العينة(. وللحصول على األخط���اء املعيارية املقّدرة وفترات الثقة كمخرجات، 

.Statistics = Advanced مث ختتار OPTIONS: SET اضغط مرتني على

أمثلة عددية  - 4
يوضح الفرع خامس���ًا يف املرفق (CD-ROM) اس���تخدام اإلجراء CSAMPLE يف   - 150
الربنامج Epi-Info 6.04د لتشغيل األمثلة الثالثة الواردة يف الفقرة 60. فكل مثال يشغل حيتوي على 
ناتج من Epi-Info مشروحًا مع تعليقات. والبد أن استعراض الناتج املشروح يساعد القارئ يف تفسري 

.CSAMPLE ناتج اإلجراء
ويعط���ي اجل���دول ح���ادي وعش���رون - 1 )الص���ف 7( تقدي���ر Epi-Info 6.04د   - 151
للنس���ب املئوية للنس���اء اإلجيابيات للمص���ل. ويتفق التقدير النقط���ي Epi-Info واخلطأ املعياري املقّدر 
 SUDAAN DESCRIPT و STATA svymean و SURVEYMEANS SAS م���ع إج���راءات
و CROSSTAB. وفترة الثقة 95 يف املائة عن انتش���ار اإلجيابية للمصل تكون أضيق من فترات الثقة 
اليت يعطيها اإلجراءان SURVEYMEANS SAS و STATA svymean. وهذا حيدث ألن الربنامج 
 ،30 df وهي 2.042 مع t حلساب فترة الثقة 95 يف املائة بداًل من قيمة z = 1.96 يستخدم Epi-Info
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درجات مقام احلرية يف اس���تقصاء بوروندي [عدد وحدات املعاينة األّولية )60( ناقصًا عدد الطبقات 
الكاذبة )30(].

ويعط���ي اجل�����دول حادي وعش���رون - 3 )الصف 4( يف الفرع س���ابعًا من املرف���ق   - 152
)CD-ROM(، تقديرات Epi-Info النتشار اإلجيابي�ة للمص�ل حسب اإلقام�ة الريفية/احلضرية. وتتفق 
 STATA و SURVEYMEANS SAS واألخط�اء املعياري�ة املقّدرة مع Epi-Info التقدي�رات النقطية
svytab و SUDAAN DESCRIPT و CROSSTAB. وفترات الثقة يف املجال Epi-Info تكون 
أضيق من الفترات من SAS SURVEYMEANS و STATA svytab ألن Epi-Info يس���تخ����دم 

.z = 1.96

(CD- يف الفرع سابعًا من املرف�����ق )ويعطي اجل��دول حادي وعشرون - 4 )الصف 4  - 153
(ROM نتيجة التباين اخلطي Epi-Info الذي يقارن الريفيات واحلضريات يف انتشار اإلجيابية للمصل. 
 ،DESCRIPT  SUDAAN ومع SURVEYREG SAS وتتف���ق قيمة تباين املقّدر (16.99-) م���ع
وم���ع STATA svylc. وال يعط���ي الربنام���ج Epi-Info اخلطأ املعياري املقّدر للف���رق املقّدر. أما فترة 

الثقة، 95 يف املائة اليت يعطيها Epi-Info عن قيمة التباين فتكون خاطئة.
ويعط���ي اجل�����دول حادي وعش���رون - 6 )الص���ف 3( يف الفرع س���ابعًا من املرفق   - 154
(CD-ROM) نس���بة التفرد املقّدرة يف Epi-Info )احلضر إىل الريف( ونسبة االنتشار املقّدرة لالجيابية 
 CROSSTAB متام���ًا مع Epi-Info للمص���ل، مع فت���رة ثقة 95 يف املائ���ة. وتتفق تقدي���رات النقاط
 SUDAAN اتفاقًا وثيقًا مع Epi-Info وتتفق فترات الثقة يف ،STATA svylogit ومع SUDAAN

.STATA و

املزايا والعيوب والتكاليف  - 5
 CDC تكلفته: إذ ميكن حتميله باملجان من موقع Epi-Info من امليزات الرئيسية للربنامج  - 155
عل����ى ش����بكة اإلنترنت. مث إنه متوافر لنظامي التش����غيل DOS و WINDOWS مب����ا يتيح مرونة كبرية يف 
األجهزة والربامج احلاس����وبية الالزمة لتش����غيل Epi-Info. وال شك يف أن قدرة Epi-Info على استقصاء 

العينة كانت تروق ملستخدمي Epi-Info من قبل لألنواع األخرى من التحليالت الوبائية أو اإلحصائية.
وال يس���تخدم Epi-Info إال سلس���لة تيلور لضبط اخلطية وال يعاجل إال الوصف العام   - 156
خلط���ة املعاين���ة WR. والوحدة CSAMPLE يف إصدار DOS ونظريهت���ا يف إصدار Windows )ثالثة 
إجراءات يف باب Advanced Statistics( تكفيان لإلحصاءات الوصفية األساس���ية لبيانات اس���تقصاء 
العينة املرّكبة. وهذا يش���مل تقدير متوسطات الس���كان أو النسب املئوية ملجموع السكان وللمجاالت 
فضاًل عن مقارنة املجاالت. وليست يف Epi-Info قدرة لتقدير جماميع السكان وإلجراء اختبارات تربيع 
كاي وإلدراج مصطلحات fpc )تصحيح املجتمع املحدود( ضمن تقدير التباين، أو لتحليالت النمذجة 

القائمة على التصميم )على سبيل املثال االحندار السوقي أواالحندار اخلطي( يف استقصاء العينة.

الربنامج WesVar النسخة 4.2 كاف - 
WesVar عرض جممل لربنامج  - 1

الربنام���ج WesVar ه���و برنامج حاس���ويب مك���ّرس لتحليل بيانات اس���تقصاء العينة.   - 157
وُتس���تخدم طرائق التكرار )روس���ت وراو، 1996( لتقدير التباين: التكرار BRR، مبا يف ذلك عامل 
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Fay االختي���اري، وثالثة متغ���ريات مطواة. وليس يف برنامج WesVar إمكانية لسلس���لة تيلور لضبط 
اخلطية. فتصميمات استقصاء العينة امليسرة متامًا يف التكرار BRR هبا عدة طبقات ووحدتا معاينة أّولية 
بالضبط يف كل طبقة. أما طرائق املطواة، فشأهنا شأن سلسلة تيلور لضبط اخلطية، ميكن أن تطبق على 

تصميم أي عدد من وحدات املعاينة األّولية (2 = <) يف كل طبقة.
وخطة املعاينة البديلة ل� WesVar هي خطة املعاينة العامة WR املشار إليها فيما سبق.   - 158
ويف WesVar إمكاني���ة إلدراج عوام���ل fpc يف تقدير التباي���ن، ولكن ذلك يقتصر على تقنيات املطواة 

وملعاينة العناصر ذات املرحلة الواحدة فقط.
ويستطيع الربنامج WesVar النسخة 4.2 قراءة األنواع التالية من جمموعات البيانات   - 159
 STATA و SPSS النسخ من 6 إىل 8(، و( SAS و SAS transport و PC-SAS ،DOS :املدخلة
و ASCII وامللف���ات املتوافق���ة م���ع ODBC مثل Microsoft Excel أو Access. ومتش���يًا مع خطة 
املعاينة العامة املفترضة WR، فإذا أريد وضع ترجيحات تكرار، فإن WesVar يتطلب التقسيم الطبقي، 
ووحدات املعاينة األّولية، ومتغريات الترجيح بالنس���بة لكل مش���اهدة. غري أنه مبجرد إدخال ترجيحات 
التك���رار يف امللف فإن حمددات وحدات املعاينة األّولي���ة والطبقات ال تكون الزمة: وهذه إحدى مزايا 
الس���رية يف طرائق التكرار بالنس���بة للملفات لالستخدام العام. و WesVar هو الربنامج الوحيد من بني 
الربامج املس���تعرضة الذي ميكن أن يضبط ترجيحات االس���تقصاء األساس���ي بالنس���بة لعدم االستجابة 
والطبقي���ة البعدي���ة والترتي�ب. وبع���د االنتهاء من إع���داد جمموعة البيانات املدخل���ة فإهنا حتفظ كملف 

WesVar (*.var) لتحليل البيانات وألي إدارة مستقبلة للبيانات.

وتتواف���ر اآلن طائفة كاملة من اإلحصاءات الوصفية: متوس���طات الس���كان املقّدرة،   - 160
ونس���بها املئوية واملئي�ني واملجاميع، إىل جانب اخلطأ املعياري املقّدر ومعامل التغري وفترات الثقة وتأثري 
التصمي���م. وم���ن نواحى القوة اخلاص���ة يف الربنام���ج WesVar وطرائق التكرار عموم���ًا، القدرة على 
احلص���ول عل���ى تقديرات نقطي���ة )مع اخلطأ املعياري املق���ّدر( لدالالت معلمات الس���كان اليت حيددها 
املس���تخدم، وعلى سبيل املثال نسب االنتش���ار. وحتليالت االحندار القائمة على التصميمات متاحة يف 

الربنامج WesVar: اخلطية والسوقية والسوقية املتعددة احلدود.
وميكن حتميل النس���خة 4 من WesVar من صفحة WESTAT على الش���بكة لفترة   - 161
جتري�بية ملدة 30 يومًا. وميكن حتميل النس���خة 2 من WesVar من الصفحة على الش���بكة واستخدامها 
 ،WesVar والنسخة 4 من .)http://www.westat.com/wesvar :ملدة غري حمددة بال مقابل )انظر
مقارنة بالنس���خة 2، تقبل جمموعة متنوعة من جمموعات البيانات املدخلة، وقدرهتا أفضل على معاجلة 
امللف���ات وإدارة البيانات وتعديل الترجيحات املكررة لعدم االس���تجابة، وتش���مل الكثري من اخليارات 
التحليلي���ة األخرى. ويس���تطيع املس���تخدم أن ي�بدأ اس���تخدام النس���خة 2 م���ن WesVar مث يرقيها إىل 

النسخة 4 إذا لزم األمر.

WesVar استخدام النسخة 4.2 من الربنامج  - 2
يتفاع���ل املس���تخدم مع WesVar عرب قوائ���م الرفع يف حمي���ط Windows. فعند فتح   - 162
 WesVar تتضم���ن القائمة األوىل أربعة خيارات. اخليار األول هو فتح ملف بيانات WesVar الربن���اج
جديد )1( يقرأ يف جمموعة بيانات مدخلة ليست من بيانات WesVar؛ )2( ينشئ ترجيحات تكرار أو 
يقبل ترجيحات تكرار موجودة بالفعل يف جمموعة البيانات املدخلة؛ )3( ترميز ونقل وعنونة وتشكيل 
املتغريات؛ )4( جيري التقس���يم الطبقي البعدي والترتي�ب وتعديالت عدم االس���تجابة؛ )5( حيدد الفئة 
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الفرعي���ة للتحليل؛ )6( يع���دل البديل املفترض ddf إذا طلب ذلك، مث حيفظ جمموعة البيانات باعتبارها 
ملفًا WesVar. واخليار الثاين هو فتح ملف بيانات WesVar والقراءة يف ملف بيانات WesVar وهو 

خيار يتيح مجيع العمليات الست املذكورة أعاله.
واخليار الثالث وهو مذكرة WesVar اجلديدة الذي يقبل طلبات التحليل مللف بيانات   - 163
 WesVar ويعاجل الطلبات ويعرض الناتج وحيفظ الطلبات والناتج يف “مفكرة” وهي نظام ،WesVar
لتنظيم التحليالت وما خيرج من نتائج مطلوبة. وُيطلب نوع أو نوعان من التحليل: اجلداول أو االحندار 
)اخلط���ي أوالس���وقي واملتعدد احلدود(. وبعد اختيار اجلداول أو االحن���دار تتاح خيارات كثرية لتحديد 
التحليل. واس���تعراض شاشات القائمة من أجل التحليل وقراءة الناتج ال يكون مباشرًا ولكن توجد يف 

دليل مستخدم WesVar عدة أمثلة مفيدة لبيان استعراض القائمة وتنظيم الناتج.
وإذا ُحفظت طلبات ونواتج من جلس���ة WesVar س���ابقة يف املفكرة، فحينئذ يكون   - 164
اخليار الرابع يف القائمة األوىل الذي ميكن اختياره: فتح مفكرة WesVar. وميكن إضافة طلبات حتليل 
جديدة إىل املفكرة القائمة مث حفظها. وكل التحليالت املتعلقة مبلف بيانات WesVar حمدد أو مبشروع 

حمدد ميكن أن تنظم يف مفكرة واحدة أو أكثر.
والبد من حتديد إحدى طرائق التكرار اخلمس يف WesVar لبناء ترجيحات تكرار أو   - 165

لتمي�يز ترجيحات تكرار موجودة من قبل يف ملف البيانات املدخلة. وطرائق التكرار هذه هي:
التك���رار املع���اد املرجح (BRR) - عينت���ان بالفعل من وحدات املعاين���ة األّولية لكل  ) أ (  

طبقة؛
طريقة Fay للتشوش (FAY) مع التكرار BRR؛ )ب( 

مطواة حذف 1 بال طبقية واضحة (JK1)؛ )ج ( 
مطواة بوحدتني من وحدات املعاينة األّولية لكل طبقة (JK2)؛ ) د ( 

مطواة بوحدتني أو أكثر من وحدات املعاينة األّولية لكل طبقة (JKn)؛ )ه�( 
ويتضمن التذي�يالن ألف و دال يف دليل مستخدم WesVar عرضًا جمماًل رائعًا لطرائق   - 166
التكرار اخلمس هذه ويوضحان باألمثلة كيفية ترمجة خطط املعاينة املختلفة إىل واحدة من هذه الطرائق 

اخلمس.

أمثلة عددية  - 3
مل���ا كان���ت جمموعة بيان���ات بوروندي املدخل���ة مل تتضمن ترجيح���ات مكررة، كان   - 167
م���ن الض���روري اختيار واح���دة من تقنيات التك���رار اخلمس املتاحة مث الطلب من WesVar حس���اب 
ترجيح���ات التك���رار. وكانت متغريات تصميم اس���تقصاء بوروندي الالزم���ة لربنامج WesVar هي: 
PSTRA و PPSU و W2. وملا كانت خطة معاينة بوروندي هي تقري�ب WR، وهبا 30 طبقة كاذبة 
 .JK2 وإما BRR ووحدت���ان من وح���دات املعاينة األّولية يف كل طبقة، فإن أفضل اختي���ار يكون إما
وقد اختري التكرار BRR دون عامل تش���وش Fay. مث إنه قد ُنفذت تعديالت عدم اس���تجابة أو طبقية 
بعدية أو ترتي�ب للمكررات بالنظر إىل أن هذه التعديالت مل تنفذ على جمموعة البيانات الكاملة عندما 

استخدمت سلسلة تيلور لضبط اخلطية.
وي�ب�ني الفرع سادسًا (CD-ROM) استخدام الربنامج WesVar لتفعيل األمثلة الثالثة   - 168
ال���واردة يف الفق���رة 60. وكل مثال يتضمن الناتج من WesVar النس���خة 4.1 أو النس���خة 4.2 وإن 
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 WesVar مل تظهر شاش���ات قوائم املدخالت للتحليالت املطلوبة. والبد أن يس���اعد اس���تعراض ناتج
.WesVar املشروح، القارئ يف تفسري ناتج

وي�ب�ني اجلدول حادي وعشرون - 1، الصف 8 أن برنامج WesVar يتفق مع مجيع   - 169
الربامج احلاس���وبية األخرى لالس���تقصاء بش���أن النس���بة املئوية املقّدرة والعدد املقّدر للنساء اإلجيابيات 
 STATA و SAS مع الربناجمني WesVar للمص���ل )م���ع أخطاء معيارية(. وتتفق فترات الثق���ة يف

ولكنها ال تتفق مع الربنامج Epi-Info ألنه شديد الضيق.
وي�ب�ني اجلدول حادي وعشرون - 3، الصف 5 يف املرفق (CD-ROM) أن الربنامج   - 170
WesVar يتفق مع مجيع الربامج احلاسوبية األخرى بشأن التقديرات النقطية للمجال واألخطاء املعيارية 
املق���ّدرة: ففت���رات الثقة يف WesVar قري�بة جدًا منها يف اإلج���راء SAS SURVEYMEAS ولكنها 
Epi- الذي يستخدم التحويل اللوغاريتمي( والربنامج( STATA svytab ختتلف قلياًل عنها يف اإلجراء

.)t بداًل من القيمة z = 1.96 الذي يستعمل( Info

وي�ب����ني اجل�دول حادي وعش���رون - 4، الص��ف 5، يف الفرع س���ابع�ًا من املرف�����ق   - 171
(CD-ROM) نتيجة التباين اخلطي يف WesVar مقارنة الريفيات واحلضريات بش���أن انتش���ار اإلجيابية 
 DESCRIPT  SUDAAN و SURVEYREG SAS م���ع اإلجرائ���ني WesVar للمص���ل. ويتفق
واإلجراء  STATA svylc بش���أن أخطاء املعايرة املقّدرة للتباين اخلطي واإلحصاء t. وبالنسبة لفترات 

.WesVar و STATA و SAS الثقة يف التباين اخلطي ففيها فروق ال تذكر بني الربامج
وي�ب�ني اجلدول حادي وعش���رون - 5، الصفان 6 و 7، يف الفرع س���ابعًا من املرفق   - 172
(CD-ROM)، االختبارين Rao/Scott لتربيع كاي لبيانات استقصاء العينة املرّكبة حسب تنفيذها يف 
WesVar. وال تتفق هذه احلسابات بالضبط مع أي اختبارات تربيع كاي أخرى يف الربامج احلاسوبية 

األخرى.
وي�ب����ني اجل�����دول حادي وعش���رون - 6، الص�ف 4، يف الفرع س���ابعًا من املرف����ق   - 173
(CD-ROM) أن إجراء االحندار الس���وقي يف WesVar يعطي نس���ب التفرد املقّدر نفس���ها، وأساسًا 
فترات الثقة نفس���ها كما يف اإلجرائني و CROSSTAB SUDAAN و STATA svylogit. وي�ب�ني 
اجلدول حادي وعش���رون - 6، الصف 5 أن نس���بة االنتش���ار املقّدرة يف WesVar )باستخدام داالت 
اخلاليا يف TABLES( تتفق واإلجراء CROSSTAB SUDAAN والربنامج Epi-Info مع فروق ال 

.WesVar و SUDAAN تذكر يف فترات الثقة بني

املزايا والعيوب والتكاليف  - 4
ال يس���تخدم الربنام���ج WesVar إال تقنيات التكرار لتقدي���ر التباين. وال يضطر حمللو   - 174
البيان���ات الثانوي���ة ملجموعات البيانات املنش���ورة مع ترجيح���ات التكرار املقّدم���ة، إىل معرفة تفاصيل 
تصمي���م العينة )مثل متغري تصمي���م العينة STRATVAR واملتغ���ري PSUVAR(، وإن كانوا حيتاجون 
فع���اًل إىل أن حي���ددوا للربنامج WesVar الطريقة اليت اس���تخدمت يف احلصول على ترجيحات التكرار 
)املعلومات املتحصل عليها من وثائق االس���تقصاء(. وإذا احتاج مستخدم الربنامج WesVar إىل وضع 
ترجيحات تكرار ملجموعة بيانات اس���تقصاء العينة، فإن���ه يلزمه بعض املعرفة عن طرائق التكرار فضاًل 
ع���ن أن متغريات تصميم االس���تقصاء الثالثة املرتبط���ة خبطة املعاينة العامة WR جي���ب أن تتوافر )متغري 
الطبقية STRATVAR ومتغري وحدات املعاينة األّولية PSUVAR داخل الطبقة، ومتغري ترجيح العينة 

.)WTVAR
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وللربنامج WesVar قدرة ش���املة على وضع ترجيح���ات تكرار ألي جمموعة بيانات   - 175
اس���تقصاء عينة. ففيه مخس تقنيات تكرار خمتلفة، تش���مل فرصة تعديل عدم االس���تجابة وإجراء طبقية 
بعدي���ة أو ترتي�ب. وفضاًل عن هذا ففي WesVar خيارات إلدراج مصطلح تصحيح املجتمع املحدود 

لتقنيات املعاينة وحيدة املرحلة باستخدام طريقة املطواة لتقدير التباين.
وبالنسبة لألشخاص اجلدد على تقنيات التكرار لتقدير التباين، فإن التذي�يل ألف لدليل   - 176
مس���تخدمي WesVar يتضمن عرضًا جمماًل رائعًا لنظرية وممارس���ة تقنية التكرار، وإن كانت قراءة هذا 
الدليل حتتاج إىل بعض املعلومات األساس���ية يف اإلحصاءات الرياضية. وعالوة على هذا فالتذي�يل دال 
من دليل املستخدم يقّدم إرشادات مفيدة للغاية ويضرب عدة أمثلة اختيار لطريقة التكرار بالنسبة ألي 

خطة معاينة حمددة.
ويس���تطيع برنامج WesVar تقدير الداالت اليت حيددها املس���تخدم ملعلمات املجتمع،   - 177
وه���و أمر أكثر صعوبة يف هنج سلس���لة تيل���ور لضبط اخلطية لتقدير التباين. وم���ن هنا فهو أكثر مرونة 
أصاًل من الربامج احلاسوبية األخرى املستعرضة يف هذا الفصل من حيث معلمات املجتمع اليت يستطيع 
تقديره���ا. وإذا كان الربنامج SUDAAN تتوافر به طرائق التكرار BRR واملطواة لتقدير التباين، فهو 

.WesVar ال يتيح للمستخدم حتديد داالت معلمات املجتمع املراد تقديرها مثلما يفعل برنامج
والناتج املباشر من الربنامج WesVar صعب التنفيذ إىل حد ما إذا قورن مبعظم الربامج   - 178
احلاس���وبية األخرى الس���تقصاء العينة. ويشتمل ناتج WesVar على صف واحد لكل خلية يف اجلدول 
املطلوب )كما هو مبني يف الفرع سادسًا من املرفق(. ومع ذلك فهو يوفر إمكانية ملشاهد اجلدول ألن 
حيمله بال مقابل من موقع WesVar على الشبكة. وبرنامج الضبط هذا حيول ناتج WesVar النسخة 4 
إىل ش���بكة أو جدول للعرض على الشاش���ة أو لطبع أو اس���تخراج ملف إلكتروين هبذه اهليئة لنقله إىل 

.Excel أو Microsoft Word تطبيقات من قبيل
وإذا قورنت تكاليف WesVar بتكاليف الربامج احلاسوبية األخرى املستعرضة يف هذا   - 179
الفص���ل فإهنا تكون منخفضة. والنس���خة 4 متوفرة للتحميل املجاين لفت���رة جتري�بية مدهتا ثالثون يومًا، 

والنسخة 2 متوافرة للتحميل املجاين ملدة غري حمدودة.

PC-CARP الربنامج الم - 
الربنامج PC-CARP ه���و برنامج MS-DOS قائم بذاته أعدته ووفرته جامعة والية   - 180
أي���وا )قس���م اإلحصاء(. وه���و يتناول خطة املعاينة العامة WR املش���روحة أعاله ويس���تطيع بتصميماته 
املبسطة أن يدرج مصطلحات fpc حىت مرحلتني من املعاينة. وهو يستخدم سلسلة تيلور لضبط اخلطية 

يف تقدير التباين.
والتقدي���رات النقطي���ة واألخطاء املعيارية املقّدرة وفترات الثق���ة داخلة يف الربنامج من   - 181
أجل جماميع ومتوسطات ونسب وكميات السكان والفئات الفرعية وداالت توزيعها التجري�يب ونسبها 
والفروق يف النس���ب )ومن مث الفروق يف املتوس���طات والنس���ب واملجاميع(. كذلك يش���مل الربنامج 
االحندار اخلطي القائم على تصميم وحتليل جداول الترجيح ثنائية االجتاه مبا فيها اختبار تربيع كاي. وقد 
حس���بت فيه تأثريات التصميم ومعامالت التغري يف التقديرات النقطية. وتتوافر به ثالث وحدات منطية 
لإلضافة هي: PC-CARP لالحندار الس���وقي القائم على التصميم، و POSTCARP للطبقية البعدية 

لبيانات استقصاء العينة، و EV CARP لتحليل االحندار مع أخطاء املعايرة يف املتغريات التفسريية.
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واالتصال البيين للمس���تخدم يتم عرب شاش���ات قوائم على أساس النص مبفاتيح حبث؛   - 182
واس���تخدام الباح���ث ليس مدعومًا. وال تقب���ل إال امللفات ASCII كمدخ���الت يف حني ميكن حتديد 
تس���جيالت املدخالت أو تثبيت طوهلا مع عبارة نس���ق داعم التركي�بة FORTRAN. وال توج�د قيود 
على عدد املش���اهدات ملجموع�ة البيانات، ومعظ���م التحليالت ميكن أن تقبل لغاية 50 متغريًا. وميكن 
أن يعمل الربنامج PC-CARP على األجهزة احلاس���وبية القدمية مع DOS النسخة 5.0 وما بعدها أو 
Windows النس���خة 3.1 أو Windows 95 أو م���ا بعده���ا. وال حيتاج إال إىل 3 ميغابيت (Mb) من 
 .(RAM) من ذاكرة النفاذ العشوائي (Kb) وما ال يزيد عن 450 كيلوبايت Hard Disk �مساحة ال

.PC-CARP حىت ميكن تشغيل DOS وجيب أن يكون أي نظام جديد داعمًا لربامج
وشراء الربنامج PC-CARP مرة واحدة، إذا قورن بشراء الربامج احلاسوبية األخرى   - 183
املس���تعرضة هنا، منخفض السعر. وال يشترط رس���وم على التجديد السنوي. وهناك رسم بسيط على 

كل وحدة من الوحدات اإلضافية النمطية الثالث.
PC- ومل ت���رد يف ه���ذا الفصل أي أمثلة لتحليالت اس���تقصاء بوروندي م���ع الربنامج  - 184

.CARP

CENVAR الربنامج ميم - 
نظام CENVAR هو أحد مكّونات نظام حاس���ويب إحصائي ش���امل يس���مى النظام   - 185
املتكامل للمعاجلة باحلواس���ي�ب الصغ���رية (IMPS) صممه مكتب الواليات املتحدة لإلحصاء من أجل 
 ،CENVAR مبا فيه برنامج ،IMPS معاجلة وإدارة وحتليل بيانات استقصاءات العينة املرّكبة. والنظام
http://www.census.gov/ipc/www/( :متوافر بال مقابل وميكن حتميله من موقع ش���بكة اإلنترنت

imps/download.htm(. وح���ىت أوائ���ل عام 2003 كان جزء من النظام IMPS قائمًا على أس���اس 
.IMPS وال يتضمن هذا الفصل أي شرح للنظام .DOS وال يزال جزء منه على أساس Windows

والربنامج CENVAR مكيف من الربنامج PC-CARP ولذا فله الكثري من اخلصائص.   - 186
فالربنامج CENVAR يدعم تصميمات العينة نفسها اليت يدعمها PC-CARP، أي خطة املعاينة العامة 
WR وكذلك إدراج مصطلحات fpc يف تقدير التباين يف التصميمات األبسط األحادية املرحلة والثنائية 
املرحلة باس���تخدام املعاينة بال استبدال. وتستخدم سلسلة تيلور لضبط اخلطية لتقدير التباين. والربنامج 

مدفوع بقائمة وليس له دعم بالباحث.
وتبىن فيه التقديرات النقطية واألخطاء املعيارية املقّدرة وفترات الثقة ومعامالت التغي�ري   - 187
وتأثريات التصميم من أجل جماميع الس���كان وفئاهتا الفرعية واملتوس���طات والنسب والفروق يف النسب 
 PC-CARP ومن مث الفروق يف املتوس���طات والنس���ب واملجاميع(. واخليارات األخ���رى يف الربنامج(
ليست مشمولة، وهي بالتحديد االحندار اخلطي على أساس التصميم، وحتليل جدول الترجيحات ثنائي 
االجتاه وتقدير اخلميس���يات. وال يش���مل برنامج CENVAR الوحدات النمطية لإلضافة، املوجودة يف 

.PC-CARP الربنامج
وميك���ن حتميل دليل مس���تخدمي CENVAR )1995(، وهو يف حنو 100 صفحة،   - 188
وذل���ك م���ن املوقع على ش���بكة اإلنترنت. وهو يتضمن سلس���لة مفيدة من مترين���ات تدري�بية من ثالثة 
اس���تقصاءات عينة أجراها مكتب تعداد الس���كان. وال يقبل برنامج CENVAR إال مدخالت بيانات 
ASCII ويتطلب وجود الربنامج احلاسويب قاموس بيانات IMPS. وجيب وجود قاموس البيانات قبل 
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تش���غيل CENVAR. ومن مث البد من احلصول على بعض املعرفة بالنظام IMPS كي ميكن اس���تخدام 
CENVAR. ويعمل CENVAR يف برنامج DOS النس���خة 3.2 أو أعلى من ذلك على احلاس���وب. 
وه���و يتطلب ق���رص ختزين 10 ميغابايت (Mb) ومس���احة ذاكرة 640 كيلوبايت. وال يش���مل هذا 

.CENVAR الفصل أمثلة لتحليالت الستقصاء بوروندي مع الربنامج

)Beta النسخة( IVEware الربنامج نون - 
 SAS الربنامج احلاسويب لتقدير العزو والتباين( هو برنامج يتطلب( IVEware برنامج  - 189
لبيان����ات اس���تقصاء العي��نة، وضعه مؤخ���رًا برنامج منهجية االستقصاء جبامعة ميتشيغان. وهو ي��تناول 
خط���ة املعاينة العامة WR ويس���تخدم إما سلس���لة تيلور لضبط اخلطية وإما طرائ���ق تكرار أخرى، رهنًا 

باإلجراء.
والوح���دة النمطية IMPUTE تس���تخدم هنجًا متعدد التباين لالحندار املتسلس���ل من   - 190
 DESCRIBE أج���ل عزو قيم البنود الناقصة، مبا يف ذلك جمموعات بيان���ات العزو املتعددة. والوحدة
تقدر متوسطات ونسب السكان يف الفئات الفرعية واختالفات املجموعات الفرعية والتباينات اخلطية 
للمتوسطات والنسب؛ وُيستخدم يف ذلك سلسلة تيلور لضبط اخلطية. والوحدة REGRESS تتضمن 
ع���دة مناذج لالحندار على أس���اس التصميم )اخلطي والس���وقي وم���ا إىل ذلك(؛ وتقني���ة تكرار املطواة 
مس���تخدمة أيضًا. أما وحدة SASMOD فتتيح للمس���تخدم مراعاة مسات تصمي���م العينة املرّكبة عند 
 CATMOD لتحليل البيان���ات، ومنها على س���بيل املثال SAS PROCS اس���تخدام ع���دة إج���راءات
و GENMOD و MIXED. وميك���ن إجراء حتليل اس���تدالل متعدد لوح���دات حتليل البيانات الثالث 

.)SASMOD و REGRESS و DESCRIBE(
والربنام���ج IVEware يعمل مع SAS النس���خة 6.12 أو النس���خ ال���يت بعدها وهو   - 191
متوافر للحواس���ي�ب الش���خصية اليت تستخدم نظم تشغيل Microsoft Windows أو Linux؛ وهناك 
مناه���ج أخ���رى متوافرة. وإذا مل يكن من الضروري أن يلم املس���تخدمون بكت���ل بناء IVEware بلغة 
 SAS فإهن���م حيتاج���ون إىل قدر معتدل م���ن اخلربات بالربنامج ،FORTRAN و C و SAS Macro
وبطبيع���ة احلال بالربامج احلاس���وبية ل� SAS. وبرامج ووثائ���ق IVEware متوافرة للتحميل املجاين من 
موقع شبكة اإلنترنت: (/http://www.isr.umich.edu/src/smp/ive) وال يتضمن هذا الفصل أمثلة 

.IVEware حتليلية الستقصاء بوروندي مع

االستنتاجات والتوصيات سني - 
ق���د يدهش بعض حمللي البيان���ات من أن الربامج احلاس���وبية املتخصصة الزمة لتقدير   - 192
التباين يف بيانات استقصاء العينة املرّكبة. فرغم أن بعض املحللني قد يريدون استخدام برامج حاسوبية 
معدة للعينات العش���وائية البس���يطة يف تقدير التباين مع بيانات اس���تقصاء العينة املرّكبة، فإننا ال نوصي 
بذلك. وهناك عدة خيارات حاسوبية متوافرة اآلن لتقدير التباين وبعضها بال مقابل. أما أسباب االنتقاء 
بني هذه اخليارات فريجح أهنا اإلملام بالربامج احلاس���وبية وتكلفتها وس���هولة استعماهلا وما إذا كان املرء 

ال يهتم إال بالتحليالت الوصفية األساسية أو التحليالت األكثر مشواًل.
فإذا كنت تس���تعمل بالفع���ل برناجمًا إحصائيًا به إمكانية تقدير تباين اس���تقصاء العينة   - 193
فحينئ���ذ يكون ذل���ك الربنامج هو االختيار الواض���ح ألن تكلفة حيازته تكون مدفوع���ة بالفعل واللغة 



استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

٤٥٠

مألوفـــة. ولـــدى مســـتخدمي الربنامج STATA إمكانية شـــاملة لتقدير تباين اســـتقصاء العينة يف ذلك 
الربنامـــج وال يكونـــون حباجة إىل البحث يف مـــكان آخر إال إذا كانت جمموعـــة البيانات املراد حتليلها 
تســـتخدم بالضرورة طرائـــق التكرار. ومســـتخدمو SAS بالطبعة األخرية وهي النســـخة ٩,٠ لديهم 
إمكانية زائدة لتقدير تباين اســـتقصاء العينة باملقارنة بالنسخة ٨,٢ وميكن أن يتوقعوا إمكانيات إضافية 
يف املســـتقبل. ومع ذلك فإذا كانت النســـخة ٩,٠ من SAS ال تكفي ألغراض تقدير تباين اســـتقصاء 
العينة لديك، فاســـتخدام الربنامج املجاين IVEware مع SAS ميكن أن يليب احتياجاتك. وليس لدى 
مســـتخدمي Epi-Info إال القدرة على تقدير تباين بيانات استقصاء العينة األساسية يف ذلك الربنامج، 
ولكـــن إذا كان هـــذا هـــو كل ما تريده، فهو يكفـــي. وقد أطلق برنامج SPSS، وهـــو برنامج حتليـل 
إحصائي يستخدم علـى نطاق واسع، وحـدة إضافة الستقصاء العينات املرّكبة يف أواخر عـام ٢٠٠٣، 

فأصبح اآلن خيارًا صاحلًا.
وإذا مل تكـــن يف برناجمـــك احلاســـويب اإلحصائي العام القدرة الضروريـــة لتقدير تباين   - ١٩٤
اســـتقصاء العينة، فيمكنك حينئذ النظر يف برنامج حاســـويب متخصص الستقصاء العينة، (وعلى سبيل 
املثـــال WesVar، أو SUDAAN أو PC-CARP أو CENVAR) أو برنامـــج إحصائي عام خمتلف، 
مثل STATA أو SAS مع/بدون اإلجراء IVEware أو SPSS أو رمبا Epi-Info. ويف الغالب يروق 
 callable وخيار تشغيله بوصفه SAS ة لـبسبب اللغة املشا SAS ملستخدمي SUDAAN  الربنامج
 .SPSS ـــا جمموعات بيانـــات مدخالتوإن كان يقبـــل يف البيئـــة القائمـــة لذا ،SUDAAN-SAS
والربامـــج WesVar و PC-CARP و CENVAR مجيعهـــا برامج قائمة بذاا هلا تنظيمها الفريد ولذا 
ال يرجح أن تؤثر الدراية ببعض الربامج اإلحصائية األخرى على االختيار بني الربامج الثالثة. وقد يروق 
الربناجمان PC-CARP و CENVAR للذين يفضلون أو الذين جيب عليهم التشغيل يف بيئة DOS وقد 

.Windows ال يروق للذين يفضلون بيئة
وإذا كانت التكلفة عامًال رئيســـيًا يف اختيار الربامج فهناك بالقطع بعض الربامج اليت   - ١٩٥
تكون أكثر تفضيًال. والربنامج Epi-Info وإن كان باملجان، فهو حمدود يف اخليارات التحليلية لتقدير 
تباين اســـتقصاءات العينة ولكنه قد يكون مناســـبًا للتحليالت األساسية. والربنامج CENVAR، وإن 
كان جمانيـــًا أيضـــًا، ففيه خيارات حتليلية أكثر من برنامج Epi-Info ولكن بال إجراءات لالحندار على 
أســـاس التصميم. كما أن النســـخة ٢ من الربنامج WesVar جمانية أيضًا. والربنامج IVEware جماين 
ولكن ال بد أن يعمل باالقتران مع SAS. وتشـــمل الربامج احلاســـوبية املنخفضة التكلفة الســـتقصاء 
العينة ولكن الشاملة، النسخة ٤ من WesVar والربنامج PC-CARP. أما الربنامج STATA وبرنامج 

SUDAAN القائم بذاته فتكلفتهما معتدلة و تكلفة SAS عالية.

وهناك عامل آخر يف انتقاء الربنامج قد يكون طريقة تقدير التباين املســـتخدمة. وعلى   - ١٩٦
ســـبيل املثـــال فـــإذا كنت حتلل جمموعة بيانات للنشـــر تتضمـــن التكرار BRR أو املطـــواة بترجيحات 
التكـــرار وال تتضمـــن متغـــريات حمـــددات الطبقة/وحـــدة املعاينة األّوليـــة، فحينئذ لن يفيـــدك برنامج 
حاســـويب ال يستخدم إال سلسلة تيلور لضبط اخلطية. ومن بني الربامج املستعرضة هنا، يقّدم الربناجمان 
SUDAAN و IVEware سلســـلة تيلور لضبط اخلطية وطرائق التكرار معًا، وال يقّدم WesVar إال 
 CENVAR و Epi-Info و PC-CARP و SAS و STATA إجـــراءات التكرار، وال تقّدم الربامـــج

إال سلسلة تيلور لضبط اخلطية.
وأخريًا، فاختيار الربنامج احلاسويب يعتمد على التحليالت اليت تود إجراءها. والربامج   - ١٩٧
الثمانية املســـتعرضة هنا مجيعها تؤدى التحليالت األساســـية والوصفية. ومـــن بني هذه الربامج الثمانية 
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PC- و WesVar و SUDAAN و STATA فإن ما يتجاوز منها التحليالت األساسية يشمل الربامج
CARP و SAS )مع/م���ن غري IVEware(. ويلخص اجلدول حادي وعش���رون - 2 ويقارن الكثري 

من صفات هذه الربامج احلاسوبية الثمانية.
 SUDAAN و SAS( والربامج احلاس���وبية اخلمس���ة املقارنة جتري�بيًا يف هذا الفص���ل  - 198
و STATA و Epi-Info و WesVar( توفر التقديرات النقطية نفسها جلميع األمثلة التحليلية والوصفية، 
وهي نتيجة متوقعة. فالربامج اخلمس���ة مجيعها تنتج بالضرورة األخطاء املعيارية املقّدرة نفس���ها، س���واء 
اس���تخدم التكرار BRR أو سلس���لة تيلور لضبط اخلطية. ومثة تباينات طفيفة بني الربامج اخلمسة بشأن 
بعض حسابات فترات الثقة؛ وقد سبقت مناقشة أسباب ذلك. وهكذا فال يوجد سبب قاهر لالختيار 

بني هذه الربامج اخلمسة على أساس التحليالت املعلمية الواردة يف هذا الفصل.
وقد خيتفي يف املس���تقبل س���وق الربامج احلاسوبية الستقصاءات العينة، املتخصصة )مع   - 199
التركي���ز على تقدير التباين(. وي�بدو أن االجتاه مييل إىل أن يش���مل ه���ذه القدرات يف الربامج اإلحصائية 
العادية )مثل STATA و SAS و SPSS(. ومن هنا قد يكون من السهل يف املستقبل على حمللي البيانات 

أن حيصلوا على الربامج املناسبة وأن يستخدموها يف تقدير التباين مع بيانات االستقصاءات املرّكبة.
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مـرفــق
يش���مل هذا الفصل مرفقًا )باإلنكليزية فقط( يتضمن حتليالت توضيحية ومقارنة للبيانات من اس���تقصاء التحصني 
يف بوروندي باس���تخدام مخسة برامج حاسوبية إحصائية. وميكن حتميل حمتويات القرص املدمج CD-ROM الذي 
يشمل رموز الربنامج ونواجته بالنسبة لكل برنامج حاسويب، من الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة من موقعها على 
شبكة اإلنترنت: /http://unstats.un.org/unsd/hhsurveys أو القرص املدمج بذاكرة للقراءة فقط الذي يطلب من 

.statistics@un.org الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، وعنواهنا اإللكتروين
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غاد ناثان
 اجلامعة العربية

القدس، إسرائيل

حاولنا أن نعرض يف اجلزء األول من هذا املنشور “آخر ما وصل إليه العلم” بالنسبة   - 1
ملعظم اجلوانب اهلامة يف تصميم وحتليل اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية يف البلدان النامية والبلدان اليت 
مت���ر اقتصاداهت���ا مبرحلة انتقالية. وتركز العرض على املبادئ العامة واملنهجيات لتصميم االس���تقصاءات 
وتنفيذه���ا وحتليله���ا، مما ينطبق على اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية يف البلدان النامي���ة والبلدان اليت متر 
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، مع التشديد على خصائص التشغيل: تأثريات التصميم وتكاليف االستقصاء 
واألخطاء غري أخطاء املعاينة. فهناك طائفة كبرية من الطرائق والتقنيات اليت أعدت وطبقت على األسر 
املعيش���ية يف البل���دان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحل���ة انتقالية. ولذا كانت التغطية يف الفصول 
الس���ابقة من الس���عة حبيث تكف���ل معاجلة أكرب عدد منها. وضربنا الكثري م���ن أمثلة التطبيق يف الفصول 
نفسها وُعرضت يف فصول مستقلة تطبيقات حمددة أخرى لتشكيلة من االستقصاءات يف البلدان النامية 
والبل���دان ال���يت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. فقد قّدم الفصل الس���ابع وصفًا لتصميمات العينة وعرض 
البيانات عن تأثريات التصميم بالنسبة إىل 11 استقصاء يف 7 بلدان. وباملثل فقد عرض الفصل احلادي  
عش���ر دراس���ة حالة وتفاصيل للممارس���ات الراهنة يف إعداد التقارير واملراقبة والتقي�يم والتعويض عن 

األخطاء غري أخطاء املعاينة يف الربازيل.
ومع هذا ففي غاية األمهية بالنس���بة للممارس���ن أن يروا كيفية مجع التقنيات والطرائق   - 2
املختلفة اليت حيتاج إليها عمليًا يف تطبيقات احلياة اليومية وأن يش���اهدوا األمثلة امللموسة لدمج الطرائق 
يف اس���تقصاء كام���ل جي���د التصميم والتحليل لألس���ر املعيش���ية. وللظروف اخلاص���ة يف كل بلد وبناه 
التحتي���ة تأثريات هام���ة على كيفية تطبيق املبادئ العامة عمليًا، وبوج���ه خاص طرق جتميعها من أجل 
استقصاء كامل. ودراسات احلالة، عمومًا أداة تعليم أساسية لدراسة أي علم تطبيقي، ولدراسة املفاهيم 
اإلحصائية النظرية والنتائج وتصميم وحتليل االستقصاءات اإلحصائية عن طريق دراسات احلالة املفّصلة 
املفيدة بوجه خاص. وهذا هو الس���بب يف أننا كّرس���نا اجلزء الثاين من هذا املنش���ور لدراس���ات احلالة. 
فبدراسات احلالة نرجو أن حندد الطرائق اليت نوقشت يف اجلزء األول يف سياقات احلياة الواقعية. وهذا 
ال ميثل فقط تطبيق جوانب حمددة من التقنيات املدروسة بل وإدماجها يف برامج كاملة لتصميم وحتليل 

استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
والفصول األربعة يف هذا اجلزء من املنش���ور تغطي مصفوفة من عدة مئات من األس���ر   - 3
املعيش���ية من كل أحناء العامل يف تش���كيلة من املناطق املوضوعية، يف ظروف خمتلفة وتصميمات خمتلفة 
ودرجات تفصيل خمتلفة. ويف معظم احلاالت تصف دراس���ات احلالة أهداف ونطاق االس���تقصاءات، 
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وتعري���ف املجتمع وتصميم العينة، وأدوات االس���تقصاء وتصميم العم���ل امليداين وتنفيذه وأخطاء عدم 
االس���تجابة للتقي�يم، والتحليل والترجيح وتأثريات التصميم. ويف بعض احلاالت كانت االس���تقصاءات 
املوصوفة موحدة بالنس���بة ملعلمات التصميم على نطاق عدد من االس���تقصاءات اليت أجرهتا منظمات 
دولية. ويف حاالت أخرى كانت هناك أوجه تشابه يف تصميمات االستقصاء بسبب الظروف املتماثلة 

يف البلدان املجاورة )وعلى سبيل املثال البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية(.
ويصف الفصل الثاين والعش���رون اخلصائص العامة، وتصميم برنامج لالس���تقصاءات   - 4
الدميغرافية والصحية (DHS) ألكثر من 100 استقصاء لألسر املعيشية واألفراد يف أكثر من 50 بلدًا. 
ويصف الفصل الثالث والعش���رون اخلصائص التش���غيلية لسلس���لة من أكثر من 60 اس���تقصاء لدراسة 
قياس مستويات املعيشة (LSMS) أجريت برعاية البنك الدويل يف أكثر من 40 بلدًا. ويناقش الفصل 
الرابع والعشرون عددًا من تصميمات العينة والقضايا املتعلقة بالقياس واخلاصة باستقصاءات ميزانيات 
األسر املعيشية (HBS) على أساس اخلربات من تلك االستقصاءات يف عدد من البلدان النامية والبلدان 
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وتش���مل دراس���ة حالة استقصاء اإلنفاق واالستهالك يف الو يف الفترة 
1997 - 1998، وأوصافًا تفصيلية للظروف العامة للعمل يف االستقصاء وأدوات االستقصاء وطرائق 
القياس وتصميم العينات والعمل امليداين. ولقد خلص تقي�يم للخربات يف هذه املجاالت إىل نتائج هامة. 
وأخريًا، فإن الفصل اخلامس والعش���رين يس���تعرض اجلوانب الرئيس���ية يف تصميم وتنفيذ اس���تقصاءات 
األسر املعيشية يف 14 بلدًا يف أوروبا الشرقية، متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ويقّدم أوصافًا مفّصلة للحالة 

يف األسر املعيشية يف 6 بلدان خمتارة منها.
وفيما بن بعض الس���مات املش���روحة أمور كثرية مش���تركة. وعلى سبيل املثال فكل   - 5
االس���تقصاءات كانت اس���تقصاءات لألسر املعيشية أو كان فيها عنصر األسرة معيشية. ومع ذلك ففي 
حاالت كثرية كانت وحدة التحليل أساس���ًا فردية - أي ش���خص واحد من كل أسرة معيشية )وعلى 
سبيل املثال املرأة يف االستقصاءات الدميغرافية والصحية( أو كل األفراد يف األسرة املعيشية )وعلى سبيل 
املثال اس���تقصاءات القوى العاملة( وتأيت اإلجابات غالبًا بالتوكيل. وكانت تصميمات العينة األساسية 
متش���اهبة يف معظم االس���تقصاءات املوصوفة - فتك���ون معاينة املجموعات املتع���ددة املراحل بوحدات 
جغرافي���ة كب���رية يف العادة مبثابة وح���دات معاينة أّولية. ويف أحيان كثرية حولنا بعض التقس���يم الطبقي 
إىل وحدات معاينة أّولية. ويف معظم األحوال كانت التصميمات ذاتية الترجيح على مس���توى األس���ر 
املعيشية. ومع ذلك فعند اختيار فرد واحد من كل أسرة معيشيةمل تعد عينة األفراد ذاتية الترجيح. ومن 
الناحي���ة العملية فكل التصميمات كانت تصميمات احتمالية كاملة، وإن كانت اس���تقصاءات ميزانية 

األسرة املعيشية يف اجلمهورية التشيكية ويف سلوفاكيا ال تزال معاينة باحلصص.
وتتباين أهداف وأغراض االستقصاءات تباينًا شديدًا. وعلى سبيل املثال فاالستقصاءات   - 6
الدميغرافية والصحية ترمي إىل “تزويد البلدان بالبيانات الالزمة ملراقبة وتقي�يم برامج الس���كان والصحة 
والتغذية”. والغرض من برنامج الدراسة LSMS هو فهم وقياس ومراقبة األحوال املعيشية. ويهدف برنامج 
استقصاء ميزانية األسرة املعيشية إىل قياس اجلوانب اهلامة يف امليزانية اليومية لألسرة املعيشية - اإليرادات 
والنفقات. والنطاق الواس���ع من اس���تقصاءات األسر املعيشية يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
تركز على حتليل األحوال املعيش���ية ووضع مؤش���رات لألسعار االس���تهالكية وإحصاءات القوى العاملة 

الالزمة للتحول من اقتصاد الدولة إىل اقتصاد السوق.
وال تزال أدوات االستقصاء التقنية املستخدمة يف هذه االستقصاءات بصفة عامة أدوات   - 7
للمقاب���الت امليداني���ة باس���تبيانات بالورقة والقلم. ومع ذلك فقد جرت حماول���ة أوىل إلجراء املقابالت 
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باهلاتف مبس���اعدة احلاس���وب (CATI) من أجل استقصاء للقوى العاملة يف إس���تونيا )الفصل اخلامس 
والعش���رون(. وأعطيت للتدري�ب ومراقبة القائمن باملقابالت أولوية عالية يف كثري من االس���تقصاءات 
املبّلغة وبذلت حماوالت ش���ى للحد من أخطاء عدم االستجابة وأخطاء االستجابة. وأبلغ عن معّدالت 
مرتفعة لالس���تجابة لالس���تقصاءات الدميغرافية والصحية: 88 - 99 يف املائة بالنس���بة لألس���ر املعيشية 
و 87 - 99 يف املائة بالنس���بة للنس���اء. وأفادت كذلك اس���تقصاءات الدراسة LSMS عن معّدالت 
عالية ملجمل االستجابة )74 - 99.7 يف املائة(. غري أنه أفيد أيضًا عن معّدالت عالية لبيانات الدخل 
املفقودة، خاصة بالنسبة للعاملن حلساب أنفسهم. فكان املعّدل يف استقصاء ميزانية األسرة املعيشية يف 
الو ال يزيد عن 3.1 يف املائة لعدم االستجابة. ومن ناحية أخرى فاستقصاءات ميزانية األسرة املعيشية 
يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أفادت عن معّدالت عدم استجابة تتراوح بن 8 إىل 49 يف 
املائة. وكانت االستجابة أيضًا متدنية إىل حد ما يف استقصاءات القوى العاملة يف هذه البلدان، حيث 
ظلت معّدالت عدم االستجابة يف حدود 4 إىل 29 يف املائة، وكان معّدل االستجابة يف بعض البلدان 

ثابتًا عند أقل من 10 يف املائة.
ويش���تد التركيز يف كثري من دراس���ات احلالة على اجلهود اليت تبذل لتنظيف البيانات   - 8
وتدقيقها واس���تدالالهتا. فكان معظم عمليات املعاجلة والتحليل يتم باس���تخدام برامج حاسوبية عادية، 
وغالب���ًا ب���ال ترجيح. واس���تخدمت البلدان اليت متر اقتصاداهت���ا مبرحلة انتقالية، بالفع���ل طرائق الترجيح 
واملعايرة بشكل شامل. وحاول الكثري من الدراسات تقدير تأثريات التصميم باستخدام طرائق قياسية. 
واستخدمت هذه التقديرات يف التحليل ويف التحضري حتسينات يف التصميم يف املستقبل. ومن هنا فقد 
بّين اس���تعراض لتأثريات التصميم يف الدراس���ة LSMS ضرورة اس���تخدامها للتحليل. ولكن التباينات 
الكبرية يف تأثريات التصميم بالنسبة ملتغريات هامة خمتلفة مل تفسح املجال للتوصل إىل استنتاجات مفيدة 

بشأن تصميم العينة، بسبب طبيعة االستقصاءات املتعددة املواضيع.
وإذا جتاوزنا توفري إمكانيات التعلم من اخلربات الواس���عة النطاق املعروضة هنا بالنسبة   - 9
لتش���كيلة من االس���تقصاءات املختلفة يف بلدان ش���ى، فإن التقارير تتوصل إىل استنتاجات هامة خاصة 
بالنسبة ألنواع االستقصاءات املشمولة. وهذه تتضمن ضرورة التحديث املستمر ألطر العينة، والتشديد 
املس���تمر عل���ى التدري�ب امليداين ومراقب���ة القائمن باملقابالت، وأمهية إع���داد البيانات اجليدة، وصياغة 
وحتديث متطلبات البيانات وحتليلها واس���تخدام تأثريات التصميم، والكثري غري ذلك. ويرتبط بالطرائق 
املوصوفة يف اجلزء األول من هذا املنش���ور أن هذه الدراس���ات تش���ّكل عنصرًا هامًا أساسيًا فيما ميكن 

تعلمه من هذا املنشور.
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الفصل الثاين والعشرون

االستقصاءات الدميغرافية والصحية 

ثان يل *
WESTAT 

 روكفيل، مرييالند
الواليات املتحدة األمريكية

ممادو سيام *
 اليونسكو

مونتريال، كندا

مارتني فايزن
ORC Macro 

 كالفرتون، مرييالند
الواليات املتحدة األمريكية

نبذة خمتصرة
يقّدم هذا الفصل عرضًا جمماًل لإلجراءات الرئيسية املتبعة يف الربنامج الدويل لالستقصاءات الدميغرافية 
والصحية (DHS) لتنفيذ االس���تقصاءات الكبرية لألس���ر املعيش���ية واألفراد. وهو يقّدم عرضًا جمماًل 
للمحتوى العام لالس���تقصاءات وإجراءات املعاينة ومعّدالت االستجابة وتأثريات التصميم، إىل جانب 
وصف لإلجراءات والُنهج املتبعة يف كل املكّونات اهلامة لالستقصاء، ابتداء من التدري�ب وحىت معاجلة 
البيانات وكتابة التقارير. كما يتضمن الفصل س���ردًا للدروس الرئيس���ية املستفادة حىت اآلن من تنفيذ 

هذا الربنامج االستقصائي.
املصطلحات الرئيس���ية: اس���تقصاءات األسر املعيش���ية، ومعّدالت االس���تجابة، ومعاينة االستقصاء، 

وأخطاء املعاينة، وتأثريات التصميم، والعمل امليداين يف االستقصاء.

مقّدمة  ألف - 
ظ����ل برنامج االس����تقصاءات الدميغرافية والصحية (DHS) جيري اس����تقصاءات لألس����ر   - 1
املعيش����ية يف البلدان النامية على املس����توى العاملي منذ عام 1984. والغرض األساسي من االستقصاءات 
الدميغرافية والصحية هو تزويد البلدان بالبيانات الالزمة ملراقبة وتقي�يم برامج الس����كان والصحة والتغذية 
على أس����اس منتظم. ويتزايد تركيز املاحنني والبلدان على اس����تغالل املؤش����رات املوضوعية يف قياس ذلك 
التقّدم، فتزايد االعتماد على بيانات استقصاءات األسر املعيشية، نظرًا إىل عدم وجود معلومات مناسبة من 
اإلحصاءات اإلدارية وغريها من نظم مجع املعلومات الروتينية. ويف االستقصاء الدميغرايف والصحي ختتار 
عينة من األس����ر املعيشية من البلد بأس����ره مث جترى معها مقابالت باستخدام استبيان األسر املعيشية جلمع 
خصائص اإلس����كان وحتديد مجيع أفراد األس����ر املعيش����ية وخصائصهم األساسية. كذلك جترى مقابالت 
مع النس����اء يف املرحلة العمرية 15 - 49 عامًا باس����تخدام استبيان نس����ائي جلمع املعلومات وأساسًا عن 
اخلصائص األساسية، والسلوك اإلجنايب واملعرفة مبوانع احلمل واستخدامها، وصحة الطفل واألم وغري ذلك 
من القضايا. واملدة املتوسطة إلجراء أي مقابلة هي  ما بني 35 و 40 دقيقة مع متديد عام بني 10 و 90 

كان مم���ادو س���يام وث���ان يل كالمها يف   *
الس���ابق يعمالن يف برنامج االس���تقصاء 
.ORC Macro الدميغرايف والصحي يف
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دقيقة، وإن كانت بعض املقابالت تستغرق وقتًا أطول. وتتباين العينات كثريًا من حيث احلجم لتتراوح 
بني مخسة آالف وثالثني ألف امرأة. ويف بعض البلدان جترى املقابالت أيضًا مع عينة من الرجال بني 15 
و 59 عامًا. وغالبًا ما تكون هذه عينة فرعية من العينة املستخدمة يف اختيار النساء. وتستغرق املقابالت 
مع الرجال يف املتوس����ط حوايل 25 دقيقة إلجنازها. وتعرض الفروع التالية تاريخ برنامج االس����تقصاءات 
الدميغرافية والصحية مع املحتوى العام الس����تقصاءاته، واس����تعراضًا جمماًل إلجراءات املعاينة وحتلياًل لعدم 
استجابة الوحدات. كذلك تعرض تأثريات تصميم املعاينة واملراحل املختلفة لتنفيذ االستقصاء والدروس 

املستفادة من إجراء االستقصاءات الدميغرافية والصحية يف البلدان النامية.

تاريخ هذه االستقصاءات ب�اء - 
إن االس���تقصاءات الدميغرافي���ة والصحية هي متابعة لربناجمني س���ابقني الس���تقصاءات   - 2
 .(CPS) واستقصاءات انتشار موانع احلمل (WFS) األسر املعيشية مها: استقصاءات اخلصوبة يف العامل
واستمرت استقصاءات اخلصوبة يف العامل  منذ عام 1973 حىت عام 1984، كما استمرت استقصاءات 
انتش���ار موانع احلمل من عام 1977 إىل عام 1985. وأجرى برنامج اس���تقصاءات اخلصوبة يف العامل 
اس���تقصاءات يف 41 بل���دًا ناميًا وتعاون يف اس���تقصاءات يف 20 بلدًا متقّدمًا: وكانت اس���تقصاءات 
اخلصوب���ة يف الع���امل موجهة يف معظمها حنو املعلومات عن اخلصوبة وتنظيم األس���رة وإىل حد ما صحة 
الطفل. وجاء متويل الربنامج مشاركة من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية  (USAID) وصندوق 
األمم املتحدة للس���كان، مبس���اعدة من حكومات اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش���مالية 

وهولندا واليابان.
وأجرى برنامج اس���تقصاءات انتشار موانع احلمل (CPS) 43 استقصاًءا يف 33 بلدًا   - 3
وركز بشكل أكثر على تنظيم األسرة. وقد أسسته وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، واقتصرت 

االستقصاءات على البلدان اليت تتلقى مساعدة إمنائية من الوكالة املذكورة.
وبدأت االستقصاءات الدميغرافية والصحية يف عام 1984. وحبلول هناية عام 2003   - 4
كان قد أجرى 150 اس���تقصاء للنس���اء، و 75 استقصاء للرجال و 10 استقصاءات للمرافق الصحية 
يف حن���و 70 بل���دًا. وجترى االس���تقصاءات منطيًا مرة كل 5 س���نوات، وإن كانت بل���دان قليلة جتري 
االستقصاءات على فترات أقل. وجترى االستقصاءات يف معظمها يف البلدان اليت تتلقى مساعدات من 
وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، وإن كانت بعض البلدان تش���ارك بتمويل من البنك الدويل أو 
صندوق األمم املتحدة للسكان. وتتمتع بلدان كثرية باستقصاءات بدعم املاحنني من غري وكالة الواليات 
املتحدة للتنمية الدولية، من قبيل إدارة التنمية الدولية (DFID) باململكة املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة 
للطفولة )اليونيسيف( وحكوميت اليابان والسويد ضمن جهات أخرى. وتوفر االستقصاءات الدميغرافية 
والصحية عرضًا جمماًل شاماًل للسكان وقضايا صحة األم والطفل يف البلدان املشاركة وتعطى البيانات 
باملج���ان للوكاالت ألغ���راض الرصد والتقي�يم. وقد تغري مضمون االس���تقصاءات مبضى الس���نني كي 

تتكيف مع الظروف واألولويات املتغرية.

املضمون جيم - 
إن املضمون األساسي ألي جولة من االستقصاءات الدميغرافية والصحية يكون قياسيًا   - 5
بني البلدان بقصد تنظيم املقارنة بني املعلومات. وإضافة إىل هذا املحتوى األساس���ي، تس���تطيع البلدان 
أن ختتار أن تضيف إىل االستبيان وحدات منطية تعاجل القضايا ذات االهتمام اخلاص بكل بلد. وخيتلف 
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املضمون األساسي لالستبيانات للبلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء إىل حد ما عنه يف البلدان األخرى، 
وأساسًا من ناحية تعقيداته.

وكانت االستبيانات األساسية للفترة 1997 - 2002 تشمل ما يلي:  - 6
استبيان األسر املعيشية. حصل هذا االستبيان على البيانات األساسية عن العمر واجلنس وبقاء الوالدين، 
والدراس���ة ألفراد األس���رة املعيش���ية. كما أنه حصل على معلومات عن إمدادات املياه ومتطلبات حياة 
األس���رة املعيشية. كذلك مجع استبيان األس���ر املعيشية معلومات عن طول ووزن املرأة يف الفئة العمرية 
15 - 49 عام���ًا ومعلوم���ات عن األطفال دون اخلامس���ة من العمر وعن نس���ب اهليموغلوبني لقياس 

درجة األنيميا.
استبيان النساء. إن هذا االستبيان املطبق على النساء يف سن اخلصوبة يتضمن الفروع التالية:

اخلصائص األساسية للمستجي�ب  •
التاريخ اإلجنايب  •

موانع احلمل  •
احلمل والرعاية بعد الوالدة والرضاعة الطبيعية  •

التمنيع والصحة والتغذية  •
الزواج والنشاط اجلنسي  •

أفضليات اخلصوبة  •
خلفية الزوج وعمل املرأة  •

اإليدز وفريوسه والعدوى باألمراض األخرى اليت تنتقل باالتصال اجلنسي  •
وتضمن���ت بعض االس���تقصاءات االختبار لإليدز والعدوى بفريوس���ه أو الزه���ري أو املعلمات احليوية 

األخرى.
وهناك أيضًا اس���تبيان للرجال. وهو يش���مل بعض املواضيع اليت يف اس���تبيان النس���اء.   - 7
وال يطبق يف مجيع البلدان. ويوجد أيضًا استبيان لتنظيم األسرة وملقّدمي الرعاية الصحية ولكنه منفصل 
عن اس���تقصاء األس���ر املعيشية ويقّدم بداًل من ذلك إىل مقّدمي اخلدمات. ويسمى استبيان تقي�يم تقدمي 
اخلدمات (SPA). ويش���مل هذا االس���تبيان مجيع جوانب تقدمي اخلدمات عن طريق أس���ئلة توجه إىل 

مقّدمي اخلدمات والزبائن ومالحظة تقدمي اخلدمات.
وقد أعد برنامج االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية عددًا من الوحدات النمطية اليت   - 8

ميكن أن تضيفها البلدان إىل استبياناهتا. وتتوافر وحدات منطية بشأن:
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى  •

وفيات األمومة  •
السلوك يف تعاطى احلبوب  •

اخلربة يف التعقيم  •
قرابة الدم )الزواج بني األقارب العصب(  •

التشريح الشفوي )أسئلة تفصيلية عن أسباب الوفاة(  •
اإليدز والعدوى بفريوسه  •
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تعليم األبناء  •
حالة املرأة  •

العنف املن�زيل  •
املالريا  •

النفقات الصحية لألسرة املعيشية.   •
وبس���بب ط���ول الصك األساس���ي، ال ميكن عموم���ًا أن يضيف أي بل���د أكثر من 3   - 9
وحدات، وإن كان ذلك قد يتفاوت حسب طول الوحدة املختارة )يرجى زيارة موقع شبكة اإلنترنت 

www.measuredhs.com لالطالع على االستبيانات واملواد األخرى(.

إطار املعاينة دال - 
إن قضي���ة تواف���ر إطار معاينة مناس���ب تبحث بوضوح يف املراح���ل األوىل من ختطيط   - 10
االس���تقصاء الدميغرايف والصحي. فهذا االس���تقصاء جيمع البيانات عن األفراد املقيمني يف أس���ر معيشية 
خاصة، ولكن عمومًا ال تتوافر قوائم حديثة هبؤالء األفراد أو األس���ر املعيش���ية. وإطار املعاينة املستخدم 
يف معظ���م االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية هو حبك���م تعريفه قائمة بوح���دات مناطق غري متراكبة 
تش���مل اإلقليم الوطين بأسره مع اخلصائص األساسية هلذه الوحدات. وأغراض اإلطار هلا حدود معرفة 
جي���دًا وخرائط مرس���ومة بوض���وح. كذلك يوضع لكل وح���دة منطقة رمز تعريف فري���د. والبد أن 
يكون هلا مقياس حجم راهن أو مقّدر )للس���كان أو عدد األس���ر املعيشية(. ويف العادة توجد خصائص 
أخرى كالتصنيف احلضري/الريفي لكل وحدة منطقة وهذه ميكن أن تس���تخدم ألغراض التقس���يم إىل 

طبقات.
ويف معظ���م البلدان تطابق وح���دات املناطق املرغوبة مناطق تعداد الس���كان اليت توفر   - 11
إطارًا مناس���بًا ملرحلة املعاينة األوىل. ويف بعض البلدان قد تكون وحدات املناطق هذه كبرية من حيث 
حجم السكان؛ ويف بلدان أخرى قد تكون صغرية. وأيًا كان حجمها فهي عادة وحدات معاينة أّولية. 
ويف بع���ض االس���تقصاءات تكون هي أيضًا وحدات املناطق النهائي���ة إذا كانت صغرية مبا يكفي. وإذا 
اس���تخدمت كوحدات معاينة أّولية ووجد أهنا أكرب من الالزم من حيث احلجم )األس���ر املعيش���ية أو 

السكان( تأيت التجزئة بوصفها مرحلة وسيطة يف االختيار وتطبق يف تصميم العينة.
وكما ذكر أعاله فاإلطار سواء أكان يشمل مناطق تعداد السكان أم وحدات أخرى   - 12
قد ال يكون راهنًا. فيتعني عادة اختاذ خطوات إما )أ( حتديث اإلطار بأكمله؛ وإما )ب( حتديثه جزئيًا 

جبمع قائمة راهنة لألسر املعيشية يف املرحلة قبل األخرية من االختيار.
ويف بعض االس���تقصاءات تس���تخدم عينة رئيس���ية موجودة من قبل إطارًا للمعاينة إذا   - 13

تقرر أن تصميمها ميكن أن يستوعب أهداف قياس االستقصاء الدميغرايف والصحي.

مراحل املعاينة هاء - 
كما هو احلال يف أي تصميم عينة فإن خصائص إطار املعاينة وأهداف االستقصاء هي   - 14
اليت حتدد عدد مراحل املعاينة. ومع أن تصميم العينة لكل اس���تقصاء دميغرايف وصحي ليس موحدًا بني 
البلدان فهو يسترش���د باملبادئ العامة نفس���ها: البساطة ومعاينة االحتمالية )احتمالية معروفة غري صفرية 
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لالختيار( والتقس���يم إىل جمموعات وإىل طبقات. ويف االس���تقصاءات الدميغرافي���ة والصحية يلزم عادة 
مرحلتان أو أكثر من االختيار، رهنًا بقياس حجم وحدات املنطقة يف إطار املعاينة.

ويتضمن التصميم األساسي اختيار وحدات املنطقة يف املرحلة األوىل باحتمالية تتناسب   - 15
واحلجم، حيث يكون احلجم هو عدد السكان أو عدد األسر املعيشية يف كل وحدة ذات صلة. وتعني 
مرحلة االختيار األوىل هذه النقطة اليت بعدها تتحرك عمليات املعاينة خارج املكاتب وتنتقل إىل امليدان 
لرس���م اخلرائط عند الضرورة ووضع قوائم األس���ر املعيشية يف وحدات املنطقة املختارة. ويتألف وضع 
اخلرائط من رسم خريطة أّولية تبني حدود كل وحدة معاينة أّولية خمتارة وموقع املساكن داخل الوحدة. 
ويف البلدان اليت تتوافر هبا خرائط مفّصلة ودقيقة لوحدات املعاينة األّولية، يتألف رسم اخلرائط ببساطة 
من حتديث موقع املساكن. وحني ال يكون هناك تفكري يف أن يكون اإلطار مستحدثًا بالكامل توضع 
قوائم باألس���ر املعيش���ية احلالية يف كل وحدة معاينة أّولية خمتارة بإدراج مجيع األس���ر املعيش���ية يف كل 
مسكن مأهول، مبا يف ذلك األسر املعيشية الغائبة وقت زيارة فريق إعداد القوائم. وتكون القوائم اليت 

جتمع مبثابة إطار معاينة لالختيار املنتظم لألسر املعيشية يف املرحلة الثانية.
ويتوقف حجم املجموعة يف أي اس���تقصاء لألسر املعيشية )عدد األسر املعيشية/النساء   - 16
املختاري���ن ل���كل وحدة معاينة أّولي���ة أو جمموعة( على املتغ���ري قيد النظر. فبالنس���بة للمتغريات اخلاصة 
باملجموعات واملطلوب هلا يف الغالب مقارنات بني املناطق اجلغرافية )مثل انتشار موانع احلمل وحمدداهتا(، 
يتحدد حجم املجموعة األمثل مبا بني 15 و 20 امرأة لكل جمموعة. وتكون متغريات اخلصوبة األخرى 
أق���ل اكتظاظ���ًا باملجموعات. وعند إجراء مقارنات غري جغرافية )مثل املقارنات بني الفئات العمرية أو 
مستويات التعليم( فإن احلجم األمثل للمجموعة ميكن أن يكون احلجم أكرب. وتستخدم االستقصاءات 
الدميغرافية والصحية حجمًا للمجموعة بني 30 و 40 امرأة يف القطاع الريفي. أما يف املناطق احلضرية 
ف���إن مي���زة التكلفة حلجم املجموعة الكبري تكون عمومًا أصغر. وتس���تخدم االس���تقصاءات الدميغرافية 
والصحي���ة حج���م جمموعة من 20 إىل 25 امرأة. وحيث تتوافر قائمة حديثة موجودة من قبل لألس���ر 
املعيش���ية فإن هذه األرقام ختفض ألن عامل تفضيل حجم املجموعة الكبري يكون هو الوفر يف عمليات 
وضع القوائم (ORC Macro, 1996). وملا كانت االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية جتمع البيانات 
أيض���ًا عن صح���ة الطفل ويكون هؤالء األطفال ضمن عينات النس���اء فالب���د كذلك أن يكون حجم 

املجموعة كبريًا مبا يكفي إلخراج العدد املطلوب من األطفال للتحليل.
ويدرج يف العينة النهائية كل األفراد املؤهلني يف األس���ر املعيش���ية املختارة. ولئن كان   - 17
عدد األس���ر املعيش���ية املخت���ارة لكل وح���دة معاينة أّولية يف معظ���م عينات االس���تقصاءات الدميغرافية 
والصحي���ة يتباي���ن م���ن وحدة معاينة أّولية إىل أخ���رى فإن أخذ عينة ثابتة هو الذي يس���تخدم يف بعض 

االستقصاءات.
ويف أغلب األحوال تكون وحدات املعاينة األّولية املختارة كبرية احلجم حبيث ال ميكن   - 18
إدخاهلا يف القوائم مباش���رة. فتطب���ق عملية جتزئة للتصميم للحد من مق���دار عمليات القوائم، ولتوزيع 
عبء العمل بالتس���اوى بني وحدات املعاينة األّولية. فتقس���م كل وحدة معاينة أّولية كبرية إىل ش���رائح 

.(PPS) حيتفظ بواحدة منها يف العينة بتناسب االحتماالت واحلجم
وتقس���م أغلبية تصميمات العينة يف االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية إىل جمموعات   - 19
وطبقات. ويف العادة يس���تند التقس���يم الصريح إىل طبقات، إىل معاي�ري جغرافية مثل التقسيم احلضري/

الريفي وال يطبق هذا إال يف املرحلة األوىل من املعاينة. وختتار وحدات املعاينة األّولية بشكل مستقل يف 
كل طبقة. أما التقسيم الضمين إىل طبقات فيتحقق عن طريق استخدام تقنيات اختيار منهجية. ويكون 
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عدد وحدات املعاينة األّولية كبريًا منطيًا إذ يتراوح بني 300 و 550 وحدة يف العينة اليت تشمل عشرة 
آالف أسرة معيشية.

وتس���عى االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية إىل أن جتعل تصميمات عيناهتا أبسط ما   - 20
ميكن كي تيس���ر التنفيذ الدقيق للتصميم. ومع هذا فالتصميم األساس���ي يعّدل ملواكبة الظروف املحددة 
للبلد. وتشمل هذه التعديالت استخدام تصميم الشرائح القياسي مبجموعات مضغوطة أو بغري جمموعات 
مضغوطة؛ واملجموعات املضغوطة تعرف بأهنا تلك اليت تكون فيها كل أسرة معيشية يف العينة متالصقة 
جغرافيًا مع األخرى، بينما تعّرف األس���ر املعيش���ية يف العينة املشتتة جغرافيًا بأهنا جمموعات غري مدجمة. 
وهذا تغي�ري يف تصميم العينة يكون فيه حجم الش���رحية القياس���ية املحدد س���لفًا، ووحدة املنطقة النهائية 
حس���ب التحديد، أصغر مما ي�بدو عمليًا. فكل وحدة معاينة أّولية أو منطقة تعداد i يف البلد خيصص هلا 
عدد من الشرائح si لتقسيم تعداد سكاهنا إىل حجم شرائح قياسي. مث تفرز وحدات املعاينة األّولية إىل 
عينات بتناسب االحتماالت واحلجم (PPS) حيث يساوي مقياس احلجم عدد الشرائح si. ويف داخل 
كل وحدة معاينة أّولية خمتارة، ختتار شرحية واحدة عشوائيًا. وحالة الشرحية القياسية مبجموعة مضغوطة 
هي احلالة اليت تكون فيها الشرائح مبتوسط حجم T حيث T هوحجم املجموعة املطلوب. وهبذه الطريقة 

.(ORC Macro, 1996) ”ميكن جتنب عملية القوائم باستخدام هنج “خذ الكل
وتعرض تقديرات االستقصاء الدميغرايف والصحي بالنسبة للبلد ككل وبالنسبة ملجاالت   - 21
جغرافية معينة مثل احلضر والريف واملناطق. وملا كانت املجاالت يف الغالب متغريًا يف حجم الس���كان 
ف���إن العين���ة تصمم عادة لزيادة عين���ة الوحدات الصغرية لتوفري أحجام العينة املناس���بة الالزمة للتحليل. 
وه���ذا بطبيع���ة احلال يوجد حتيزًا حمتم���اًل للتقديرات الوطنية يصحح الترجيح املناس���ب لبيانات العينة. 
والعنصر األساس���ي يف ترجيحات العينة هو ترجيح التصميم املس���تند إىل احتماالت االختيار. ويؤخذ 
عدم االستجابة على مستوى األسر املعيشية وعلى مستوى الفرد أيضًا يف االعتبار بالترجيح. وميكن أن 
تستخدم املرحلة األخرية من الترجيح وفيها جيري تعديل طبقي بعدي كلما استخدم إطار منطقة عتيق 

الختيار العينة، وذلك باستخدام إسقاطات السكان من مصادر موثوقة.

التقارير عن عدم االستجابة واو - 
ال يسمح باستبدال وحدات عدم االستجابة )األسر املعيشية أو األفراد( يف االستقصاءات   - 22
الدميغرافي���ة والصحية، اليت ختالف يف هذا الس���ياق كثريًا من االس���تقصاءات األخرى. ولتحقيق العدد 
املستهدف من وحدات العينة تقدر معّدالت عدم االستجابة لوحدات العينة من االستقصاءات السابقة 
املماثلة وقت تصميم العينة مث تس���تخدم لتحديد العدد املطلوب من الوحدات اليت ختتار. وعالوة على 
هذا تبذل جهود عديدة خالل العمل امليداين لضمان ارتفاع معّدالت االستجابة. ويتبع ذلك استعراض 
ملعّدالت االستجابة لالستقصاءات الدميغرافية والصحية، مبا يف ذلك مقارنة هذه املعّدالت مبضى الوقت 

وعرب املناطق املختلفة.
وكما ذكر آنفًا فإن بيانات االستقصاءات الدميغرافية والصحية جتمع على مستوي�ني:   - 23
األس���ر املعيش���ية واألفراد. ويكون األفراد املؤهلون يف معظمهم من النس���اء يف سن االجناب، ولكن يف 
بع���ض البل���دان جترى املقابالت أيضًا م���ع الرجال بني 15 و 59 عامًا من العمر. ويف االس���تقصاءات 
الدميغرافية والصحية يش���ري عدم االس���تجابة إىل الفشل يف إجراء املقابالت مع األسر املعيشية أو األفراد 
املختارين للعينة. وتقاس معّدالت االس���تجابة بالنسبة لألس���ر املعيشية واألفراد باحلفاظ على حسابات 
دقيقة جلميع األس���ر املعيشية واألفراد املؤهلني. ويس���تخدم احلساب العملي ملعّدالت االستجابة رموزًا 
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لالستجابة ُتدخل يف االستبيانات. وحيدد استبيان األسرة املعيشية كل األفراد املؤهلني داخل كل أسرة 
معيشية. وال خيصص ألي استبيان إفرادي إال املؤهلون لالستقصاء.

ورموز االستجابة على مستوى األسرة املعيشية هي:  - 24
املقابلة املنجزة  1H

ال يوجد فرد من األسرة املعيشية يف البيت وال مستجي�ب خمتص يف البيت  2H

األسرة املعيشية كلها غائبة لفترات طويلة  3H

مؤجلة  4H

رافضة  5H

املسكن خال أو العنوان ليس مسكنًا  6H

املسكن مهدم  7H

مل يعثر على املسكن  8H

غري ذلك  9H

وحينئذ يكون معّدل استجابة األسرة املعيشية كما يلي 

R H
H H H H HH =
+ + + +

1
1 2 4 5 8

 6H 3 وH ويف االستقصاءات الدميغرافية والصحية تعترب األسرة املعيشية ذات الرموز  - 25
و 7H و 9H غري مؤهلة وبالتايل ال تدرج يف املقام.43 ويعيد املشرفون عادة الرمز 9H إىل أحد الرموز 
الصرحية وبالتايل ال يكون له وجود دائمًا تقري�بًا. واحلاالت القليلة من األسر املعيشية املتبقية 9H ميكن 
تقسيمها إىل فئات باعتبارها غري مؤهلة. وجدير بالذكر أنه لعدم وجود نظام عناوين جيد يف كثري من 
البلدان، حتدد عملية وضع قوائم االستقصاءات الدميغرافية والصحية يف البداية املساكن من حيث أمساء 
األس���ر املعيش���ية اليت تش���غلها، مث تس���تخدم هذه األمساء بداًل من العناوين. وعندما تنتقل أسرة معيشية 
جديدة إىل مس���كن بني عملية إعداد القوائم وإجراء املقابالت فال يعين هذا حدوث اس���تبدال لوحدة 
معاينة، ألن املس���كن هو األس���اس الفعلي لالختيار. كذلك فاحلالة اليت تنتقل فيها األس���رة املعيشية إىل 

اخلارج بعد إعداد القوائم وال يشغل املسكن بآخرين فإن هذا ال ي����شّكل عدم استجابة.
وتتمثل رموز االستجابة على املستوى الفردي فيما يلي:  - 26

املقابلة اكتملت  1I

ليس يف البيت  2I

مؤجل  3I

مرفوض  4I

أجنز جزئيًا  5I

تعطل  6I

غري ذلك  7I

ويكون معّدل االستجابة الفردي كما يلي 

R I
I I I I I I II = + + + + + +

1
1 2 3 4 5 6 7

ملا كانت األس���ر املعيش���ية ذات الرمز   43

بأكمله���ا  املعيش���ية  )“األس���ر   3H
غائب���ة ملدة طويل���ة”( تعترب غري مؤهلة 
لالس���تقصاء الدميغرايف والصحي، فإن 
هذه الطريقة حلس���اب معّدل استجابة 
 RR5 األسرة املعيش���ية يقارن بطريقة
اليت وضعتها الرابطة األمريكية لبحوث 
 (AAPOR) 2000 الع���ام  ال���رأي 
معي���ار. وهذه الطريق���ة تفرط قلياًل يف 
مع���ّدل االس���تجابة احلقيقى من حيث 
أن ع���ددًا قلياًل من أفراد تلك األس���ر 
املعيش���ية ذات الرمز H3 يكون مؤهاًل 

ولكنه غري مدرج يف احلساب.

ملا كانت األس���ر املعيش���ية ذات الرمز   43

بأكمله���ا  املعيش���ية  )“األس���ر   3H
غائب���ة ملدة طويل���ة”( تعترب غري مؤهلة 
لالس���تقصاء الدميغرايف والصحي، فإن 
هذه الطريقة حلس���اب معّدل استجابة 
 RR5 األسرة املعيش���ية يقارن بطريقة
اليت وضعتها الرابطة األمريكية لبحوث 
 (AAPOR) 2000 الع���ام  ال���رأي 
معي���ار. وهذه الطريق���ة تفرط قلياًل يف 
مع���ّدل االس���تجابة احلقيقى من حيث 
أن ع���ددًا قلياًل من أفراد تلك األس���ر 
املعيش���ية ذات الرمز H3 يكون مؤهاًل 

ولكنه غري مدرج يف احلساب.



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

468

وحتسب معّدالت استجابة األسر املعيشية واألفراد غري املرجحة كاًل على حدة بالنسبة   - 27
لكل طبقة أو جمال تقرير، وتعرض يف التقرير القطري عن االس����تقصاء الدميغرايف والصحي مع املعّدالت 
الكلية لالس����تجابة. ومعّدل االستجابة الكلية هو نتاج معّدالت االستجابة على مستويات األسر املعيشية 
واألفراد. ويف االس����تقصاءات الدميغرافية والصحية تكون معّدالت االس����تجابة متماثلة بني املجاالت. وملا 
كانت العينة عادة ذاتية الترجيح تقري�بًا داخل كل جمال، فإن معّدالت االستجابة املرجحة وغري املرجحة 
يف أي بلد ككل تكون متقاربة جدًا. وجدير باملالحظة أن رموز االستجابة املبينة أعاله تستخدم يف معظم 

االستقصاءات الدميغرافية والصحية ولكنها تعدل يف بعض االستقصاءات ملراعاة احلالة يف أي بلد بعينه.

مقارنات معّدالت عدم االستجابة زاي - 
باس���تخدام املعادلة أعاله ُحس���بت معّدالت استجابة األسر املعيش���ية والنساء يف 66   - 28
اس���تقصاء أجري���ت يف 44 بلدًا ب���ني عامى 1990 و 2000. وترد النتائج يف املرفق بالنس���بة لألقاليم 

التالية من العامل: آسيا وأوراسيا وأمريكا الالتينية والشرق األدىن وأفريقيا جنوب الصحراء.
وتش���ري البيانات إىل أن معّدالت استجابة األسر املعيشية هلذه االستقصاءات تراوحت   - 29
ب���ني 87.9 و 99.5 يف املائ���ة مبتوس���ط 97.5 يف املائ���ة مما يدل على أن األغلبية العظمى من األس���ر 
املعيش���ية املح���ددة يف عينات االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية متت مقابالهت���ا بنجاح. وكان معّدل 
اس���تجابة النس���اء لالستقصاءات نفسها يتراوح بني 86.5 و 99.3 يف املائة مبتوسط 95 يف املائة ولذا 

فقد مت احلصول على مقابالت مكتملة مع معظم النساء املؤهالت.
وباستثناء أمريكا الالتينية، اليت كان معّدل استجابة األسر املعيشية الكلي 95 يف املائة،   - 30
فإن مجيع املناطق األخرى كان معّدل استجابة األسر املعيشية املتوسط هبا قرابة 98 يف املائة. وبالنسبة 
لألسر املعيشية فإن املعّدل املتوسط الستجابة النساء كان أدىن يف أمريكا الالتينية منه يف املناطق األخرى 
املش���مولة يف برنامج االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية: 92 يف املائة مقابل 97 يف املائة. ويف داخل 
كل منطقة تباينت معّدالت استجابة النساء واألسر املعيشية قلياًل بني البلدان، فتراوح معامل التغري بني 

0.4 و 3.7 يف املائة.
وظل معّدل استجابة األسر املعيشية املتوسط عاليًا بنسبة 97 يف املائة خالل املراحل الثالث   - 31
 ،44)MEASURE-DHS+ و DHS III و DH II( األخرية من برنامج االستقصاءات الدميغرافية والصحية

بينما زاد املعّدل املتوسط الستجابة النساء زيادة طفيفة من 94 إىل 96 يف املائة مبضي الوقت.
وتأيت معّدالت االستجابة العالية يف مستويات األسر املعيشية واألفراد يف االستقصاءات   - 32
الدميغرافي���ة والصحي���ة م���ن نتائ���ج التدري����ب املكثف للموظف���ني امليداني����ني واإلش���راف الدقيق على 
العمل امليداين. وعالوة على هذا فقد ُأويل االهتمام يف كل اس���تقصاء لضمان أال يتباعد كثريًا الوقت 
املس���تغرق يف عملية إعداد القوائم والوقت املستغرق يف املقابالت. كذلك فعلى خالف االستقصاءات 
يف البلدان املتقّدمة جند أن استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية تستفيد عادة من ارتفاع مستوى 
التعاون من جانب املس���تجي�ب�ني املحتملني. ومبضى الوقت كان متوسط معّدالت االستجابة من األسر 

املعيشية واألفراد متماثالًُ بشكل ملحوظ يف كل منطقة.

تأثريات تصميم العينة اليت لوحظت من  حاء - 
االستقصاءات الدميغرافية والصحية

يق���ّدم هذا الفرع ملخصًا موجزًا لبعض تأث���ريات التصميم وقيم معامل الترابط داخل   - 33
( الذي وجد يف االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية [انظر يل وفريما )1997( لالطالع  ρ الطبقات )

MEASURE ه���و مش���روع كب���ري   44

 لوكال���ة الوالي���ات املتح���دة للتنمي���ة
ال��ربنام���ج  يع������د  ال���ذي   ال���دولي���ة 
+MEASURE-DHS ج���زًءا من���ه 

”مراقب���ة  “MEASURE” وتع���ين 
ال�ن�ت�ائ���ج  عل���ى  احل��ص���ول  وتقيي���م 

واستخدامها“.

MEASURE ه���و مش���روع كب���ري   44

 لوكال���ة الوالي���ات املتح���دة للتنمي���ة
ال��ربنام���ج  يع������د  ال���ذي   ال���دولي���ة 
+MEASURE-DHS ج���زًءا من���ه 

”مراقب���ة  “MEASURE” وتع���ين 
ال�ن�ت�ائ���ج  عل���ى  احل��ص���ول  وتقيي���م 

واستخدامها“.
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عل���ى مزيد م���ن التفاصيل؛ وكيش وغروفز وكروتكي )1976( وفريما وس���كوت وأومويرتش���ريتاي 
.[(WFS) 1980( لالطالع على حتليالت مماثلة ألخطاء املعاينة يف استقصاءات اخلصوبة يف العامل(

وتأث���ري التصميم هو نس���بة تباي���ن املعاينة يف أي تقدير متحص���ل عليه من تصميم عينة   - 34
مرّكبة إىل تباين التقدير نفس���ه الذي ميكن أن ينطبق مع عينة عش���وائية بس���يطة أو عينة غري مقيدة من 

حجم العينة نفسه )كيش، 1965(، أي أن 

D y
Var y

Var y
complex

unrestricted

2) (
) (

) (
=

وتأث���ريات التصميم تنتج عن التقس���يم الطبقي، واحتماالت االختبار غري املتس���اوية،   - 35
وتعديالت ترجيحات العينة )لعدم االس���تجابة(، وتعديالت ترجيح الس���كان )لعدم التغطية ولتحسني 

الدقة( وللتقسيم إىل جمموعات لكل عناصر تصميم العينة املرّكبة.
وميكن حساب تأثري التصميم املقّدر بسبب الترجيحات من العينة على النحو التايل  - 36

d y cd w j
2 21) ( ) ( = +

.wj هو مربع معامل ترجيحات املعاينة cd 2 حيث
وميكن حساب تأثري التصميم الراجع إىل تأثري التقسيم إىل جمموعات على النحو التايل  - 37

D y b2 1 1) ( ) ( = + − ρ

حيث b هي متوسط حجم املجموعة و ρ هي الترابط داخل الطبقة.
وترد يف الفصل السادس من هذا املنشور مناقشة كاملة عن تأثريات التصميم ومعامالت   - 38
التراب���ط داخل الطبقة والتعريف مبكّونات تأثريات التصميم واس���تخدام تأث���ريات التصميم ومعامالت 
الترابط داخل الطبقة يف تصميم اس���تقصاءات العينة. ومن الش���ائع جدًا لفهم تأثري تصميم العينة املرّكبة 

. d y) ( على األخطاء املعيارية استخدام اجلذر التربيعي لتأثري التصميم 
وكما ذكر آنفًا فإن االستقصاءات الدميغرافية والصحية تستند إىل عينات أسر معيشية   - 39
متثيلية وطنيًا مع تصميم عينة احتمالية مقّسمة إىل طبقات ومتعددة املراحل تشمل عددًا كبريًا نسبيًا من 
وحدات املعاينة األّولية. ويف العادة تؤخذ التقديرات على املس���توى الوطين للمناطق احلضرية والريفية، 

واملناطق احلغرافية األصغر اليت تتصادف عادة مع املناطق اإلدارية يف كثري من البلدان.
وق���د درس يل وفريم���ا )1997( أخطاء املعاينة يف 48 اس���تقصاء من االس���تقصاءات   - 40
الدميغرافي���ة والصحية اليت أجريت بني عامى 1985 و 1993. فبالنس���بة للتقدي���رات الوطنية الكلية، 
y كانت غالبًا نس���بة متوسطة من 37 متغريًا و 48  ، حيث  d y) كان متوس���ط جذر تأثري التصميم )
استقصاءًً، كانت حوايل 1.50 وتراوحت املتوسطات بني 1.13 بالنسبة إىل ترينداد وتوباغو، و 2.07 
بالنسبة إىل نيجرييا. وهذا يعين أن التقسيم إىل جمموعات وترجيح اجلوانب األخرى للتصميمات رفعت 
األخطاء املعيارية للتقديرات بعامل 1.5 يف املتوس���ط )أي بيانات التقديرات بعامل 2.25( عما وجد 

يف العينة غري املقيدة من احلجم نفسه.
واس���تخدمت أحج���ام جمموعات مماثل���ة يف املناطق احلضرية والريفي���ة يف معظم البلدان   - 41
)متوس���ط حجم املجموعة 24 يف املناطق احلضرية و 30 يف املناطق الريفية(. ونتيجة لذلك كان الفرق 
d صغريًا، فه���و 1.4 للحضر و 1.5 للريف. وش���وهد هذا  y) يف متوس���ط القي���م احلضرية والريفي���ة )
d متماثلة جدًا  y) d حس���ب املناطق احلغرافية. ويف داخل كل بلد كانت قيم ) y) النمط أيضًا يف قيم )
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، مما يعكس  d y) ( بني املناطق املختلفة، حيث كانت أصغر هامش���يًا فقط من املجموع القطري املقابل 
d كانت  y) كذلك التصميم نفس���ه املس���تخدم يف كل املناطق يف البلد. وعلى النقيض من ذلك فإن قيم )
أصغ���ر كث���ريًا من القيم الوطنية للمجموعات الفرعية املعرفة من حيث اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية 
االقتصادية آلحاد املستجي�ب�ني. وملا كانت هذه الفئات الفرعية ممتدة يف وحدات املعاينة األّولية، فقد كانت 
أحجام املجموعات املعنية (bd) أصغر من أحجام املجموعات للعينة الكلية (b)، ومن مث ن�زعت تأثريات 
التصميم للمجموعات الفرعية إىل أن تكون أصغر. وعلى سبيل املثال ففي االستقصاء الدميغرايف والصحي 
d للمتغري “حجم األس���رة املثايل” 1.56 و 1.70 بالنس���بة للفئة الفرعية من  y) يف تونس كانت قيم )

d هي 1.79. y) النساء العامالت والنساء غري العامالت على التوايل مقارنة بقيمة جمموع العينة )
وتطلب���ت معّدالت املعاين���ة التفاضلية للمناطق احلضرية والريفي���ة أو للمناطق اجلغرافية   - 42
يف االس���تقصاء الدميغرايف والصحي، ترجيح بيانات العينة. وكان الترجيح ضروريًا أيضًا لتعويض عدم 
االس���تجابة التفاضل���ي والعيوب األخرى يف تنفيذ العينة، فكان ه���ذا الترجيح مييل إىل تضخيم األخطاء 
املعياري���ة. وقد حس���ب تأث���ري التصميم الذي يع���زى إىل الترجيحات املتغرية لالس���تقصاءات الدميغرافية 
والصحية للتقديرات املبنية على جمموع العينات. ويف االستقصاءات السابقة يف الفترة 1985 - 1990 
d الراجع إىل الترجيح هو 1.08 )مبا ميثل 17 يف املائة زيادة يف التباين(. وقد ارتفع  y) ( كان املتوسط 
إىل 1.15 يف املائة )مبا ميثل 32 يف املائة زيادة يف التباين( يف االستقصاءات الدميغرافية والصحية األخرية 
يف الفترة 1990 - 1993 اليت ابتعدت كثريًا عن تقليد استخدام عينات epsem )االحتمالية املتساوية( 

يف املناطق احلضرية والريفية لكي يتاح وضع تقديرات إقليمية.
d ملتوس���ط جمموع العينة  y) ( وكما يتضح من اجلدول ثاين وعش���رون - 1 فإن قيم   - 43
d بني املس���توى املنخفض وهو  y) داخ���ل البل���دان يتف���اوت كثريًا بفع���ل املتغري، حيث تت���راوح قيم )
حن���و 1.1 أو 1.2 بالنس���بة ملتغ���ريات وفيات الرضع ويرتفع إىل 2.5 لتقدير م���ا إذا كانت الوالدة قد 
مت���ت طبيًا. وهذا يعكس ارتفاع االرتباط داخل املجموع���ات اجلغرافية للرعاية الطبية املتوافرة. ولدى 
، فإن الفروق يف قواعد العينة يف خمتلف أجزاء اجلدول ينبغي أن  d y) ( استعراض التغريية يف هذه القيم 
تؤخذ يف االعتبار. وعلى سبيل املثال فمجموعة التقديرات العليا تستند إىل مجيع النساء يف الفئة العمرية 
15 - 49 عامًا، واملجموعة الثانية ال تس���تند إال إىل النس���اء املتزوجات حاليًا يف هذه الفئة العمرية، 
واملجموعة التالية تس���تند إىل مجيع املواليد خالل السنوات اخلمس املاضية. وقواعد العينة املتغرية تؤدي 
d يف  y) ( إىل فرق يف قيم b يف تأثريات التصميم للمجموعات، ويس���هم هذا العامل يف التغريية يف قيم 

اجلدول ثاين وعشرون - 1.
وقياس التجانس ρ أكثر فائدة من تأثري التصميم الذي يعزى إىل التقسيم إىل جمموعات   - 44
لتخطيط اس���تقصاءات املس���تقبل، ذلك أن تأثري التصميم يعتمد على ρ وحجم املجموعة b. وال ينطبق 
تأثري التصميم ألي اس���تقصاء مضى على االستقصاء اجلديد إال إذا كان املعلمان متساوي�ني. ومع ذلك 
ينبغ���ي أن تؤخ���ذ إمكانية التغي�ري b يف االعتبار ألن حجم املجموعة ميكن التحكم فيه مبعرفة آخذ العينة 
بينما ال ميكن ذلك أثناء الترابط داخل الطبقة. ولو توافر تقدير ρ، ميكن فحص تأثري التغي�ري b حبساب 
تأثريات التصميم من املجموعات لقيم b املختلفة. ومن مث تصبح b العامل األساسي املهم. وقد حسبت 
ρ من االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية، ووردت النتائج أيضًا يف اجلدول ثاين  تقديرات املتوس���ط 
ρ  تتباي���ن كثريًا، مبا بني القيمة املنخفضة 0.01  وعش���رون - 1. وكم���ا يظهر من اجلدول فإن قيم  
والقيمة املرتفعة 0.22. وحس���ب املتوقع فإن التقديرات اليت تعتمد على توافر مرافق صحية حملية متيل 

ρ  كبرية. إىل أن تكون هلا قيم  
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اجلدول ثاين وعشرون - ١
ρ لالستقصاءات الدميغرافية والصحية الثمانية واألربعني، ١٩٨٤ - ١٩٩٣ d و  y( ) متوسط قيم 

dالنسبة/املتوسط y( )ρ

مجيع النساء يف الفترة العمرية ١٥- ٤٩ أ
١,٤٣٠,٠٣املتزوجات حاليًا

١,٣٥٠,٠٢عدد األطفال الذين ُأجنبوا 
١,٤٤٠,٠٣عدد الوالدات يف السنوات اخلمس املاضية

١,٤١٠,٠٢عدد األطفال األحياء دون اخلامسة من العمر
٠,٠٢ ١,٢٦عدد األطفال املولودين على اإلطالق ألمهات بني ٤٠ - ٤٩ عامًا

املتزوجات حاليًا يف الفترة العمرية ١٥ - ٤٩
١,٣٢٠,٠٢ال يردن مزيدًا من األبناء  

١,٢٤٠,٠١يردن تأخري الوالدة التالية لعامني أو أكثر
٢,٠١٠,١٤يعرفن طريقة موانع احلمل

٢,٠٨٠,١٥يعرفن طريقة منع احلمل العصرية
١,٩٤٠,١٢يعرفن مصدر إمدادات موانع احلمل

١,٥٠٠,٠٥يستخدمن حاليًا أي طريقة ملنع احلمل
١,٤٣٠,٠٤يستخدمن حاليًا طريقة عصرية ملنع احلمل

(IUD) ١,٤٢٠,٠٤يستخدمن حاليًا اللولب
١,٤١٠,٠٤يستعملن حاليًا احلبوب
١,٣٨٠,٠٣يستعملن حاليًا رفاالت

١,٣٦٠,٠٣يستعملن حاليًا مصدرًا عامًا إلمدادات موانع احلمل
١,٣٦٠,٠٣معقمات

مجيع الوالدات يف السنوات اخلمس املاضية
٢,٥٤٠,٢٢ما إذا كانت األم تلقت رعاية طبية عند الوالدة

٢,٠٢٠,١٢ما إذا كانت األم تلقت توكسيد الكزاز
األطفال دون اخلامسة من العمر 

١,٣٤٠,٠٣هل أصيب باإلسهال يف األسبوعني السابقني
١,٢٥٠,١٢من املذكورين أعاله، هل تلقى الطفل العالج بأمالح اإلمهاء الفموي 

األطفال بني ٦ و ٣٥ شهرًا
١,٣٣٠,٠٥الطول بالنسبة للعمر أقل من معيارين دون العادي
١,٢٩٠,٠٤الوزن بالنسبة للعمر أقل من معيارين دون العادي
١,١٩٠,٠٢الوزن بالنسبة للطول أقل من معيارين دون العادي

األطفال بني ١٢ و ٢٣ شهرًا
١,٣٣٠,١٥احلاصلني على بطاقات صحية

١,٣١٠,٢١ممن ذكروا أعاله، هل مت حتصينهم بالكامل
األطفال املولودين منذ ١ إىل ٤ سنوات أو ٥ إىل ٩ سنوات

١,٢٣٠,٠٢معدل وفيات الرضع قبل االستقصاء بسنة إىل ٤ سنوات
١,١٤٠,٠١معدل وفيات الرضع قبل ٥ إىل ٩ سنوات من االستقصاء  ٥ - ٩

يف ربع االســـتقصاءات تقريبًا كانت العينة  أ 
ومن مث مجيع املتغريات يف هذه الفئة قاصرة 

على النساء الاليت سبق هلن الزواج.



 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

472

وم���ن النتائ���ج اهلامة من حتلي���الت أخطاء املعاين���ة لربنامج االس���تقصاءات الدميغرافية   - 45
ρ  ألي تقدي���ر معلوم تكون قابلة للنقل إىل حد ما بني البلدان، ش���ريطة أن  والصحي���ة أن تقدي���رات  
تكون تصميمات العينة قابلة للمقارنة. وهكذا ففي تصميم اس���تقصاء جديد يف بلد ما ميكن اس���تخدام 
البيانات التجري�بية عن أخطاء املعاينة من استقصاء مماثل يف بلد جماور، عند الضرورة، إذا ُأويل االهتمام 

الواجب ملراجعة القابلية للمقارنة.
تنفيذ االستقصاء 45 طاء - 

إذا كان قدر كبري من االهتمام قد ُأويل للمعاينة العلمية وحساب أخطاء املعاينة فينبغي   - 46
أال ننس���ى أن هناك مصادر أخطاء متعددة يف االس���تقصاءات. فاألخطاء املتعلقة بتغريية املعاينة ميكن أن 
ُتكّم���ى منطي���ًا أما األخطاء األخرى فال ميكن تكميتها منطيًا بس���هولة. ومع ذلك يرجح غالبًا أن تكون 
األخط���اء غ���ري أخطاء املعاينة أك���رب من أخطاء املعاينة. وهذا هو احلال بوج���ه خاص إن مل يول اهتمام 
كاف لتدري����ب وتعي����ني موظفي معاجلة البيانات واملوظف���ني امليداني�ني. ومن هنا فالتحكم يف األخطاء 

غري أخطاء املعاينة هدف رئيسي يف كل استقصاء دميغرايف وصحي.
وفيما يتعلق بالتنفيذ فهناك اس���تقصاءات دميغرافية وصحية كثرية جترى يف البلدان اليت   - 47
يصعب فيها تعي�ني موظفني ميداني�ني ذوي كفاءة عالية وحيث يشّكل العمل امليداين حتديات كبرية يف 
جماالت النقل واإلسكان والصحة واإلمدادات الغذائية، وما إىل ذلك. أما احلاجة إىل موظفني ميداني�ني 
للس���فر يف كل أحن���اء البلد فتفتح الباب أيض���ًا لقضايا كثرية تتعلق باألمن واإلش���راف. وهذه القضايا 
وغريها هي األس���باب الرئيس���ية اليت تدعو برنامج االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية إىل إيالء اهتمام 
كبري لتدري�ب املوظفني امليداني�ني ولإلش���راف يف امليدان ويف املكاتب. ومع هذا فحىت مع هذا التشديد 
على اإلش���راف، كانت هناك حاالت مل تنفذ فيها النظم على حنو س���ليم ونش���أت قضايا تتعلق جبودة 
البيانات. واخلطوات التالية تصف اخلطوات النمطية اليت تؤخذ يف تنفيذ أي استقصاء دميغرايف صحي، 

مع التشديد على ضرورة اإلعداد املفّصل والتدري�ب الشامل واإلشراف.
ومثة جانب هام يف االستقصاءات هو مدى توافر بيانات االستقصاء بأسلوب موقوت   - 48
حبي���ث ميكن أن يصل إليها متخذو القرارات ومديرو الربامج واملحللون. واالس���تقصاءات اليت مل حتلل 
أو تنش���ر بطريقة س���ليمة على اإلطالق كثرية جدًا وخاصة يف البلدان النامية. وبرنامج االس���تقصاءات 
الدميغرافية والصحية موجه حنو ضمان حتليل مجيع االستقصاءات بأسلوب حسن التوقيت، ونشر النتائج 

وتوزيعها وتوافر البيانات للبحوث األخرى. ويرد أدناه وصف للعملية الالزمة لبلوغ هذا اهلدف.

إعداد وترمجة وثائق االستقصاء  ي�اء - 
تتألف وثائق االس���تقصاءات يف كل بلد مش���ارك، بش���كل منطي من اس���تبيان لألسر   - 49
املعيش���ية، واس���تبيان أو اس���تبيانات فردية للنس���اء أو الرجال وأدلة إرش���ادات هلذه األمور. وتش���مل 
االس���تبيانات األسئلة األساس���ية يف االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية، والتكيفات مع بلدان بعينها، 
والوحدات النمطية االختيارية. ويعمل موظفو االستقصاءات الدميغرافية والصحية مع نظرائهم املحلي�ني 
يف تكي�يف االستبيانات مع مراعاة احتياجات البلد. واالستبيانات النموذجية هلذه االستقصاءات تكون 
مطّول���ة لدرج���ة أنه يل���زم أن تكون تلك اإلضافات مدروس���ة بعناية من ناحية الط���ول الكلي للوثائق. 
واملرج���ح أن تتع���رض ج���ودة البيانات ملش���اكل إذا أصبحت االس���تبيانات غري دقيقة وأط���ول مما يلزم 
لتنفيذها. فاألدلة األساس���ية للقائمني باملقابالت واملش���رفني تكيف يف كل بلد حبيث تعكس مضمون 

االستبيان املحدد للبلد.

الكث���ري من امل���واد املطروح���ة يف هذه   45

الف���روع بش���أن تنظي���م االس���تقصاء 
الدميغرافية  وخصائص االس���تقصاءات 
والصحي�����ة مأخ�����وذ م���ن مش����روع 
دليل تنظيم االس���تقصاءات الدميغرافية 
والصحي���ة، الذي صاغ���ه أحد مؤلفي 

هذا الفصل.

الكث���ري من امل���واد املطروح���ة يف هذه   45

الف���روع بش���أن تنظي���م االس���تقصاء 
الدميغرافية  وخصائص االس���تقصاءات 
والصحي�����ة مأخ�����وذ م���ن مش����روع 
دليل تنظيم االس���تقصاءات الدميغرافية 
والصحي���ة، الذي صاغ���ه أحد مؤلفي 

هذا الفصل.



٤٧٣االستقصاءات الدميغرافية والصحية

وسياســـة االســـتقصاءات الدميغرافية والصحية هي ترمجة االستبيانات وطباعتها جبميع   - ٥٠
اللغات املحلية الرئيســـية لضمان أن جترى املقابالت بلغة املســـتجيـبـني. وأي فئة لغوية تشـــّكل ١٠ يف 
املائة أوأكثر من العينة ينبغي أن يكون هلا استبياا املترجم بلغتها. واحلاجة إىل الترمجة يف املوقع من قبل 
القائم باملقابلة أو شخص غريه ال ميكن جتنبها بالكامل فقد ال تكون هناك نصوص كافية من االستبيان 
لبعض املستجيـبـني الذين يدخلون يف العينة. ومع ذلك ينبغي التقليل إىل أدىن حد من احلاجة إىل الترمجة 

يف املوقع.
والترمجـــة ليســـت باملهمـــة اهلينة، وهـــي تتطلب مهـــارات لغوية قويـــة وكذلك فهمًا   - ٥١
للمصطلحات والتعبريات املستخدمة منطيًا يف االستقصاءات الدميغرافية والصحية. وهذه املهارات يصعب 
احلصول عليها كلها يف شخص واحد، وال سيما حيث يتعني استخدام لغات متعددة يف البلد الواحد.

وينطـــوي ج االســـتقصاءات الدميغرافية والصحية إزاء الترمجة على قيام شـــخص ما   - ٥٢
بترمجة استبيان االستقصاء الدميغرايف والصحي إىل اللغات املحلية املطلوبة باستخدام النصوص اإلنكليزية 
أو الفرنسية أو اإلسبانية لالستبيان األساسي. ولو حدث أن كان هناك استقصاء دميغرايف صحي سابق 
أو اســـتقصاء ســـبقت ترمجته فينبغي بالتأكيد أن تؤخذ تلك الترمجة يف االعتبار. وإذا كانت األســـئلة 
نفســـها ســـتوجه منطيًا فإن املرء يتوقع أن تكون الترمجة هي نفســـها كذلك، اللهم إال يف احلاالت اليت 

تكون الترمجة السابقة سبق احلكم عليها بأا منقوصة.
وحينئـــذ تعاد ترمجة االســـتبيان املترجم إىل لغته األصلية مبعرفة مترجم مســـتقل. ومن   - ٥٣
املهم أن تكون الترمجة املعادة قد متت دون الرجوع إىل االســـتبيان األصلي من أجل ضمان االســـتقالل 
الكامـــل للنصـــني. واخلطـــوة التالية هي أن جيتمع املترمجان وكبار موظفي االســـتقصاء لدراســـة النص 
األصلي والترمجة املعادة بقصد إجياد حل ألي تضاربات. وهذه عملية مهمة خاصة يف حالة اللغات اليت 

ال ُتكتب عادة بقدر ما تكون ترمجتها ليست عملية مباشرة.
وينبغي أن تســـفر هذه العملية عن اســـتبيانات مفهومة جدًا لدى املســـتجيـبـني الذين   - ٥٤
ســـتجرى معهـــم املقابالت بلغام. ومع ذلك فمـــن الضروري أيضًا اختبار الترمجـــات يف امليدان قبل 
اعتمادها لالستقصاء وليس من الضروري إجراء عدد كبري من املقابالت يف امليدان ولكن ينبغي أال تقل 
عـــن ثـــالث إىل مخس مقابالت جترى بكل لغة قبل الفراغ مـــن الترمجات. ومن املهم تذكر أن الغرض 
من الترمجة هو ضمان أن توجه إىل كل مســـتجيـب األســـئلة نفسها. ومع ذلك ال يعين هذا أن الترمجة 
ينبغي أن تكون حرفية. فالترمجة اجليدة تنقل املعىن نفســـه حىت وإن مل تكن ترمجة حرفية. ويف الغالب 
تعاد االســـتقصاءات الدميغرافية والصحية يف البلدان رغم أن االستبيانات يف اجلوالت املختلفة ميكن أن 
تكون خمتلفة إىل حد ما من حيث املضمون. لذلك ميكن أيضًا استخدام الترمجات القدمية ملعظم األسئلة 

مع اخلربة املكتسبة من التجارب السابقة والعمل امليداين.
وينبغي ترمجة وثائق االستقصاء مثل أدلة القائمني باملقابالت واملشرفني إىل لغة يفهمها   - ٥٥

مجيع املوظفني امليدانيـني، إذا تعذر استخدام النصوص اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية.

االختبار املسبق كاف - 
يشـــّكل االختبار املسبق أداة حامسة يف اختبار الترمجات، وأمناط التخطي يف االستبيان،   - ٥٦
وأدلة القائمني باملقابالت واملشرفني وإجراءات االستقصاء األخرى. كما أنه آلية ميكن ا لكبار موظفي 
االســـتقصاء أن يكتســـبوا اخلربة يف تدريـب املوظفني امليدانيـني قبل حضور الدورة التدريـبية الرئيســـية. 

ويشارك املدير القطري لالستقصاء الدميغرايف والصحي بشكل منطي يف مقابالت االختبار املسبق.
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ومن أجل االختبار املسبق يتم تدري�ب عدد صغري من املوظفني امليداني�ني، ملدة تقرب   - 57
عادة من أسبوعني. ويقّدم التدري�ب من خالل املوظفني املحلي�ني مبساعدة من املدير القطري لالستقصاء 
الدميغرايف والصحي. ومن عادة االستقصاءات الدميغرافية والصحية أن تدرب مشريف املستقبل ليكونوا 
قائم���ني باملقاب���الت يف االختبار املس���بق. وبعد ذلك حيض���رون تدري�ب القائم���ني باملقابالت بصفتهم 
مش���رفني. فه���ذا يكفل أن حيصلوا عل���ى تدري�ب كامل للغاية، وأن يكون دورهم حمددًا س���لفًا خالل 
تدري�ب القائمني باملقابالت، وأن يتوافر موظفون بأعداد كافية للتصحيح واإلرشاد يف دورات التمرين 

واالختبارات اليت تتم خالل تدري�ب القائمني باملقابالت.
ويشمل االختبار املسبق منطيًا 100 - 200 أسرة معيشية وتستغرق املقابالت حوايل   - 58
أس���بوع كي تتم. وجترى مقابالت االختبار املسبق يف مناطق حضرية وريفية ليست خمتارة لالستقصاء 
الرئيس���ي منعًا لتل���وث نتائج االس���تقصاء. وتصبح مجلة اخل���ربات املتراكمة يف االس���تقصاء الدميغرايف 
والصحي هلذا النوع من االستقصاء كاملة اآلن متامًا، حبيث ميكن أن تكون االختبارات املسبقة صغرية 

وال حتتاج أن تغطى كثريًا من املناطق املختلفة يف البلد.
ويتب���ع العمل امليداين لالختبار املس���بق اإلجراءات نفس���ها اليت تتب���ع يف العمل امليداين   - 59
األساس���ي. وهكذا تدرج األس���ر املعيش���ية يف قوائم ح���ىت تصبح األفرقة ملمة هب���ا وباتباع اإلجراءات 
وباس���تخدام مناذجها للمراقبة. ويقوم كبار موظفي االس���تقصاء باإلش���راف النشط على مجيع مراحل 

االختبار املسبق حىت يصبحوا ملّمني باملشاكل اليت تصادف وقد يقترحون حلوهلا.
وجتربة االختبار املس���بق هي األس���اس الذي تنقح عليه اس���تبيانات وأدلة االستقصاء.   - 60
ويتعني تصحيح األخطاء وإجراء حتس���ينات يف أس���اس العمل املش���اهد أثناء االختبار املسبق. والسبيل 
إىل هذا النش���اط هو االحتفاظ بس���جل جار جلميع املشاكل اليت تصادف أثناء التدري�ب، واملمارسات 
واملقاب���الت الفعلية. وتوثق املش���اكل اليت تصادف خ���الل هذه املقابالت الفعلي���ة بتقارير من موظف 
االستقصاء الذي يشرف على املقابالت يف االختبار املسبق وعن طريق جلسات إعالمية يومية للقائمني 
باملقابالت يف االختبار املس���بق. ومن املهم أن حييط مجيع املوظفني املعني�ني باالختبار املس���بق علمًا مبا 

يشرفون عليه.
وي���وىل اهتمام كذل���ك للتأكد من أال ُتدخ���ل أي تنقيحات لالختبار املس���بق أخطاء   - 61
جديدة. والواقع أنه لو كانت التنقيحات الش���املة لالس���تبيان ضرورية، ُتجرى مقابالت ميدانية قليلة 

بالوثائق اجلديدة لضمان إجراء التنقيحات بطرق صحيحة وال تدخل أي مشاكل جديدة.

تعي�ني املوظفني امليداني�ني الم - 
تتوقف جودة اس���تقصاء األس���ر املعيش���ية إىل حد بعيد على جودة املوظفني امليداني�ني.   - 62
ولذا يعني هلذه املهمة أفضل من ميكن من الناس. ويف البلدان النامية ال يكون إال لقليل من املنظمات قوة 
ميدانية دائمة من القائمني باملقابالت واملش���رفني؛ وح���ىت لو وجدت هذه القوة فإن القائمني باملقابالت 
يكونون عمومًا من الرجال. والقائمات باملقابالت مطلوبات لالستقصاءات الدميغرافية والصحية إال إذا 
كان االستقصاء استقصاء خاصًا بالرجال. ولذلك فاالستقصاءات الدميغرافية والصحية جترى عمومًا يف 
امليدان مبوظفني عينوا هلذه املهمة بالتحديد. وملا كان مجع البيانات أو مرحلة العمل امليداين تستمر منطيًا 
إىل ما بني ثالثة إىل ستة أشهر، فاملعينون يكونون عادة ممن ال يشغلون وظائف يف وقتها وممن يرغبون أو 
يستطيعون قضاء عدة أشهر بعيدًا عن ديارهم. ويف بعض البلدان اليت يكون فيها املحتوى الصحي أكثر 

مشواًل، فإن املوظفني الطبي�ني العاملني بوزارات الصحة يعارون للعمل يف إجراء املقابالت واإلشراف.
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ويراعى يف التعي�ني عدد املوظفني الالزمني القادرين على التحدث بأكثر من لغة جيرى   - 63
هب���ا االس���تقصاء. وال يقل ع���دد املتدربني الذين يعينون عن ما ب���ني 10 و 15 يف املائة زيادة عن عدد 
الالزمني للعمل امليداين، ملراعاة اإلهناك أو فصل املوظفني الذين تثبت عدم لياقتهم. ويقوم التعي�ني على 
أس���اس اختيار موضوعي لقدرات املرش���حني، ال على أس���اس أي خصائص أخرى. فينبغي أن يكون 
املرش���ح قادرًا على التمثيل وقادرًا على الس���عي ملس���افات طويلة وقادرًا على إقامة عالقات طي�بة مع 
الناس الذين س���يضطر ملقابلتهم. والتزام العمل بروح الفريق ش���رط ضروري آخر. فال ينبغي أن يكون 
التعي�ني يف أي ظرف على أس���اس عالقات املرش���حني مبوظفي االس���تقصاء أو املحاباة أو أي ممارسات 

تعي�ني أخرى غري مقبولة.
فوظائف املش���رفني واملحررين امليداني�ني تتطلب أناس���ًا ميكن أن يكونوا قادة لألفرقة.   - 64
والب���د أن تتواف���ر فيهم الثقة بالنف���س والدوافع القوية وروح الفريق املمت���ازة. وهذه اخلصائص مجيعها 
مرغوبة يف املرش���حني إلجراء املقابالت أيضًا. غري أن اخلصائص األساس���ية للقائم باملقابالت املناسب 
هي القدرة على توجيه األس���ئلة بطالقة وبش���كل طبيعى، والقدرة على إراحة املستجي�ب والقدرة على 

التشكيل الدقيق لألسئلة اليت توجه.

تدري�ب القائمني باملقابالت ميم - 
مياثل تدري�ب القائمني باملقابالت التدري�ب لالختبارات املس���بقة، إال أن مدته تتراوح   - 65
عموم���ًا ب���ني ثالثة وأربعة أس���ابيع، ويرجع هذا جزئي���ًا إىل زيادة عدد املتدربني. فاملرش���حون إلجراء 
املقابالت يكملون ما ال يقل عن 5 - 10 مقابالت مترين يف امليدان أثناء التدري�ب. ويقوم بالتدري�ب 
موظفون حمليون يساعدهم موظفون سبق تدري�بهم لالختبارات املسبقة واملدير القطري لالستقصاءات 

الدميغرافية والصحية.
ويس���تند االختي���ار النهائي للقائمني باملقابالت إىل أدائهم يف سلس���لة من االختبارات   - 66
اخلطية ومالحظة أدائهم أثناء ممارس���ة املقابالت يف املكتب وجودة مقابالهتم يف االختبار املس���بق. ومن 
املهم بالغ األمهية أن تكون معاي�ري االختيار موضوعية. ففي أماكن كثرية ميارس ضغط كبري على موظفي 
االستقصاءات من أفراد آخرين لشغل الوظائف املتاحة بالذين تقع عليهم اختيارات أولئك األفراد. ومع 
هذا فالطريقة الوحيدة الختيار املوظفني هي أن يكون االختيار عن طريق استعراض ملؤهالهتم للوظيفة 
والتقي�يم املوضوعي ألدائهم أثناء التدري�ب. والواقع أن إجراء اختبارات خطية موضوعية أثناء التدري�ب 

ميكن أن يساعد موظفي االستقصاء يف توثيق أسباب عدم قبول مرشحني معينني. 

العمل امليداين نون - 
تقتضي سياسة االستقصاءات الدميغرافية والصحية اتباع هنج الفريق يف العمل امليداين.   - 67
وأسباب العمل ضمن أفرقة أسباب كثرية، لكن السبب الرئيسي هو القدرة على حتقيق مستوى أرفع من 
اإلشراف على العمل. وهناك سبب إضايف هو ضرورة وسائل النقل اخلاصة ملعظم القائمني باملقابالت. 

ففي بلدان كثرية تكون ضرورة محاية رفاه املوظفني امليداني�ني أحد األسباب اهلامة األخرى. 
وتتألف األفرقة عمومًا من مشرف واحد )رئيس الفريق( وحمررة ميدانية واحدة، وفين   - 68
صحي واحد، وما بني ثالث وأربع قائمات باملقابالت. فإذا كان هناك استقصاء للرجال أيضًا فالعادة 
أن يضم الفريق قائمًا واحدًا باملقابالت. ويف معظم البلدان ختصص س���يارة لكل فريق ومعها س���ائق. 

ويكون حجم الفريق أحيانًا حمدودًا حبمولة السيارات املستخدمة.
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واملش���رف يضطلع باملس���ؤولية الكاملة عن الفريق والتنظيم اليومي واإلش���راف على   - 69
أعمال الفريق. ويضطلع املحرر امليداين أساس���ًا باملس���ؤولية عن مراجعة جودة املقابالت. ويف املمارسة 
الفعلية حيتاج املشرف واملحرر امليداين إىل تبادل مسؤولياهتما من أجل إقامة فريق جيد إلجراء املقابالت 

واحلفاظ على الفريق. 
واالعتبارات األساسية يف حتديد عدد األفرقة هي عدد وحدات املعاينة األّولية، وحجم   - 70
املجموع���ات وامل���دة املتوقعة للعمل املي���داين. غري أنه من االعتب���ارات اهلامة األخرى عدد الس���يارات 
املتوافرة، وعدد القائمني باملقابالت واملشرفني املقتدرين الذين ميكن تعي�ينهم، وعدد اللغات السائدة يف 
املجتمع. وينبغي أن يستمر العمل امليداين من ثالثة إىل ستة أشهر. ويف بعض األحيان ميكن أن يستمر 
لفترات أقصر. ومع ذلك فللحصول على جودة بيانات عالية، يظل عدد القائمني باملقابالت منخفضًا 
نسبيًا بسبب القيود على التدري�ب وتوافر املرشحني اجليدين، وما إىل ذلك. وهذا بدوره حيد من عدد 

األفرقة اليت ميكن استخدامها مما حيدد مدة العمل امليداين.
وتبدأ مجيع األفرقة العمل امليداين، إن أمكن، يف املوقع اجلغرايف العام نفس���ه )املقاطعة   - 71
نفس���ها( ليكون اإلش���راف على مجيع األفرقة من كبار موظفي االس���تقصاء ممكنًا خالل الوقت الذي 
تكون فيه احلاجة ماسة لإلشراف. فإذا بعثرت أفرقة يف مجيع أحناء البلد منذ البداية، يصعب جدًا زيارة 

مجيع األفرقة على الفور.
وختصص ألفرقة االس���تقصاء مناطق عينات تراعى فيها اللغات السائدة واالحتياحات   - 72
األخرى وضرورة تأمني احلد األدىن من مرات السفر لكل فريق بقدر اإلمكان. وعمومًا فاألفرقة تعمل 

ستة أيام يف األسبوع وتعمل بعيدًا عن ديارها عدة أسابيع أو أشهر يف املرة الواحدة.
وإذامل تنجز مقابلة يف أول زيارة تبذل حماوالت أخرى مع األسر املعيشية أو املستجي�ب�ني   - 73
يف العينة، إىل ثالث مرات وعلى مدى ثالثة أيام خمتلفة، قبل أن تصنف احلالة على أهنا عدم استجابة. 
وجتدول االتصاالت الالحقة يف أوقات يكون من األرجح فيها تواجد مستجي�ب يف داره. وحني ينتهي 
معظم أعضاء الفريق من عملهم ولكن تتبقى زيارة واحدة أو زيارتان ليوم آخر، فال ُيستغرب أن ينتقل 
الفريق إىل جمموعة جديدة ويترك أحد القائمني باملقابالت خلفه “إلمتام العمل”. و يكون ذلك ممكنًا 
حني ال تكون املجموعة اجلديدة بعيدة ج�دًا ليمكن لسيارة الفريق أن تنقل القائم باملقابالت املتخلف. 
ويف ظ���روف أخ���رى ي�بقى الفريق بأكمل���ه إىل أن ينجز العمل كله مع املجموعة. كما ذكر قباًل فليس 
هناك اس���تبدال لألسر املعيش���ية أو األفراد ممن يرفض إجراء املقابلة معه أو يصنف لسبب أو آلخر على 

أنه عدم استجابة.
ويتعني أن تكون لدى األفرقة إمدادات كافية من االستبيانات واملواد مبا يكفل استمرار   - 74
العمل بالس���رعة الكاملة يف كل األوقات. ويتعني حتزمي االس���تبيانات املس���تكملة ومحايتها من األجواء 
ومحايته���ا إىل أن ميكن نقلها إىل مقر املكتب، ويكون ذلك عادة عن طريق مش���رفني ميداني�ني متنقلني 

يزورون كل فريق بصورة دورية.
والتأكي���د الق���وي على اإلش���راف هو لب أي اس���تقصاء دميغ���رايف وصحي. وتوحي   - 75
التج���ارب بأن���ه إذا مل يتوافر إش���راف مس���تمر تتأثر جودة البيانات بش���كل كبري. ولذا يس���تعان بعدة 
مستويات من اإلشراف. ويطلب من مشرف الفريق واملحرر امليداين اإلشراف على القائمني باملقابالت 
من وقت إىل آخر ومراجعة كل استبيان مراجعة دقيقة من ناحية الكمال والدقة. وحيثما توجد مشاكل 
رئيس���ية، يطلب من القائمني باملقابالت العودة إىل الش���خص الذي أجريت معه املقابلة للحصول على 
املعلومات الصحيحة. وعالوة على هذا فاملش���رف يتحمل عادة مس���ؤولية إعادة إجراء املقابلة مع عينة 
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فرعية من حنو عشرة يف املائة من األسر املعيشية املختارة، ولضمان أن تكون املقابلة األّولية قد أجريت 
وأن مجيع النساء املؤهالت مت حتديدهن بطريقة صحيحة.

ويضطلع مدير االستقصاء وموظفو االستقصاء الدميغرايف والصحي باملزيد من اإلشراف   - 76
خ���الل العمل امليداين. فتتم زيارة األفرقة يف امليدان بصورة منتظمة ملراجعة أعمال القائمني باملقابالت، 
واملحررين واملش���رفني. وخالل هذه املراجعة يفحص اس���تبيان أو اس���تبيانان لكل قائم باملقابالت بعد 
اس���تعراض املحرر امليداين لالس���تبيانات. وهبذه الطريقة ميكن اكتش���اف أخطاء القائم باملقابلة واملحرر 
يف وقت واحد. فالزيارات امليدانية اإلش���رافية هلا أمهية قصوى. وليس من املس���تغرب أن يكون بعض 
املش���رفني واملحرري���ن ال يقوم���ون بعملهم على حنو جي���د حقًا. وهذا يؤثر على ج���ودة عمل القائمني 
باملقاب���الت وينبغ���ي أن يصحح الوضع بأس���رع ما ميك���ن. والزيارات امليدانية هي اآللية الرئيس���ية اليت 
ميك���ن م���ن خالهلا إجراء هذا التصحيح. ومن األدوات املفيدة خالل ه���ذه الزيارات امليدانية “جداول 
جودة البيانات” اليت جترى على فترات منتظمة خالل العمل امليداين إلبراز املشاكل املحددة واملشاكل 
املتعلق���ة بأفرقة اس���تقصاء معيني�ني وقائمني باملقابالت. فجداول ج���ودة البيانات تتضمن معلومات عن 
عمر املس���تجي�ب�ني وعمر صغار األطفال وجيوز اس���تخدام هذة املعلومات يف التأكد من أن املستجي�ب�ني 
مت اختيارهم بطريقة صحيحة من قبل القائمني باملقابالت. وفضاًل عن هذا فهي تتضمن معلومات عن 
وفيات الرضع واألطفال بقصد قياس مس���توى شطب األطفال املوتى. كذلك تدرج معّدالت استجابة 
األسر املعيشية واألفراد لقياس إنتاجية كل فريق وكل قائم باملقابالت ملعرفة ما إذا كانت األسر املعيشية 
و/أو املس���تجي�بون قد ُحذفوا عمدًا من االستقصاء. وتبّلغ املشاكل اليت تكتشف خالل فحص جداول 

جودة البيانات هذه، إىل امليدان كي ميكن تالفيها يف املستقبل )انظر أيضًا الفرع سني أدناه(.
وال ي���رد وصف يف هذا الفرع عن العمل امليداين لوضع قوائم األس���ر املعيش���ية الذي   - 77
ُيعد جزًءا من مرحلة املعاينة لألس���ر املعيش���ية. فهذه عملية منفصلة تتم قبل ش���هرين أو ثالثة من العمل 
امليداين على أيدي موظفني متخصصني يف وضع قوائم األسر املعيشية، على النحو املوصوف يف الفرع 
هاء. ويكفل الفصل بني عملية وضع القوائم والعمل امليداين الرئيسي اإلشراف اجليد على عملية وضع 
القوائم وإمكانية إعداد عينات األس���ر املعيش���ية بأيدي موظفني مؤهلني يف املكاتب قبل العمل امليداين 
الرئيسي. أما اختيار العينة باعتباره عملية مكتبية فهو يساعد على تاليف التحيزات املحتملة اليت غالبًا ما 
حتدث إذا قام باختيار األس���ر املعيش���ية موظفون ميدانيون، وخاصة إذا كان “واضع القوائم” و “آخذ 

العينة” مها شخص واحد. 

معاجلة البيانات سني - 
تب���دأ معاجلة البيانات عمومًا يف االس���تقصاءات الدميغرافي���ة والصحية بعد بدء العمل   - 78
املي���داين مبا بني أس���بوع أو أس���بوعني، وتكتمل عادة خالل ش���هر من انتهاء العم���ل امليداين. ويدرب 
القائم���ون بإدخال البيانات على االس���تبيانات، إما حبضور جزء م���ن دورة تدري�ب القائمني باملقابالت 
وإم���ا بتدري����ب خاص ليوم���ني أو ثالثة. والوضع النمطي هو أن حيضر منس���ق معاجل���ة البيانات دورة 

تدري�ب القائمني باملقابالت بأكملها.
ويت���م إدخ���ال البيانات يف غرف���ة منفصلة ال يتع���رض فيها املوظ���ف لإلقالق ويكون   - 79
االس���تبيان فيه���ا مؤمنًا. وينبغ���ي أن تكون تلك الغرفة قري�ب���ة من املكان الذي ختزن فيه االس���تبيانات 
املس���تكملة. وُتتداول مجيع االس���تبيانات عدة مرات خالل إدخال البيان���ات وحتريرها وميكن أن يقلل 
القرب بني مرافق التخزين ومرافق قيد البيانات بشكل كبري من عبء العمل ومن اإلجهاد. وال يعمل 
موظفو قيد البيانات أكثر من س���ت س���اعات يف اليوم نظرًا إىل طابع العملية املجهد ميكانيكيًا. ورهنًا 
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بعدد احلواس���ي�ب املتاحة لعملية قيد البيانات قد يلزم وجود أكثر من نوبة ملوظفي قيد البيانات للفراغ 
م���ن قي���د البيان���ات وحتريرها بعد فترة وجيزة من هناي���ة العمل امليداين. ويتعني ت���اليف العمل ألكثر من 
نوبة بقدر اإلمكان، ألن ذلك ميكن أن يفضي إىل عدم االتس���اق نتيجة للحاجة إىل مش���رفني متعددين 

وحمررين متعددين باملكاتب.
وسياسة االستقصاءات الدميغرافية والصحية هي إدخال البيانات من مجيع االستبيانات   - 80
مرت���ني )“القي���د املزدوج”(، ومقارنة النتائج وحل أي تناقضات. وهذا التحكم بنس���بة 100 يف املائة 
يقل���ل كث���ريًا من مقدار التحرير الثانوي الالزم حلل التناقضات ويفض���ي إىل جمموعة بيانات أكثر دقة. 
ويقوم بالقيد املزدوج للبيانات اثنان خمتلفان من موظفي قيد البيانات لضمان أفضل النتائج. وخالل قيد 

البيانات تؤدى مراجعات النطاق والتخطي واالتساق على كل استبيان.
وهناك جانب من جوانب قيد البيانات والتحرير يتعلق مباشرة مبراقبة جودة البيانات.   - 81
فمن ش���أن إجراءات االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية أن تنتج جمموعة جداول خمتارة بصورة دورية 
خ���الل قيد البيانات وحتريرها، بقصد مراجعة املش���اكل اليت يصعب التع���رف عليها خالل حترير وقيد 
البيانات يدويًا لالس���تبيانات الفردية. وتوجه “جداول املراجعة امليدانية” هذه صوب اكتش���اف ما إذا 
كان القائمون باملقابالت يتالعبون مثاًل يف أعمار املستجي�ب�ني أو أبنائهم بقصد احلد من عبء عملهم، 
وتقلي���ل اإلب���الغ عن وفيات الرضع واألطفال أو تس���جيل العمر الصحيح عن���د الوفاة. فهذه اجلداول 
تس���تخدم عندم���ا يتوافر عدد كاف من االس���تبيانات املقيدة، وليكن 300 وكل أس���بوعني بعد ذلك 
حبيث ميكن التعرف على األمناط الش���اذة لإلجابات أو خصائص املس���تجي�ب�ني، مبعرفة القائم باملقابلة أو 
فريق القائم�ني باملقابالت. ويس���تعرض هذه اجلداول موظفون من املنظمة املنفذة ومن االس���تقصاءات 

الدميغرافية والصحية. وتبّلغ املشاكل إىل األفرقة املناسبة كي ميكن اختاذ اإلجراء التصحيحي. 
ونتج عن ذلك اجلداول األساس���ية لكل بلد، وهي اجلداول اليت صممت على أس���اس   - 82
البيانات املجموعة من االس���تبيان األساس���ي. وتصمم جدولة البيانات املستقاة من األسئلة اليت أضيفت 
إىل االس���تبيان األساسي بالتعاون مع األشخاص/املؤسس���ات اليت طلبت تلك اجلداول اإلضافية. ويلزم 
أن يت���م هذا العمل يف وقت مبكر لضمان سالس���ة عملية اجلدول���ة. وتراجع مجيع اجلداول بدقة مبعرفة 

موظفي االستقصاءات الدميغرافية والصحية ونظرائهم القطري�ني.
وبسبب تعقد قيد البيانات وحتريرها واستدالالهتا وبرامج جدولتها فإن من يعدها هم   - 83
موظفو معاجلة البيانات باالستقصاءات الدميغرافية والصحية الذين يزورون البلد لعملية تركي�ب الربامج 
وتش���غيلها. ويعود متخصص معاجلة البيانات يف هناية معاجلة البيانات للمس���اعدة يف استعراض جمموعة 
البيان���ات النهائي���ة وإعادة ترميز بعض املتغريات وع���زو البيانات الناقصة وإحل���اق عوامل ترجيح العينة 
وع���رض جمموعة اجلداول املخصصة س���ابقًا للتقارير األّولية والنهائية وك���ذا جدول البيانات. وتعرض 
أعداد احلاالت املرجحة وغري املرجحة يف التقرير، وإن كانت احلس���ابات تس���تخدم دائمًا ترجيحات 

العينة النهائية.

التحليل وكتابة التقرير عني - 
إن أساس التحليل هو جمموعة اجلداول النموذجية لالستقصاءات الدميغرافية والصحية   - 84
اليت يعدهلا املدير القطري هلذه االس���تقصاءات وموظفو البلد املضيف ملواءمة االس���تبيانات املستخدمة. 
وتس���تكمل هذه اجلداول جب���داول بلدان معينة تعرض البيانات اإلضافية اليت س���بق مجعها يف كل بلد. 

ويسفر التحليل عن تقرير شامل عن بيانات االستقصاء. 
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ويصدر كذلك تقرير صغري عن النتائج األساس���ية، بقصد حتقيق أوس���ع انتشار ممكن   - 85
للبيانات. ويصدر التقرير عن النتائج األساس���ية فور أو بالتزامن مع تقرير االس���تقصاء األساسي ويكون 

متوافرًا وقت احللقة الدراسية الوطنية )انظر الفرع فاء أدناه عن النشر(.
وباإلضاف���ة إىل إص���دار تقارير االس���تقصاء هذه فإن االس���تقصاء الدميغرايف والصحي   - 86
يس���اعد البل���دان يف إجراء “مزيد من التحلي���ل” األكثر تعمقًا لبيانات االس���تقصاء. وهذة التحليالت 
تفض���ى منطي���ًا إىل ورقة حبث م���ن 30 إىل60 صفحة وتتن���اول مواضيع ذات اهتمام خ���اص للبلد أو 
وكاالت التمويل؛ ولكنها ميكن أن تس���اعد أيضًا يف توفري جداول خاصة وبيانات حتليلية موجزة تتيح 

ألي بلد االستجابة للقضايا املتعلقة بالسياسات و/أو غريها من القضايا.

النشر فاء - 
إن نشر نتائج االستقصاء على مجيع اجلماهري املعنية هدف أساسي لربنامج االستقصاء.   - 87
فتقارير االس���تقصاء توزع على نطاق واس���ع على املس���توى املحلي، وتتاح أيض���ًا للوكاالت املتعاونة 
واملؤسس���ات األخرى اليت تعمل يف بلداهنا. كذلك تتوافر تقارير االس���تقصاء للمشاهدة والتحميل من 
موق���ع DHS على ش���بكة اإلنترنت. كذلك تع���د لوحات حائطية وكتب بياني���ة ودواوين وملصقات 

ومواد أخرى، بالتزامن مع احللقة الدراسية الوطنية لتحقيق أوسع نشر لنتائج االستقصاء.
وعالوة على ما سبق ُتعقد حلقة دراسية وطنية لعرض نتائج االستقصاء األساسية على   - 88
واضعي السياسات ومديرى الربامج والباحثني وممثلى املنظمات املاحنة. وتغطى احللقة عمومًا يف وسائل 
اإلعالم ومن مث تس���اعد يف توليد االس���تفادة من هذه البيانات يف أغراض السياس���ات والربامج. وتنظم 
بعض البلدان حلقات دراس���ية إقليمية لضمان التعريف هبذه النتائج واس���تخدامها فيما يتجاوز مستوى 

السياسات الوطنية والربامج الوطنية.
وُتدخل مجيع بيانات االستقصاء الدميغرايف والصحي يف أرشيف بيانات االستقصاءات   - 89
الدميغرافية والصحية. ومعظم البلدان اليت تشارك يف الربنامج تأذن للباحثني املسؤولني باستخدام بياناهتا 
على املستوى العاملي. ويتعقب فريق أرشيف بيانات االستقصاءات الدميغرافية والصحية طلبات البيانات 
ويقّدم البيانات والوثائق إىل املأذون هلم باس���تخدامها. وأصبحت البيانات اآلن متوافرة بال مقابل عرب 
ش���بكة اإلنترنت، بعد التس���جيل واإلذن اإللكتروني�ني لكل مستخدم. وحبلول هناية عام 2002 كانت 
مؤسسة أورك ماكرو ORC Macro قد يسرت الوصول إىل ملفات بيانات االستقصاءات الدميغرافية 
والصحي���ة (DHS) وملفاهت���ا الفرعية ألكثر من 000 800 مرة. والعنوان على ش���بكة اإلنترنت هو: 
www.measuredhs.com. و ميك���ن االطالع على املعلوم���ات األخرى عن برنامج DHS على هذا 

املوقع بشبكة اإلنترنت.

(DHS) استخدام بيانات االستقصاءات الدميغرافية والصحية صاد - 
تستخدم بيانات DHS بشكل منطي ملراقبة وتقي�يم التقّدم املحرز يف برامج صحة األم   - 90
والطفل وبرامج الس���كان بالبلدان املش���اركة. وتوافر معلومات االس���تقصاء املعاد يزود البلدان ببيانات 
االجتاه���ات الالزمة لقياس التقّدم. وتس���تخدم البيانات أحيانًا لربامج اإلج���راءات العاجلة اليت تنطوي 
مثاًل على توفري مكمالت احلديد بالبلدان اليت تنتشر هبا األنيميا. ويف أغلب األحيان تستخدم لتشكيل 
السياسات وتغي�ري أهداف برامج التدخل، وكذلك للتخطيط الطويل األجل للصحة والسكان. وكانت 
بيانات االستقصاءات DHS أداة نافعة يف تقوية الدعم لربامج تنظيم األسرة يف أفريقيا جنوب الصحراء 
ويف أماكن أخرى بأن أوضحت أن التغي�ري ممكن وأنه حيدث بالفعل حىت يف بعض أكثر البلدان فقرًا.  
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بناء القدرات قاف - 
من بني أهداف برنامج االستقصاءات الدميغرافية والصحية زيادة قدرة البلدان املشاركة   - 91
على مجع وحتليل البيانات خالل اس���تقصاءات لألس���ر املعيش���ية واس���عة النطاق على املستوى الوطين. 
واآللية الرئيس���ية اليت يتحقق هبا ذلك هي إعداد الوثائق األساس���ية بأحدث ما توصل إليه العلم، ومنها 
مثاًل االستبيانات واألدلة؛ وإعداد برامج حاسوبية تيسر إجراء االستقصاء حسب سياق البلدان النامية، 

والتدري�ب أثناء العمل للنظراء املحلي�ني خالل كل مراحل االستقصاءات القطرية.
ومن اإلس���هامات الرئيس���ية لبناء القدرات إعداد برامج حاسوبية جديدة. ويف البداية   - 92
 (ISSA) فإن االستقصاءات الدميغرافية والصحية وضعت برناجمًا للنظام املتكامل لتحليل االستقصاءات
يس���تخدم إلج���راء االس���تقصاءات. وكان توافر ذلك الربنامج احلاس���ويب أداة مفي���دة يف بلوغ التوافر 
املبكر مللفات وتقارير بيانات نظيفة. وللتكيف مع التطورات اجلديدة يف األجهزة والربامج احلاس���وبية 
األساسية، استهلت االس���تقصاءات DHS برناجمًا حاسوبيًا جديدًا ملعاجلة بيانات االستقصاءات أطلق 
عليه اسم إجراء تعداد السكان واالستقصاءات (CSPro)، بالتعاون مع مكتب الواليات املتحدة لتعداد 
الس���كان وإحدى شركات تطوير الربامج احلاس���وبية. ومن املنتظر أن يستخدم هذا الربنامج احلاسويب 
على نطاق واس���ع جدًا وأن حيل حمل تش���كيلة الربامج اليت تس���تخدمها املؤسس���ات املختلفة يف إجراء 
االس���تقصاءات الكبرية احلج���م. ويقّدم مكتب الواليات املتحدة لتعداد الس���كان الدعم الفعلي لربامج 
التدري�ب الش���املة الستخدام هذا الربنامج احلاسويب ومن املتوخى أن يصبح هذا الربنامج احلاسويب هو 

املعيار يف معظم البلدان النامية. وهذا يساعد كثريًا يف اجلهود الرامية إىل بناء القدرات. 
وقد ظل الربنامج DHS يقّدم دائمًا التدري�ب املستمر والتغذية املرتدة للنظراء املحلي�ني   - 93
عن طريق وثائق أساس���ية مفّصلة لتنفيذ االس���تقصاء، والزيارات املنتظمة للمساعدة التقنية )10 - 14 
لكل بلد( والعمل املش���ترك يف س���بيل إعداد تقارير االستقصاء. وتشمل الوثائق األساسية أدلة عن مجيع 
املراح���ل اهلامة يف تنفيذ االس���تقصاء. وتظل اآلليات الثالث هي الوس���يلة األساس���ية لبناء القدرات يف 

البلدان املشاركة. 

الدروس املستفادة راء - 
لقد ُاس���تفيدت دروس قّيمة كثرية من اس���تقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية،   - 94

خالل تنفيذ االستقصاءات DHS وأسالفها، وعلى سبيل املثال:
حتتاج أطر املعاينة يف كثري من البلدان إىل حتديث ميداين مكلف كي تصبح قابلة لالستخدام   •
يف االستقصاءات اليت ترمي إىل مجع بيانات عالية اجلودة. فقوائم األسر املعيشية تكون يف 
كثري من األوقات عتيقة أو غري موجودة. ومراقبة اجل�ودة تس���تدعي ضرورة اختيار األسر 
املعيش���ية يف املكاتب وليس ترك االختي���ار للموظفني امليداني�ني، وبالتايل ضمان أن تكون 
لدى مجيع األس���ر املعيش���ية احتمالية اختيار معروفة. فاختيار األس���ر املعيشية يف املكاتب 
حيد من املش���اكل النامجة عن ميل القائمني باملقابالت إىل زيارة البيوت األكثر س���هولة يف 
الوص���ول إليها وترك البيوت األكثر بعدًا. ويوفر االختيار من قائمة لألس���ر املعيش���ية يف 
املكاتب معاينة غري متحيزة لألسر املعيشية املدرجة كما يتيح سهولة اإلشراف على اختيار 

العينة يف امليدان.
وحيت���اج حتدي���ث العينات إذا مت يف املرحلة قبل األخرية من املعاينة إىل أن يكون قد خضع   •
لإلشراف الدقيق لكي ميكن التوصل إىل قوائم كاملة جلميع األسر املعيشية. كذلك لوحظ 
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أيضًا يف عدد من االستقصاءات أن واضعي قوائم األسر املعيشية قد ينجروا إىل ترك بيوت 
أبعد أو واقعة يف مناطق وعرة أو خطرة. وما مل يتوافر اإلشراف اجليد تكون القوائم اليت 

يضعها واضعو قوائم األسر املعيشية قوائم متحيزة.
وعمومًا، تكون معّدالت االس���تجابة جيدة جدًا على مس���توى األس���ر املعيش���ية وعلى   •

مستوى املستجي�ب�ني الفردي�ني )انظر الفرع واو بشأن معّدالت االستجابة(. 
والبد من حساب أخطاء املعاينة وأخطاء التصميم بالنسية لوجود جمموعة بنود استقصاء   •

متثيلية لكل استقصاء حىت ميكن تقي�يم فّعالية تصميم العينة ودقة تقديرات االستقصاء.
وحج���م املجموعة املؤلف م���ن 15 - 20 امرأة هو املثايل يف االس���تقصاءات الدميغرافية   •
والصحي���ة حيث تك���ون احلاجة هي إىل موازنة تش���كيلة البنود الدميغرافي���ة والصحية - 
فبعضه���ا يكون أكث���ر جمموعات من اآلخر، وبعضها ينطوي على صغار األطفال لنس���اء 

العينة - مع تكلفة مجع البيانات.
 ρ وتأثري التصميم بس���بب التقس���يم إىل جمموعات هو دالة متزايدة على حجم املجموعة  •
ومعامل االرتباط داخل الطبقة ρ. وملا كانت ρ ميكن نقلها إىل حد ما بني البلدان اليت هبا 
تصميمات عينة مقارنة، ρ و b وميكن استخدام تأثريات التصميم من أحد االستقصاءات 

يف تصميم عينة مقارنة جديدة يف بلد آخر، على النحو املوصوف يف الفصل السادس.
ويستغرق تدري�ب القائمني باملقابالت واملشرفني على االستقصاءات املرّكبة ما بني ثالثة   •
وأربعة أس���ابيع. ويس���تغرق التدري�ب على االستقصاءات DHS منطيًا ثالثة أسابيع. ومع 
ذلك فقد كانت هناك حاالت كثرية امتد فيها التدري�ب ألسبوع إضايف أو أكثر للوصول 
إىل اإلعداد الصحيح للموظف امليداين. ومعظم املش���اكل اليت نش���أت يف االس���تقصاءات 
نشأت من املوظفني امليداني�ني وليس من املستجي�ب�ني. فالتدري�ب السليم واإلشراف السليم 

مها األداتان الرئيسيتان اللتان ُتتجنب هبما تلك املشاكل.
وم���ن املمكن أن يتس���بب القائمون باملقابالت واملش���رفون يف مش���اكل خطرية بالنس���بة   •
لالستقصاء. فاس���تمرار اإلشراف ومراقبة اجلودة أمران ضروريان لذلك حىت ميكن تاليف 
تلك���ؤ العم���ل و/أو تعمد التالعب يف العينة أو املقابلة م���ن قبل بعض القائمني باملقابالت 
واملشرفني ختفيفًا ألعباء عملهم. واالستقصاءات الدميغرافية والصحية (DHS) تعطي أدلة 
كافية على أن القائمني باملقابالت ين�زعون إىل تشفري النساء و/أو األطفال خارج نطاقات 
العمر املؤهل حبيث ال حيتاجون إىل مقابلتهم. وبينما ال تشمل هذه املشكلة عمومًا مجيع 
املوظف���ني امليداني����ني فهي موج���ودة بالفعل وتقتصر يف الغالب على ع���دد قليل من أفرقة 
القائم���ني باملقابالت. لذا أصبحت اليقظة املس���تمرة خالل العم���ل امليداين برمته ضرورة 

حتمية.
وينبغي أن يكون اهلدف هو املقابلة اليت ال تس���تغرق يف املتوس���ط أكثر من ساعة واحدة.   •
وال يس���تند ه���ذا البي���ان إىل التجري�ب امليداين الفعل���ي مع مدد اس���تقصاءات خمتلفة، بل 
إىل التغذي���ة املرتدة من املوظف���ني امليداني�ني. وتتباين االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية 
تباين���ًا هائ���اًل يف الطول اعتمادًا على خصائص املس���تجي�ب�ني وس���هولة تذكرهم للبيانات 
واألحداث. فيمكن أن تتفاوت املدد من بضع دقائق ال تزيد على عشر للمقابلة مع امرأة 
عزبة ليس هلا أبناء ونش���اط جنس���ي، وأكثر من س���اعة ونصف الساعة مع امرأة هلا عدد 

كبري من األبناء ال يتذكرون بسهولة األحداث اليت تشّكل موضوع االستقصاء.
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وم���ن بني العقبات الرئيس���ية فيما يتعلق بالس���وقيات امليدانية ما يرتبط بتوافر الس���يارات   •
املالئمة لنقل أفرقة االستقصاء. فالسيارات للعمل امليداين مكلفة بالنسبة لثمنها وتشغيلها 
نظ���رًا إىل احلاج���ة إىل أنواع كبرية ومتنوعة من الس���يارات الصاحلة جلميع األراضي كي 
تستوعب فريق االستقصاء برمته. والنقص يف السيارات املالئمة يكلف الكثري من الوقت 
ويؤثر سلبيًا على معنويات الفريق. بل إنه حىت لو توافرت السيارات املناسبة سوف حيتاج 
القائمون باملقابالت واملشرفون إىل املشى مسافات طويلة للوصول إىل بيوت معينة. ولذا 

ينبغي أن يكون نقلهم إىل مناطق االستقصاء العامة أقل عناء قدر اإلمكان. 
ومن أش���د اجلوانب صعوبة يف الس���وقيات امليداني���ة مواءمة القائم الصحي���ح باملقابلة مع   •
املستجي�ب الصحيح واالستبيان الصحيح يف حالة البلدان اليت تستخدم فيها لغات متعددة 
للمقابلة. لذا أصبح من الضرورات تش���كيل األفرقة حسب القدرات اللغوية مقترنًا خبطة 
انتش���ار تفصيلي���ة تراعى فيها املتطلب���ات اللغوية يف األفرقة، وذل���ك لضمان مقابلة معظم 
املستجي�ب�ني بلغتهم األصلية مبعرفة قائم باملقابلة يستطيع التحدث بتلك اللغة، وباستخدام 

استبيان بتلك اللغة.
ويتع���ني أن ُيتم موظف قيد البيانات الدورة التدري�بية للقائمني باملقابالت كي يتمكن من   •
قيد البيانات وحتريرها. فبيانات االس���تبيانات واالستقصاءات الدميغرافية والصحية بيانات 
معّقدة إىل حد كبري. واملشاركة يف تدري�ب القائمني باملقابالت تتيح ملوظف قيد البيانات 
تفهمًا جيدًا لتدفق االستبيان وكيفية االرتباط بني األجزاء املختلفة من االستبيان. فهؤالء 
املوظف���ون حيتاجون إىل ه���ذه املعرفة حىت ميكنهم إجراء التصحيح���ات خالل عملية قيد 

البيانات التفاعلية وحتريرها.
ويوف���ر ازدواج قي���د البيان���ات الوق���ت الكث���ري يف التحري���ر، وإن بدا أكث���ر تكلفة. ففي   •
االس���تقصاءات الدميغرافي���ة والصحي���ة األوىل كانت البيانات ال ُتدخ���ل إال مرة واحدة. 
واس���تخدم يف االس���تقصاءات بع���د ذلك القيد امل���زدوج للبيانات لكش���ف األخطاء اليت 
ال ميكن كش���فها من خالل برامج مراجعة املدى واالتس���اق، ولضمان أالحيتاج إال العدد 
األدىن م���ن االس���تبيانات إىل تصوي�بات خالل مرحلة التحرير. وق���د قرر موظفو معاجلة 
البيانات يف االستقصاءات الدميغرافية والصحية أن األثر احلميد الزدواج قيد البيانات على 

حترير البيانات يفوق كثريًا تكلفته.
وأصبح من الضروري لتحقيق بيانات ذات جودة عالية أن تتم التغذية املرتدة املستمرة إىل   •
امليدان حول املشاكل اليت تصادف يف االستبيانات املستكملة خالل قيد البيانات. وبوجه 
خاص فإن املوظفني امليداني�ني يف املراحل األوىل من إجراء أي اس���تقصاء حيتاجون إىل أن 
يعرفوا على الفور األخطاء اليت يرتكبوهنا، حبيث ميكن جتنب تلك األخطاء يف املس���تقبل. 

فقيد البيانات التفاعلي يوفر آلية جيدة جدًا للتعرف املبكر على املشاكل امليدانية.
ومن الضروري لتش���غيل بعض اجلداول كش���ف أمناط االس���تجابة اليت ال تكون واضحة   •
م���ن حترير اس���تبيانات فردية. وعلى س���بيل املثال فهل يتعمد القائم���ون باملقابالت ترميز 
املس���تجي�ب�ني املحتمل���ني على أهن���م كبار أو صغار بغي���ة تاليف االضط���رار إىل مقابلتهم؟ 
فج���داول دراس���ة أمناط عمر املس���تجي�ب�ني على مدى عدة مئات م���ن املقابالت ال ميكن 

التعرف منها بوضوح على املشاكل من هذا الطابع.
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ويف كثري من البلدان تكون عملية إصدار تقرير االس���تقصاء واحدة من أكثر املهام حتديًا.   •
وبن���اء القدرات يف حبوث االس���تقصاء هو أحد أهداف برنامج االس���تقصاءات الدميغرافية 
والصحية. وكتابة التقرير هي أحد املجاالت اليت تبذل فيها جهود قوية لبناء القدرات من 
خالل العمل التفاعلي مع املوظفني املحلي�ني. فقد حدث مؤخرًا أن اعتربت حلقات العمل 
ح���ول كتابة التقاري���ر اليت يتناول فيها مجيع املؤلفني لفص���ول التقرير بالتعاون مع موظفي 
االستقصاءات الدميغرافية والصحية، إحدى أكثر الطرق فّعالية لنقل القدرات. غري أن كتابة 
التقري���ر هي أيضًا ش���ئ من الف���ن ليس كل فرد، بغض النظر عن مدى تبحره يف املس���ائل 

الدميغرافية والصحية، بارعًا فيه بقدر متساو.
واملس���اعدة التقنية تطلب أكثر م���ا تطلب يف املعاينة، ومعاجلة البيان���ات وكتابة التقارير.   •
وبالنس���بة للمجاالت األخرى فإن هذه املس���اعدة كثريًا ما تكون على هيئة ضمان لتنفيذ 
خطوات االستقصاء املختلفة بأسلوب حسن التوقيت. وتشّكل املجاالت املشار إليها أعاله 
أقص���ى الصعوبات للموظفني املحلي�ني يف كثري من االس���تقصاءات الدميغرافية والصحية، 
إن مل يكن يف معظمها. وباملقارنة فإن التدري�ب والعمل امليداين تقوم هبما وكاالت حملية 
كثرية على أحس���ن ما يرام. ولذا فمن الضروري توفري املساعدة التقنية الالزمة كي ميكن 

التغلب على نقاط الضعف يف واحد أو أكثر من املجاالت األكثر صعوبة.
والبلدان على اس���تعداد لتقاس���م بيانات اس���تقصاءاهتا مع الباحثني املسؤولني. وينبغي أن   •
تك���ون خطط ذلك متفق عليها قبل تنفيذ االس���تقصاء. وقد جنح برنامج االس���تقصاءات 
الدميغرافي���ة والصحية جناحًا باهرًا يف تأمني موافقة البلدان املش���اركة فيما يتعلق بتقاس���م 
بياناهتا مع الباحثني املسؤولني بشأن مشاريع البحوث يف املستقبل. وقد أوجد هذا قاعدة 
بيان���ات فري���دة متعددة البلدان أصبحت بالغة القيمة بالنس���بة للبل���دان واملاحنني على حد 
س���واء. ولتحقيق هذا اهلدف يلزم التوصل إىل اتفاقات مع السلطات يف البلدان املشاركة 
وق���ت االتفاق على االس���تقصاء. فإذا مل يتم التوصل إىل ه���ذه االتفاقات يف ذلك الوقت 
يتع���ذر يف الغالب التف���اوض عليها فيما بعد، ألن احلكومات ميك���ن أن تكون قد تغريت 
وأصبح هناك أناس خمتلفون مسؤولون عن اإلدارة )اإلدارات( احلكومية اليت كانت قائمة 

عند التخطيط يف بداية االستقصاء.
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آسيا
٤٧٠٩٧,٦ ١٠٦٩٩,١٢٣ ١٩٩١DHS II٢٧إندونيسيا
٣١٧٩٨,٣ ٦٥٦٩٨,٨٢٩ ١٩٩٧DHS III٣٤إندونيسيا
٩١٠٩٥,٧ ٤٠٤٩٧,٢٦ ١٩٩١DHS II٧باكستان
٩٠٠٩٧,٤ ٢٥٥٩٩,١٩ ١٩٩٤DHS III٩بنغالديش
٣٣٥٩٧,٨ ٧٦٢٩٩,١٩ ١٩٩٧DHS III٨بنغالديش
٣٣٢٩٨,٠ ٠٦٥٩٩,٥١٥ ١٩٩٣DHS III١٣الفلبني
٣٩٠٩٧,٢ ٥٦٧٩٨,٧١٤ ١٩٩٨DHS III١٢الفلبني

أوراسيا
٥٤٤٩٧,٢ ٧٦٣٩٨,٤٤ ١٩٩٦DHS III٣أوزبكستان

٨٦٢٩٥,٠ ٩٠٠٩٦,٨٦ ١٩٩٣DHS III٨تركيا
٤٦٨٩٠,٦ ٥٩٦٩٣,٨٩ ١٩٩٨MEASURE٨تركيا

٩٥٤٩٧,٣ ٦٩٥٩٩,٤٣ ١٩٩٧DHS III٣قرغيزستان
٨٩٩٩٦,٧ ٢٣٢٩٨,٧٣ ١٩٩٥DHS III٤كازاخستان
٩٠٦٩٧,٨ ٩٦٠٩٨,١٤ ١٩٩٩MEASURE٥كازاخستان

أمريكا الالتينية
٢٦٢٩٣,١ ٨٨٨٩٦,٥٦ ١٩٩٠DHS II٥باراغواي
٨٦٤٩٠,٧ ٤١٦٩٤,٥٦ ١٩٩١DHS II٦الربازيل
٥٧٩٨٦,٥ ٢٥٢٩٣,٢٤ ١٩٩٦DHS III١٤الربازيل
٣١٦٩٢,٣ ٣٣٥٩٧,٦٩ ١٩٩٤DHS III٩بوليفيا
٨٣١٩٤,٦ ٢٨١٩٨,٦١ ١٩٩٧DHS III١٢بوليفيا
١٤٩٩٢,٦ ٧١١٩٨,٣١٧ ١٩٩٢DHS II١٣بـريو

٢٠٠٨٩,٣ ١٣١٨٧,٩٨ ١٩٩١DHS II٨اجلمهورية الدومينيكية
٠٣٤٩٣,٢ ٠٢٦٩٧,٨٩ ١٩٩٦DHS III٩اجلمهورية الدومينيكية

٣٨٨٩٢,٦ ٧٥٤٩٦,١٣ ١٩٩٥DHS III١١غواتيماال
٧١٥٨٩,٠ ١٠٦٩١,٤٩ ١٩٩٠DHS II٨كولومبيا
٠٨٦٩٢,٢ ٢٩٧٨٩,٥٢ ١٩٩٥DHS III١١كولومبيا
٥٣١٩٢,٥ ٧٤٧٩٢,٨٢ ٢٠٠٠MEASURE١١كولومبيا
٨٠٧٩٢,١ ٧٢٦٩٨,٣٤ ١٩٩٧DHS III١١نيكاراغوا

٧٠٩٩٣,٨ ٩٤٤٩٧,٥٥ ١٩٩٤DHS III٤هايـيت

الشرق األدىن
٩٧٨٩٨,٩ ٩٥٠٩٨,٣٩ ١٩٩٢DHS II١٠مصر
٨٧٩٩٩,٣ ٦٨٩٩٩,٢١٤ ١٩٩٥DHS III١٥مصر
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٥٨٧٩٦,٥ ٦٣٥٩٩,١٩ ١٩٩٢DHS II٦املغرب
٥١٥٩٢,٢ ٩٣٤٩٩,٢٦ ١٩٩١DHS II١٢اليمن

أفريقيا 
جنوب الصحراء

٣٧٧٩٥,٨ ٦٧١٩٨,٤٧ ١٩٩٥DHS III٧أوغندا
٧١٩٩٦,٠ ٥٦٢٩٨,٦٥ ١٩٩٦DHS III٤بنن

٨٤٨٩٢,٨ ٢٨٣٩٧,٣٦ ١٩٩٢DHS II٥بوركينا فاسو
٧٤٠٩٥,٦ ٨٧١٩٨,٨٦ ١٩٩٩DHS III٤بوركينا فاسو

٧٠٥٩٦,٧ ٩٣٠٩٨,٧٧ ١٩٩٧DHS III٦تشاد
٩٦٤٩٥,٦ ٦٢٠٩٨,٦٨ ١٩٩٨DHS III٧توغو

١٦٠٩٦,٥ ٢٧٧٩٨,٩٣ ١٩٩٦DHS III٢جزر القمر
٩٨,٠ ٠٠٥ ٩٩,٤٦ ٥٨٣ ١٩٩٤DHS III٥مجهورية أفريقيا الوسطى
٦٤٧٩٥,٨ ٥٦٠٩٧,٣٩ ١٩٩٢DHS II٨مجهورية تنـزانيا املتحدة
٥٠١٩٥,٥ ١٤١٩٧,٩٨ ١٩٩٦DHS III٨مجهورية تنـزانيا املتحدة

٩٤٧٩٤,٣ ٢٩٢٩٩,٤٦ ١٩٩٢DHS II٦رواندا
٢٤٧٩٧,٤ ٢٤٥٩٩,٤٧ ١٩٩٢DHS II٦زامبيا
٢٩٨٩٦,٧ ٣٦٥٩٨,٩٨ ١٩٩٦DHS III٧زامبيا

٤٠٨٩٥,٦ ٠٧٥٩٨,٥٦ ١٩٩٤DHS III٦زمبابوي
٢٠٨٩٥,٢ ٥١٢٩٧,٨٦ ١٩٩٩MEASURE٦زمبابوي

٢٧١٩٧,٩ ٩٧٧٩٩,٣٨ ١٩٩٤DHS III٥ساحل العاج
٦٣٩٩٥,٠ ٥٦٣٩٩,٠٦ ١٩٩٣DHS II٣السنغال
١٨٦٩٣,٥ ٨٥٥٩٨,٣٩ ١٩٩٧DHS III٤السنغال

٧٠٠٩٧,١ ٩١٩٩٨,٤٤ ١٩٩٣DHS III٥غانا
٩٧٠٩٧,٤ ٠٥٥٩٩,١٤ ١٩٩٩MEASURE٦غانا
١١٧٩٤,٩ ٢١٦٩٧,٦٧ ١٩٩٩MEASURE٥غينيا

١٤٧٩٣,٣ ٦٤٧٩٧,٠٤ ١٩٩١DHS II٣الكامريون
٧٦٠٩٥,٥ ٧٩١٩٨,٠٥ ١٩٩٨DHS III٤الكامريون

٩٥٢٩٤,٨ ١٨٥٩٧,١٧ ١٩٩٣DHS III٨كينيا
٢٣٣٩٥,٧ ٦٦١٩٦,٨٨ ١٩٩٨DHS III٨كينيا
٠٩٦٩٦,١ ٨٣٣٩٨,٧١٠ ١٩٩٦DHS III٨مايل

٥٢٠٩٦,٠ ٠٢٧٩٨,٦٦ ١٩٩٢DHS II٦مدغشقر
٤٢٤٩٥,١ ٣٤٩٩٧,٦٧ ١٩٩٧DHS III٧مدغشقر
٠٢٠٩٦,٦ ٤٠٩٩٨,٤٥ ١٩٩٢DHS II٥مالوي

٥٩٠٩١,٥ ٦٨١٩٥,٩٩ ١٩٩٧DHS III٩موزامبيق
٨٤٧٩٢,٧ ٤٢٧٩٢,٦٥ ١٩٩٢DHS II٤ناميـبيا
٧٥٠٩٦,٣ ٣١٠٩٨,٧٦ ١٩٩٢DHS II٥النيجر
٨٦٣٩٦,٤ ٠٠٧٩٨,٧٧ ١٩٩٧DHS III٦النيجر
٢٠٠٩٥,٤ ١٧٣٩٨,١٩ ١٩٩٠DHS II٩نيجرييا
٥٢٩٩٣,٢ ٧٣٦٩٨,٨١٠ ١٩٩٩MEASURE٧نيجرييا
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الفصل الثالث والعشرون

استقصاءات دراسة قياس مستويات املعيشة

تيالهون تيميسجن
 البنك الدويل

 واشنطن العاصمة،
الواليات املتحدة األمريكية

دايان ستيل
 البنك الدويل

 واشنطن العاصمة،
الواليات املتحدة األمريكية

كينون سكوت
 البنك الدويل

 واشنطن العاصمة،
الواليات املتحدة األمريكية

نبذة خمتصرة
نش���أ برنامج دراسة قياس مستويات املعيشة (LSMS) عن احلاجة إىل حتسني البيانات اإلحصائية على 
مس���توى األسر املعيش���ية الالزمة لتصميم وتنفيذ وتقي�يم السياسات االجتماعية واالقتصادية يف البلدان 
النامي���ة. ويترك���ز الربنامج LSMS على فهم وقياس ومراقبة األحوال املعيش���ية وتفاعل برامج اإلنفاق 
احلكومي مع س���لوك األس���ر املعيشية قبل وبعد تقي�يم السياسات، وأس���باب نتائج القطاع االجتماعي 
املش���اهدة. وتستخدم استقصاءات الدراس���ة LSMS الناجتة أدوات استقصاء متعددة يف احلصول على 
البيان���ات الالزمة هلذه األغراض وتعتمد على آليات هام���ة ملراق�بة اجل�ودة لضمان بيانات عالية اجلودة 
يف هذا اخلصوص. وقد ش���ددت برامج LSMS، وخصوصًا يف الس���نوات األخرية على عملية إشراك 
مس���تخدمي البيانات يف تصميم االس���تقصاءات وعاجلت قضايا االس���تدامة. ويقّدم هذا الفصل عرضًا 
جمماًل ملاهية اس���تقصاءات LSMS والتصميم األساس���ي وطرائق التنفيذ املستخدمة يف االستقصاءات، 
وكذل���ك اجلهود املبذولة لتعزي���ز القدرات التحليلي���ة. ويتضمن الفصل تقي�يمًا لتكاليف االس���تقصاء 
وجودة البيانات املتحصل عليها، ويضرب أمثلة لفوائد بيانات االستقصاءات LSMS للسياسات.كما 
يناقش الفصل حسابات متوسط تأثري تصميم العينة ومعامالت االرتباط داخل الطبقة لبعض املتغريات 

على مستوى األسر املعيشية واألفراد باستخدام استقصاءات LSMS خمتارة.
املصطلحات الرئيس���ية: قياس الفق�ر، ومس���تويات املعيشة، ومنهجية االس���تقص�اء، وتأثي�ر التصمي�م، 

واالرتباط داخ�ل الطبقة، ومراقبة اجلودة.

مقّدمة ألف - 
متث���ل نفقات القطاع العام على اخلدم���ات االجتماعية والبىن التحتية مقادير كبرية من   - 1
املوارد بالقيم املطلقة والنسبية. وال يستغرب يف اإلنفاق على الصحة والتعليم أن ميثل كل منهما 3 - 4 
يف املائ���ة م���ن الناتج املحلي اإلمجايل. وهذا قد يتفاوت، رهن���ًا بالبلد، بني عدة مالي�ني ومئات املالي�ني 
من الدوالرات. وتؤدي التغي�ريات الرئيس���ية يف السياس���ات االقتصادية املتعلقة بالضرائب واألسعار إىل 
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٤٨٨

تغري كبري يف القيم النســـبية واملطلقة يف مســـتويات الرعاية. ومع ذلك فبســـبب نقص البيانات تصمم 
السياســـات غالبًا وتنفذ وتنقح مبعلومات قليلة عن فّعاليتها الكلية يف حتســـني معيشة سكان البلد. وجيرب 
عدم وجود بيانات مالئمة على مســـتوى األســـر املعيشية صانعي السياسات على االعتماد على بيانات 
إدارية حتد كثريًا، مع كوا كافية لبعض األغراض، من القدرة على فهم سلوك األسر املعيشية وكيفية 
تأثري السياســـات احلكومية على األســـر املعيشية واألفراد وحمددات نتائج القطاع االجتماعي املشاهدة. 

ودور استقصاءات األسر املعيشية هو سد الثغرات يف الفهم.
واســـتقصاءات دراســـة قياس مســـتويات املعيشـــة (LSMS) ليســـت فقط أداة ميكن   - ٢
للحكومات أن تســـتخدمها بل هي تســـتخدمها بالفعل لتحســـني فهم أســـباب النتائج املشاهدة وتأثري 
سياســـاا. وتتجاوز االســـتقصاءات LSMS نتائج القياس ببساطة إىل إقامة صالت بني حشد العوامل 
اليت تؤثر يف هذه النتائج أو تســـببها. وتوفر اســـتقصاءات األســـر املعيشية الوحيدة املوضوع، معلومات 
هامـــة ومتعمقة عن مواضيع حمددة مهمة، ولكنها ال تكفي لتفســـري ســـبب وجـــود نتائج معينة ومدى 
العوامل اليت تؤثر فيها. واهلدف من االستقصاءات LSMS هو استكشاف الصالت بني خمتلف أصول 
وخصائص األســـر املعيشـــية، من ناحية، وإجـــراءات احلكومات من ناحية أخـــرى ومن مث فهم القوى 
املؤثرة يف كل قطاع وجمموعات السلوك أو النتائج. ويفيد تعميق فهم احلكومات للعوامل اليت تؤثر يف 
األحوال املعيشية، يف حتسني السياسات والربامج. وهذا بدوره ميكن أن يؤدي إىل زيادة كفاءة وفاعلية 

استخدام املوارد احلكومية واخلاصة النـزرة وحتسني مستويات املعيشة.
واالســـتقصاءات LSMS جهـــد تعـــاوين من جانـــب حكومات البلـــدان اليت جتري   - ٣
االستقصاءات واملستخدمني الرئيسني للبيانات يف البلدان والبنك الدويل وسائر املنظمات املاحنة الثنائية 
واملتعددة األطراف.٤٦ وإذا كان كل استقصاء LSMS مبنيًا على جمموعة أساسية من املفاهيم فهو مهيأ 
بقدر كبري لتلبية االحتياجات اخلاصة آلحاد احلكومات يف وقت معني. والوكالة املنفذة الرئيســـية هي 
عادة املكتب اإلحصائي الوطين (NSO) الذي يتصدر عملية تصميم االستبيان وتصميم العينة ومنهجية 

العمل امليداين باستخدام التقنيات اليت تراها الدراسة LSMS أكثر فاعلية.
ويقّدم هذا الفصل عرضًا جممًال لدراســـة قياس مســـتويات املعيشة. فيـبدأ أوًال بتاريخ   - ٤
موجز للربنامج، تتبعه معلومات عن الســـمات الرئيســـية لالســـتقصاء LSMS. ويتبع هذا فرع يشرح 
كيفية تأثري مسات تصميم الدراسة LSMS يف جودة البيانات املجموعة. ويقّدم يف الفرع األخري بعض 

.LSMS األمثلة على طرق استخدام بيانات االستقصاء

ملاذا استقصاء LSMS؟ بـاء - 
بدأت جهود الدراســـة LSMS الرامية إىل االســـتجابة الحتياجات صانعي السياسات   - ٥
جلودة البيانات، يف عام ١٩٨٠. وبعد فترة عمل من مخس سنوات مشلت استعراض استقصاءات األسر 
املعيشية القائمة، وبعد التشاور الشامل مع الباحثني وصانعي السياسات لتحديد أنواع البيانات الالزمة، 
ومع منهجيات االســـتقصاءات بشـــأن أفضل الطرق لتصميم إجراءات العمل امليداين الفعلية، أجريت 
أول استقصاءات LSMS يف كوت ديفوار وبريو يف عام ١٩٨٥. وكان هذان االستقصاءان األوالن، 
علـــى وجه التحديد من مشـــاريع البحث الختبار املنهجية الكاملة لتحديـــد فائدة وجودة البيانات اليت 
ميكن احلصول عليها.٤٧ وكان النجاح يف هذين االستقصاءين األّولني هو املسؤول عن أكثر من ستني 
استقصاء LSMS نفذت يف أكثر من ٤٠ بلدًا منذ عام ١٩٨٥( انظر املرفق األول لالطالع على قائمة 

كاملة).

يف مجلة أمور، هناك مؤسسات أخرى   ٤٦
تشاركت يف استقصاءات LSMS هي 
املصـــرف اإلمنائي للبلـــدان األمريكية، 
ومؤسسات األمم املتحدة مثل برنامج 
األمم املتحـــدة اإلمنائي، ومنظمة األمم 
املتحـــدة للطفولـــة، وصنـــدوق األمم 
املتحدة للســـكان، واملاحنـــني الثنائيني 
من كندا والدامنـــرك واململكة املتحدة 
لربيطانيـــا العظمى وآيرلندا الشـــمالية، 
واليابان والنرويج والسويد والواليات 

املتحدة األمريكية.

يف مجلة أمور، هناك مؤسسات أخرى   ٤٦
تشاركت يف استقصاءات LSMS هي 
املصـــرف اإلمنائي للبلـــدان األمريكية، 
ومؤسسات األمم املتحدة مثل برنامج 
األمم املتحـــدة اإلمنائي، ومنظمة األمم 
املتحـــدة للطفولـــة، وصنـــدوق األمم 
املتحدة للســـكان، واملاحنـــني الثنائيني 
من كندا والدامنـــرك واململكة املتحدة 
لربيطانيـــا العظمى وآيرلندا الشـــمالية، 
واليابان والنرويج والسويد والواليات 

املتحدة األمريكية.

ملزيد من التفاصيل عن تاريخ الدراســـة   ٤٧
وغليـــوي  غـــروش  انظـــر   ،LSMS

.(١٩٩٥)

ملزيد من التفاصيل عن تاريخ الدراســـة   ٤٧
وغليـــوي  غـــروش  انظـــر   ،LSMS

.(١٩٩٥)
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LSMS املالمح األساسية لالستقصاءات جيم - 
فيم���ا يلي ملخص للمالمح األساس���ية للدراس���ة LSMS. ويرجع الق���ارئ إىل دليل   - 6
الدراسة LSMS لعام 1996 لالطالع على معلومات مفّصلة عن االستقصاءات وكيفية تنفيذها.48 

املحتوى واألدوات املستخدمة  - 1
 .LSMS هناك عدد يصل إىل أربع أدوات استقصاء مستقلة هي جزء من االستقصاءات  - 7
واألدوات هي )أ( استبيان لألسر املعيشية جلمع املعلومات عن مستوى األسر املعيشية واألفراد، وكذلك 
على مس���توى األنش���طة االقتصادية لألس���ر املعيش���ية )الزراع���ة واألع��مال الداخلي����ة(؛ )ب( واستبيان 
جمتمع���ي 49 جلمع البيانات عن البيئة اليت تعمل فيها األس���ر املعيش���ية مع التركي���ز على اخلدمات املتاحة 
واألنشطة االقتصادية والوصول إىل األسواق ومؤخرًا رأس املال االجتماعي؛ )ج( استبيان أسعار جيرى 
يف كل منطقة تقع فيها أس���ر معيش���ية إلتاحة تكلفة تس���ويات املعيش���ة؛50 )د( اس���تبيانات املرافق اليت 
جت���رى على مقّدمي اخلدم���ات املحلي�ني من أجل احلصول على معلومات ع���ن أنواع وجودة اخلدمات 
املتوافرة لألس���ر املعيش���ية. وي�ب�ني الشكل ثالث وعشرون - 1 األدوات املستخدمة ألغراض السياسات 

لالستقصاءات LSMS واملتغريات الالزمة.

يف غروش ومونوز )1996(. يف غروش ومونوز )1996(.48   48

يالح���ظ أن هذا ليس “جمتمع” باملعىن   49

االجتماعي، ب���ل آلية جلمع املعلومات 
عن املناطق اليت تقع فيها األسر املعيشية 

املختارة لالستقصاء.

يالح���ظ أن هذا ليس “جمتمع” باملعىن   49

االجتماعي، ب���ل آلية جلمع املعلومات 
عن املناطق اليت تقع فيها األسر املعيشية 

املختارة لالستقصاء.
املؤش���رات الوطنية ألسعار االستهالك   50

تك���ون يف الغال���ب غ���ري كافي���ة هل���ذا 
الغ���رض، ألهن���ا متي���ل إىل أن تك���ون 
حضرية وح���ى عندما تك���ون املناطق 
الريفي���ة مدرج���ة ال تلتق���ط األس���عار 

مبستوى التفصيل املناسب.

املؤش���رات الوطنية ألسعار االستهالك   50

تك���ون يف الغال���ب غ���ري كافي���ة هل���ذا 
الغ���رض، ألهن���ا متي���ل إىل أن تك���ون 
حضرية وح���ى عندما تك���ون املناطق 
الريفي���ة مدرج���ة ال تلتق���ط األس���عار 

مبستوى التفصيل املناسب.

الشكل ثالث وعشرون - 1

العالقة بني أغراض الدراسة LSMS وأدوات االستقصاء

األدواتاملؤشراتالغرض

قياس رفاه األفراد واألسر املعيشية
• االستهالك• املستويات والتوزيع واالرتباط 

• الدخل
• الثروة واملدخرات
• رأس املال البشري
• القياسات البشرية 

• استبيان األسر املعيشية
• استبيان األسعار

سياسة التحليل
• من املستفيد من اإلنفاق على 

الربامج/اإلنفاق العام؟
• تأثري اإلنفاق العام/اإلنفاق على 

الربامج
• توافر اخلدمات
• جودة اخلدمات

• أسعار اخلدمات 
• تأثري السياسات االقتصادية

• استخدام اخلدمات
• من يتلقى اخلدمات والتحويالت

• تكاليف اخلدمات
• تأثري السياسات

• املسافة إىل أقرب خدمة
• أمناط اخلدمة املقّدمة

• املوظفون وامليزانية واملدخالت األخرى
• صايف التحويالت بني القطاعات

• استبيان األسر املعيشية
• استبيان املجتمع
• استبيان املرافق

• استبيان األسعار

حمددات التعريف
• ملاذا حتدث النتائج املشاهدة؟

• ما الذي يؤثر يف سلوك األسرة 
املعيشية؟

• مكّونات األسر املعيشية
• رأس املال اإلنساين، الرفاه، اخلدمات 

املتاحة، وما إىل ذلك.

• استبيان األسر املعيشية
• استبيان املجتمع
• استبيان املرافق

• استبيان األسعار
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وتعك���س حمتويات أدوات االس���تقصاء االحتياجات من البيان���ات ذات األولوية للبلد   - 8
الذي ينفذ االس���تقصاء يف وقت زمين معني. وملا كان االهتمام األكرب هو قياس مس���تويات املعيش���ة يف 
أوجهها املختلفة فإن أدوات استقصاء األسر املعيشية هتدف بوجه خاص إىل مجع املعلومات عن طائفة 
 LSMS كب���رية م���ن املواضيع اليت تؤثر عليها. وي�ب�ني اجلدول ثالث وعش���رون - 1 حمتوى اس���تقصاء

منطي، وهو هذه املرة من في�يت نام يف الفترة 1997 - 1998.
اجلدول ثالث وعشرون - 1

حمتويات استبيان األسر املعيشية يف فييت نام، 1997 - 1998
الزيارة الثانية الزبارة األوىل

• اخلصوبة
• الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

• العمالة حلساب الذات يف غري الزراعة
• نفقات وإنتاج األغذية

• السلع غري الغذائية والسلع املعمرة
• الدخل من التحويالت

• االقتراض واإلقراض واملدخرات
• القياسات البشرية

• قائمة األسر املعيشية
• التعليم
• الصحة
• العمل
• اهلجرة

• اإلسكان واملرافق

وهناك مس���توى عال من مراعاة االس���تبيان للزبائن يف كل بلد، مما أدى إىل حدوث   - 9
تباينات يف املحتوى الكلي ألدوات االستقصاء وإىل إدراج مناذج أّولية ومواضيع جديدة مبضي السنني. 
وعلى سبيل املثال ففي البوسنة واهلرسك يف عام 2001 مت التوسع يف النموذج الصحي إلدراج مسائل 
تتعلق باالكتئاب، يف جهد يرمي إىل قياس انتش���ار االعتالالت الصحية النفس���ية وحتديد الصالت بينها 
وبني اجلوانب األخرى من الرعاية واملش���اركة يف س���وق العمل. ويف غواتيماال يف عام 2000 أضيف 
من���وذج عن رأس املال االجتماعي جلمع املعلومات عن األبعاد االجتماعية للفقر، ومن ذلك املش���اركة 
يف الربامج املجتمعية/احلكومية واإلجراءات اجلماعية، وأس���باب اإلقصاء يف املجتمع، ومفاهيم الرعاية 
واألفكار عن العدالة وس���بل احلص���ول عليها. ويف ألبانيا والربازيل وني�ب���ال وجامايكا وجنوب أفريقيا 
وطاجيكس���تان أضيفت مس���ائل بش���أن املقاي�ي���س الذاتية للفق���ر، يف حماولة لبحث العالق���ة بينها وبني 
املقاي�يس األخرى.51 ويعرض اجلدول ثالث وعشرون - 2 عينة من النماذج اليت أضيفت يف السنوات 
األخرية. واخلالصة أنه ملا كانت الربامج احلاسوبية القياسية للنماذج األّولية موجودة فإن كل استقصاء 
LSMS لبلد ما يعكس أولويات البلد واحتياجاته من البيانات أو شواغله وقت إجراء االستقصاء. وقد 
أدى مش���روع حبثي يف البنك الدويل مؤخرًا بش���أن “حتسني أمهية االستقصاءات LSMS للسياسات” 
 LSMS إىل ظهور كتاب جديد حيدد، حسب املواضيع مسائل السياسات اليت ميكن معاجلتها بالبيانات

وتقدمي اإلرشادات بشأن تصميم االستبيان.52
ومرحلة تصميم االستبيان عملية ترمي إىل ضمان التعرف على قضايا السياسات ذات   - 10
الصلة وإدراجها. ويف معظم البلدان يشّكل فريق من مستخدمي البيانات أو جلنة توجيهية تضم أعضاء 
من وزارات خمتلفة وماحنني وأكادميي�ني إىل جانب املكتب الوطين لإلحصاء. وهذا الفريق هو املسؤول 
عن حتديد االحتياجات من البيانات لسياسات حمددة بغية ضمان أن جتمع البيانات املناسبة. وتستغرق 
مرحلة تصميم االستبيان، يف املتوسط حنو مثانية أشهر ويشترك فيها أكرب عدد ممكن من الفاعلني. وهلذه 
العملي���ة املطّول���ة مزايا إضافية إىل حد ما يف توليد الطلب على البيان���ات الناجتة وملكيتها. وهذا بدوره 

يؤدي إىل زيادة استخدام البيانات يف السياسات عما كان يتم احلصول عليه بصورة أخرى.

لالط���الع عل���ى مزيد م���ن املعلومات   51

ع���ن عم���ل رأس امل���ال االجتماع���ي 
يف غواتيم���اال، انظ���ر البن���ك ال���دويل 
)2002ب(. ولالط���الع عل���ى مزيد 
م���ن املعلومات بش���أن املقاييس الذاتية 
للفقر انظ���ر برادان ورافايون )2000( 
ورافايون ولوكشني )2001( ورافايون 
ولوكش���ني )2002(. وما زال حتليل 

بيانات البوسنة واهلرسك جاريًا.

لالط���الع عل���ى مزيد م���ن املعلومات   51

ع���ن عم���ل رأس امل���ال االجتماع���ي 
يف غواتيم���اال، انظ���ر البن���ك ال���دويل 
)2002ب(. ولالط���الع عل���ى مزيد 
م���ن املعلومات بش���أن املقاييس الذاتية 
للفقر انظ���ر برادان ورافايون )2000( 
ورافايون ولوكشني )2001( ورافايون 
ولوكش���ني )2002(. وما زال حتليل 

بيانات البوسنة واهلرسك جاريًا.

يف غروش وغليوي )2000(. يف غروش وغليوي )2000(.52   52
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اجلدول ثالث وعشرون - 2
أمثلة لنماذج أّولية إضافية

البلدان والسنة املواضيع
كوسوفو )2000( وق�ريغيزستان  )1993 و 1996 و 1997 

و 1998( وجامايكا )1995( ونيكاراغوا )1993(
أنشطة احلياة اليومية 

نبكاراغوا )1993( اإلعاقة
مجهورية تن�زانيا املتحدة - كاجريا )1991 - 1994( تأثري الوفيات املتعلقة باإليدز

في�يت ن���ام )1997 - 1998( وجامايكا )1990( واملغرب 
)1991 - 1990(

اختبارات القراءة والكتابة و/أو احلساب

البوسنة واهلرسك )2001( وقريغيزستان )1996 و 1997( الصحة النفسية
البوسنة واهلرسك )2001( وقريغيزستان )1996 و 1997( اخلصوصية

بوليفي���ا )1999 و 2000( وغواتيماال )2000( وباراغواي 
)2000 - 2001( وب�ريو )1999(

الصدمات /الضعف

وغواتيم���اال )2000( وكوس���وفو )2000( وبنما )1997( 
وباراغواي )2000 - 2001(

رأس املال االجتماعي

ألباني���ا )2002( والربازي���ل )1996( وجاماي���كا )1997( 
وني�ب���ال )1996( وجن���وب أفريقيا )1993( وطاجيكس���تان 

)1999(

املقاي�يس املوضوعية للفقر

غواتيماال )2000( ونيكاراغوا )1998( وجامايكا )1993( 
وباكس���تان )1991( واملغرب )1990 - 1991( ومجهورية 

تن�زانيا املتحدة - كاجريا )1991 - 1994(

استغالل الوقت

مسائل العينة  - 2
االس���تقصاءات LSMS هي منطيًا استقصاءات وطنية تستخدم فيها عينات من األسر   - 11
املعيشية املحتملة املتعددة املراحل.53 وتكون العينات الكلية صغرية )بالنسبة لعدة استقصاءات أخرى(، 
تتراوح عادة بني 2000 و 5000 أس���رة معيش���ية.وهناك سببان رئيس���يان لتقليل حجم العينة. األول 
ه���و أن هناك ش���واغل تتعلق باجلودة وضرورة موازن���ة أخطاء املعاينة مع األخطاء غ���ري أخطاء املعاينة 
)انظر الفرع جيم - 4 أدناه لالطالع على مزيد من مناقشة هذه النقطة(. والثاين أن التركيز التحليلي 
لالس���تقصاءات LSMS ينصب على املحددات أو العالقات بني خصائص األس���ر املعيشية وليس على 
تقديرات دقيقة ملعّدالت أو نس���ب أو متوس���طات معينة. وهلذين الس���ببني حيافظ على أن تبقى عينات 
الدراسة LSMS صغرية بدرجة معقولة وال تكون عادة كبرية مبا يكفي ألن جتزأ نتائج االستقصاء إىل 

مناطق جغرافية صغرية كالواليات أو البلديات أو اإلدارات.
وتس���تخدم املعاين���ة االحتمالي���ة يف مجيع االس���تقصاءات LSMS، وإن كان التصميم   - 12
الفعلي املس���تخدم يتباين حس���ب البلد أو الوضع.54 وحتدد جماالت الدراسة )حضرية/ريفية أو مناطق( 
وداخ����ل كل جمال يس���تخدم تصميم جمموعات ثنائي املرحلة مقس���م إىل طبق���ات.55 وكما هو احلال 
يف معظم اس���تقصاءات األس���ر املعيشية فإن استقصاءات LSMS تس���تخدم تصميم املجموعة بداًل من 
العينة العش���وائية البس���يطة. ويأيت هذا من اعتبارات التكلفة وإن كانت تصميمات املجموعة تقلل دقة 
التقدي���رات )انظ���ر الفرع هاء - 4 أدناه لالطالع على تأثريات تصميم العينة اليت تنش���أ من اس���تخدام 
املعاين���ة املتعددة املراحل، وكذلك املرف���ق الثالث(. ووحدات املعاينة األّولية هي وحدات منطقة حمددة 

كم���ا حي���دث يف معظم اس���تقصاءات   53

األس���ر املعيش���ية ف���إن املس���كن الذي 
خيتار بالفعل مث مجيع األس���ر املعيش���ية 
املوجودة يف املس���كن املختار هي اليت  
جت���رى مقابلتها. ويالحظ أن���ه عندما 
يس���تخدم تصميم اللوحة، سواء أكان 
املتبع مس���كنًا أم أس���رة معيش���ية فإن 
ذل���ك يعتمد على الغ���رض من اللوحة 

والقضايا السوقية.

كم���ا حي���دث يف معظم اس���تقصاءات   53

األس���ر املعيش���ية ف���إن املس���كن الذي 
خيتار بالفعل مث مجيع األس���ر املعيش���ية 
املوجودة يف املس���كن املختار هي اليت  
جت���رى مقابلتها. ويالحظ أن���ه عندما 
يس���تخدم تصميم اللوحة، سواء أكان 
املتبع مس���كنًا أم أس���رة معيش���ية فإن 
ذل���ك يعتمد على الغ���رض من اللوحة 

والقضايا السوقية.

توفر وثيقة املعلومات األساس���ية لكل   54

اس���تقصاء تفاصيل تصميم العينة لكل 
اس���تقصاء. وهذه ميكن االطالع عليها 
عل���ى موق���ع الدراس���ة LSMS عل���ى 
http://www. اإلن�����ترن���ت:  ش���بكة 

.worldbank.org/lsms/

توفر وثيقة املعلومات األساس���ية لكل   54

اس���تقصاء تفاصيل تصميم العينة لكل 
اس���تقصاء. وهذه ميكن االطالع عليها 
عل���ى موق���ع الدراس���ة LSMS عل���ى 
http://www. اإلن�����ترن���ت:  ش���بكة 

.worldbank.org/lsms/

يل���زم يف بع���ض البل���دان، م���ع ذل���ك   55

تصميمات من ثالث مراحل. 
يل���زم يف بع���ض البل���دان، م���ع ذل���ك   55

تصميمات من ثالث مراحل. 
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جغرافيًا ختتار باحتمالية تتناس���ب واحلجم. وإطار العينة هو منطيًا أقرب تعداد للس���كان يف البلد ولكن 
تس���تخدم بدائل عندما ال يكون تعداد الس���كان متوافرًا أو يكون غري ذي أمهية. )لالطالع على أمثلة 
انظر وثائق املعلومات األساس���ية لنيكاراغوا، LSMS 1993 حيث كانت سجالت التصويت تكمل 
معلومات تعداد السكان العتيقة؛ وانظر البوسنة واهلرسك LSMS 2001، حيث كان من الضروري 

إجراء عمليات إعداد قوائم شاملة بسبب احلرب األهلية(.
ومبج���رد اختي���ار وح���دات املعاين���ة األّولية جيرى عد ه���ذه الوحدات لضم���ان توافر   - 13
قوائم دقيقة وحديثة جلميع املس���اكن واألس���ر املعيش���ية. وتنفذ عملية القوائم هذه أقرب ما ميكن زمنيًا 
للعمل امليداين من أجل االس���تقصاء الفعلي. ولتجنب أي حتيزات حمتملة، فإنه ال جيرى مبعرفة القائمني 
باملقابالت أنفس���هم وإمنا مبعرفة إدارة رس���م اخلرائط باملكتب اإلحصائي الوطين. وبقائمة كاملة حديثة 
جبميع املساكن يف وحدة املعاينة األّولية ختتار وحدات املعاينة الثانوية )األسر املعيشية( اختيارًا منهجيًا. 
وهي عادة عدد ثابت من األسر املعيشية داخل كل وحدة معاينة أّولية ومنطيًا من 12 إىل 18. مث جتمع 
البيانات من مجيع أفراد األس���رة املعيش���ية. وإذا كان املقصود من تصميم عينة استقصاءات LSMS هو 
مشول التغطية الوطنية، ففي بعض احلاالت، وبسبب الصراع املدين أو الكوارث الطبيعية ميكن استبعاد 

مناطق معينة.
وعموم���ًا فإن تقديرات االس���تقصاء LSMS تتطلب اس���تخدام ترجيحات العينة. بل   - 14
إنه حني تس���تدعى تصميمات العينة األصلية وجود خمطط ذايت الترجيح، على س���بيل املثال كما يف غانا 
ونيكاراغوا )1993( وطاجيكستان فإن معّدالت عدم االستجابة املتباينة تستدعي استخدام ترجيحات 
تفاضلي���ة يف حتلي���ل البيانات. والواقع أن معظم تصميمات العين���ة ال تكون ذاتية الترجيح. فاألغلب أن 
تصمي���م العين���ة يف أي بلد يتأثر باالعتبارات التحليلية لذلك البلد. وعلى س���بيل املثال فالفئات الفرعية 
من الس���كان اليت  تكون صغرية ولكن مهمة للحكومة )األقليات اإلثنية واملناطق النائية واملش���تركون 
يف نش���اط اقتصادي معني أو يف جمال مش���روع حكومي هام( قد يلزم املبالغة يف عينتهم لضمان وجود 
حاالت كافية تتيح إجراء حتليل منفصل هلم. ومرة أخرى فإن تصميمات العينة تلك تؤدي إىل ضرورة 
ترجي���ح العين���ة يف حتليل البيانات. ونقطة أخرية يتعني أال تغي�ب عن البال، فبالنظر إىل تصميمات العينة 
املستخدمة يف االستقصاءات LSMS فإن االختبارات اإلحصائية ذات األمهية اليت جترى على البيانات 
جيب أن تراعي طابع العينة املتعدد املراحل أيضًا )انظر الفصول يف هذا املنشور املتعلقة بتأثريات تصميم 

العينة، لالطالع على تفاصيل هذه املسألة(.

تنظيم العمل امليداين  - 3
كما رأينا أعاله فإن أهداف االستقصاءات LSMS تدفع ببنية وحمتوي االستقصاءات:   - 15
وهي تظهر أيضًا يف طرائق العمل امليداين املستخدمة. ويصمم العمل امليداين ألي استقصاء LSMS حبيث 
جتمع البيانات مبعرفة أفرقة مقابالت متنقلة وتضم أنشطة قيد البيانات وإشرافًا قويًا.56 وتزار كل أسرة 
معيشية مرتني على األقل بفترة أسبوعني بني الزيارتني. وي�ب�ني الشكل ثالث وعشرون - 2 بصورة بيانية 
طريق���ة أداء العم���ل امليداين. ويصمم العمل امليداين حبيث يكم���ل كل فريق مقابالته يف جمتمعني خمتارين 
)وحدت���ا معاينة أّولية( كل ش���هر. وتعم���ل األفرقة يف املجتمع األول يف األس���بوعني األول والثالث من 
الشهر، ويف املجتمع الثاين يف األسبوعني الثاين والرابع. ويستكمل النصف األول من االستبيان يف الزيارة 
األوىل اليت تؤدى يف األس���بوع 1 أو 2 حس���ب املجتمع. وبني الزيارتني تقيد البيانات من الزيارة األوىل 
وتراجع من حيث األخطاء. وتستغل الزيارة الثانية يف تصحيح األخطاء الناجتة من الزيارة األوىل، إلدارة 

انظر املرف���ق الثاين لالطالع على مزيد   56

من تفاصيل أفرقة املقابالت.
انظر املرف���ق الثاين لالطالع على مزيد   56

من تفاصيل أفرقة املقابالت.
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النص���ف الثاين من االس���تقصاء، ولتوفري فترة زمنية حمددة جلم���ع املعلومات عن اإلنفاق على األغذية.57 
وجتمع البيانات منطيًا طوال فترة 12 شهرًا إلتاحة إجراء التعديالت املومسية عند الضرورة، وإن كانت 

بلدان كثرية تفضل فترات أقصر.
الشكل ثالث وعشرون - 2

جدول أنشطة ملدة شهر لكل فريق

بينما املق���رر رمسيًا هو إجراء زيارتني،   57

فإن اس���تغالل مبّلغني مباش���رين اثنني 
لكل فروع االستبيان يعين يف الواقع أن 
القائمني باملقابالت يزورون كل أسرة 
معيش���ية العدد الالزم من املرات ملقابلة 

مجيع أفراد األسرة املعيشية.

بينما املق���رر رمسيًا هو إجراء زيارتني،   57

فإن اس���تغالل مبّلغني مباش���رين اثنني 
لكل فروع االستبيان يعين يف الواقع أن 
القائمني باملقابالت يزورون كل أسرة 
معيش���ية العدد الالزم من املرات ملقابلة 

مجيع أفراد األسرة املعيشية.

جمموعة العينة
ألف

جمموعة العينة
بـاء

األسبوع ٢ األسبوع ١

املهام
النصــــف األول من  •
االستقصاء املنفذ يف

املجموعة ألف
استبيان األسعار املنفذ  •

األسبوع ٣

املهام
االستقصاء مكتمل  •
اإلخطاء مصححة  •

إدخــــال بيانات املجموعة بـاء  •
املنفذة، وقائمة األخطاء الناجتة

استبيان املجتمع املنفذ  •
إعادة الزيارات اإلشرافية  •

املهام
النصف األول من االستقصاء  •

املنفذ يف املجموعة بـاء
استبيان األسعار املنفذ  •

إدخـال بيـانات املجموعة ألف  •
املنفذة، وقائمة األخطاء الناجتة

األسبوع ٤

املهام
االستقصاء مكتمل يف   •

املجموعة بـاء
األخطاء مصححة  •

إدخـال بيـانات النصف الثاين  •
من مقابالت املجموعة ألف

استبيان املجتمع املنفذ  •
إعادة الزيارات اإلشرافية  •

ويتحمل املش���رف مسؤولية إدارة اس���تبياين املجتمع واألسعار بالتوازي مع قيام فريقه   - 16
من القائمني باملقابالت جبمع البيانات على مس���توى األس���ر املعيش���ية يف وحدات املعاينة األّولية. وقد 

تتطلب استقصاءات التسهيالت موظفني إضافي�ني إلدارهتا.

اجلودة  - 4
مثة ش���اغل أساس���ي ومس���تمر إزاء االس���تقصاءات LSMS هو ضمان اجلودة العالية   - 17
للبيان���ات املتحصل عليها. وتعقد االس���تقصاء جيعل آلليات مراقبة اجل���ودة أمهية خاصة. وكما يرى يف 
اجلدول ثالث وعش���رون - 3، فإن ضوابط اجلودة تأخذ أش���كااًل خمتلفة، ابتداء من أبس���طها - تلك 
اليت تعتمد على األس���ئلة الشفوية وأمناط التخطي الصريح، إىل االستبيانات املترمجة إىل اللغات السائدة 
يف البلد، واألس���ئلة املغلقة لتقليل أخطاء القائم باملقابالت إىل أدىن حد - وحى الش���كل األكثر تعقيدًا 
املؤل���ف م���ن قيد البيانات اجلاري���ة مع إعادة زيارات فورية إىل األس���ر املعيش���ية لتصحيح أخطاء عدم 
التس���اوق أو التق���اط األخطاء املتروكة. وواضح أن هذه الضوابط ليس���ت كلها مميزة لالس���تقصاءات 
LSMS، ولك���ن نظرًا لتعقد االس���تقصاءات LSMS فإن التركيز ينصب عل���ى إدراج حزمة متكاملة 
من ضوابط اجلودة. وعالوة على الضوابط املش���ار إليها أعاله، ورمبا األكثر إثارة للجدل، فإن برنامج 
LSMS يفضل حجم العينة الصغري للتقليل إىل أدىن حد من األخطاء غري أخطاء املعاينة. واحلكمة من 



استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

٤٩٤

اجلدول ثالث وعشرون - ٣
LSMS ضوابط اجلودة يف استقصاءات

الضوابط جمال مراقبة اجلودة

• أسئلة شفوية
• أمناط ختط صرحية

• االستخدام األدىن لألسئلة املفتوحة
• الترمجة اخلطية إىل اللغات املعنية أ
• تأخري املواضيع احلساسة إىل النهاية

• التحزمي: شكل واحد لكل بيانات األسر املعيشية واألفراد

االستبيان

• االختبار التجريـيب الرمسي لالستبيان والعمل امليداين املرحلة التجريـبـية
• األفراد وأفضل العارفني املبّلغون املباشرون

• تدقيق النطاق وأخطاء التساوق
• تكرار الزيارات لألسر املعيشية إلجراء التصحيحات

قيد البيانات اجلاري

• يقلل اإلجهاد
• يوجد فترة إعادة نداء حمدود

• يتحي تدقيق قيد البيانات والتصحيحات مع األسر املعيشية

نسق اجلولتني

• التدريـب املكثف للقائمني باملقابالت (شهر واحد)، وللمشرفني 
وموظفي قيد البيانات

التدريب

• أفرقة متنقلة مؤلفة من مشرف ومن قائمني باملقابلة إىل ثالثة ومشغل قيد 
بيانات وطابع وسائق سيارة

المركزية العمل امليداين

• مشرف واحد لكل قائمني اثنني باملقابالت أو ثالثة اإلشراف

• حيد من األخطاء غري أخطاء املعاينة حجم العينة الصغري
• استخدام البيانات مفتوح أمام مجيع الباحثني واملؤسسات سياسة الوصول إىل البيانات

ذلـــك هـــي أنه بينما ميكن أن تكون أخطاء املعاينة كبرية حني تســـتخدم أحجام عينة صغرية، فإن تلك 
األخطـــاء ميكـــن على األقل تكميتها. واألخطاء غـــري أخطاء املعاينة، على العكس من ذلك تنشـــأ عن 
مصـــادر كثـــرية ويتعذر قياس مقدارها يف اية املطاف؛ فمن املعروف مع ذلك أن األخطاء غري أخطاء 
املعاينـــة تنــــزع يف مجلتها إىل الزيـــادة مع زيادة حجم العينة. ومن مث فقد اختـــذ قرار باحلد من األخطاء 
غري أخطاء املعاينة هذه حىت وإن قيد ذلك مســـتوى التجزئة اجلغرافية املمكنة لكل بيانات االســـتقصاء. 
والتركيز يف االســـتقصاءات LSMS على استكشـــاف العالقات بني جوانب مستويات املعيشة، مقابل 
القياس بدقة كبرية للمؤشـــرات أو املعّدالت أو املتوســـطات املحددة، أقل عرقلة مما ميكن أن يوجد يف 
اســـتقصاءات أخرى.٥٨ وأخريًا، فإن الطرائق احلديثة لربط بيانات االستقصاء LSMS (وغريه) ببيانات 
تعـــداد الســـكان اليت تتيح عـــزو الفقر يف بيانات التعداد تفيد يف التقليل حلد ما من مســـألة حجم العينة 

الصغرية، ومن حيث قياس الفقر وعدم املساواة.٥٩
ومن اآلليات األخرى املشــــمولة يف االســــتقصاءات LSMS استخدام املبّلغني مباشرة،   - ١٨
ويســــمون أيضًا املســــتجيـبـني بأنفسهم. وهذا له ميزتان أساسيتان. فهو يقلل العبء على أي مستجيـب 
وبذلك يقلل إجهاد املســــتجيـب. واســــتبيان األســــر املعيشــــية هو بالفعل سلســــلة من املقابالت الفردية 

اســـتقصاء للقوى العاملة، على ســـبيل   ٥٨
املثـــال يفترض أن يبـــني تغريات طفيفة 
للغاية يف معدالت البطالة مبضي الوقت 
ســـوف يتطلـــب عينة أكـــرب بكثري مما 
يلـــزم لتحليل حمـــددات البطالـــة، اليت 
تكون حمـــط تركيز حتليل االســـتقصاء 

.LSMS

اســـتقصاء للقوى العاملة، على ســـبيل   ٥٨
املثـــال يفترض أن يبـــني تغريات طفيفة 
للغاية يف معدالت البطالة مبضي الوقت 
ســـوف يتطلـــب عينة أكـــرب بكثري مما 
يلـــزم لتحليل حمـــددات البطالـــة، اليت 
تكون حمـــط تركيز حتليل االســـتقصاء 

.LSMS

انظر الفرع هاء أدناه بشـــأن استخدام   ٥٩
بيانـــات الدراســـة LSMS لالطالع 

على املزيد بشأن هذه التقنية.

انظر الفرع هاء أدناه بشـــأن استخدام   ٥٩
بيانـــات الدراســـة LSMS لالطالع 

على املزيد بشأن هذه التقنية.

يف البلـــدان الـــيت ال توجـــد كتابة لبعض  أ 
لغاا ( لغات السكان األصليـني يف بنما، 
على ســـبيل املثـــال)، ُيســـتخدم قائمون 
باملقابالت ثنائيـــو اللغة. وهذا ليس احلل 
األمثل وينبغي تالفيه إال إذا كان ضروريًا 

ضرورة مطلقة.
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القصــــرية (١٠ - ١٥ دقيقــــة)، حيــــث ال يتعرض ملواجهة فترات املقابلة الطويلة إال أفضل املســــتجيـبـني 
معرفة باالســــتهالك والزراعة وأعمال األسرة املعيشية.٦٠ كذلك فإن استخدام املبّلغ املباشر حيّسن جودة 
البيانــــات املتحصــــل عليها من ضمــــان أن يكون املجيـب على األســــئلة هو الشــــخص األكثر معرفة.٦١ 
وال يعقل أن نتوقع من أي شــــخص يف األســــرة املعيشــــية أن يعطي أي بيانات دقيقة وكاملة عن الصحة 
والتعليم والعمل واهلجرة واالئتمان وحالة اخلصوبة أو أنشطة كل أفراد األسرة املعيشية اآلخرين - فهذه 
املعلومات أكثر من الالزم ببســــاطة. وعالوة على هذا فقد تكون هناك حوافز داخل األســــرة املعيشــــية 
حلجب بعض املعلومات عن أفراد األســــرة املعيشــــية اآلخرين (االئتمان واملدخرات والعوائد واســــتخدام 
موانع احلمل كلها أنشــــطة قد ال تتقاســــم فيها املعلومات). وهكذا يكون اســــتخدام املبّلغ املباشــــر هو 
الطريقة الوحيدة لضمان دقة املعلومات عن كل فرد يف األســــرة املعيشــــية. ويدرب القائمون باملقابالت 

قدر اإلمكان على إجراء املقابالت الفردية يف السر.
ويعد تدريـب مجيع املوظفني املشـــتركني يف كل اســـتقصاء LSMS آلية إضافية ملراقبة   - ١٩
اجلـــودة. ويكـــون ذلك على هيئة تدريـب ”أثناء العمل“ ملوظفـــي مكتب اإلحصاء الوطين وعلى هيئة 
مزيد من الدورات الرمسية عند احلاجة. وبالنسبة إىل املوظفني امليدانيـني والقائمني باملقابالت واملشرفني 
ومشغلي قيد البيانات فإن موارد كبرية تستثمر يف التدريـب الرمسي. ويكون تدريـب املوظفني امليدانيـني، 
منطيـــًا ملـــدة أربعة أســـابيع. ويتضمن تدريـبات نظريـــة وعملية. وعند انتهاء التدريــــب خيتار املوظفون 
امليدانيون على أســـاس اجتيازهم للدورة التدريـبية. وتكون النتيجة املرضية عادة على أساس اجلمع بني 

النجاح يف املشاركة خالل الدورة واجتياز اختبار رمسي يف النهاية.
وهنـــاك طريقة أخرية لتحســـني جـــودة البيانات كثريًا ما ُتغفل، وهـــي تعزيز الدخول   - ٢٠
املفتوح إىل البيانات الدقيقة الناجتة عن االستقصاء. ويؤدي ضمان انتشار استخدام جمموعات البيانات 
أمام طائفة كبرية من الباحثني وصانعي السياســـات، إىل املراجعة الدقيقة للبيانات املوجودة؛ وبإنشـــاء 
وصلة تغذية مرتدة إىل منتجي البيانات فإن هذا يفيد يف زيادة جودة االســـتقصاءات يف املســـتقبل. وقد 
مت التوصل إىل اتفاقات للنفاذ املفتوح إىل البيانات بالنســـبة ملعظم جمموعات بيانات اســـتقصاء الدراسة 
LSMS وتبذل اجلهود ملســـاعدة احلكومات على نشـــر تلك البيانات. ومع أن البنك الدويل ال ميلك 
جمموعات بيانات الستقصاءات LSMS فقد ُأعطي له اإلذن بالنشر املباشر ألكثر من نصفها ( والواقع 
أن نسبة ٣٠ يف املائة من مجيع جمموعات البيانات ميكن حتميلها مباشرة من موقع LSMS على شبكة 
اإلنترنـــت).٦٢ ومن بني جمموعات البيانات املتبقية فإن األغلبية ميكن توزيعها مبجرد أن توافق احلكومة 
على الطلب الفردي. وتدل التغذية املرتدة ممن طلبوا هذا النوع من اإلذن على أن اإلذن قد منح يف حنو 

٩٠ يف املائة من احلاالت.

قيد البيانات  - ٥
ينطوي قيد البيانات اجلارية على استخدام برامج حاسوبية متطورة لقيد البيانات تدقق   - ٢١
يف مدى األخطاء وعدم التســـاوق بني الســـجالت ويف داخلها، بل وتطابق البيانات عندما يكون ذلك 
ممكنًا مع اجلداول املرجعية اخلارجية (وعلى سبيل املثال اجلداول اليت تتضمن القياسات البشرية وبيانات 
غلة املحصول وأســـعاره). وتقيد البيانات يف امليدان على احلواســـيـب الصغرية املحمولة يف مرحلة مجع 
البيانات، ويكون مشـــّغلو قيد البيانات جزًءا أساسيًا من أفرقة االستقصاء املتنقلني. وتقيد البيانات فور 
إجـــراء كل مقابلة وتعد قائمة باألخطاء وحاالت عدم التســـاوق واملعلومات الناقصة وذلك من عملية 
قيد البيانات. مث يعود القائم باملقابالت إىل األسرة املعيشية لكي يستوضح مع أفراد األسرة املعيشية أي 
مشـــاكل ويكمل أي معلومات ناقصة. وهذه الطريقة تتاليف تنظيف البيانات املطّول على دفعات بعد 

بالنســـبة إىل ”أفضـــل العارفـــني“ من   ٦٠
املستجبني يبقى زمن املقابلة الفعلي أقل 
من ســـاعة، ألن هذا يعترب أقصى وقت 
ينبغـــي أن يقابـــل فيه شـــخص واحد. 
وبالنســـبة لبعض من األســـر املعيشـــية 
املعينة، ميكن أن يزاد هذا احلد الزمين. 
ويتعني احلرص على جتنب إجهاد املبّلغ 
وجتنب النقص الناتج يف جودة البيانات 

املتصل بذلك.
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يف حالة األطفال دون ســـن ١٠ أوسن   ٦١
١٢ أو حالـــة أفراد األســـرة املعيشـــية 
العاجزين عن التفاهم، ميكن استخدام 
مســـتجيبني بالوكالة. وحني يستخدم 
رمـــز  يراعـــى  بالوكالـــة  مســـتجيبون 

التعريف للمستجيب الفعلي.
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 http:// www.worldbank.org/  ٦٢
lsms/

 http:// www.worldbank.org/  ٦٢
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االنتهاء من االس���تقصاء. وأفضل ما يتس���م به هذا التنظيف: أنه على الرغم من ميله إىل إجياد جمموعات 
بيانات متس���اوقة داخليًا فهذه ليس���ت املجموعات اليت تعكس على أفضل وجه حالة كل فرد. كما أن 
هذه الطريقة تتطلب وقتًا طوياًل وبالتايل فهي تؤخر استخدام البيانات، ويف أسوأ احلاالت جتعل بعضها 
عتيقًا غري صاحل. ومع قدوم احلواس���ي�ب الرخيصة القوية، ومع التطورات احلديثة يف الربامج احلاس���وبية 
أصبح من املرجح أن تنفذ بعض االستقصاءات LSMS إلكترونيًا بالكامل باستخدام طرائق املقابالت 
الشخصية مبساعدة احلاسوب (CABI). وهذا أسلوب جيرى استكشافه حاليًا يف ضوء إمكاناته لتقليل 

الوقت بني العمل امليداين والنشر ويف ضوء اجلودة العالية للبيانات.63

االستدامة  - 6
إن أكرب ثالثة معوقات، على أبسط مستوى، تعترض االستدامة والتنفيذ الطويل األجل   - 22
لالس���تقصاءات LSMS واس���تخدام النتائج اليت يتم التوصل إليها يف رسم السياسات هي، القيود على 
امليزانية وإعادة توزيع املوظفني ونقص القدرة التحليلية. وإن مل تكن هناك خطة أّولية لضمان االستدامة 
فإن اخلربة من الدراس���ة LSMS تعطي عدة مؤش���رات لكيفية زيادة احتمال حتقيق االستدامة. فاملؤشر 
األول ي�ربز أمهية إش���راك رامسي السياسات ومس���تخدمي البيانات يف مرحلة التصميم والتحليل. وهذا 
ي�بدأ بالضرورة عملية إجياد طلب على نتائج الدراس���ة LSMS وفائدة البيانات يف قرارات السياسات. 
وملا كان املستخدمون النهائيون هم الذين يستفيدون من البيانات )وليست مكاتب اإلحصاءات الوطنية 
يف حد ذاهتا( فهؤالء هم الفئة اليت لديها أكرب الدوافع لضمان تلبية احتياجات امليزانية لالس���تقصاءات 
يف املستقبل، خالل عملية اعتمادات امليزانية داخل احلكومة. ويف الغالب فإن إنشاء أو جتديد واحد أو 

أكثر من“أقطار” االستقصاءات والبيانات خارج النظام اإلحصائي أمر أساسي يف االستدامة.64
والدرس املس���تفاد الثاين هو أن حتقيق االس���تدامة عملية طويلة األجل: فاالستثمار يف   - 23
اس���تقصاءات جترى ملرة واحدة ليس له إال تأثري بس���يط على املدى الطويل. فيلزم بذل مزيد من اجلهد 
املنتظ���م عل���ى مدى عدة س���نوات لتدري�ب كتلة حرجة من املوظفني وإثب���ات فاعليه وفائدة األدوات، 
وإقامة صالت بني املستخدمني إزاء احتياجات ومهارات البلد. وفوق هذا فاالستثمار يف التوثيق السليم 
جلهود االس���تقصاء وأرش���فة البيانات وخطط النشر، يس���اعد يف ضمان أال تترك الذاكرة املؤسسية أي 
موظف بعينه. وقرابة أربعني يف املائة من البلدان اليت أجرت اس���تقصاء واحدًا LSMS هي اليت أجرت 

استقصاءات متعددة.
وأخ����ريًا، فإن بناء القدرة التحليلية يلزم أن يكون أحد األهداف الصرحية.65 وهذا يزيد   - 24
من استخدام البيانات وبالتايل يساعد يف إجياد الطلب على جمموعات البيانات يف املستقبل. وإضافة إىل هذا 
فزيادة مهارات موظفي املكتب اإلحصائي الوطين، ومن مث صورة هذا املكتب داخل احلكومة، ملما يغرى 
املوظف على البقاء.66 وأخريًا، قد تس����اعد قوى خارجية يف زيادة الطلب على البيانات. واس����تراتيجيات 
احلد من الفقر اليت تصممها حاليًا البلدان اليت تتلقى قروضًا بشروط تساهلية من البنك الدويل وصندوق 
النق����د ال����دويل واألهداف اإلمجالي����ة لأللفية تتطلب مجيعه����ا بيانات عن قياس ومراقبة الفقر واملؤش����رات 
االجتماعية الرئيسية. وميكن للطابع طويل األمد لتلك األهداف أن يساعد يف تعزيز نظم املراقبة والتقي�يم 
اليت تعتمد بش����دة على استقصاءات األسر املعيش����ية من قبيل االستقصاءات LSMS إىل جانب البيانات 
اإلدارية وبيانات املش����اريع.67 وقد أجرى تقي�يم مؤخرًا للمش����روع املش����ترك بني مصرف التنمية للبلدان 
األمريكية والبنك الدويل واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري�يب (ECLAC) الذي 

أصبح استخدام نظم املقابلة الشخصية   63

مبس���اعدة احلاس���وب (CABI) أحد 
العوام���ل يف ق���درة مكت���ب الواليات 
املتحدة لتعداد السكان علي نشر نتائج 
اس���تقصائه الش���هري للق���وى العاملة 
)اس���تقصاء املجتم���ع الراه���ن ( خالل 
10 أيام من العمل امليداين. ومن املزمع 
إج���راء التجربة ملقارنة التكاليف باملزايا 
يف النظام CABI بقيد البيانات اجلارية 
الستقصاءات LSMS، أللبانيا يف عام 

.2003
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تعط���ي جاماي���كا أح���د األمثل���ة علي   64

ه���ذا النه���ج. فالطل���ب يأيت أساس���ًا 
م���ن مكتب رئي���س الوزراء وتش���ترك 
وزارة التخطي���ط يف كل مرحل���ة من 
تصمي���م االس���تقصاء واس���تخدامه مع 
لتنفيذ االستقصاء.  املكتب اإلحصائي 
وجترى الدراس���ة LSMS سنويًا منذ 
أواخ���ر الثمانين���ات يف جامايكا. انظر 
غروش )1991( لالطالع على املزيد 

عن هذا املثال.
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ميكن االطالع على ملخص لل��دروس   65

 LSMS املس��تفادة ف���ي استقصاءات
من حيث بناء القدرة التحليلية يف حبث 

بالنج وغروش )1999(.
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مثة ش���اغل دائم���ًا إزاء فص���ل جامعي   66

البيانات عن حمللي البيانات. فالبد أن 
تؤخذ يف االعتبار قضايا املصداقية عند 

ختفيف احلواجز.
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إطالق مبادرة الشراكة يف اإلحصاءات   67

م���ن أج���ل التنمي���ة يف الق���رن احلادي 
لدع���م   (PARIS21) والعش���رين 
حتس���ني البيانات هلذه األغراض، يؤكد 
أمهي���ة مجع البيانات املس���تدام وحتليلها 

واستخدامها.
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٤٩٧استقصاءات دراسة قياس مستويات املعيشة

يرمي إىل حتســــني استقصاءات األسر املعيشــــية٦٨ وهو يؤكد الطابع الطويل األجل لالستدامة ويثري قضية 
أخرى تتعلق باالنتقال من متويل املاحنني إىل التمويل املحلي الذي يتعني أيضًا أن ُيبحث.٦٩

LSMS تكاليف إجراء استقصاء دال - 
لالهتمام باجلودة بالنسبة لالستقصاءات املحولة إىل امليدان عراقيل خطرية على التكلفة   - ٢٥
من حيث الوقت واملوارد. فتتراوح تكاليف االستقصاء LSMS بني ٠٠٠ ٤٠٠ دوالر أمريكي و ١,٥ 
مليون دوالر أمريكي، حســــب البلد والسنة. وهذا يتناسب، على أساس كل أسرة معيشية على حدة، 
مع االســـتقصاءات املــرّكبة األخرى من قبيل اســـتقصاءات اإليرادات واملصروفات، واالســـتقصاءات 
الدميغرافية والصحية. وطبيعي أن التكاليف تتباين على أساس قدرة املكتب الوطين لإلحصاءات وحالة 
البىن األساسية اإلحصائية القائمة، وأهداف االستقصاء، وصعوبة التنقل داخل البلد. وتكون التكاليف 
أقل كثريًا يف احلاالت اليت  تكون فيها لدى الوكالة املنفذة بىن حتتية جيدة وموظفون ذوو خربة. وتأيت 
األموال لكل استقصاء بصورة منطية من تشكيلة من املصادر: امليزانيات احلكومية (للمكاتب اإلحصائية 
الوطنيـــة أو وكاالت أخرى)، واملاحنني الثنائيـني واملاحنني املتعـــددي األطراف واالئتمانات. ويف بعض 

احلاالت ميّول القطاع اخلاص كذلك جزًءا من تكاليف االستقصاء.٧٠
وعمومـــًا فتكلفـــة أي اســـتقصاء LSMS تعكـــس الطرائق املعتمدة، وحجـــم العينة،   - ٢٦
 LSMS وتعقيـــدات العمـــل امليداين. ويـبـني الشـــكل ثالث وعشـــرون - ٣ عناصر تكلفة اســـتقصاء
والترجيح النسيب لكل استقصاء.٧١ (وميكن االطالع يف املرفق الثاين على ممارسة بسيطة تساعد القارئ 

(LSMS على بدء ميزانية الستقصاء
الشكل ثالث وعشرون - ٣

عناصر تكلفة استقصاء LSMS (تقاسم كامل التكلفة)

املشـــروع املشـــترك بني مصرف تنمية   ٦٨
البلـــدان األمريكيـــة والبنـــك الـــدويل 
واللجنـــة اإلقتصادية ألمريـــكا الالتينية 
 (ECLAC) ومنطقـــة البحر الكاريـــيب
املعنون ”حتسني استقصاءات األحوال 
املعيشـــية“، ولكنـــه معـــروف أكثـــر 

.MECOVI :باملختصر األسباين
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واللجنـــة اإلقتصادية ألمريـــكا الالتينية 
 (ECLAC) ومنطقـــة البحر الكاريـــيب
املعنون ”حتسني استقصاءات األحوال 
املعيشـــية“، ولكنـــه معـــروف أكثـــر 

.MECOVI :باملختصر األسباين
انظر راينت (٢٠٠٢). انظر راينت (٢٠٠٢).٦٩   ٦٩

وعلى ســـبيل املثـــال ففي بـــريو حيجز   ٧٠
جزء حمـــدود من مســـاحة االســـتبيان 
للشـــركات اخلاصة أو الباحثني الذين 
يدفعـــون تكاليف احلصول على إضافة 
أسئلة حمددة إىل االستبيان يف أي فصل 

معني.
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أسئلة حمددة إىل االستبيان يف أي فصل 

معني.

يســـتند هذا الفرع اخلـــاص بالتكاليف   ٧١
إىل غروش ومونوز (١٩٩٦) والعرض 
الـــذي قّدمه خـــوان مونـــوز يف دورة 
البنك الدويل عن الفقر وعدم املساواة، 

٢٦-٢٨ شباط/ فرباير ٢٠٠٢.

يســـتند هذا الفرع اخلـــاص بالتكاليف   ٧١
إىل غروش ومونوز (١٩٩٦) والعرض 
الـــذي قّدمه خـــوان مونـــوز يف دورة 
البنك الدويل عن الفقر وعدم املساواة، 

٢٦-٢٨ شباط/ فرباير ٢٠٠٢.

املرتبات األساسية
٢٨ يف املائة

تكاليف اإلعاشة والسفر
٩ يف املائة

املواد
٢٣ يف املائة

الطباعة والنسخ
١ يف املائة

رسوم االستشارة والسفر
١٨ يف املائة

غري ذلك
١١ يف املائة

الطوارئ
١٠ يف املائة

املصدر: على أســـاس غـــروش ومونوز 
(١٩٩٦) اجلدول ٨ - ٢.
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وأك���رب عنص���ر يف التكالي���ف هو املرتب���ات. وثالثة أرباع ه���ذه التكلف���ة تقري�بًا هي   - 27
للموظفني امليداني�ني: القائمني باملقابالت واملش���رفني ومشغلي قيد البيانات وواضعي القياسات البشرية 
)األنثروبوميتري�ني( والسائقني. ويكون حجم املوظفني امليداني�ني لالستقصاءات LSMS كبي�رًا )بالنسبة 
إل����ى حجم العينة( بس���بب ارتفاع نس���ب املش���رفي�ن إىل القائمي�ن باملقابالت )وه���و منطيًا 1 إىل 3(، 
وبس���بب حجم االستبيان واستخدام املبّلغني املباشرين مما حيد من عدد األسر املعيشية اليت ميكن زيارهتا 
يومي���ًا. وإدراج قيد البيانات ضمن األفرق���ة امليدانية، وتوفري النقل لكل عضو يف الفريق لضمان القدرة 
عل���ى التنقل والس���المة للفريق بتزويد كل منهم بوس���يلة النقل. وتكون املرتب���ات األخرى للموظفني 
املكتبي�ني: وهم منطيًا موظفو املكتب الوطين، وإن كان من املمكن التعاقد مع منسق مشاريع من اخلارج 

إذا اقتضى األمر ذلك.
وأكرب عنصر ثان يف التكاليف هو املواد واملعدات. وهذا يشمل احلواسي�ب والسيارات   - 28
)ش���راء أو اس���تئجارًا( والصيانة واألجهزة املكتبية األخرى. وهذا هو العنصر الذي يتباين على أوس���ع 
نطاق على أس���اس البىن التحتية املوجودة يف املكتب اإلحصائي الوطين أو الوكالة املنفذة. كذلك فإن 
مصادر التمويل ميكن أن تزيد التكاليف إذا كان شراء السيارات حمظورًا. فاستئجار السيارات الالزمة 

ميكن أن يكون أحيانًا أكثر تكلفة بكثري.
واملس���اعدة التقنية هي ثالث عناصر التكلفة الرئيس���ية. وهنا أيضًا يتفاوت ذلك كثريًا   - 29
حس���ب املهارات واخلربات املوجودة لدى الوكالة املنفذة. وواضح أن البلدان اليت تنفذ اس���تقصاءات 
LSMS ثانية أو ثالثة حتتاج مساعدة فنية وأجهزة أقل كثريًا. وأنواع املهارات املطلوبة بإحلاح بشكل 
منط���ي من املس���اعدة الفنية هي املعاينة وتصميم االس���تبيان وضبط قيد البيان���ات وتنظيم العمل امليداين 

والتقنيات التحليلية.
وبطبيع���ة احل���ال فإن تكاليف االس���تقصاء LSMS تك���ون مربرة إذا كان���ت النتيجة   - 30
يف احلقيق���ة ه���ي حتس���ني ج���ودة البيانات اليت  ميكن أن تس���تخدم لتحس���ني السياس���ات. وإذا كانت 
االس���تقصاءات LSMS مكلفة باملعىن املطلق بالنس���بة إىل مقدار اإلنفاق على السياسة االجتماعية فإهنا 
تكون غري مكلفة. ويقّدم الفرع التايل أدلة من استقصاءات أجريت أخريًا جلودة بيانات االستقصاءات 
 ،LSMS فأمثلة اجلودة مطروحة من حيث البيانات الناقصة وفائدة البيانات ألغراض الدراسة .LSMS

والتساوق الداخلي وتأثريات التصميم.

ما مدى تأثري التصميمات LSMS على اجلودة؟ هاء - 
معّدالت االستجابة  - 1

من أول مقاي�يس اجلودة معّدل االس���تجابة الكلي لالس���تقصاء: فهل األس���ر املعيشية   - 31
املخت���ارة يف العينة تس���تجي�ب لالس���تقصاء أم أن هناك عددًا كبريًا غري م���درج، وبذا حيتمل التحيز يف 
النتائج النهائية؟72 وحبث معّدالت االس���تجابة أمر مفيد، ألن هناك مؤش���رًا جلودة التدري�ب وتصميم 
االس���تبيان والقائمني باملقابالت واإلجراءات الختيار العين���ة )التعداد وحتديث اخلرائط وما إىل ذلك(. 
وق�د حققت االس���تقصاءات LSMS يف بلدان كثرية معّدالت اس���تجابة عالي�ة بشكل ملحوظ. وي�ب�ني 
اجلدول ثالث وعش���رون - 4 معّدالت االستجابة من االستقصاءات LSMS املستكملة مؤخرًا. ومع 
ذلك فاالس���تقصاءات LSMS ليس���ت حمصنة من تأثري أوضاع معينة يف بلدان حمددة. ففي البلدان اليت 
فرغ���ت م���ن الصراع واليت يتوقع أن تكون مس���تويات الثقة فيها منخفضة كانت معّدالت االس���تجابة 

تش���ري معدالت املش���اركة إىل األسرة   72

املعيش���ية ككل وليس إىل أف���راد ف���ي 
تلك األسرة املعيشية.

تش���ري معدالت املش���اركة إىل األسرة   72

املعيش���ية ككل وليس إىل أف���راد ف���ي 
تلك األسرة املعيشية.



499استقصاءات دراسة قياس مستويات املعيشة

كذلك منخفضة. ويتضح هذا من اس���تقصاءات LSMS يف البوس���نة واهلرس���ك وكوس���وفو. غري أن 
مع���ّدالت االس���تجابة املنخفضة يف جامايكا قد تكون الدليل األفضل عل���ى  قوة آليات مراقبة اجلودة. 
فجامايكا اس���تخدمت عددًا أقل من التقنيات امليدانية LSMS القياس���ية وتدابري مراقبة اجلودة: وهذا 
يظه���ر بالفع���ل أنه ترجم إىل معّدالت اس���تجابة أدين.73 ويف غواتيماال رمبا كان االخنفاض يف معّدالت 
االس���تجابة يعزى إىل طول الفترة بني تاريخ اكتمال قوائم األس���ر املعيش���ية والتواريخ اليت انتقل فيها 

االستقصاء إىل امليدان. فكانت الفترة بالنسبة للمقابالت متأخرة بني تسعة وعشرة أشهر.

اجلدول ثالث وعشرون - 4
معدالت االستجابة يف االستقصاءات LSMS احلديثة

حجم العينة الفعليعدد املساكن املختارةالسنةالبلد
معدل االستجابة أ

)نسبة مئوية(

40282.6 4005 20015البوسنة واهلرسك

87974.0 5401 19992جامايكا

..000 0002 19992طاجيكستان
99897.4 0005 19986 - 1999غانا ب

46883.5 9407 20008غواتيماال

99993.9 9945 98/19975في�يت نام

97999.7 9872 19982قريغيزستان

88082.0 8802 20002كوسوفو

20996.3 3704 19984 - 1999نيكاراغوا

عدم االستجابة لبند  - 2
إن حس���اب النسبة املئوية لع���دم االس���تجابة لبند ما ه���و مؤشر آخر للج�ودة. وق����د   - 32
تب��ني من اس���تعراض هذه املس���ألة يف االس���تقصاءات الثالثة LSMS السابقة أن عدم االستجابة لبند مل 
تك���ن ل���ه أمهية تذكر )فكان أقل من 1 يف املائة من االس���تجابات ناقصًا بالنس���بة إىل عش���رة متغريات 
أساس���ية(.74 ومن املهم كذلك مقارنة معّدالت بند عدم االس���تجابة يف االس���تقصاءات LSMS بتلك 
املعّدالت املتحصل عليها من اس���تقصاءات أخرى ليس لديها آليات مراقبة اجلودة نفس���ها. وهذا ليس 
ممكنًا دائمًا؛ ومع ذلك نورد هنا مقارنة صغرية. ففي استعراض عام 1998 الستقصاء القوى العاملة يف 
أمريكا الالتينية مجعت املعلومات عن تواتر القيم الناقصة عن الدخل من العمل للعاملني ذوي الرواتب، 
واألفراد العاملني حلس���اب أنفس���هم وأصحاب العمل .75 وقد ذكرت ثالثة من البلدان املذكورة أهنا 
أجرت كذلك اس���تقصاءات LSMS خالل س���نة من اس���تقصاءات القوى العامل���ة. وكما يتضح من 
اجلدول ثالث وعشرون - 5 فإن االستقصاءات LSMS يف هذه البلدان كانت أفضل كثريًا - أو على 
األقل مثل استقصاءات القوي العاملة، يف معظم املقارنات، ولئن كان هذا ي�بدو مثااًل حمدودًا فإنه ي�ب�ني 

التأثري اإلجيايب الستثمار الدراسة LSMS يف ضوابط اجلودة.

انظر البنك الدويل )2001( لالطالع   73

عل���ى مزيد من املعلوم���ات عن العمل 
امليداين يف استقصاء جامايكا لألحوال 

املعيشية.

انظر البنك الدويل )2001( لالطالع   73

عل���ى مزيد من املعلوم���ات عن العمل 
امليداين يف استقصاء جامايكا لألحوال 

املعيشية.

يف كتاب غروش وغليوي )1995(. يف كتاب غروش وغليوي )1995(.74   74

يف كت���اب فريي���س )1998(. ملا كان   75

الدخل ليس حمور التركيز الستقصاءات 
 ،LSMS القوى العاملة واالستقصاءات
الدخ�������ل  معلوم������ات  فق���د مجع���ت 
بأس������اليب مت��ماث����لة ف���ي النوعني من 

االستقصاءات.

يف كت���اب فريي���س )1998(. ملا كان   75

الدخل ليس حمور التركيز الستقصاءات 
 ،LSMS القوى العاملة واالستقصاءات
الدخ�������ل  معلوم������ات  فق���د مجع���ت 
بأس������اليب مت��ماث����لة ف���ي النوعني من 

االستقصاءات.

اس���تخدمت البوس���نة واهلرسك وغانا  أ 
وكوسوفو وطاجيكس���تان وفي�يت نام األسر 
املعيشية البديلة. واستندت معّدالت االستجابة 
إىل املقابالت املستكملة ناقصًا األسر املعيشية 
البديلة املقّسمة حس���ب حجم العينة املزمعة. 
ويف البوس���نة واهلرس���ك اس���تخدمت 938 
أس���رة معيش���ية بديلة؛ ويف غانا 155 أسرة؛ 
ويف كوس���وفو 519 أس���رة؛ ويف في�ي���ت نام 
372 أس���رة. ومل يتمكن املؤلفون من حتديد 

عدد األسر املعيشية البديلة يف طاجيكستان.
أجرى اس���تقصاء غانا يف سبع زيارات  ب 
لكل أسرة معيشية. ورقم حجم العينة النهائي 
ه���و عدد األس���ر املعيش���ية اليت ش���اركت يف 

الزيارات السبع مجيعها.
مالحظة:  النقطتان )..( تش���ريان إىل أن 

البيانات غري متاحة.
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اجلدول ثالث وعشرون - 5
LSMS تواتر نقص بيانات الدخل يف الدراسة 

LFS واستقصاءات القوى العاملة

االستقصاءالبلد

النسبة املئوية لبيانات الدخل الناقصة بالنسبة إىل
النسبة املئوية 

للمبّلغني املباشرين العاملون مبرتبات
العاملون حلساب 

أصحاب العملأنفسهم

 LFS، 1997إكوادور

1998 ،LSMS

6.3 
3.6

6.7 
8.5

13.2 
6.5

.. 
96.5

 LFS، 1997بنما

1996 ،LSMS

2.9 
1.0

36.2 
3.5

26.0 
8.4

.. 
98.7

 Urban LFS، 1997نيكاراغوا

1998 ،LSMS

1.0 
1.1

1.4 
1.0

5.7 
4.7

.. 
84.6

وبداًل من جمرد إحصاء عدد اإلجابات الناقصة، قد يكون أفضل اختبار ش���امل جلودة   - 33
البيانات هو مدى إمكانية استخدامها. فبالنسبة لالستقصاءات LSMS اليت هلا هدف أساسي هو قياس 
الرعاي���ة يصبح من املهم جدًا حتدي���د مدى كفاية البيانات املجموعة هلذا الغرض. وأكثر املقاي�يس املالية 
للرفاه املستخدمة شيوعًا بسبب مزاياه النظرية والعملية هو االستهالك الكلي لألسر املعيشية. وهذا قياس 
مرّكب يتطلب بيانات من سلس���لة كبرية من النماذج األّولية يف االستبيان: على مستوى الفرد واألسرة 
املعيشية على السواء. وتؤخذ بيانات االستهالك بشكل منطي من مناذج اإلسكان )قيمة استخدام املسكن 
واملنافع ونفقات السكن األخرى(، ومنوذج السلع املعمرة )حلساب قيمة تدفق اخلدمات(، ومنوذج التعليم 
)اخلاص واإلنفاق من اجلي�ب(، ومنوذج اس���تهالك األغذية )املش���تراة واملنتجة من�زليًا واهلدايا الغذائية(، 
والنموذج الزراعي )لألغذية املنتجة من�زليًا اليت تس���تهلكها األس���ر املعيشية إذا مل ترد يف منوذج استهالك 

األغذية( ومناذج اإلنفاق على غري األغذية )للبنود اليت تتراوح بني الصابون وأثاث األسر املعيشية(.
وي�ب�ني اجلدول ثالث وعش���رون - 6 النس���بة املئوية لألس���ر املعيشية اليت أمكن وضع   - 34
جتميع الستهالكها. فبالنسبة ملعظم االستقصاءات كان من الضروري إسقاط عدد قليل جدًا من األسر 
املعيش���ية من التحليل بسبب نقص البيانات. وكان االستثناء الوحيد هو غانا. وليس من الواضح ماهية 
املش���كلة األساس���ية يف حالة غانا، 1998: فالعينة كانت أكرب قلياًل من غريها ولكنها ليس���ت إجيابية 
بقدر احلالة يف غواتيماال. وكون بعض بيانات االس���تهالك الغذائي قد مجعت من مفكرة )على عكس 
اس���تخدام منهجية LSMS القياسية( ميكن أن يكون عاماًل: ولألسف فالوثائق املتوافرة عن االستقصاء 

مل تعاجل هذه القضية.76

مراجعات االتساق الداخلي  - 3
من األمور احلامسة األخرى ضمان االتساق الداخلي للبيانات. فكون أدوات االستقصاء   - 35
معّقدة جيعل من الصعب على القائمني باملقابالت مراقبة هذا األمر يف عملية املقابلة، ويش���رح الس���بب 
يف أن الكثري من ضوابط اجلودة يتعلق بقضايا االتس���اق. وترد يف اجلدول ثالث وعش���رون - 7 ثالثة 
أمثلة ملراجعات االتساق الداخلي. فاملراجعة األوىل حتدد مدى إمكانية ربط االستبيان املجتمعي ببيانات 
األسر املعيشية. وتبني املراجعة الثانية النسبة املئوية لألطفال قبل سن املدرسة أو يف سن املدرسة، حسب 
املحدد يف القائمة، ممن لديهم معلومات كاملة عن حتصيلهم يف املدرسة و قبل املدرسة. واملراجعة الثالثة 
حتدد ما إذا كان أولئك املحددون بوصفهم عاملني حلس���اب أنفس���هم يف منوذج القوى العاملة قّدموا 

تفاصيل أنشطتهم يف منوذج أعمال األسر املعيشية غري الزراعية. 

غان���ا  يف  اإلحصائي���ة  اإلدارة  انظ���ر   76

.)2000(
غان���ا  يف  اإلحصائي���ة  اإلدارة  انظ���ر   76

.)2000(

املص���در:   املعلوم���ات عن اس���تقصاءات 
الق���وى العامل���ة (LFS) مأخ���وذة من فرييس 
 LSMS 1998(؛ وبالنس���بة لالستقصاءات(

فهي من حسابات املؤلفني.
مالحظة: بالنس���بة إىل نيكاراغ���وا، ففي 
اس���تقصاء LSMS لع���ام 1998،مل تش���مل 
النس���بة املئوية للبيانات الناقص���ة أصفارًا، ألن 
القائ���م باملقاب���الت كانت تعليمات���ه أن يرمز 
القائم���ون باملقابالت باإلجابة الصفرية هنا إذا 
كان الش���خص يتلقى األجر ال نقدًا بل عينًا. 
ف���كان يف ه���ذه الفئة مزارعو الكف���اف الذين 
حتس���ب دخوهلم بغري ه���ذا املكان يف النموذج 

األّويل يف اإلنتاج الزراعي.
النقطتان )..( تشريان إىل أن البيانات غري 

متاحة.
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اجلدول ثالث وعشرون - 6
 األسر املعيشية اليت توافرت عنها تفصيالت استهالك كاملة:

أمثلة من استقصاءات LSMS حديثة

حجم العينة النهائيالسنةالبلد

األسر املعيشية اليت مجعت عنها 
 تفاصيل االستهالك كاملة

)بالنسبة املئوية(
40299.9 20015البوسنة واهلرسك

87999.8 19991جامايكا
000100 19992طاجيكستان

99887.7 19985 - 1999غانا
46897.4 20007غواتيماال
999100 19975 - 1998في�يت نام

97999.4 19982قريغيزستان
880100 20002كوسوفو
20996.0 19984 - 1999نيكاراغوا

اجلدول ثالث وعشرون - 7
 االتساق الداخ��لي يف البيانات: جناح الربط بني النماذج األّولية

)النسب املئوية( أ

البلد

الص���لة الصحيح���ة ب�ني:

استقصاء األسر املعيشية 
منوذج القوائم والتعليم بواستقصاء اجملتمع أ

النموذج األّوىل للعمالة 
وأعمال األسر املعيشية 

غري الزراعية ج
التعليم االبتدائيقبل سن املدرسة

99.599.890.4..البوسنة واهلرسك
..96.4....جامايكا

..99.9..100طاجيكستان
96.570.2..99.9غانا

10010010093.0غواتيماال
99.698.1..100في�يت نام

10086.598.493.1قريغيزستان
10058.6..100كوسوفو
97.997.562.0..نيكاراغوا

وكم���ا يتبني م���ن اجلدول فإن املراجعتني األّولي�ني تبينان جودة البيانات على أهنا عالية   - 36
متامًا. و مع هذا فاملراجعة الثالثة تبني وجود مشاكل. وهذا ي�ب�ني نقصًا يف الضوابط املالئمة يف امليدان 
ب���ني الزيارتني إىل األس���ر املعيش���ية. ففي حالة في�يت نام فقط أدرج س���ؤال صري���ح للقائم باملقابلة يف 
الزيارة الثانية لضمان أن يس���تكمل هذا النم���وذج األّويل. وواضح أنه يلزم وجود مراجعة مماثلة جلميع 

االستقصاءات. 

النس���بة  إىل  اجل���دول  مالحظة: يش���ري 
ت���درج  ومل  الصحيح���ة.  للرواب���ط  املئوي���ة 
البوسنة واهلرس���ك وجامايكا وطاجيكستان 
اس���تبيانات جمتمعي���ة. ومل ت���درج جاماي���كا 
وكوسوفو وطاجيكستان وفي�يت نام منوذجًا 
خاصا ملا قبل املدرس���ة. ومل جتم���ع جامايكا 
وطاجيكس���تان معلومات عن أعمال األس���ر 

املعيشية غري الزراعية.
النقطتان )..( تشريان إىل أن البيانات غري 

متاحة.
مقارنة األسر املعيشية باملجتمعات اليت  أ 

تقع فيها.
مقارن���ة متغ���ري العمر م���ن القائمة مع  ب 

وجود أفراد يف منوذج التعليم.
مقارنة الذين أش���اروا إىل أهنم يعملون  ج 
حلس���اب أنفس���هم يف جدول العمل، بوجود 
معلومات يف منوذج أعمال األس���ر املعيشية يف 

غري الزراعة.
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تأثريات تصميم العينة  - 4
هناك معيار أخري للحكم على االس���تقصاءات LSMS يتعلق حبجم العينة وتصميمها.   - 37
فعند اس���تخدام بيانات من أي اس���تقصاء لألسر املعيشية على أس���اس تصميم مرّكب مبراحل متعددة، 
وتقس���يم إىل طبقات وتقس���يم إىل جمموعات، حيس���ب التباين احلقيقي للتقديرات مبراعاة هذه املالمح 
لتصميم العينة وكذلك الترجيح. وتأثري التصميم هو نسبة التباين احلقيقي يف أي تقدير مع مراعاة العينة 
املتعددة املراحل، إىل تباين التقديرات اليت كان ميكن احلصول عليها لو استخدمت عينة عشوائية بسيطة 
باحلج���م نفس���ه.77 وهكذا فإن تأث���ري التصميم بالقيمة 1 ي�ب�ني أنه مل حتدث خس���ارة يف دقة إجراءات 
العينة بسبب استخدام تصميم متعدد املراحل، بينما ي�ب�ني تأثري التصميم الذي يزيد عن 1 أن استخدام 

التصميم املتعدد املراحل خفض كفاءة العينة ودقة التقدير.
ويف إطار األنشطة LSMS، ُأجري استعراض لتأثريات التصميم على املتغريات الرئيسية   - 38
واملؤش���رات على بعض االس���تقصاءات LSMS الس���ابقة. وهذا االس���تعراض الذي أجراه تيمسيجني 
ومورغانس���تني )2000(، أب���رز عدة نقاط أساس���ية يتعني أخذه���ا يف االعتبار عند اس���تخدام بيانات 
االستقصاء LSMS )والبيانات من استقصاءات األسر املعيشية األخرى اليت تستخدم تصميمات العينة 
املتع���ددة املراح���ل بطبيعة احلال( وتصميم العينات املالئمة.78 والنقطة األساس���ية هي أن الطابع املتعدد 
املواضيع لالس���تقصاءات LSMS يعق���د عملية تصميم عينة ذات كفاءة. وتتف���اوت تأثريات التصميم 
تفاوتًا كبريًا بني املتغريات على مس���توى الفرد وعلى مستوى األسرة املعيشية، كما يتضح من اجلدول 
ثالث وعشرون - 8 وهي املتغريات املأخوذة من أعمال تيمسيجني ومورغانستني )2000(. و بإجياز 
فإن تقليل تأثريات التصميم ألحد املتغريات إىل أدىن حد ميكن أن يؤدي إىل زيادة فيه بالنسبة للمتغريات 
األخرى. وثانيًا، فالتبادل بني أخطاء املعاينة واألخطاء غري أخطاء املعاينة تبادل واضح. وميكن أن تكون 
تأثريات التصميم مرتفعة يف االستقصاءات LSMS. وي�ب�ني اجلدول أن من املهم جدًا، بقدر استخدام 
االستقصاءات LSMS يف إنتاج متوسطات و نسب و تقديرات نقطية، أن تؤخذ تصميمات العينة يف 

االعتبار و أن يوىل اهتمام دقيق لسالمة استخدام البيانات.
اجلدول ثالث وعشرون - 8

LSMS أمثلة لتأثريات التصميم يف االستقصاءات
معّدل البطالةاحلصول على رعاية صحيةاالستهالك للفردالبلد

احلضريالريفياجلميعاحلضريالريفياجلميعاحلضريالريفياجلميع
1.61.12.65.04.05.24.64.72.5باكستان، 1991

1.93.11.82.93.05.01.71.52.0غانا، 1987
3.22.92.92.22.53.61.31.11.4غانا، 1988

6.73.65.56.35.72.27.04.45.7كوت ديفوار، 1988

وكما هو األمر بالنس���بة لالس���تقصاءات األخرى فإن من امله���م مالحظة أن تأثريات   - 39
التصميم تتباين ليس فقط بني املتغريات وإمنا جغرافيًا أيضًا داخل البلد بالنسبة للمتغري الواحد وبالنسبة 
للمتغ���ري املح���دد مبضي الوقت. وأخريًا، فإن تأثريات التصميم ميكن أن تكون خمتلفة كثريًا بني البلدان. 
وإجراء اس���تعراض دقيق لالرتباطات داخل الطبقة وتأثريات التصميم يف االستقصاءات السابقة، عندما 
تكون موجودة، يس���اعد يف تنقيح التصميم لالس���تقصاءات LSMS املقبلة. ويتعني احلرص يف عرض 
وتفس���ري نتائج الدراس���ة LSMS واالستقصاءات األخرى اليت تس���تخدم العينات املتعددة املراحل ألن 

تصميم العينة املستخدم ميكن أن يتعقد.

انظ���ر املرف���ق الثالث هب���ذا الفصل، أو   77

الفص���ول األخرى ف���ي هذا املنش���ور 
لالط���الع على معلوم���ات إضافية عن 

مسائل تصميم العينة.

انظ���ر املرف���ق الثالث هب���ذا الفصل، أو   77

الفص���ول األخرى ف���ي هذا املنش���ور 
لالط���الع على معلوم���ات إضافية عن 

مسائل تصميم العينة.

ترد عدة جداول من تقرير تيمسيجني   78

ومورغانس���تني يف املرف���ق الثالث هبذا 
الفصل.

ترد عدة جداول من تقرير تيمسيجني   78

ومورغانس���تني يف املرف���ق الثالث هبذا 
الفصل.

ومورغانس���تني  تيمس���يجني  املص���در:  
.)2000(
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LSMS استخدامات بيانات االستقصاءات واو - 
ظلت بيانات االستقصاءات LSMS تستخدم طوال السنني لطائفة متنوعة من أغراض   - 40
السياس���ات والبحوث. ويظهر بعض من هذه االس���تخدامات يف مواضع أخرى.79 ومثة مس���رد شامل 
وإن كان جزئيًا للورقات والتقارير على أس���اس بيانات االستقصاءات LSMS ميكن للقارئ املهتم أن 
يطلع عليه على موقع الدراسة LSMS على شبكة اإلنترنت. وي�ب�ني هذا املسرد نطاق استخدام بيانات 
الدراس���ة LSMS لألغ���راض التحليلية، ولكن اس���تخدامات البيانات ال تقتص���ر بالتأكيد على ما يرد 
هنالك. ويعين وجود البحوث املستمرة وتنقيحات االستبيانات وتعديالهتا أن نطاق هذه االستخدامات 
يتغري باس���تمرار. ولبيان الطرق املتنوعة الس���تخدام البيانات LSMS وجتميعها مع البيانات األخرى قد 
يك���ون من املفيد التركيز على اس���تخدام معني واحد - هو اس���تهداف الربام���ج احلكومية املوجهة إىل 

الفقراء، من قبيل حماولة البحث الشامل يف استخدامات تلك البيانات.
فأواًل، هناك مثال سابق من جامايكا ي�ب�ني كيف ميكن لتحليل بسيط أن يزود احلكومة   - 41
مبعلومات واضحة عن تأثريات اس���تهداف الفقراء باس���تخدام برامج بديل���ة. ويف جامايكا كما أوضح 
غروش )1991(، هناك ثالثة برامج رئيسية للتغذية: الدعم الغذائي املعمم، والطوابع الغذائية، وبرامج 
التغذي���ة املدرس���ية. ومّكن االس���تقصاء LSMS يف جامايكا من تكمية قيمة املزايا اليت تتلقاها األس���ر 
املعيشية الفقرية من الربامج الثالثة. وأوضح أن الدعم الغذائي، على خالف الربناجمني اآلخرين تراجعي 
بدرج���ة عالي���ة. وكان هذا التحليل أحد العناصر يف قرار رفع الدعم وزيادة املوارد املخصصة للربناجمني 

اآلخرين.
وهناك أداة ثانية ميكن إجيادها باستخدام بيانات االستقصاء LSMS هي االستهداف   - 42
 LSMS اجلغرايف ملناطق الفقراء. فباالستفادة من بيانات تعداد السكان ميكن استخدام بيانات االستقصاء
لرس���م خرائط للفقر من أجل توزيع املوارد وختصيص الربامج للمناطق الفقرية.80 وتعتمد الطريقة على 
 LSMS وبيانات تعداد للسكان تفصل بينهما سنوات قليلة.81 واالستقصاء LSMS وجود اس���تقصاء
يوفر مقياس���ًا متينًا للرعاية )اس���تهالك األسر املعيشية اإلمجايل( ولكن بسبب حجم العينة الصغري تصبح 
الق���درة عل���ى تفصيل بيانات الفقر الناجتة قاصرة على املناط���ق احلضرية والريفية وعدد قليل من املناطق 
اإلقليمية الكبرية يف البلد. وواضح أن هذا ال يليب كل احتياجات احلكومة اليت تسعى إىل تركيز املوارد 
على املناطق الفقرية وال هو يساعد يف النظم الالمركزية يف ختصيص املوارد للحكومات املحلية. وفضاًل 
عن هذا ففي األقاليم الكبرية يكون هناك يف الغالب قدر كبري من التغاير من حيث مستويات الفقر يف 

املجتمع و هو التغري الذي ال يكتشف يف أي استقصاء صغري لعينة األسر املعيشية.
وتتطل���ب الق���درة على توفري معلومات عن الفقر على مس���تويات أصغر من التجميع،   - 43
جمموع���ة بيان���ات حبجم عين���ة أعلى يف ترتي�ب املقادي���ر منها يف الدراس���ة LSMS. وأكرب من جمموعة 
بيانات يف أي بلد تكون بطبيعة احلال تعدادًا للس���كان. ومع هذا فألنه يغطى الس���كان بأكملهم فهو 
جيمع معلومات حمدودة للغاية من كل أس���رة معيش���ية وال جيرى عادة إال كل عش���ر س���نوات. وهكذا 
ال ميكن إجياد مقياس مالئم للفقر من تعداد الس���كان. وهناك ش���ريان مبتكر للعمل جيرى اختباره يتيح 
ربط بيانات االس���تقصاء وبيانات التعداد. وتستفيد هذه التقنية من مقياس الرعاية الذي توفره الدراسة 
LSMS والتغطي���ة ال���يت يوفرها تعداد الس���كان. وتش���مل الطريقة تقدير الفقر يف بيانات االس���تقصاء 
LSMS باس���تخدام متجهات متغريات موجودة يف تعداد الس���كان ويف االس���تقصاء. وحينئذ تستخدم 
املعلمات املقدرة من هذا مع بيانات التعداد للتنبؤ باحتمال الفقر لكل أس���رة معيش���ية وإجياد نسب عد 
رأس���ي للمناطق الصغرية باستخدام بيانات تعداد السكان. وتوفر خرائط الفقر الناجتة عن ذلك أداة يف 

انظر غ���روش )1997(، على س���بيل   79

املثال.
انظر غ���روش )1997(، على س���بيل   79

املثال.

لالط���الع على مزي���د م���ن التفاصيل   80

ع���ن منهجية رس���م خرائ���ط للفق�����ر 
م���ن  الرعاي���ة  مقي���اس  باس���تخدام 
ببيان���ات  وربطه���ا  االس���تقصاءات 
التعداد العام للس���كان، انظر: هينشل 
وآخ���رون )2000(؛ وإل���ربز والنغو، 
وإل���ربز  2003(؛  والنغ���و )2002؛ 
وآخ�������رون )2001(؛ ودميومبين���س 
وآخ���رون )2001(. ويتواصل العمل 
بش���أن اس���تخدام ه���ذه التقني���ة لربط 
االس���تقصاءين مع���ًا؛ وم���ع ذلك فمن 
املس���تحيل تقدي������ر تصحيح األخطاء 

املعيارية من هذا الربط.

لالط���الع على مزي���د م���ن التفاصيل   80

ع���ن منهجية رس���م خرائ���ط للفق�����ر 
م���ن  الرعاي���ة  مقي���اس  باس���تخدام 
ببيان���ات  وربطه���ا  االس���تقصاءات 
التعداد العام للس���كان، انظر: هينشل 
وآخ���رون )2000(؛ وإل���ربز والنغو، 
وإل���ربز  2003(؛  والنغ���و )2002؛ 
وآخ�������رون )2001(؛ ودميومبين���س 
وآخ���رون )2001(. ويتواصل العمل 
بش���أن اس���تخدام ه���ذه التقني���ة لربط 
االس���تقصاءين مع���ًا؛ وم���ع ذلك فمن 
املس���تحيل تقدي������ر تصحيح األخطاء 

املعيارية من هذا الربط.

ميكن اس���تخدام اس���تقصاءات أخرى   81

لألس���ر املعيش���ية طامل���ا كان���ت توفر 
مقياس���ًا قويًا للرعاي���ة باملقياس املايل، 
من قبيل االستهالك اإلمجايل أو الدخل 

اإلمجايل.

ميكن اس���تخدام اس���تقصاءات أخرى   81

لألس���ر املعيش���ية طامل���ا كان���ت توفر 
مقياس���ًا قويًا للرعاي���ة باملقياس املايل، 
من قبيل االستهالك اإلمجايل أو الدخل 

اإلمجايل.
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٥٠٤

يـــد احلكومـــة لتخصيص املوارد. ومن أمثلة خرائط الفقر هذه ما ميكن أن جنده يف إكوادور وغواتيماال 
ومدغشقر ونيكاراغوا وبنما وجنوب أفريقيا.

وهناك مثال ثالث الستخدام بيانات االستقصاء LSMS يف حتسني استهداف الربامج   - ٤٤
 ،FISE االجتماعية، وهو مســـتقى من تقومي صندوق االســـتثمار االجتماعي يف حاالت الطوارئ (أو
حســـب املختصر اإلسباين) يف نيكاراغوا. ويتناول التقومي قضايا االستهداف وكذلك تأثري استثمارات 
الصنـــدوق FISE يف املجتمعـــات يف جماالت املياه واملراحيض والتعليم والصحة واملجارى.٨٢ ويف هذه 
احلالة مت التخطيط الســـتقصاء LSMS على املســـتوى الوطين. وأدرجت عينة مفرطة تتألف من أســـر 
معيشـــية من مناطق مشروع الصندوق FISE ومن جمتمعات مماثلة بال برامج للصندوق FISE. وكان 
املصدر اآلخر للبيانات هو ســـجالت املشروع والسجالت اإلدارية اليت استخدمت يف تقومي التكاليف 

اإلدارية للمشروع.
وأتاحت العينة املفرطة من األســـر املعيشـــية يف جمتمعات الصندوق FISE وجمتمعات   - ٤٥
مماثلـــة يف غـــري مناطق الصندوق، إنشـــاء أفرقة للمراقبـــة وللمعاجلة لقياس تأثري اســـتثمارات الصندوق 
وفّعالية اســـتهدافها. وباإلضافة إىل ذلك اســـتخدمت العينة الوطنية من االســـتقصاء LSMS يف إنشاء 
فريـــق ثان للمراقبة (باســـتخدام تقنيـــات مواءمة النـزوع) اليت زادت قوة نطـــاق التقومي. وُأجري تقومي 
فّعالية االستهداف على املستوى املجتمعي (فهل كانت استثمارات الصندوق FISE تقّدمية من حيث 
املجتمعات اليت تنفذ فيها املشاريع؟) وعلى مستوى الفرد (داخل املجتمعات اليت ا مشاريع للصندوق 
FISE، هـــل كانـــت الشـــرائح الفقرية بني الســـكان أكثر أو أقل احتماًال لالســـتفادة من اســـتثمارات 

الصندوق FISE؟).
ومتكـــن التقيـيم من بيان الكفاءة الكلية لالســـتهداف، بنتائج هامـــة إحصائيًا، وأتاح   - ٤٦
تقيـيم أنواع املشاريع الرئيسية على أساس معايـري االستهداف. وأظهرت الدراسة أن مشاريع املجاري 
كانت تتراجع بدرجة عالية بينما مشـــاريع املراحيض والتعليم االبتدائي كانت تقّدمية بصورة منهجية، 
لتصل إىل نسبة ١٧ يف املائة من السكان املصنفني شديدي الفقر. والنتيجة الفورية للتقيـيم كانت تعليق 
مشاريع املجاري، وقرارًا بالتركيز على حتسني الوصول إىل املجتمعات شديدة الفقر واالستثمار فيها. 
ومتثل تكلفة هذا التقيـيم املعّقد للغاية ملشـــروع الصندوق FISE نســـبة ١ يف املائة من االستثمارات اليت 

قّدمها املشروع حىت تاريخ انتهاء التقومي.

استنتاجات زاي - 
لقد أثبتت نتائج االستقصاءات LSMS قيمة النهج. فقد استخدمت البيانات يف تفهم   - ٤٧
احلكومات تأثري السياسات الراهنة وإعادة تصميمها لسياساا ولتحسني استهداف مواردها للجماعات 
واملناطق. وآتى التشديد على اجلودة أكله من حيث اخنفاض مستويات األخطاء وزيادة فوائد البيانات. 
ومع ذلك فهناك بعض املحاذير يف هذا النهج. فالتكاليف مرتفعة نســـبيًا وحجم العينة الصغري حيد من 
مستوى التفاصيل اليت ميكن احلصول عليها، كما أن التخطيط األمامي والتصميم يضيعان الوقت؛ ومع 
ذلك ميكن احلصول على البيانات بســـرعة مبجرد بدء العمل وتزداد الصالت برامسي السياســـات فيزيد 

استخدام البيانات.
وواضح أن هناك مزايا من إدراج االستقصاءات LSMS يف نظام البلد الستقصاءات   - ٤٨
األســـر املعيشية. أما تواتر احلاجة إىل هذا االســـتقصاء فيتوقف على عدة عوامل. أوهلا أن االحتياجات 
التحليلية للبلد ينبغي أن تقود إىل قرار تنفيذ استقصاء أو استقصاءات متعددة مبضي الوقت. وبينما ميكن 

انظر البنك الدويل (٢٠٠٠) لالطالع   ٨٢
على تفاصيل أهداف التقومي، والطرائق 

املستخدمة والنتائج.

انظر البنك الدويل (٢٠٠٠) لالطالع   ٨٢
على تفاصيل أهداف التقومي، والطرائق 

املستخدمة والنتائج.
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تقي�يم الكثري من الربامج احلكومية ببيانات ش���املة لعدة قطاعات )االس���تهداف، واحلدوث، بل والتأثري 
باستخدام تقنيات تسجيل توافق الن�زوع(، فإنه يلزم وجود جمموعات بيانات متكررة شاملة للقطاعات 

ولألفرقة لألنواع األخرى من حتليل التغريات مبضي الوقت وتأثري السياسات واألحداث.
وهناك اعتبار ثان، من حيث تواتر تنفيذ االستقصاءات LSMS هو ما يتعلق بالقدرة   - 49
التحليلية يف البلد. إذ يتعني حتليل البيانات باعتبارها مدخاًل إىل رامسي السياسات، ولكي ميكن حتسني 
كل جولة من جوالت االس���تقصاء يف املستقبل على أساس نتائج اجلوالت السابقة. فإذا مل ميكن حتليل 
البيانات سريعًا، قد تضيع االستثمارات يف اجلوالت املتعددة من االستقصاء. ويف تلك احلالة قد يكون 

من املعقول ترك فجوة زمنية كبرية )ثالث سنوات مثاًل( بني االستقصاءات.
وأخريًا، فقضايا امليزانية والقضايا السوقية كثريًا ما تكون هلا من األمهية ما للقضايا الذاتية   - 50
يف تقرير تواتر أو زمن إجراء استقصاءات بعينها. ومن مث فتواتر إجراء أي استقصاء يعكس عملية ملوازنة 
أمهية نتائجها مع نتائج االستقصاءات األخرى. كذلك فمن املهم أال ننسى أنه ال يوجد مصدر بيانات 
 (MIS) واحد يكفي لكل االحتياجات. فالس���جالت اإلدارية وبيانات نظام معلومات إدارة املش���اريع
وكذلك نظام استقصاءات األسر املعيشية، مطلوبة كلها للحكومات من أجل سياسات االقتصاد الكلي 
واالقتصاد الصغري. وميكن أن تؤدي االستقصاءات LSMS، املقترنة بنظام شامل لالستقصاءات يف البلد، 

إىل حتسن كبري يف تفهم كيفية تأثري سياسات احلكومة وإنفاقها على معيشة السكان.
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املرفــق األول
قائمة استقصاءات دراسة قياس مستويات املعيشة

عدد األسر املعيشيةالسنةالبلد
٥٠٠ ١٩٩٢٦االحتاد الروسي أ 

٠١٦ ١٩٩٥٢أذربيجان
٩٢٠ ١٩٩٦٤أرمينيا

٥٠٠ ١٩٩٤٤إكوادور
٥٠٠ ١٩٩٥٥إكوادور
٨٠١ ١٩٩٨٥إكوادور
٨٢٤ ١٩٩٨٥ - ١٩٩٩إكوادور
٥٠٠ ١٩٩٦١ألبانيا
٦٠٠ ٢٠٠٢٣ألبانيا
٩٢٩ ١٩٩٢٩أوغندا

٣٩٦ ١٩٩٦١بابوا غينيا اجلديدة 
٣٥٣ ١٩٩٧٤ - ١٩٨٨باراغواي
١٠١ ١٩٩٩٥باراغواي
١٣١ ٢٠٠٠٨ - ٢٠٠١باراغواي
٨٠٠ ١٩٩١٤باكستان
٩٤٠ ١٩٩٦٤ - ١٩٩٧الربازيل
٥٠٠ ١٩٩٥٢بلغاريا
٣١٧ ١٩٩٧٢بلغاريا
٦٣٣ ٢٠٠١٢بلغاريا
٩٤٥ ١٩٩٧٤بنما

٤٠٢ ٢٠٠١٥البوسنة و اهلرسك
..١٩٩٩بوليفيا
٠٣٢ ٢٠٠٠٥بوليفيا
..٢٠٠١بوليفيا
١٢٠ ١٩٨٥٥بريو

٥٠٠ ١٩٩٠١بريو (ليما فقط)
٢٠٠ ١٩٩١٢بريو
٥٠٠ ١٩٩٤٣بريو
١٩٩٧٢٢٥٠ - ١٩٩٨بيهار
٨٠٠ ١٩٩٥٣ - ١٩٩٦تونس

٠٠٠ ٢ - ٣٠٠ ١٩٨٨٧ - ٢٠٠٠ (سنوي)جامايكا
١٩٩١٨٤٠ - ١٩٩٤مجهورية تنـزانيا املتحدة: كاجريا
٢٠٠ ١٩٩٣٥مجهورية تنـزانيا املتحدة: الوطين

٠٠٠ ١٩٩٣٩جنوب أفريقيا 
١٩٩٥٧٨٠ و ١٩٩٧الصني: هايـيب وليـياوننغ 

مالحظة: النقطتان (..) تشـــريان إىل أن 
البيانات غري متاحة.

الطوليـــة  املراقبـــة  اســـتقصاء  ُأجـــري  أ 
الروســـية، ١٩٩٢ باستخدام متويل من البنك 
الدويل. ومل تتضمن االســـتقصاءات الالحقة 
مشـــاركة من البنك الدويل. ولالطالع على 
 Carolina معلومـــات أخـــرى، انظر موقـــع
 Population Center على شبكة اإلنترنت: 
http://www.cpc.unc.edu/projects/

.rlms/rlms_home.html
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عدد األسر املعيشيةالسنةالبلد
000 19992طاجيكستان

400 19921غامبيا
200 19873 - 1988غانا
200 19883 - 1989غانا
565 19914 - 1992غانا
998 19985 - 1999غانا

276 20007غواتيماال
340 19925 - 1993غيانا
705 19944غينيا

800 19924 - 1993في�يت نام
999 19975 - 1998في�يت نام

000 19932قريغيزستان
..1996 )الربيع(قريغيزستان
951 19961 )اخلريف(قريغيزستان
962 19972قريغيزستان
979 19982قريغيزستان
996 19961كازاخستان

010 19976كمبوديا
588 19851كوت ديفوار
600 19861كوت ديفوار
600 19871كوت ديفوار
600 19881كوت ديفوار

880 20002كوسوفو
504 19934مدغشقر
323 19913املغرب
..1998املغرب
000 19906مالوي

600 19871موريتانيا
600 19891موريتانيا
540 19953موريتانيا

373 19963ني�بال
872 19891النيجر
070 19922النيجر
383 19954النيجر

200 19934نيكاراغوا
209 19984 - 1999نيكاراغوا
290 20014نيكاراغوا

اهلند: أوتار برادش 
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املرف��ق الثاين
LSMS ميزنة استقصاء

ال يوجد اس���تقصاءان LSMS، كما ذكرنا يف نص الفصل الثالث والعش���رين يتش���اهبان متامًا، كما ال يتش���ابه أي 
مكتب���ني وطني�ني لإلحصاءات، وال تتش���ابه التكاليف املرتبطة باملرتبات والنق���ل واملعدات وما إىل ذلك يف خمتلف 
البلدان. ومن مث يس���تحيل توفري معلومات عن مقدار تكلفة أي اس���تقصاء LSMS يف مكان معني ويف وقت معني. 
والفق���ر هو املث���ال حلصة أنواع التكاليف املختلفة يف التكاليف الكلية لالس���تقصاء. وفيما يلي مترين صغري مصمم 
ملس���اعدة املرء يف البدء بعملية امليزنة. فهو يقّدم ببس���اطة إرشادًا س���ريعًا لتقدير معظم تكاليف املرتبات األساسية 
للعمل امليداين. ويس���تطيع املرء باستخدام هذا اإلرش���اد وبالتكاليف احلقيقية يف البلد املعين أن حيصل على تقري�ب 

.LSMS أّويل متامًا ملا ميكن أن يكلفه أي استقصاء
ويف ضوء تعقد أدوات االس���تقصاء يف املتوس���ط واستخدام املبّلغني املباشرين ميكن للقائم باملقابلة أن يكمل نصفي 
مقابلتني يف اليوم )يرجع إىل الش���كل ثالث وعش���رون - 2 يف النص عن كيفية تنفيذ االستقصاء(. وبعبارة أخرى 
ميكن للمرء إكمال جولة من االس���تقصاء يف األس���رتني املعيش���يتني. فلو افترضنا ستة أيام عمل يف األسبوع )سواء 
أخذ “يوم العطلة” كل أس���بوع أو وزع بطريقة أخرى على الش���هر(، فإن القائم باملقابالت يستطيع إكمال 24 

أسرة معيشية يف الشهر.
ولنفرض أن عينة من 000 4 أسرة معيشية هي املطلوبة. فلو استطاع كل قائم باملقابلة أن يكمل 24 أسرة معيشية 
يف الش���هر، فإنه يلزم 167 ش���هرًا من القائمني باملقابالت لتنفيذ مقابالت 000 4 أسرة معيشية. فإذا امتد العمل 
امليداين على فترة 12 ش���هرًا، فحينئذ يلزم وجود 14 قائمًا باملقابالت. ويلزم لكل زوج من القائمني باملقابالت 
مش���رف وشخص لقيد املقابالت وسائق وس���يارة. وعلى هذا يكون جمموع موظفي العمل امليداين )دون حساب 

اإلشراف اإلقليمي الذي يقوم به موظفون من مكتب اإلحصاءات الوطين( على النحو التايل: 

14 قائمًا باملقابالت
7 مشرفون

7 مشغلو قيد بيانات
7 سائقون

ول���و اس���تخدم املخططون املعلم���ات املبينة أدناه، فحينئذ تكون تكاليف مرتبات اجل���زء اخلاص بالعمل امليداين من 
االستقصاء كما يلي:

التكلفةعدد الشهورالتكلفة للفرد يف الشهرالبند
000 145001391 قائمًا باملقابالت

338 757513.554 مشرفون
450 75251451 مشغلو قيد بيانات

300 73001327 سائقون
088 224التقدير التقري�يب لتكاليف املرتبات للميدان

وبناًء على الشكل ثالث وعشرون - 3 فإن تكاليف موظفي العمل امليداين اليت  متثل ثالثة أرباع التكاليف الكلية 
للمرتبات لالس���تقصاء، متثل بدورها 28 يف املائة من تكاليف االس���تقصاء. وعلى أساس احلساب البسيط، يف هذه 

احلالة فإن التقدير التقري�يب لتكلفة االستقصاء تكون 086 067 1.
وواض���ح أن ه���ذا الرقم ليس إال جمرد تقري����ب أّويل متامًا. ويلزم توافر تفاصيل م���ن التكاليف األخرى كتكاليف 
املس���اعدة التقني���ة وم���ا إليها. ومع ذلك فإن هذا التمرين البس���يط للبداية ميكن أن يفيد يف ب���دء عملية موازنة أي 
اس���تقصاء فعلي. ويش���ار على القارئ بالرجوع إىل الفصل 8 من كتاب غروش ومينوز )1996( لالطالع على 

.LSMS عرض مفّصل لكيفية تصميم ميزانية واقعية الستقصاء

مالحظة: بينم���ا يس���تغرق العمل امليداين 
ما ال يزيد عن 12ش���هرًا، فإنه يضاف شهر 
آخ���ر لتغطي���ة تكالي���ف التدري����ب ) حيث 
يتقاض���ى املوظفون امليدانيون عادة ش���يئًا ما( 
و/أو أي تأخ���ريات يف أعم���ال االس���تقصاء. 
ويس���تبقى مش���غلو قيد البيان���ات يف الغالب 
شهرًا آخر إلهناء وتنظيف جمموعات البيانات 

إذا لزم األمر.
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املرفق الثالث
83LSMS تأثري تصميم العينة على دقة وكفاءة االستقصاءات

مقّدمة ألف - 
تق���ّدم فصول أخرى من هذا املنش���ور معلومات مفّصلة عن قضاي���ا معينة وخاصة تأثري تصميمات العينة املرّكبة أو 
املتعددة املراحل على تباين التقديرات املتحصل عليها0 وهذا الذي يسمى تأثري التصميم شائع يف كل االستقصاءات 
اليت  ال تس���تخدم العينة العش���وائية البسيطة، مثل االس���تقصاءات LSMS. وتأثري التصميم هو أحد أجزاء األخطاء 
الش���املة يف املعاين���ة: الفرق ب���ني أي تقدير يتحصل عليه من تصميم ملجموعات متع���دد املراحل وتصميم يتحصل 
عليه باستخدام تصميم عينة عشوائية بسيطة. ويف هذا املرفق نلخص القضايا األساسية ونبني التأثري الفعلي لتصميم 

.LSMS العينة على عدة استقصاءات

حساب أخطاء املعاينة وتأثريات التصميم وما يتصل بذلك من مكّونات ب�اء - 
يف أي عينة عش���وائية بس���يطة، يكون جلميع الوحدات الداخلة يف العينة احتمال اختيار متماثل ومستقل. واملعاينة 
العش���وائية البس���يطة ال تس���تخدم أبدًا تقري�بًا يف استقصاءات األس���ر املعيشية بسبب الش���واغل السوقية وشواغل 
التكلفة. وبداًل من هذا فكما يف االس���تقصاءات LSMS، تس���تخدم تصميمات عينة أكثر تعقيدًا ومتعددة املراحل 
تتضمن التقسيم إىل طبقات والتقسيم إىل جمموعات. وهذا يؤثر على حساب تباين التقديرات وكفاءة العينة ذاهتا. 
وحلساب أخطاء املعاينة بالنسبة لتصميمات العينة اليت  تنفذ على أكثر من مرحلة، وتلزم معرفة املتغريات اليت حتدد 
الطبقات ووحدات املعاينة األّولية وإجراءات الترجيح املس���تخدمة يف التصميم )إن وجدت(. ومبجرد حتديد هذه 

املتغريات ميكن استخدام برامج إحصائية حلساب القياسات الالزمة.84 
وتش���مل قياس���ات أخطاء املعاينة الواردة هنا بالنس���بة ملتغريات خمتارة على مستوى األسرة املعيشية وعلى مستوى 
الفرد يف االستقصاءات LSMS، اخلطأ املعياري (SE) الذي حيسب مبراعاة تعقد تصميمات العينة، ومعامل التباين 
((%) CV) وحجم العينة (n) وتأثري التصميم، ومعامل االرتباط داخل الطبقة (ρ)، واحلدين األعلى واألدىن لفترات 
الثقة (CI)، وحجم العينة الفعلي (EFFn). وهذه املصطلحات معرفة مجيعها يف الفصول الثاين والس���ادس والسابع 

ويف فصول أخرى.

األخطاء املعيارية، وتأثريات التصميم، واالرتباط داخل الطبقات  جيم - 
LSMS املحسوب من االستقصاءات

م���ن اجلوان���ب اهلامة حلس���اب األخطاء املعيارية ملتغريات االس���تقصاء جانب يش���مل مقارنة الكف���اءات )الدقة( يف 
تصميمات العينة بعضها ببعض؛ وبالدقة اليت كانت تنتج من عينة عشوائية بسيطة افتراضية باحلجم نفسه. وباإلضافة 
إىل بيان موثوقية بيانات االس���تقصاء املوجودة، فإن هذه املمارس���ة ميكن أن تكون مهمة بالقدر نفس���ه يف مساعدة 
املحلل���ني عل���ى تقي�يم ج���ودة أداء تصميم معني ويف توفري املعلومات الالزمة لتصميم االس���تقصاءات يف املس���تقبل.

واجلداول الثالثة الواردة أدناه تقارن تأثريات التصميم وما يتصل هبا من قياسات لع�دة متغريات بقصد بيان الفروق 
املوجودة: ) أ ( داخل أي بل�د عرب متغريات خمتلفة؛ )ب( داخل البلد مبضي الوقت؛ )ج( بني البلدان.85

وكم���ا يتض���ح م���ن اجلدول ألف، ثالثًا - 1 فإن يف داخل أي بلد يولد االس���تقصاء الواحد تأثريات تصميم خمتلفة 
كثريًا ملختلف املتغريات. ويستند اجلدول إىل بيانات من الدراسة LSMS، 1987 اليت أجريت يف غانا وتأسست 
املتغريات على مس���توى األس���ر املعيش���ية والفرد. وكما ُيرى، بالنس���بة لبعض املتغريات، مثل متغري اإلنفاق الكلي 
للف���رد، حي���ث ينخفض االرتباط داخل الطبقة، ال يكون تأثري التصميم مرتفعًا )1.9(؛ ولكن بالنس���بة للمتغريات 
م���ن قبي���ل احلصول على املرافق الصحية واملياه، حيث يكون االرتب���اط داخل الطبقة مرتفعًا )متيل البنية التحتية إىل 
أن تكون مركزة يف مناطق مساحية حمددة(، تكون تأثريات التصميم فيها مرتفعة )7.8 و 8.0 على التوايل(، بل 

وتكون أعلى بالنسبة لفئات السكان الفرعية يف احلضر أو الريف.

يس���تند هذا املرف���ق بش���دة إىل العمل   83

الس���ابق ال���ذي اضطلع به تيمس���جني 
وم�����ورغ���ان���ستني )2000(.

يس���تند هذا املرف���ق بش���دة إىل العمل   83

الس���ابق ال���ذي اضطلع به تيمس���جني 
وم�����ورغ���ان���ستني )2000(.

 WESVAR استخدم برنامج احلاسوب اإلحصائي  84

يف هذه احلسابات. وتشمل بعض الربامج األخرى 
ال����يت ميكن اس����تخدامها لتقدي����ر تباين����ات املعاينة 
وجمموع����ة أخرى م����ن اإلحص����اءات ذات الصلة 
بتصميمات االس����تقصاء املركب الربام����ج التالية: 
 CENVAR, CLUSTERS, Epi-Info, PC
 .CARP, SUDAAN, VPLX and STATAI
وميكن حتميل بعض من هذه الربامج احلاسوبية من 

شبكة اإلنترنت باملجان(.

 WESVAR استخدم برنامج احلاسوب اإلحصائي  84

يف هذه احلسابات. وتشمل بعض الربامج األخرى 
ال����يت ميكن اس����تخدامها لتقدي����ر تباين����ات املعاينة 
وجمموع����ة أخرى م����ن اإلحص����اءات ذات الصلة 
بتصميمات االس����تقصاء املركب الربام����ج التالية: 
 CENVAR, CLUSTERS, Epi-Info, PC
 .CARP, SUDAAN, VPLX and STATAI
وميكن حتميل بعض من هذه الربامج احلاسوبية من 

شبكة اإلنترنت باملجان(.

لالط����الع عل����ى تقرير كام����ل، انظر: تيمس����جني   85

ومورغانستني )2000(.
لالط����الع عل����ى تقرير كام����ل، انظر: تيمس����جني   85

ومورغانستني )2000(.
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اجلدول ألف ثالثًا - 1
تباين تأثريات التصميم حسب املتغري، غانا، 1987

(%) SECVالتقديراملتغري

فترة الثقة 

nتأثري التصميمEFFnp القصوىالدنيا

احلصول على كهرباء
0.300 1386.034520 0.2670.0197.2650.2290.3053اجلميع

0.787 02314.063144 0.0780.02228.7440.0340.1212حضري
0.403 1157.888141 0.6110.0416.7140.5300.6911ريفي

حجم األسرة املعيشية
5010.065 1362.0891 4.9400.0831.6824.7775.1033اجلميع

1650.044 0221.7351 5.1470.0971.8774.9585.3362حضري
0.134 1143.291339 4.5650.1653.6154.2414.8881ريفي

ملكية أرض
0.376 1387.315429 0.5910.0244.0180.5440.6373اجلميع

0.634 02311.520176 0.7470.0334.3930.6830.8112حضري
0.319 1156.453173 0.3080.03511.4130.2390.3761ريفي

إمجايل اإلنفاق للفرد
6480.053 1041.8831 473.43 017.186 902.22.379 745.21 82اجلميع

0.127 0013.100646 859.82 956.375 526.43.665 908.12 70حضري
0.044 1031.759627 475.41 963.6111 702.13.696 219.53 104ريفي

إمجايل إنفاق الفرد على الغذاء
6110.055 1041.9271 345.33 213.259 309.22.354 779.31 56اجلميع

0.095 0012.577776 867.02 897.655 777.93.448 382.31 52حضري
0.034 1031.580698 965.81 546.268 147.93.360 756.02 64ريفي

التخلص املأمون من النفايات
8180.043 1351.7241 0.0190.00316.6470.0130.0263اجلميع

1850.042 0201.7041 0.0100.00329.0440.0040.0162حضري
0.079 1152.347475 0.0370.00923.4810.0200.0541ريفي

احلصول على مرحاض مأمون
0.405 1357.808401 0.5900.0254.1590.5420.6383اجلميع

02010.1142000.549 0.6590.0345.0910.5930.7252حضري
0.313 1156.357175 0.4650.0388.0920.3920.5391ريفي

احلصول على مياه نقية
0.416 1357.994392 0.3950.0256.2510.3470.4433اجلميع

0.611 02011.150181 0.2240.03113.8180.1640.2852حضري
0.593 11511.144100 0.7040.0466.4820.6150.7931ريفي

املصدر:   تيمسجني ومورغانستني )2000(.
مالحظة:   لالطالع على أوصاف املتغريات املستخدمة، انظر اجلدولني ألف ثالثًا - 4 وألف ثالثًا - 5 أدناه.

كذلك يستند اجلدول ألف ثالثًا - 2 إىل بيانات من غانا، وي�ب�ني أن تأثريات التصميم ميكن أن ختتلف مبضي الوقت 
وحسب املتغري. ويف هذه احلالة فإن الفرق بني االستقصاءين يكون عامًا واحدًا ومل يتغري تصميم العينة األساسية، 
ولك���ن تتغ���ري تأثريات التصميم: فقد أصبح تقدير الوصول إىل املرافق الصحية أكثر دقة بكثري )فهبط تأثري التصميم 
من 5.01 إىل 3.64( كذلك هبط تأثري التصميم بالنس���بة للبطالة، وإن مل يكن هبذا القدر. وأما املتغري اآلخر يف 

اجلدول، وهو اإلملام بالقراءة والكتابة بني الكبار، فقد قيس بدقة أقل يف السنة الثانية من االستقصاء.



511استقصاءات دراسة قياس مستويات املعيشة

اجلدول ألف ثالثًا - 2
التباين يف تأثريات التصميم مبضي الوقت، غانا، 1987 و 1988

غانا، 1987

(%) SECVالتقديراملتغري

فترة الثقة
nتأثري التصميمEFFnp القصوىالدنيا

اإلملام بالقراءة والكتابة بني الكبار
3392.3425720.080 0.4020.0215.1030.3620.4421اإلناث
3811.9107230.054 0.6130.0182.9530.5780.6491الذكور
7202.8759460.112 0.5090.0163.1920.4770.5412اجملموع

احلصول على خدمات صحية
7562.8769580.112 0.4430.0163.6250.4110.4742اإلناث
5423.0118440.120 0.4230.0174.0170.3900.4572الذكور
0570.239 2985.0131 0.4330.0153.5170.4030.4635اجملموع

البطالة
4240.039 0111.6552 0.0390.00410.0630.0310.0474اإلناث
4370.027 5431.4542 0.0470.0049.1360.0380.0553الذكور
8100.059 5541.9833 0.0430.0037.6660.0360.0497اجملموع

غانا، 1988

(%) SECVالتقديراملتغري

فترة الثقة
nتأثري التصميمEFFnp القصوىالدنيا

اإلملام بالقراءة والكتابة بني الكبار
0.090 2892.519512 0.3900.0225.5260.3480.4321اإلناث
0.060 2262.013609 0.5870.0203.3970.5480.6261الذكور
5153.1797910.130 0.4860.0183.6540.4510.5212اجملموع

احلصول على خدمات صحية
3190.072 9212.2151 0.3750.0133.5580.3480.4012اإلناث
0260.092 6062.5391 0.3650.0154.1180.3350.3942الذكور
5210.157 5273.6351 0.3700.0123.3460.3460.3945اجملموع

البطالة
9460.018 8521.3072 0.0360.0039.5930.0290.0423اإلناث
9040.007 2601.1232 0.0340.0039.8850.0270.0413الذكور
1850.022 1121.3725 0.0350.0037.3060.0300.0407اجملموع

املصدر:   تيمسجني ومورغانستني )2000(.
مالحظة:   لالطالع على أوصاف املتغريات املستخدمة، انظر اجلدولني ألف ثالثًا - 4 وألف ثالثًا - 5 أدناه.

وأخريًا، فكما هو املتوقع، فإن تأثريات التصميم عرب البلدان ميكن أن تتباين كثريًا. واجلدول ألف ثالثًا - 3 ي�ب�ني 
كيف أظهرت كوت ديفوار وباكس���تان تأثريات تصميم خمتلفة متامًا بالنس���بة للمتغريات نفس���ها - وكانت هذه 

النتيجة دالة على تصميمات العينة املختلفة املستخدمة يف البلدان واخلصائص املختلفة يف هذه البلدان.
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اجلدول ألف ثالثًا - 3
التباين يف تأثريات التصميم عرب البلدان

كوت ديفوار، 1988

(%) SECVالتقديراملتغري

فترة الثقة
nتأثري التصميمEFFnp القصوىالدنيا

اإلملام بالقراءة والكتابة بني الكبار
6606.6762490.378 0.5670.0315.5380.5060.6291اإلناث
0.4110.04210.2120.3290.4937455.4151380.294الذكور
0.7380.0243.2170.6910.7849152.6613440.111اجملموع

احلصول على خدمات صحية
8496.2602950.351 0.4170.0296.8830.3610.4731اإلناث
0515.6931850.313 0.3030.03411.1740.2360.3691الذكور
0.6220.0254.0780.5720.6717982.1813660.079اجملموع

البطالة
9796.9917120.399 0.0380.00718.8370.0240.0524اإلناث
5294.3575800.224 0.0070.00350.4570.0000.0132الذكور
4505.6794310.312 0.0810.01316.2180.0550.1072اجملموع

باكستان، 1991

(%) SECVالتقديراملتغري

فترة الثقة
nتأثري التصميمEFFnp القصوىالدنيا

اإلملام بالقراءة والكتابة بني الكبار
5570.222 8344.3351 0.50.0132.50.480.536اإلناث
2493.6698850.178 0.420.0173.950.390.453الذكور
5855.1566950.277 0.680.0182.6160.640.713اجملموع

احلصول على خدمات صحية
8400.268 2385.021 0.50.0122.3290.480.529اإلناث
1740.203 7524.0481 0.460.0153.1770.430.494الذكور
4865.1858650.279 0.610.0172.740.570.644اجملموع

البطالة
9350.242 2324.6333 0.030.0039.7350.020.0318اإلناث
8980.247 9344.7061 0.020.00314.9550.020.038الذكور
6620.103 2982.5393 0.030.0038.9560.030.049اجملموع

املصدر:   تيمسجني ومورغانستني )2000(.
مالحظة:   لالطالع على أوصاف املتغريات املستخدمة، انظر اجلدولني ألف ثالثًا - 4 وألف ثالثًا - 5 أدناه.

وباختصار، فإن أحجام العينة الصغرية املستخدمة يف استقصاءات LSMS والطابع املتعدد املراحل للعينات تشتمل 
بالفعل على مثالب بالنس���بة لدقة تقديرات العينة. وعلى س���بيل املثال فقيمة تأثري التصميم بالنس���بة إىل “حمو أمية 
الكبار” بالنس���بة جلميع األفراد يف بيانات كوت ديفوار لعام 1988 تصل إىل 6.7. ويعين تأثري التصميم أن دقة 
التقدير حبجم عينة (n) وهو 660 1 يعادل التقدير املتحصل عليه باستخدام العينة SRS وهو ال يزيد عن 249. 
غري أننا لو اعتربنا أفراد “احلضر” فقط جند أن تأثري التصميم أقل قلياًل )2.7(، وإن كان ال يزال مرتفعًا عن 1، 
مما يعين أن حجم العينة 915 ش���خصًا له دقة تكافئ واحد من بني 344 ش���خصًا يس���تخدمون العينة العش���وائية 
البس���يطة (SRS). وألن تصميم العينة ميكن أن يكون كبريًا جدًا والتباين يف هذه التأثريات عرب املتغريات والوقت 
يف البلدان املختلفة جيعل من املحتم أن يسّلم املح��للون ويراعوا تصميم العين���ة عند استخدام البيانات وخاصة عند 
إج���راء اختب���ارات إحصائية ذات أمهية. وهذا ي�ربز أيضًا الصعوبات يف تصميم عينات ذات كفاءة الس���تقصاءات 
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األس���ر املعيش���ية املتعددة املواضيع. وحماولة ختفيض تأثري التصميم ملتغري واحد يرجح جدًا أن تسفر عن زيادة تأثري 
التصمي���م للمتغ���ريات األخرى. والقاع���دة الذهبية هنا هي النظر أواًل يف املتغري )املتغريات( األهم لالس���تقصاء، إىل 

أقصى حد ممكن.

اجلدول ألف ثالثًا - 4
وصف متغريات التحليل: مستوى الفرد

القاعدة الوصف املتغري

األش���خاص من الفئ���ة العمرية 15 - 
64 عامًا

الكب���ار ال يعمل���ون حالي���ًا ولكنه���م 
جاهزون للعمل ويسعون إىل احلصول 

على عمل.

البطالة

األش���خاص الذين كانوا مرضى خالل 
الشهر السابق

نسبة األفراد الذين كانوا مرضى خالل 
الش���هر الس���ابق إلجراء املقابلة والذين 
ت���رددوا عل���ى مراف���ق صحي���ة حديثة 
كاملستش���فيات والعي���ادات واملراك���ز 
الصحي���ة )ولك���ن لي���س الداي���ات أو 
املعاجل���ني بالدي���ن أو ممارس���ي الطب 

التقليدي(.

احلصول على اخلدمات الصحية

األش���خاص من الفئ���ة العمرية 15 - 
24 عامًا

نس���بة البالغني امللمني بالقراءة والكتابة 
)الذين يعرفون بأهنم الذين يس���تطيعون 

قراءة الصحف(.

حمو أمية الكبار

اجلدول ألف ثالثًا - 5
وصف متغريات التحليل: مستوى األسرة املعيشية 

الوصف املتغري

نسبة األس���ر املعيشية اليت حتصل على مياه الشرب املأمونة. 
وعلى مستوى األسر املعيشية، تكون قيمة هذا املتغري واحدًا 
إذا كانت األس���رة املعيش���ية حتصل على مياه الش���رب من 
صنبور أو أنبوب أو بئر به مضخة. وهي تأخذ القيمة صفرًا 
إذا كان مصدر مياه الش���رب لألسرة املعيشية - كالنهر أو 
القن���اة أو البئ���ر العامة أو البحرية أو الربك���ة - يعترب خطرًا 

حمتماًل على الصحة.

احلصول على املياه النقية 

نس���بة األسر املعيش���ية اليت متلك األراضي. وبالنسبة لألسر 
املعيش���ية فإن ه���ذا املتغري يأخ���ذ القيمة واح���دًا إذا كانت 

األسرة املعيشية متلك أرضًا. وصفرًا يف غري ذلك.

ملكية األراضي

نس���بة األس���ر املعيش���ية اليت حتصل على الكهرباء. وبالنسبة 
لألسر املعيشية فإن هذا املتغري يأخذ القيمة واحدًا إذا كانت 
األس���رة املعيشية تس���تخدم الكهرباء يف اإلضاءة أو الطاقة. 

وصفرًا يف غري هذا احلال.

احلصول على الكهرباء
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٥١٧

الفصل الرابع والعشرون

تصـميم االســتقصاء وتصـميم العــينة يف
استقصاءات ميزانيات األسر املعيشية

هانز بيترسون
اإلحصاءات السويدية
ستوكهومل، السويد

نبذة خمتصرة
يتنـــاول هذا الفصل بعض القضايا املختلفة اخلاصة بتصميم االســـتقصاء وتصميم العينة الســـتقصاءات 
ميزانيات األسر املعيشية. وينصب التركيز على االستقصاءات يف البلدان النامية، وترد مناقشة مفّصلة عن 
املشـــاكل املتعلقة بقياس االستهالك واإليراد ببعض التفصيل يف الفرع باء. ويتضمن الفرع جيم مناقشة 
لبعض قضايا تصميم العينة احلرجة، وعلى ســـبيل املثال التقســـيم إىل طبقـــات وتوزيع العينة يف الفضاء 
(اجلغرايف) ويف الوقت (طوال املوسم الكامل). ويقّدم الفرع دال وصفًا الستقصاء النفقات واالستهالك 
.LECS-2 ويف الفرع هاء تناقش بعض اخلربات من االستقصاء .(LECS-2) يف الو ١٩٩٨/١٩٩٧

املصطلحات الرئيســـية: استقصاء ميزانيات األســـر املعيشية، واستقصاء النفقات واالستهالك، وقياس 
اإلنفاق، وطريقة املفكرة.

مقّدمة ألف - 
يستخدم مصطلح ”استقصاء ميزانيات األسر املعيشية“ كمصطلح عام لفئة كبرية من   - ١
االستقصاءات. فقد يسمى االستقصاء ”استقصاء إنفاق األسرة“ أو ”استقصاء النفقات واالستهالك“ 
أو ”استقصاء الدخل واإلنفاق“ ولكن العنصر العام هو السعي إىل اإلمساك بأجزاء هامة من ”امليزانية“ 
اليومية لألســـرة املعيشية. واختذت بعض االســـتقصاءات املصممة أصًال كاستقصاءات مليزانيات األسر 
املعيشـــية دور االســـتقصاء املتعدد األغراض. وقد أضيفت إىل األســـئلة األساســـية عن استهالك األسر 
املعيشية ونفقاا ودخلها مناذج إضافية تشمل على سبيل املثال الصحة والتغذية والتعليم. وهذه الطريقة 
لتجميع عدة مواضيع يف اســـتقصاء متعدد األغراض أصبحت شـــائعة بالتأكيد. ويف هذا الفصل ينصب 
التركيز على االستقصاءات اليت يكون من العناصر اهلامة فيها قياس ميزانية األسرة املعيشية، بغض النظر 

عما إذا كان االستقصاء استقصاء متعدد األغراض أو استقصاء للميزانية أكثر ختصصًا.
فالبيانات عن اســـتهالك األســـرة املعيشـــية ونفقاا ودخلها هلا اســـتخدامات متنوعة.   - ٢
فيمكن اســـتخدام بيانات االســـتقصاء يف شـــىت الدراســـات املتعلقة باخلصائص االجتماعية االقتصادية 
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للس���كان وتوزعها )وعلى س���بيل املثال مدى انتش���ار الفقر(. وعندما جترى االستقصاءات على أساس 
منتظم ميكن اس���تخدامها ملراقبة رعاية فئات خمتلفة من الس���كان. واس���تقصاءات البنك الدويل لدراسة 
قياس مس���تويات املعيش���ة (LSMS) مصممة بالتحديد لقياس الفقر وتفاوتات مس���توى املعيش���ة بني 
السكان. ويف السنوات األخرية ازداد االهتمام كثريًا باستخدام االستقصاءات لتقي�يم نتائج التدخالت 
احلكومية، وال س���يما تأثريات مش���اريع احلد من الفقر. وميكن اس���تخدام هذه البيانات أيضًا لقرارات 

السياسات يف جماالت الرعاية والضرائب.
وتش���ّكل البيانات الناجتة من اس���تقصاءات ميزانيات األسر املعيشية مدخاًل بالغ األمهية   - 3
يف نظام اإلحصاءات االقتصادية الوطنية وعلى وجه اخلصوص احلس���ابات الوطنية. فهذه االستقصاءات 
تقيس االس���تهالك يف قطاع األسر املعيشية. وميكن أن تشمل أيضًا اإلنتاج يف مؤسسات األسر املعيشية 
وعملياهتا الزراعية )جزء كبري من اإلنتاج الوطين يف البلدان الفقرية(. والتركيز ينصب يف النظام اإلحصائي 
االقتص���ادي عل���ى التجميعات الوطنية. وينبغي أن يصمم أي اس���تقصاء يليب أساس���ًا احتياجات النظام 
اإلحصائي االقتصادي، حبيث يوفر تقديرات للمجاميع على املستوى الوطين. وقد يكون ذلك التصميم 
يف بعض احلاالت أقل كفاءة عندما تس���تخدم بيانات االس���تقصاء يف التحليل املوجه حنو السياسات ويف 

تقي�يم التدخالت، حيث يكون االهتمام بالتفاوت بني خمتلف السكان أو املناطق اجلغرافية.
وسيكون التشديد يف هذا الفصل على استقصاءات امليزانيات يف البلدان النامية باعتبارها   - 4
املقّدمة للبيانات من أجل النظام اإلحصائي االقتصادي. ويتألف الفصل من أربعة فروع أساسية. ويتناول 
الفرع باء بعض املش����اكل اهلامة املتعلقة بتصميم االستقصاء وخصوصًا مشاكل القياس الصعبة وال سيما 
قياس اس����تهالك األس����ر املعيش����ية. ويناقش الفرع جيم قضايا تصميم العينة الستقصاءات ميزانيات األسر 
املعيشية. ويناقش الفرع دال استقصاء اإلنفاق واالستهالك يف الو، 1998/1997 (LECS-2) كدراسة 

إفرادية. وتناقش يف الفرع هاء اخلربات والدروس املستفادة من استقصاء اإلنفاق واالستهالك يف الو.

تصميم االستقصاء بـاء - 
طرائق مجع البيانات يف استقصاءات ميزانيات  - 1 

األسر املعيشية
إن اهلدف األساسي يف استقصاءات ميزانيات األسر املعيشية هو قياس جمموع استهالك   - 5
األس���ر املعيش���ية ومكّونات هذا االس���تهالك. والنهج التقليدي إزاء مش���كلة القياس، وهو النهج الذي 
ال يزال يستخدم يف كثري من االستقصاءات، هو مجع املعلومات على مستوى مفّصل. فيطلب إىل األسر 
املعيشية أن تبّلغ عن مشترياهتا بشكل منفصل لعدد كبري من البنود، بالكميات املادية والوحدات النقدية 
على الس���واء. وهناك هنج آخر هو قصر مجع بيانات االس���تهالك على قائمة بنود أقل تفصياًل. وهذا هو 

النهج املتبع عادة يف استقصاءات البنك الدويل ملستويات املعيشة )دايتون، 1997(.
وميكن مجع بيانات االستهالك أساسًا بطريقتني:  - 6

بإجراء مقابالت لألسرة املعيشية تتألف من أسئلة استرجاعية تتعلق باالستهالك  •
باس���تخدام مفكرة لألسرة املعيشية تسجل فيها األسرة املعيشية االستهالك واإلنفاق على   •

أساس يومي
وتتطلب طريقة املفكرة عادة زيارتني على األقل إىل األس���ر املعيشية، األوىل يف البداية   - 7
واألخرى يف هناية فترة املفكرة. وغالبًا ما جترى زيارة يف نصف املدة للتأكد من أن التسجيل يف املفكرة 
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يسري على ما يرام. وميكن إجراء املقابلة االسترجاعية يف زيارة واحدة إىل األسرة املعيشية ولكن الشائع 
أن جترى زيارتان.

مشاكل القياس  - 2
كيف ينبغي قياس اس����تهالك األس����رة املعيشية يف مقابلة بأسئلة استرجاعية؟ وهل يقاس   - 8
ذلك على مستوى تفصيلي لعدد كبري من البنود أم على أساس أقل تفصياًل؟ فالنهج األول يعطي تفاصيل 
دقيق����ة أكثر من النهج الثاين؟ ولكن بتكلفة أعلى بكثري. فإذا اس����تطعنا االس����تغناء عن التفاصيل وهدفنا 
أساس����ًا إىل تقدير االس����تهالك الكلي، فهل يعطي النهج الثاين بالعدد الصغري من األس����ئلة تقديرات بدقة 
تقديرات االس����تبيان التفصيلي؟ ال توجد هناك اس����تنتاجات قاطعة تتعلق بالدقة. ويذكر دايتون دراسات 
أجريت يف السنوات األخرية من بينها استقصاء اختباري يف إندونيسيا مشل 000 8 أسرة معيشية جرب 
فيه اس����تبيانان )دايتون، 1997(. وكان يف االس����تبيان الطويل 218 بندًا غذائيًا و 102 من البنود غري 
الغذائي����ة، يف حني تضمن االس����تبيان القصري 15 بندًا غذائي����ًا و 8 بنود غري غذائية. واختلفت تقديرات 
مجلة اإلنفاق على األغذية اختالفًا طفيفًا بني االس����تبيانني. فكانت التقديرات لإلنفاق غري الغذائي حنو 
15 يف املائ����ة زيادة عن االس����تبيان الطويل )البنك ال����دويل، 1992، التذي�يل 4 - 2(. ومع ذلك فهذه 
النتائ����ج مل خت����رج من اختبارات أخرى. وأظهرت اختبارات مماثلة يف الس����لفادور )جوليف وس����كوت، 
1995( وجاماي����كا )املعه����د اإلحصائي ومعهد التخطيط يف جاماي����كا 1996، التذي�يل الثالث( فروقًا 
أكرب بني االس����تبيانني. فكانت مجلة اإلنفاق أعلى بنس����بة 40 يف املائة والنفقات الغذائية أعلى بنسبة 27 
يف املائة يف االس����تبيان الطويل يف اختبار الس����لفادور. وأسفر االختبار يف جامايكا عن 26 يف املائة أعلى 
يف النفقات الكلية بالنس����بة لالستبيان الطويل. وخيلص دايتون إىل أنه: “بالرغم من أن االستبيان القصري 
ميكن أن يؤدي أحيانًا إىل ختفيضات درامية يف تكاليف وزمن االستقصاء - يف إندونيسيا من مثانني دقيقة 

إىل عشر - في�بدو أن هذه الوفورات تأتى على حساب الدقة” )دايتون، 1997(.
وطريق���ة املفك���رة تقلل االعتماد على ذاكرة املس���تجي�ب إىل أقص���ى حد. ومع ذلك   - 9
س���يكون من الصعب اس���تخدام الطريقة حني يكون جزء كبري من الس���كان أمي�ني. وحى مع ارتفاع 
معّدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني الس���كان، ميكننا أن نتوقع بعض املش���اكل مع طريقة املفكرة؛ وعلى 
س���بيل املثال فاألس���ر املعيش���ية األفقر يقل احتمال قدرهتا على اس���تخدام املفكرات؛ والكثري من األسر 
املعيش���ية اليت تس���تطيع اس���تخدام املفكرات ال تس���تخدمها يف الواقع )دايتون وغروش، 2000(. وقد 
وجد املكتب اإلحصائي العام يف في�يت نام أن كثريًا من األسر املعيشية يف املناطق احلضرية ال يكملون 
مفكراهت���م من أجل اس���تقصاء في�يت نام لألس���ر املعيش���ية املتع���دد األغراض يف ع���ام 1995 )غليوي 
ويانس���انه، 2001(. ويظل طول الفترة املحددة لإلبالغ من املفكرة قضية أخرى تس���تحق الدراس���ة، 
حيث هناك استقصاءات كثرية تستخدم فترات تقرب من أسبوعني وبعضها جيعلها شهرًا كاماًل. وتبني 
البحوث اخنفاض اإلبالغ عن اإلنفاق بني األسبوع األول والثاين يف املفكرات ذات األسبوعني، ويرجح 

أن يكون ذلك بسبب تأثري اإلجهاد.
كذلك فإن كثريًا من اس���تقصاءات ميزانيات األس���ر املعيشية جتمع البيانات عن دخل   - 10
األس���رة املعيش���ية. وميثل قياس دخل األسرة املعيش���ية حتديًا أكرب من قياس االستهالك. فالدخل مسألة 
حساسة لكثري من املستجي�ب�ني، وخاصة يف مناطق األثرياء. وأحيانًا يكون هناك شك بني املستجي�ب�ني 
يف أن املعلومات عن الدخل ميكن أن تس���تخدم ألغراض الضرائب، وخاصة يف احلاالت اليت تدير فيها 

األسر املعيشية عماًل جتاريًا أسريًا.
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فيتعني تس���جيل اإليرادات بالنسبة لكل أفراد األس���رة املعيشية ولكل أنواع اإليرادات   - 11
)اإليرادات من األعمال التجارية اليت تقوم هبا األس���رة املعيش���ية أو من الزراعة أو اإليرادات غري الرمسية 
من أنش���طة العمل لبعض الوقت والعائدات على األصول وما إىل ذلك(. وتتعقد حس���ابات اإليرادات 
أكثر بسبب اهلدايا النقدية والعينية واحلواالت والقروض. فاإليرادات من الزراعة ألسرة معيشية مالكة 
صغرية لألرض تثري مش���كلة خاصة، ألن هذه األس���رة املعيش���ية حتصل على جزء من غذائها من إنتاج 
الكف���اف. وكذل���ك قد ي���أيت بعض من اإليراد النقدي م���ن مبيعات منتجات زراعي���ة تتم على فترات 

متقطعة، مما يصعب معه معرفة اإليراد يف املقابلة بصورة صحيحة.
ومن املحتمل، بل ويف بعض احلاالت من الثابت أن هذه الصعوبات املفاهيمية والعملية   - 12
يف قياس إيرادات األس���رة املعيش���ية تؤدي إىل خبس تقدير إيرادات األسرة املعيشية. وتؤيد اخلربات من 
اس���تقصاءات اإلي���رادات والنفقات هذا الط���رح. فُيرى كثريًا أن تقديرات الدخل من االس���تقصاءات 
تكون أدىن كثريًا من تقديرات االس���تهالك، بل أهنا تكون متدنية مما يصعب معه تفس���ري الفرق الكامل 
يف اس���تخدام وفورات األس���رة املعيشية لالستهالك. والتفسري البديل - باملبالغة يف االستهالك - يصبح 
أقل احتمااًل. وتبني البحوث أن االحتمال األكرب هو املبالغة يف تقدير االستهالك. ومن مث تكون هناك 

أسباب لالعتقاد أن الكثري من تقديرات االستقصاء بشأن اإليرادات تكون متدنية كثريًا.

الفترات املرجعية  - 3
يرتبط القرار اخلاص بالفترات املرجعية ارتباطًا وثيقًا بقرار أدوات القياس )االس���تبيان   - 13
“الطوي���ل” أو “القصري”، بطريقة املفكرة بالنس���بة الس���تهالك األغذية، أو أس���ئلة التذكر، أو ما إىل 
ذلك(. وجيب أال تكون الفترة املرجعية اليت يطلب إىل املس���تجي�ب فيها أن يتذكر أطول مما يلزم، ألن 
هذا يزيد من أخطاء التذكر. وقد حبث تأثري زيادة الطول يف الفترة املرجعية يف جتربة يف جمال استقصاء 
مستويات املعيشة يف غانا. وتبني من الدراسة أن النفقات املبّلغ عنها بالنسبة إىل 13 بندًا متواترًا نقصت 
يف املتوس���ط 9.2 يف املائ���ة لكل يوم يض���اف إىل فترة التذكر )س���كوت وأمينوفيغي�يب، 1990(. ومثة 
ش���ئ من اجلدل بني الباحثني حول تأثريات تباين فترات التذكر. وتبني دراس���ة سابقة عن استقصاءات 
العينة الوطنية اهلندية أن الفترة املرجعية اليت مدهتا ش���هر واحد لبعض بنود األغذية تعطي حتيزًا أقل من 
الفترة املرجعية ملدة أسبوع واحد )ماهلنوبيس وسن، 1954(. وي�بدو أن الدراسات عن استقصاءات 
مس���تويات املعيشة يف السنوات األخرية تؤكد نتائج سكوت، ولكن ليس واضحًا ما إذا كانت النتائج 
تعزى إىل فش���ل التذكر، مبضي الوقت على بيانات الفترة الطويلة أو التأثريات احلدودية )املجهرية( يف 

بيانات الفترة القصرية )دايتون، 1997(.
وللبنود عالية التواتر كاألغذية فترات مرجعية قصرية عادة إىل حد ما، أقصاها التذكر   - 14
لشهر واحد. والوضع خيتلف بالنسبة للبنود منخفضة التواتر. فتذّكر اإلنفاق على البنود منخفضة التواتر 
كالسلع املعمرة لألسر املعيشية جيب أن يغطي فترة أطول نسبيًا ألن الفترة لو كانت قصرية جدًا تؤدي 
إىل تباينات كبرية يف تقديرات املجاميع. وعلى هذا خيتلف طول الفترة املرجعية املناسبة بني جمموعات 

البنود.

تواتر الزيارات  - 4
يف معظم استقصاءات اإليرادات واملصروفات جتمع البيانات عن طريق زيارات متكررة   - 15
إىل األسر املعيشية يف العينة. ويتوقف التواتر املطلوب للزيارات إىل كل أسرة معيشية على طريقة القياس. 
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واإلجراء القياس���ي للطريقة االسترجاعية هو زيارتان، بينهما أس���بوعان تقري�بًا. ويف االستقصاءات اليت 
تستخدم طريقة املفكرة يوصى بأسبوع أو أسبوعني بني زيارات املتابعة إىل األسرة املعيشية.

وقد يتسبب تكرار الزيارات إىل األسرة املعيشية الواحدة يف إجهاد املستجي�ب، فيؤدي   - 16
ذلك إىل تدهور يف جودة اإلبالغ. فتتعني املوازنة بني مزايا تتبع األسرة املعيشية لفترة طويلة واستمرار 
مراقبة جودة البيانات عن طريق الزيارات املتكررة إىل األس���رة املعيش���ية الواحدة، مقابل اإلجهاد الذي 

قد حيدثه ذلك.
وهن���اك ن���وع آخر للزيارات املتكررة لالس���تقصاء هو النوع الذي تقابل فيه األس���رة   - 17
املعيش���ية يف فترتني أو أكثر من الفترات املرجعية موزعة على مدار العام. ومن أمثلة ذلك االس���تقصاء 
اإلثيويب لالس���تهالك واإلنفاق إليرادات األس���رة املعيش���ية، 1996/1995، حيث متت زيارة األسرة 
املعيش���ية مرتني يف فصلني خمتلفني وكانت األس���ئلة عن الش���هر الس���ابق. وهذه احلالة تناقش مبزيد من 

التفصيل يف الفرع اخلاص باملعاينة الوارد أدناه.

عدم االستجابة  - 5
من الس���مات املميزة الس���تقصاءات ميزانيات األسر املعيش���ية عبء االستجابة الثقيل   - 18
على األس���ر املعيش���ية يف العين���ة. ويكون معّدل الرفض يف اس���تقصاءات امليزانيات أعل���ى عادة منه يف 
االستقصاءات األخرى. وقد يكون عاليًا جدًا يف بعض أجزاء من املجتمع. ويضاف إىل حاالت الرفض 
منذ البداية التسرب أثناء االستقصاء. فمن املرجح أن يكون معّدل التسرب أعلى منه يف االستقصاءات 
األخرى بسبب االجهاد )أو املضايقة( اليت تشهدها األسرة املعيشية حني يكرر القائم باملقابالت زيارته 

وجيرى عمليات غوص يف تفاصيل اإليرادات واملصروفات.
وال توجد دراس���ات مقارنة جيدة بش���أن مستويات عدم االس���تجابة يف استقصاءات   - 19
امليزانيات يف البلدان النامية. ففي االستقصاءات LSMS كانت معّدالت عدم االستجابة تقل عن 20 
يف املائة )دايتون وغروش، 2000(، وهي أدىن كثريًا مما تش���هده استقصاءات ميزانيات األسر املعيشية 
يف أوروب���ا الغربي���ة، حيث قد تصل املس���تويات إىل ما بني 40 و 50 يف املائة. ويرجح أن يكون هناك 
قدر كبري من التباين يف معّدالت عدم االستجابة بني البلدان النامية. ففي البلدان اليت لديها رقابة إدارية 

قوية على املستوى املجتمعي املحلي، يرجح أن يكون معّدل عدم االستجابة منخفضًا.

تصميم العينة جيم - 
ال ختتل���ف الطلب���ات على تصمي���م العينة يف اس���تقصاء امليزانيات اختالف���ًا كثريًا عن   - 20
الطلبات يف األنواع األخرى من اس���تقصاءات األسر املعيشية. وتستخدم العينة املتعددة املراحل بشكل 
منطي حيث تكون وحدات املعاينة األّولية هي مناطق تعداد السكان أو الوحدات اإلدارية، أو القرى أو 
األحياء. ونتناول يف هذا الفرع بضع قضايا حمددة لتصميمات العينة من أجل استقصاءات امليزانيات.

التقسيم إىل طبقات وتوزيع العينات على الطبقات  - 1
يستخدم تقس���يم وحدات املعاينة األّولية إىل طبقات، عادة باستخدام املناطق اإلدارية   - 21
)املقاطعات مثاًل( وداخل املناطق واألجزاء احلضرية/الريفية. وبالنس���بة الس���تقصاءات ميزانيات األسر 
املعيش���ية، فهناك تقس���يم طبقي آخر حسب مستوى الدخل يزيد الكفاءة. ففي املدن والبلدات الكبرية 
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ميكن عادة حتديد من طبقتني إىل ثالت طبقات ملستويات الدخل، وإجراء تصنيف خام لوحدات املعاينة 
األّولية يف هذه الطبقات )وعلى سبيل املثال املناطق العالية واملتوسطة واملتدنية الدخل(.

والستقصاء ميزانية األس���ر املعيشية مستخدمون كثريون يتقّدمون بطلبات خمتلفة على   - 22
النتائج من االس���تقصاء. بل إن هذا يصدق أكثر ما يصدق على اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية املتعددة 
األغراض اليت يكون استقصاء امليزانية جزًءا منها. وكثريًا ما يضطر خمطط االستقصاء إىل معاجلة طلبات 
متضاربة ملس���تخدمني مهمني. ومن االستخدامات اهلامة لبيانات ميزانيات األسر املعيشية استخدامها يف 
احلس���ابات القومية. فاحلس���اب القومي يتطلب أواًل وأخريًا تقديرات وطنية موثوقة حلسابات املجاميع. 
وهذا يستدعى تصميم عينة توزع بالتساوي بني السكان )عينة ذاتية الترجيح( أو تصميمًا مع بعض املبالغة 

فيه عينات األسر املعيشية املتوسطة الدخل والعالية الدخل حني يكون النشاط االقتصادي مرتفعًا.
ومن املس���تخدمني اهلامني اآلخري���ن املخططون احلكوميون وحمللو السياس���ات الذين   - 23
يس���تخدمون البيان���ات للتخطيط ومراقب���ة الرعاية وحتليل الفقر. ومن أجل هذه االس���تخدامات تكون 
مث���ة حاجة إىل تقديرات موثوقة لألجزاء املختلف���ة من البلد والفئات املختلفة من املجتمع ال احلاجة إىل 
تقديرات قومية جيدة. فينبغي أن يش���مل االس���تقصاء عددًا من األس���ر املعيشية يف كل املناطق وفئات 
املجتمع املهمة )مثل األس���ر املعيش���ية اليت تعيش يف مناطق نائية أو قرى فقرية(. وهذا يستدعي تصميم 
عينة يوزع العينة بالتساوى تقري�بًا بني املناطق وإن أمكن يضمن عينة كافية من فئات املجتمع املهمة.

والبد من معاجلة الطلبات املتضاربة املوصوفة أعاله بنوع ما من التوفيق. ومن وسائل   - 24
التوفي���ق املس���تخدمة أحيان���ًا يف هذه احلالة التوزيع باجل���ذر التربيعي حيث ت���وزع العينة على الطبقات 
)املناطق( بالتناس���ب للجذر التربيعي حلجم الطبقة )من حيث الس���كان أو عدد األس���ر املعيشية(. وقد 
اس���تخدم التوزيع باجلذر التربيعي يف اس���تقصاء مستويات معيشة األسر املعيشية يف في�يت نام والعينات 

الستقصاءات األسر املعيشية يف جنوب أفريقيا.

حجم العينة  - 2
تتف���اوت أحجام العينة الكلي�ة الس���تقصاءات امليزانية، بني الب�لدان. ففي اس���تقصاءات   - 25
كثرية تكون أحجام العينة يف حدود 000 3 - 000 10 أسرة معيشية، ولكن يف البلدان الكبرية ميكن 
أن تكون أحجام العينة أكرب كثريًا. وقد تعرب السلطات املحلية عن طلب شديد للحصول على النتائج 
على مستوى جغرايف مفّصل، إىل حد تعريض جودة بيانات االستقصاء إىل اخلطر. فقد “تسرق” العينة 
الكب���رية املوارد من العمل املس���اوي لذلك يف األمهية وهو احلف���اظ على األخطاء غري أخطاء املعاينة عند 
مستويات مقبولة. والتحدي هو إجياد توازن بني الطلبات من الوكاالت اإلدارية دون الوطنية ومتطلبات 
امليزانية املتعلقة باحلفاظ على حجم العينة واألخطاء غري أخطاء املعاينة عند مستويات ميكن التحكم فيها. 
ويف الغالب يتعني على مصمم االس���تقصاء أن يواجه املهمة الصعبة املتمثلة يف ش���رح احلاجة إىل احلفاظ 

على التوازن بني أخطاء املعاينة واألخطاء غري أخطاء املعاينة بالنسبة للمستخدمني.

املعاينة يف األوقات املختلفة  - 3
م���ن املمكن أن تتفاوت أمناط اإلنفاق واإلي���راد لفئات كبرية من املجتمع تفاوتًا كبريًا   - 26
على مدار الفصول. ومن املفضل أن يغطي االستقصاء خمتلف الفصول بعينة كافية. والبد من إيالء اهتمام 

خاص لفترات العطالت الطويلة عندما تتباين أمناط االستهالك يف الغالب كثريًا بني فترة وأخرى.
ومن الطرق املمكنة ملعاجلة مش���كلة املومسية اس���تخدام فترة مرجعية مدهتا عام. وكما   - 27
رأينا فهذا ليس حاًل ناجحًا ملعظم البنود وبالتأكيد ليس للبنود الغذائية. ومن احللول األفضل ما يلي:
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تكرار الزيارات )مع تكرار الفترات املرجعية( لألسرة املعيشية الواحدة موزعة على العام،   •
مبا يف ذلك مجيع الفصول.

اس���تقصاء األس���رة املعيش���ية لفترة واحدة، ومثاًل لش���هر واحد )مع إمكانية عدة زيارات   •
خالل الفترة(. وتتوزع األسر املعيشية على مدار العام وفقًا خلطة معاينة تضمن عينة كافية 
يف كل الفصول. ويفترض التصميم أنه جيمع البيانات الش���هرية عرب القطاعات )مضروبة 

يف 12(، ليمكن إعادة تشكيل العام إحصائيًا.
والنهج الثاين قد يوفر حاًل عامًا ملش���كلة املومسية. وهو يتبع يف اس���تقصاءات اإلنفاق،   - 28

وعلى سبيل املثال يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ونامي�بيا وليسوتو.
وقد اس���تخدم النهج األول على س���بيل املثال يف اس���تقصاء إثيوبيا إليراد واس���تهالك   - 29
وإنفاق األس���ر املعيش���ية 1996/1995 حيث متت زيارة األس���ر املعيش���ية مرتني يف مومسني خمتلفني 

وكانت تسأل عن الشهر املاضي.
وبالنهج الثاين نراعي التباين املومسي ولكن فقط على مس���توى التجميع. فالتجميعات   - 30
من قبيل املتوس���طات واملجاميع إليرادات ومصروفات األس���ر املعيشية يف السنة تقدر تقديرًا صحيحًا. 
غري أن القياس���ات العادية للتشتت تكون متحيزة. فسوف تتضمن املجاميع الشهرية لكل أسرة معيشية 
املحسوبة ثانويًا بالضرب يف 12، تباينًا مومسيًا )ألن شهرًا واحدًا هو الذي مت فيه االستقصاء( وتباينًا 
عش���وائيًا غري مومسي )ألن لألس���رة املعيشية إيرادات ونفقات خمتلفة على مدى الشهور مما ال يعزى إىل 
تأثريات مومسية(. وهذا التباين املومسي وغري املومسي يف املجاميع الش���هرية املحس���وبة للعام ُيزيد التباين 
عم���ا كان ميك���ن احلصول عليه لو روعيت املجاميع الس���نوية. وعلى هذا تكون تقديرات التش���تت يف 
املجاميع السنوية متحيزة لو استخدمنا مقاي�يس التشتت يف املجاميع الشهرية كتقديرات. وميكن تقدير 
التباين املومسي من البيانات واستخدامه يف تقليل التحيز. غري أنه ال ميكن تقليل التحيز الراجع إىل التباين 

داخل األسر املعيشية بني الشهور ألننا ال تكون لدينا بيانات إال عن شهر واحد لكل أسرة معيشية.
وبالنس���بة للمحلل املهتم بالتوزيع الس���نوي لإلنفاق بني األس���ر املعيشية، فإن تصميم   - 31
االس���تقصاء للش���هر الواحد ميثل مشاكل مجة بس���بب التحيز يف املقاي�يس العادية للتشتت )وعلى سبيل 
املثال االحنراف املعياري(. وهذه املشاكل تؤثر مثاًل على حتليل الفقر حيث تعرف آحاد األسر املعيشية 
بأهنا أدىن أو أعلى من خط الفقر، وحتلل خصائص هذه الفئات. وإذا مل تدخل التصحيحات فإن مدى 
الفق���ر س���ي�بالغ فيه إذا كان أقل من نص���ف املجتمع فقراء، وي�بخس تقدي���ره إذا كان أكثر من نصف 
املجتمع فقراء. وي�ب�ني س���كوت من خالل احلس���اب النموذجي أن االحنراف املعياري لإلنفاق السنوي 
ي�بالغ يف تقديره بنس���بة 36 يف املائة يف أي اس���تقصاء جيمع البيانات عن شهر واحد من األسر املعيشية 

)سكوت، 1992(.

دراسة حالة: استقصاء اإلنفاق واالستهالك  دال - 
يف الو 1998/1997

أجرت مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية اس���تقصائني لإلنفاق واالس���تهالك يف العقد   - 32
املاضي. فأجري أول اس���تقصاء لإلنفاق واالس���تهالك يف الو (LECS-1) يف الفترة 1993/1992. 
وأج���ري الث���اين، LECS-2 يف الفترة 1998/1997 )اللجنة احلكومي���ة للتخطيط، املركز اإلحصائي 

.LECS-3 ،الوطين جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية، 1999(. وجيري اآلن استقصاء ثالث
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الشروط العامة ألعمال االستقصاء  - 1
بلغ عدد س���كان مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية 4.5 مليون نس���مة يف آخر تعداد   - 33
للس���كان )1995(. وم���ن حيث املس���احة فهي أكرب قلياًل م���ن بريطانيا العظمى. واملناطق الش���مالية 
والش���رقية مناطق جبلية. والنقل صعب يف كثري من أجزاء البلد: نس���بة 57 يف املائة من األس���ر املعيشية 
تعيش يف القرى غري متصلة بالطرق وفقًا لتعداد السكان لعام 1995. وال تزال مجهورية الو الدميقراطية 
الش���عبية جمتمعًا ريفيًا وزراعيًا يف معظمه. واألغلبية العظمى من الس���كان تعمل حلس���اب نفس���ها يف 
الزراع���ة. ومع���ّدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني يصل إىل حنو 60 يف املائة. ورغم أن هناك لغات 
عدي���دة يف مجهورية الو الدميقراطية الش���عبية ف���إن اللغة الرمسية وهي لغة الو يفهمها معظم الس���كان. 
والق���رى وحدات إدارية حمددة املعامل بل إن هناك تقس���يمًا فرعيًا رمسي���ًا داخل القرى إىل “جمموعات 
أس���ر معيش���ية” تتألف من 10 - 15 أسرة معيشية. وهناك تقدير خام لظروف العمل امليداين إىل حد 
ما )وذايت( يعترب أن من األكثر صعوبة يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مقارنة باملتوسط يف البلدان 
النامية، الوصول إىل األس���ر املعيش���ية يف املناطق الريفية ولكن عند الوصول إليها يكون من األرجح أن 

تكون متعاونة.

املواضيع اليت يشملها االستقصاء، االستبيانات  - 2
تتعلق أجزاء كبرية من مقياسي االقتصاد الكلي ومها “القيمة املضافة” و “مدخالت   - 34
العمالة يف اإلنتاج”، تتعلق بإنتاج األسر املعيشية يف جمال الزراعة أو أنشطة األسر املعيشية غري الرمسية. 
وللحصول على بيانات إنتاج األس���رة املعيش���ية طبقت ثالثة مناذج أّولية جديدة يف االس���تقصاء الثاين 
LECS: )أ( مفكرة الوقت “اخلفيفة” اليت استخدمت للحصول على استغالل الوقت عند فرد واحد 
من األس���رة املعيش���ية، مبا ميكن من قياس مدخالت العمل بالس���اعات يف اقتصاد الو؛ )ب( منوذجان 
أّوليان عن الزراعة والعمليات التجارية لألسرة املعيشية. فهذا ميكن من حساب القيمة املضافة يف إنتاج 

األسرة املعيشية يف الزراعة واألنشطة التجارية غري الرمسية.
وطبق يف أول مقابلة منوذج عام عن تكوين األسرة املعيشية وتعليمها وعملها واخلصوبة   - 35
وتغذية الطفل. واستخدم منوذج مفكرة لتغطية مجيع معامالت األسرة املعيشية خالل شهر. وغطيت يف 
املقابلة الثانية مس���ائل اإلس���كان واحلصول على السلع املعمرة واألراضي واملاشية. أما مسائل اإلسكان 
فقد اس���تخدمت كأس���اس لعزو القيم اخلاصة باإلجيار. ويف هناية الش���هر طلب إىل األسرة املعيشية بيان 
املش���تريات من الس���لع املعمرة خالل ال� 12 شهرًا السابقة. وطبق استبيان قروي لرئيس القرية. وغطى 

االستبيان الطرق والنقل واملياه والكهرباء واملرافق الصحية واألسواق املحلية واملدارس وما إىل ذلك.

طرائق القياس  - 3
جيادل اس���تخدام طريقة املفكرة يف االس���تقصاء LECS األول لقياس معامالت األسر   - 36
املعيش���ية، لصاحل اس���تخدام هذه الطريقة يف االس���تقصاء LECS اجلديد، شريطة أن يكون أداؤه األول 
جيدًا. ويؤدي التغي�ري يف طريقة القياس إىل اإلضرار بالتس���اوق بني االس���تقصاءات. فقد ُطبقت طريقة 
املفكرة جيدًا يف االس���تقصاء LECS-1 ولكن كان ذلك فقط بدعم كبري لألس���ر املعيشية من القائمني 
باملقابالت. إذ مل تستطع أسر معيشية كثرية )أو مل ترغب( يف ملء املفكرة على حنو صحيح دون دعم 
وثي���ق ومتوات���ر إىل حد ما من القائم باملقابلة. ويف ظل هذه الظروف ي�بدو أن طريقة املفكرة بديل أقل 
قبواًل. ومع ذلك جيب أن ننظر أيضًا يف واقع أن قرى كثرية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يصعب 
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الوصول إليها. وما أن يصل القائم باملقابلة إىل القرية حى يكون األفضل غالبًا هو أن ي�بقى هبا إلجراء 
ثالث مقابالت الزمة لكل أس���رة معيش���ية بداًل من إجباره على الس���فر عدة مرات بني القرية ومركز 
العمل. وعالوة على هذا يتواجد القائمون باملقابالت إلجراء اتصاالت متواترة مع األسر املعيشية أثناء 
إقامته���م بالقرية. وقد اخت���ار املركز اإلحصائي الوطين أخريًا لالس���تقصاء LECS-2 “طريقة املفكرة 
بدعم القائم باملقابلة”. فالقائمون باملقابالت ي�بقون يف القرية ملدة شهر كامل ويقّدمون لألسر املعيشية 

كل املساعدة الالزمة إلمساك املفكرة.
واس���تخدم إجراء خاص لقياس االس���تهالك اليومي من األرز. وقيس اس���تهالك األرز   - 37
لكل فرد من أفراد األسرة املعيشية ملدة يوم واحد للحصول على قياس دقيق لتناول األرز يف كل وجبة 
لكل ش���خص. فُتعرض على الش���خص وريقة هبا صور لس���تة أطباق مبقادير خمتلفة من األرز )“كرة” 

واحدة و “كرتان” وهكذا( ويطلب إليه بيان أي الصور هي الصحيحة.
وخالل الش���هر اختريت فترة 24 س���اعة لتس���جيل اس���تغالل األس���ر املعيشية للوقت   - 38
وكان���ت مفكرة اس���تغالل الوقت يف االس���تقصاء LECS-2 قد وضعت مش���اركة ب���ني اإلحصاءات 
الس���ويدية وجملس البحوث االقتصادية واالجتماعية (ESRC) مبركز حب���وث التغري االجتماعي الدقيق 
جبامعة Essex. وكان اهلدف الرئيس���ي هو جعل املفكرة “خفيفة” - ليكون هناك نسق مفكرة ميكن 
اس���تخدامه مع أدوات اس���تقصاء أخرى دون زيادة العبء على املس���تجي�ب�ني. ومل يطلب إال من واحد 
فقط )اختري عش���وائيًا( من أفراد األس���رة املعيشية، عمره 10 سنوات أو أكثر، أن ميأل مفكرة استغالل 
الوقت ليوم واحد معني. وخيتار القائم باملقابلة املستجي�ب�ني عشوائيًا حبيث يكون العدد املختار كل يوم 

من األسبوع ثابتًا.
ومشلت مفكرة اس���تغالل الوقت 22 نش���اطًا حمددًا س���لفًا مع التأكيد على األنشطة   - 39
االقتصادية. وبالنسبة لبعض من هذه األنشطة فإن القائم باملقابلة ي�بحث عن معلومات إضافية يف الوقت 
الذي جتمع فيه املفكرات. وُيطلب من الذين جيي�بون على “العمل كموظف” اإلجابة عما إذا كانوا قد 
عملوا عاملني يف الفالحة أو يف القطاع احلكومي أو يف القطاع اخلاص أو أدوا أعمااًل حلساب أنفسهم. 
وصنفت اإلجابات حس���ب قائمة تضم حواىل 50 فئة على أس���اس التصنيف الصناعي الدويل القياسي 
جلميع األنشطة االقتصادية (ISIC) ونظام احلسابات القومية لسنة 1993 [جلنة املجتمعات األوروبية، 
وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واألمم املتحدة، والبنك الدويل 

.[)1993(

تصميم العينة، العمل امليداين  - 4
استخدمت مناطق تعداد السكان مبثابة وحدات معاينة أّولية. وتقسم وحدات املعاينة   - 40
األّولية إىل طبقات حس���ب 18 مقاطعة وداخل املقاطعات حس���ب احلضر/الريف. مث قّس���مت مناطق 
التعداد الريفية إىل طبقات مث إىل مناطق تعداد “متصلة بالطرق” و “غري متصلة بالطرق”. وخصصت 
عينة من 25 وحدة معاينة أّولية لكل مقاطعة. وُنفذ توزيع آخر حسب املناطق احلضرية/الريفية، حبيث 
ُخصص للجزء احلضري قس���م من املعاينة أكرب بنس���بة 50 يف املائة من القس���م اخلاص باجلزء الريفي. 
واختريت وحدات املعاينة األّولية بتناس���ب احتماالت منهجي واحلجم يف كل مقاطعة، لتنتج عينة من 

450 وحدة معاينة أّولية.
وأدرجت األس���ر املعيش���ية من الوحدات األّولي���ة املختارة يف قائمة قبل االس���تقصاء   - 41
واختريت 20 أسرة معيشية مبعاينة منهجية يف كل وحدة معاينة أّولية، لينتج جمموع عينة من 000 9 
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أس���رة معيش���ية. وحتققت املعاينة على مدى الوقت بتخصيص عش���وائي للعينة املقاطعية على مدى 12 
شهرًا، لتنتج قريتان )ويف بعض احلاالت ثالث قرى( يف كل شهر.

وكان مطلوبًا فريق من اثنني من القائمني باملقابالت للعمل يف القرية. واختري القائمون   - 42
باملقاب���الت م���ن بني املوظف���ني الدائمني يف مكاتب اإلحص���اءات املقاطعية. وش���ارك كثريون منهم يف 

االستقصاء LECS األول. وأجري التدري�ب على مدى فترة أسبوعني.

اخلربات والدروس املستفادة هاء - 
طرائق القياس، عدم االستجابة  - 1

قضى القائمون باملقابالت وقتًا طوياًل يف األسر املعيشية يقّدمون املساعدة للمستجي�ب�ني   - 43
يف مهمتهم لتسجيل مجيع املعامالت املتعلقة باألسرة املعيشية وكذلك أعمال األسرة املعيشية وعملياهتا 
الزراعي���ة. وهناك أس���باب تدع���و إىل االعتقاد بأن هذا العمل املجهد واملضيع للوقت قد حّس���ن جودة 
االستجابات. وهناك أدلة قاطعة على أن الزيارات املتواترة لألسر املعيشية، اليت يقوم هبا القائم باملقابلة 
يف كثري من احلاالت أقام صلة من الراحة والثقة بني األطراف. كما أهنا أتاحت للقائمني باملقابالت وقتًا 
كافيًا لفرز العالقات اليت كثريًا ما تكون معّقدة بني اس���تهالك األس���رة املعيشية وإنتاج األسرة املعيشية 

يف الزراعة أو يف األعمال التجارية اليت تقوم هبا األسرة املعيشية.
وأجريت عدة مراجعات للجودة. وروجعت تقديرات اس���تهالك األرز املس���تقاة من   - 44
االس���تقصاء مقاب���ل بيان���ات اإلنتاج الزراعي اخلارجي ووجد أهنا تتفق بش���كل معق���ول متامًا. كذلك 
أجريت مراجعة ملستويات االستهالك بني فتريت املفكرة األوىل والثانية ذات األسبوعني. ومل يكن هناك 
دليل على اخنفاض اإلبالغ خالل الفترة الثانية، وكانت هناك فروق ضئيلة يف عدد القيودات يف املفكرة 

بني الفترتني. كذلك فإن تقديرات االستهالك الكلي كانت قابلة للمقارنة على مدى الفترتني.
ويثري وجود اختالفات ضئيلة للغاية يف االس���تهالك على املستوى التجميعي بني فتريت   - 45

املفكرة األوىل والثانية، مسألة ما إذا كانت فترة املفكرة القصرية تكفي لإلملام باالستهالك.
وكان ع���دم االس���تجابة املبّل���غ منخفضًا، إذ مل ي���زد عن 3.1 يف املائ���ة. وكان عدم   - 46
االس���تجابة منخفضًا جدًا يف املناطق احلضرية، فلم يتجاوز 0.6 يف املائة وكانت النس���بة أعلى ولكن 
ال ت���زال منخفض���ة يف املناطق الريفية )3.9 يف املائة(. وُبخس عدم االس���تجابة إىل حد ما. واس���تخدم 
استبدال عدم االستجابة، ولكن روتينيات النتائج املبّلغة يف املقابلة كانت ردئية، حبيث كان من الصعب 
تقدير املستوى الصحيح لعدم االستجابة وكذلك تعذر التمي�يز بني عدم االتصاالت وحاالت الرفض. 
وكان عدد حاالت الرفض متدنيًا للغاية. وتشري مجيع اخلربات من استقصاءات الو لألسر املعيشية إىل 
أن األس���ر املعيشية تشعر بااللتزام باملش���اركة يف االستقصاءات احلكومية. وعالوة على هذا فقد طلب 

رئيس القرية مشاركتها.

تصميم العينة، أخطاء املعاينة  - 2
ي�ب����ني حتليل التباين وهياكل التكلف���ة أن حجم العينة املثايل يف وحدات املعاينة األّولية   - 47
)مناط���ق التع���داد( يكون يف حدود 8 - 12 أس���رة معيش���ية. ومن هنا فإن حجم العينة املس���تخدم يف 

االستقصاء، وهو 20 أسرة معيشية، كان أك�رب من املستوى املثايل )بيترسون، 2001(.
كذلك تبني احلس���ابات أن التوزيع املتس���اوي للعينة على املقاطعات يفضي إىل أخطاء   - 48
يف املعاين���ة يف التقدي���رات الوطنية اليت كانت يف ح���دود 20 يف املائة أعلى مما كان ميكن احلصول عليه 
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بالتوزيع التناســـيب. ومعامالت التباين (CV) كانت عمومًا أقل من ٥ يف املائة بالنســـبة للتقديرات على 
املســـتوى الوطين. وكانت العينة يف املناطق احلضرية أصغر من العينة يف املناطق الريفية (٠٠٨ ٢ مقابل 
٨٧٤ ٦ أســـرة معيشـــية) ولكن معامالت التباين للتقديرات احلضرية كانت مقارنة بالتقديرات الريفية 

وهذا تأثري جزئي لتأثريات التصميم املتدنية يف املناطق احلضرية.
وكانـــت تأثـــريات التصميـــم عالية نســـبيًا يف املناطـــق الريفية، وأعلى كثـــريًا منها يف   - ٤٩
املناطق احلضرية (انظر اجلدول رابع وعشـــرون - ١). ويأيت هذا انعكاســـًا ألن القرى الريفية متجانسة 
اجتماعيـــًا - اقتصاديـــًا. وملـــا كان معظم احتياطي املعاينـــة األّولية الريفية يتألف مـــن قرية واحدة فإن 
وحدات املعاينة األّولية تكون أيضًا متجانســـة. ويف املدن والبلدات تظل هناك شـــرحية قليلة نســـبيًا من 
مستوى الدخل يف املناطق الغنية والفقرية: فاألسر املعيشية الغنية تعيش جبانب األسر املعيشية الفقرية يف 
كل أجزاء املدينة. ولذا يضم الكثري من وحدات املعاينة األّولية احلضرية أســـرًا معيشـــية غنية إىل حد ما 

وأسرًا معيشية فقرية إىل حد ما مما جيعل وحدات املعاينة األّولية احلضرية متجانسة نسبيًا.
اجلدول رابع وعشرون - ١

تأثريات التصميم على استهالك األسر املعيشية وحيازا للسلع املعمرة

الريفيةاحلضريةالوطنية
٥,٤٣,٨٧,٧االستهالك الشهري الكلي لألسرة املعيشية يف استقصاء الو

٥,٨٤,٤٦,٨استهالك األغذية الشهري لكل أسرة معيشية يف الو
٢,١١,٣٣,٣نسبة األسر املعيشية اليت متلك سيارات

٥,٤٣,١٦,٨نسبة األسر املعيشية اليت متلك جهاز تلفزيون 
٤,٥٢,٧٤,٨نسبة األسر املعيشية اليت متلك جهاز راديو 
٥,٥٣,٩٦,١نسبة األسر املعيشية اليت متلك جهاز فيديو 

وجرت زيارة لكل أســـرة معيشـــية يف العينة مرة يف الشـــهر وتوزعت العينة بالتساوي   - ٥٠
على مدى فترة ١٢ شهرًا. وتسبب هذا يف مشاكل عندما ُقدرت معّدالت الفقر من االستقصاء (انظر 
الفرع جيم - ٣). وُقدر التباين املومسي من البيانات واســـتخدم يف إزالة التباين املومسي يف التقديرات. 
غري أن التباين العشوائي غري املومسي داخل األسر املعيشية بني الشهور مل ميكن تقديره. وكانت النتيجة 

أن تشتت استهالك األسرة املعيشية بولغ فيه إىل حد ما كما بولغ يف تقدير معّدالت الفقر.

اخلربات املستفادة من استخدام مفكرة استغالل الوقت  - ٣
مل يعرف عدد املفكرات املســـتكملة ذاتيًا واملســـتكملة مبعرفة القائم باملقابلة. غري أن   - ٥١
هنـــاك دالئل على أن القائمني باملقابالت يقّدمون عمومًا دعمًا كبريًا ملعظم املســـتجيـبـني، وإن كانت 

هناك بعض الفروق اإلقليمية.
ومل تثمر املعاينة العشـــوائية لشخص واحد يف األسرة املعيشية. فحساب توزع العمر/  - ٥٢

اجلنس بني األشـــخاص الذين مألوا منوذج اســـتغالل الوقت تشري إىل أن القائمني باملقابالت واملشرفني 
مل ينجحوا متامًا يف تنفيذ قواعد االختيار العشوائي. ويـبدو أن القائم باملقابلة يف حاالت كثرية مل يصر 
على استخدام شخص خمتار عشوائيًا ولكنه مسح بالبدائل، رمبا ألسباب عملية. وتشري احلسابات إىل أن 
رجاًال من العمـر النشط (بني ١٥ و ٦٤ عامًا) أُفرط يف متثيلهم وأن الشباب (بني ١٠ و ١٤ عامًا) من 
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اجلنسني واملسنني  )65 عامًا أو أكثر( وخاصة من النساء كان متثيلهم ناقصًا يف االختيار )جوهانسن، 
2000( )انظ���ر اجل���دول رابع وعش���رون - 2(. فيلزم تعديل اإلجراء لضم���ان متثيل أفضل يف بيانات 
اس���تغالل الوقت. ولو كان النموذج األّويل الس���تقصاء استغالل الوقت مصممًا حبيث حيصر األنشطة 
االقتصادية أساس���ًا فإن اليافعني واملس���نني قد ال حيتاجون إىل أن ُيدرجوا. ومع هذا فإدراج هذه الفئات 

مهم ألي برنامج اجتماعي يهتم خصوصًا بعمل األطفال وحالة املسنني.

اجلدول رابع وعشرون - 2
 النسبة بني العدد الفعلي والعدد املتوقع لألشخاص

يف عينة مفكرة استغالل الوقت

العمر
النسبة الفعلية/املتوقعة

اجلميعالنساءالرجال

14 - 100.410.490.45
64 - 151.331.041.18

650.590.290.43 فما فوق
1.110.901.00اجلميع

استخدام االستقصاء LECS-2 لتقديرات  - 4 
الناتج املحلي اإلمجايل

لق���د ج���اءت التجارب م���ن إدراج النماذج األّولي���ة اليت تقيس بيانات القيمة بش���أن   - 53
إنتاج األس���ر املعيش���ية ومدخالت التكاليف واستغالل الوقت، نتائج مش���جعة. فقد عززت كثريًا من 
القاعدة اإلحصائية لتقديرات الناتج املحلي اإلمجايل. وأصبح االس���تقصاء يوفر اآلن نتائج بيانات هامة 
للحس���ابات القومية تتعلق مبا يلي: )أ( القيمة املضافة يف إنتاج األس���ر املعيشية؛ )ب( مدخالت العمالة 

يف االقتصاد الكلي؛ )ج( مستوى وهيكل االستهالك اخلاص.
وكان���ت التقديرات األساس���ية اجلديدة للناتج املحلي اإلمج���ايل لعام 1997، تبني أن   - 54
إنتاج األس���رة املعيش���ية يف جمال الزراعة واألنش���طة االقتصادية غري الرمسية ميثل 64 يف املائة من الناتج 
املحلي اإلمجايل، بل ونس���بة مئوية أعلى من الناتج املحلي اإلمجايل من جانب االس���تخدام. فحواىل 80 
يف املائ���ة م���ن مدخالت العمل يف جمموع االقتصاد تأيت من األنش���طة االقتصادي���ة يف الزراعة والقطاع 

غري الرمسي )جوهانسن، 2000(.

مالحظات ختامية واو - 
تن���اول هذا الفصل قضايا تتعلق بتصميم االس���تقصاءات حني يكون اهلدف هو قياس   - 55
ميزانية األسرة املعيشية. وقد انصب التركيز على االستقصاءات اليت ُيقدر فيها استهالك األسر املعيشية 
الكل���ي وكذل���ك اإلنتاج، واليت تفيد فيه���ا هذه التقديرات بدورها كمدخالت يف احلس���ابات القومية 
واإلحص���اءات االقتصادي���ة الوطنية عموم���ًا. ولالطالع على معاجلة أكثر دق���ة لقضايا التصميم نوصي 
القارئ املهتم بالرجوع إىل منشورات أخرى [انظر على سبيل املثال، دياتون وغروش )2000( واألمم 

املتحدة )1989(].
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ودراسة احلالة املستخدمة يف هذا الفصل غري عادية إىل حد ما، من حيث مقدار الوقت   - 56
الذي ينفقه القائم باملقابلة لكل أس���رة معيش���ية. وتؤيد اعتبارات دقة القياس وظروف العمل امليداين هذا 
التصميم املتطلب للموارد الس���تقصاء الو. فاستخدام طريقة املفكرة يف جمتمع ينخفض فيه معّدل اإلملام 
بالقراءة والكتابة يعين أن االس���تناد إىل أس���اس يومي تقري�بًا يكون الزمًا لكثري من األس���ر املعيشية. وقد 
اعت���ربت طريق���ة املفكرة املدعومة من القائم باملقابلة ضرورية لدقة احلصول على االس���تهالك يف األس���ر 
املعيشية يف الو. وقد تفضي طرائق أخرى أقل تكلفة إىل تقديرات ذات جودة مقبولة يف بلدان أخرى.

املراجع
األم���م املتح���دة )1989(. برنامج القدرات الوطنية على اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية: اس���تقصاءات إيرادات 
ومصروفات األس���ر املعيش���ية: دراس���ة تقنية. DP/UN/INT-88-X01/6E. إدارة التع���اون التقين للمكتب 

اإلمنائي واإلحصائي.
 ،11293-IND البنك الدويل )1992(. إندونيس���يا: اإلنفاق العام واألس���عار والفقراء. البعثة املقيمة إلندونيس���يا

جاكرتا. مذكورة يف دايتون )1997(.
Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic 

Cooperation and Development.  United Nations and World Bank (1993).  System of National 
Accounts, 1993.  Sales No. E.94.XVII.4.

Deaton, A. (1997).  The Analysis of Household Surveys. A Micro Econometric Approach to 
Development Policy.  Baltimore, Maryland, and London: Johns Hopkins University Press.

__________, and M. Grosh (2000).  Consumption.  In Designing Household Survey Questionnaires 
in Developing Countries: Lessons from 15 Years of Living Standards Measurement Study, M. 
Grosh and P. Glewwe, eds.  Washington, D.C.: World Bank.

Glewwe, P., and Yansaneh, I. (2001).  Recommendations for Multi-Purpose Household Surveys from 
2002 to 2010.  Report of Mission to the General Statistics Office, Viet Nam.

Johansson, S. (2000).  A Household Survey Program for Lao PDR. Report on a Short-Term Mission to 
Vientiane, August 7-21, 2000.  Stockholm: International Consulting Office, Statistics Sweden.

Joliffe, D., and K. Scott (1995).  The sensitivity of measures of household consumption to survey 
design: results from an experiment in El Salvador.  Washington, D.C.:  Policy Research 
Department, World Bank. 

Mahalanobis, P.C., and S. B. Sen (1954).  On some aspects of the Indian National Sample Survey.  
Bulletin of the International Statistical Institute, vol. 34.

Pettersson, H. (2001).  Sample Design for the Household Surveys: Report from a Mission to the 
National Statistics Centre, Lao P.D.R. February 19-March 2, 2001.  Stockholm: International 
Consulting Office, Statistics Sweden.

Rydenstam, K. (2000).  The “light” time diary approach: report on some Lao PDR and Swedish 
actions and experiences.  Paper prepared for the United Nations Expert Group Meeting on 
Methods for Conducting Time-Use Surveys, 23-27 October 2001.

Scott, C. (1992).   Estimation of annual expenditure from one-month cross-sectional data in a 
household survey.  Inter-Stat Bulletin, vol. 8, pp. 57-65.

__________, and  B. Amenuvegbe (1990).  Effect of Recall Duration on Reporting of Household 
Expenditures: An Experimental Study in Ghana.  Social Dimensions of Adjustment in Sub-
Saharan Africa Working Paper, No. 6.  Washington, D.C.: World Bank.

State Planning Committee, National Statistical Centre of Lao People’s Democratic Republic 
(1999).  The household of Lao PDR: Social and economic indicators: Lao Expenditure and 
Consumption Survey 1997/98.  Vientiane.

Statistical Institute and Planning Institute of Jamaica (1996).  Jamaica Survey of Living Conditions 
1994.  Kingston.





531

الفصل اخلامس والعشرون

 استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان
اليت متراقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

جان كوردوس
 كلية االقتصاد بوارسو،

 املكتب املركزي لإلحصاء
وارسو، بولندا

نبذة خمتصرة
يقّدم هذا الفصل عرضًا جمماًل للجوانب األساس���ية لتصميم وتنفيذ استقصاءات عينات األسر املعيشية 
)يف البل���دان ال���ي متر اقتصاداهتا مبرحل���ة انتقالية( يف العقد املاض���ي، 1991 - 2000. وعالوة على 
هذا يعرض الفصل معلومات من 14 بلدًا متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بش���أن اجلوانب التش���غيلية هلذه 
االستقصاءات. فاملكاتب اإلحصائية هبذه البلدان قّدمت هذه املعلومات يف عام 2001 باإلجابة على 

استبيانات خاصة ويف بعض احلاالت قامت فيما بعد بتحديثها.
يتألف هذا الفصل من فرعني: الفرع ألف ويقّدم تقديرًا عامًا الستقصاءات األسر املعيشية يف البلدان 
ال���ي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ويتضمن الفرع باء دراس���ات حالة الس���تقصاءات عينات األس���ر 

املعيشية يف بلدان خمتارة متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
ويعرض الفرع ألف توليفة من املالمح األساس���ية الس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية يف البلدان الي متر 
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وبوجه خاص يتناول البحث نوعني رئيسي�ني من االستقصاءات: استقصاءات 
ميزانيات األس���ر املعيش���ية (HBS)، واس���تقصاءات القوى العاملة (LFS). ويتن���اول البحث املالمح 
التالية لالس���تقصاءات: إطار املعاينة، وتصميم العينة، وحجم العينات، وطرائق التقدير، وتقدير أخطاء 
املعاينة، ومعّدالت عدم االس���تجابة، وتكاليف االس���تقصاء، وتأثريات التصميم. وقد ساد البلدان الي 
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تقليد لبعض التجارب مع االستقصاء HBS، رغم أنه كان من الضروري 
إعادة التصميم لكل بلد. واالس���تقصاء LFS نوع جديد متامًا من االس���تقصاءات ومل يس���تحدث يف 
بلدان خمتلفة متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية إال يف آواخر العقد ويف بعض احلاالت باملس���اعدة التقنية من 
اخلارج. وخيتتم الفرع ألف بتوصيات لتحس���ني اس���تقصاءات عينة األس���ر املعيش���ية يف البلدان الي متر 

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، مع مراعاة تعداد السكان واإلسكان لعام 2000.
ويعرض الفرع باء دراسات حالة للبلدان التالية: إستونيا وهنغاريا والتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا. 
واألوصاف حتدد املالمح األساس���ية لالستقصاء HBS واالستقصاء LFS واستقصاءات أخرى لألسر 

املعيشية يف كل بلد.
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املصطلحات الرئيسية: استقصاء ميزانية األسر املعيشية، واستقصاء القوى العاملة، واستقصاء التكلفة، 
وتأثريات التصميم، وأخطاء املعاينة، ومعّدل األخطاء غري أخطاء املعاينة.

التقدير العام الستقصاءات األسر املعيشية يف البلدان  ألف - 
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

مقّدمة  - 1
الغرض من هذا الفرع هو عرض جوانب معينة من تنفيذ وتصميم استقصاءات األسر   - 1
املعيشية يف بعض البلدان الي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وخاصة بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية 
واالحتاد الروس���ي، يف العقد املنصرم. وبالنظر إىل وجود فوارق كبرية بني خمتلف أنواع اس���تقصاءات 
عينات األس���ر املعيش���ية )اس���تقصاءات عينة األس���ر املعيش���ية( من حيث اجلوهر ووحدات االستجابة 
والدوري���ة وتصميم العينة ومنهجيات مجع البيانات فإن ذلك يؤدي إىل مس���تويات خمتلفة من معّدالت 
التكاليف وعدم االس���تجابة. وه���ذا الفصل يركز على تصميم وتنفيذ نوعني من اس���تقصاءات عينات 
األسر املعيشية، مها استقصاء ميزانيات األسر املعيشية (HBS) واستقصاء القوى العاملة (LFS). ومع 
ذلك ُيش���ار أيضًا إىل اس���تقصاءات األسر املعيشية األخرى الي أجرهتا البلدان الي متر اقتصاداهتا مبرحلة 

انتقالية يف العقد املاضي.
وقبل النظر يف اس���تقصاءات عينة األسر املعيش���ية يف البلدان الي متر اقتصاداهتا مبرحلة   - 2
انتقالية يف العقد املنصرم، س���ُيقّدم وصف عام الس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية يف هذه البلدان يف الفترة 

االنتقالية، ليكون أساسًا لفهم التطورات األخرى يف استقصاءات األسر املعيشية يف هذه البلدان.
وعند إعداد هذا الفصل ُأعد استبيان خاص وأرسل إىل 14 بلدًا متر اقتصاداهتا مبرحلة   - 3

انتقالية وهي:
 االحتاد الروسي •

 إستونيا •

 أوكرانيا •

 بلغاريا •

 بولندا •

 بيالروس •

 اجلمهورية التشيكية •

 رومانيا •

 سلوفاكيا •

 سلوفانيا •

 كرواتيا •

 التفيا •

 ليتوانيا •

 هنغاريا •
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وق�د أعدت مثانية بل��دان ورقات ش���امل�ة نشرت يف اإلحصاءات يف املراح�ل االنتقالية   - 4
[املجل�د 5، رقم4 )حزيران/يونيه، 2002(].

وأويل اهتمام خاص لتصميم وتنفيذ استقصاءات عينة األسرة املعيشية يف هذه البلدان،   - 5
م���ع التركي���ز على القضايا من قبيل أط���ر املعاينة وتصميم العينة وحجم العين���ة وطرائق تقدير معلمات 
وأخطاء املعاينة ومعّدالت عدم االس���تجابة وتكاليف االس���تقصاء وعناص���ر التكلفة وتأثريات التصميم 
واستخدامها يف التحليل اإلحصائي. كذلك يصف الفصل اخلطط املستقبلية لتحسني االستقصاءات بعد 

جولة عام 2000 من تعداد السكان وتعداد اإلسكان.

اس��تقصاءات ع��ينة األس�ر املعيشية يف ب��لدان أوروبا الوسطى والشرقية   - 2
واالحتاد السوفيايت قبل الفترة االنتقالية )1991 - 2000(

ليس من الس���هل إجراء تقي�يم موضوعي الس���تقصاءات عينة األس���ر املعيشية يف بلدان   - 6
أوروبا الوسطى والشرقية واالحتاد السوفيايت قبل املرحلة االنتقالية. فمن املعروف متامًا أن هذه البلدان 
كان لديه���ا نظام ممركز لإلحصاءات، وكان اإلبالغ الكامل أو التعداد الكامل هو الش���كل الرئيس���ي 
جلمع البيانات. ومع ذلك فهناك مطبوعات تصف استقصاءات األسر املعيشية يف تلك البلدان يف تلك 

الفترة ومعلوم أنه قد عقدت مؤمترات وحلقات دراسية وحلقات عمل ملناقشة طرائق االستقصاء.
وكان لدى البلدان الش���يوعية الس���ابقة وهي بلدان أوروبا الوسطى والشرقية واالحتاد   - 7
الس���وفيايت نظام الستقصاءات عينات األسر املعيشية كان األهم فيها هو استقصاءات ميزانيات األسرة 
(FBS). كذل���ك كان���ت جت���رى دوريًا اس���تقصاءات لألحوال املعيش���ية على نطاق كب���ري، وكذلك 
اس���تقصاءات للدخل وتعدادات صغرية واستقصاءات للصحة واستقصاءات الستغالل الوقت. وأنواع 

خمتلفة من االستقصاءات االجتماعية والدميغرافية بالعينة.
واعتبارًا من اخلمس���ينات ترسخت اس���تقصاءات ميزانية األسرة املعيشية وفق املنهجية   - 8
الس���وفياتية على أس���اس ما مسي بنهج الفروع )بوس���تينكوف، 1953(. وكان ذلك يش���مل اختيار 
األس���ر املعيشية من بني املوظفني يف املؤسس���ات املختارة يف كل فرع. وكانت األسر املعيشية املختارة 
الي ش���اركت يف االس���تقصاء لعدة س���نوات حتتفظ مبفكرات لإليرادات واملصروفات. ومل تكن العينة 
دوارة ومل تشمل إال األسر املعيشية الي هبا أشخاص موظفون يف املؤسسات االشتراكية باستثناء الذين 
يعيشون بعيدًا جدًا عن املؤسسات املختارة. ويف كل فرع كانت األسر املعيشية ُتختار وفق تصميم من 
مرحلتني. ففي املرحلة األّويل من االختيار كان عدد من املؤسسات )أو الوحدات األخرى من أماكن 
العم���ل( يف البلد ُيختار بتناس���ب االحتماالت مع العدد الكلي للموظفني يف املؤسس���ات. ويف املرحلة 
الثانية خيتار منهجيًا يف كل مؤسسة خمتارة عدد واحد من األسر املعيشية، من قائمة املوظفني مقّسمة إىل 
طبقات حسب نوع املجموعة االقتصادية. وترتب كل جمموعة أواًل حسب حجم األجور أو املرتبات. 
ويف كل مرحلة من االختيار ختتار وحدات معاينة منهجيًا ابتداء من منتصف “فترة املعاينة”. ويفترض 
أن طريقة اختيار العينة هذه ذاتية الترجيح بالنسبة لكل فرع. وبعد االختيار يطبق إجراء خاص ملراجعة 
العين���ة بالنس���بة لدرجة متثيلها، باس���تخدام بيانات عن متوس���ط األجور واملرتب���ات. ويف البداية كانت 

معّدالت عدم االستجابة منخفضة ووجدت فوارق ملحوظة بني البلدان.
وأويل اهتمام خاص يف السنوات 1959-1962 لتحسني وتوحيد استقصاءات ميزانية   - 9
األسرة (FBS). ومن أجل هذه املهمة أنشأت جلنة دائمة لإلحصاءات تابعة ملجلس تبادل املساعدات 
االقتصادي���ة فريقًا عاماًل خاصًا من بني بلدان أوروبا الوس���طى والش���رقية واالحتاد الس���وفيايت. وحتقق 
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ق���در من التق���ّدم يف املجاالت املنهجية من قبيل تعاريف املفاهيم، والتصنيفات وتصميم االس���تبيانات. 
وتشككت بعض البلدان يف هنج الفروع مشرية إىل عيوب إبقاء األسرة املعيشية الواحدة يف االستقصاء 
لعدة س���نوات. ويف بعض البلدان ملا ازدادت معّدالت عدم االستجابة بشكل مطرد اقترح اتباع طريقة 
تناوب الختيار العينة وتقصري فترة مش���اركة األس���رة املعيش���ية الواحدة يف االس���تقصاء. ويف الستينات 
ش���هدت بعض البلدان اتباع “هنج إقليمي”، وهو أساس���ًا تصميم احتمالية منطقة، اختريت يف األس���ر 
املعيش���ية من مناطق تعداد الس���كان واملس���اكن مقّس���مة إىل طبقات حس���ب املنطقة. وتناوب األس���ر 
املعيش���ية يف العينة قصر فترات املش���اركة من األس���ر املعيشية يف االس���تقصاء [غلوين اورزاد استاتتزيين 
(GUS)، 1971 أ، وك���وردوس 1985، 1996 ].86 وب���دأت منهجية اس���تقصاءات ميزانية األس���ر 
املعيش���ية (HBS) تتغري يف بعض بلدان أوروبا الوسطى والش���رقية )بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا 

وبولندا ورومانيا(.
وبعد بعض التجارب قبلت بولندا يف عام 1971 النهج اإلقليمي لالستقصاء HBS ويف   - 10
عام 1982 طبقت طريقة التناوب (GUS)، 1971أ؛ وكوردوس، 1982 و 1985؛ وليدنيسكي، 

.1982
ويف هنغاريا، وبعد تطوير النظام املوحد الس���تقصاءات األس���ر املعيشية (USHS) يف   - 11
أواسط السبعينات، أصبح استقصاء ميزانية األسر املعيشية استقصاء مستمرًا للفترة 1976 - 1982، 
ويف الفترة 1983 - 1991 ُنفذ االستقصاء كل سنتني ومنذ عام 1993 أصبح مرة أخرى استقصاء 
مس���تمرًا. وطبقت اس���تقصاءات الدخل الي بدأت يف عام 1963 مرتني يف العقد. وأجري عدد من 
اس���تقصاءات األسر املعيشية يف إطار االس���تقصاءات USHS، وخاصة يف الثمانينات، ومن ذلك على 
س���بيل املثال استقصاء الستغالل الوقت، واستقصاء للكرامة )كرامة املهن املختلفة( واستقصاء ألحوال 

املعيشة والطبقية االجتماعية، وما إىل ذلك )ميهاليفي، 1994؛ وإلتيتو وميهاليفي، 2002(.
وهناك استقصاءات أخرى لألسر املعيشية أجريت يف هذه البلدان خالل الفترة السابقة   - 12
للتح����ول. وأدرجت اللجنة الدائمة لإلحصاء التابعة للمجلس CMEA يف خطة عملها للفترة 1986 - 
1970 موضوع����ًا عن “إمكانيات التوس����ع يف تطبي����ق طرائق املعاينة يف التحقيق����ات اإلحصائية للبلدان 
األعضاء يف املجلس”. ويف نيس����ان/أبريل 1970 حتملت بولندا مس����ؤولية تنظيم حلقة دراس����ية عن هذا 
املوضوع وإعداد الورقات األساس����ية )كوردوس،1970(. وش����اركت يف احللقة الدراس����ية تسعة بلدان 
)بلغاريا وتشيكوسوفاكيا ومجهورية أملانيا الدميقراطية وهنغاريا ومنغوليا وبولندا ورومانيا واالحتاد السوفيايت 
ويوغوس����الفيا(. وقّدم كل بلد ورقة بالروس����ية ونشرت هذه الورقات بعد ذلك بالبولندية يف جملد خاص 
[GUS ، 1971 أ]. كذلك ُعرضت ورقات منهجية ونشرت يف جملد آخر [GUS ، 1971 ب]. ومن 
هذه الورقات ميكن تقدير نوع اس����تقصاءات األسر املعيشية الي أجريت يف هذه البلدان عمومًا حىت عام 

.1970
كذلك ُكّرست عدة مؤمترات دولية الستقصاءات األسر املعيشية وخاصة استقصاءات   - 13
ميزانيات األسر املعيشية. وأعد اإلحصائيون البولنديون املشاركون يف تلك االجتماعات الدولية تقارير 
شاملة، نشرت بالبولندية يف اجلرائد اإلحصائية. وشارك مؤلف هذه املقال يف احللقة الدراسية اإلحصائية 
األوروبية املكّرس���ة الس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية الي عقدت يف في�ينا يف عام 1961 )كوردوس، 
1963( ويف املؤمتر الدويل الثاين ملنهجيات اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية الذي عقد يف جنيف يف عام 

1981 )كوردوس، 1981(.

GUS = مكتب اإلحصاء املركزي يف   86

بولندا.
GUS = مكتب اإلحصاء املركزي يف   86

بولندا.



استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان
اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية 

٥٣٥

كما نوقشـــت استقصاءات األسر املعيشـــية يف هذه البلدان يف املؤمتر الدويل لإلحصاء   - ١٤
االقتصادي  لالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية: أوروبا الشرقية يف التسعينات، الذي عقد يف واشنطن 

العاصمة يف الفترة ١٤ - ١٦ شباط/فرباير ١٩٩١ (غارنر وآخرون، ١٩٩٣).
ومن املمكن أن حندد من املنشـــورات املشـــار إليها أعاله أن طرائق املعاينة استخدمت   - ١٥
أيضًا من أجل: تســـريع معاجلة بيانات تعداد السكان واإلســـكان (بلغاريا وتشيكوسلوفكيا ومجهورية 
أملانيـــا الدميقراطية وبولندا ويوغوســـالفيا)؛ والتعدادات الصغرية للســـكان (تشيكوســـلوفكيا وهنغاريا 
وبولندا واالحتاد السوفيايت ويوغوسالفيا)؛ واألحوال املعيشية (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا واالحتاد 
الســـوفيايت)؛ واســـتقصاءات ما بعد التعداد عقب تعداد السكان واإلســـكان (بلغاريا وتشيكوسلوفكيا 
وهنغاريا ومونغوليا وبولندا ورومانيا واالحتاد الســـوفيايت ويوغوسالفيا)؛ واستقصاءات استغالل الوقت 
(بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا). وكانت هناك فروق كثرية يف التنمية اإلحصائية يف تلك البلدان، 

مما كان لـه بعض االثـر على التقّدم املحـرز يف استقصاءات األسر املعيشية يف مرحلة التحول.

استقصاءات األسر املعيشية يف املراحل االنتقالية  - ٣
يغطي هذا الفرع منهجية وتنفيذ اســــتقصاءات عينات األســــر املعيشــــية اليت أجريت يف   - ١٦
الفترة االنتقالية، وهي الفترة ١٩٩١ - ٢٠٠٠. ومت التوســــع كثريًا يف االســــتقصاءات وُعّدلت يف هذه 
الفترة باملقارنة بالفترة الســــابقة لعام ١٩٩٠. وكانت اســــتقصاءات ميزانيات األســــر املعيشية، وما زالت 
تتحســــن، وألول مرة يف كل بلد طبق أو أوشــــك أن يطبق استقصاء جديد، هو استقصاء القوى العاملة. 
كذلك جيري اســــتهالل استقصاءات أخرى جديدة لألسر املعيشــــية بالعينات - استقصاءات بشأن رفاه 
السكان وصحتهم، واستقصاءات لألحوال املعيشية للسكان، واستقصاءات دميغرافية واجتماعية أخرى.

ونبدأ مبناقشـــة لالســـتقصاءات HBSs و LFSs. كذلك يرد وصف الســـتقصاءات   - ١٧
األســـر املعيشـــية الدورية أو اليت جترى ملرة واحدة، بعبارات عامة. مث يوىل اهتمام خاص لبعض جوانب 
منهجية مشـــتركة بني كل اســـتقصاءات األسر املعيشية، كوضع إطار للمعاينة، وتصميم للعينة وطريقة 
للتقدير، وأخطاء املعاينة وتأثري التصميم وتكاليف االستقصاء وعدم االستجابة واخلطط ملستقبل حتسني 

استقصاءات األسر املعيشية. 
وخالل العقد املنصرم ُأعيد تصميم االســـتبيان HBS يف معظم البلدان اليت متر مبرحلة   - ١٨
انتقالية، وطبق اســـتقصاء جديد. وملا مل يكن قد ســـبق إجراء استقصاءات LFSs قبل املرحلة االنتقالية 
فقد صممت ونفذت اســـتقصاءات جديدة. ويـبـني اجلدول خامس وعشـــرون - ١ ســـنة البدء بتطبيق 

االستقصاءات HBS واالستقصاءات اجلديدة LFSs ودورياا وآخر سنة إلعادة التصميم.
وكما يتضح من اجلدول خامس وعشـــرون - ١ بعد أن أعيد تصميم االســـتقصاءات   - ١٩
 (Eurostat) وتعديلها حســـب متطلبات املكتـــب اإلحصائي للجماعـــات األوروبية HBSs اجلديـــدة
(يوروســـتات، ١٩٩٧)، كانت االســـتقصاءات مســـتمرة بالفعل. وطبقت االســـتقصاءات LFSs يف 

البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية خالل الفترة ١٩٩٢ - ١٩٩٩. 

استقصاءات ميزانيات األسر املعيشية  - ٤
لسلوك استقصاءات ميزانيات األسر املعيشية تاريخ طويل يف البلدان اليت متر اقتصاداا   - ٢٠
مبرحلة انتقالية. وأّويل كثري من االهتمام هلذه االســـتقصاءات بســـبب دورها اخلاص يف حتليل االحوال 
املعيشـــية للسكان ويف حساب مؤشـــرات أسعار املستهلك. وُجربت طرائق اســـتقصاء خمتلفة وجرت 
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حماوالت متنوعة لتحس���ني املنهجية والتنظيم. ففي بعض البلدان مثل بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا 
بدأت حتس���ينات منهجية االس���تقصاء يف الس���بعينات والثمانينات. ويف بداية التس���عينات بدأت بلدان 
أخرى تغي�ري منهجية االستقصاء HBS. فأعيد تصميم االستقصاءات وتعديلها لتوائم متطلبات املكتب 
Eurostat )يوروس���تات، 1997(. واملكتب يوروس���تات ملتزم مبس���اعدة الدول األعضاء ومساعدة 
البلدان املهتمة األخرى، يف حتس���ني طرائقها وإجراءاهتا لالس���تقصاء عن طريق تقدمي املبادئ التوجيهية 
والدعم التقين املباش���ر )يوروس���تات، 1995 و 1996 و 1998أ و 1998ب(. ومن هنا اعتمدت 
املفاهيم والتعاريف والتصنيفات اجلديدة وأعدت مفكرات واس���تبيانات جديدة. وألول مرة أصبحت 
االس���تقصاءات تس���تخدم بوصفها مدخاًل يف بناء احلس���ابات القومية بغرض قياس االس���تهالك النهائي 

لألسر املعيشية على املستوى التجميعي.
وتقتصر مجيع االس���تقصاءات HBSs على الس���كان املقيمني يف أسر معيشية خاصة.   - 21
أما األسر املعيشية اجلماعية أو املؤسسية )املستشفيات ودور املسنني ودور اإليواء والسجون والثكنات 
العس���كرية وما ش���اهبها( فهي مس���تبعدة. وقد أعادت مجي���ع البلدان ال� 14 الي مت���ر اقتصاداهتا مبرحلة 

 .HBS انتقالية، فيما عدا اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا تصميم االستقصاءات
اجلدول خامس وعشرون - 1

 استقصاءات ميزانيات األسر املعيشية اجلديدة واستقصاءات القوى العاملة
 يف بعض البلدان اليت متــر اقتصاداهتا مبرحـــلة انتـقالية، 1992 - 2000

سنة البدء، والدورية، وسنة آخر إعادة تصميم

البلد
سنة آخر إعادة تصميمالدوريةسنة البدء

HBSLFSHBSLFSHBSLFS

19961998فصليًاجترى باستمرار أ19971992 االحتاد الروسي
19992000جترى باستمرارجترى باستمرار19951995إستونيا

20001999فصليًاجترى باستمرار19991999أوكرانيا
20002001فصلياجترى باستمرار19921993بلغاريا
20001999 ججترى باستمرار بجترى باستمرار19821992بولندا

غري متوافر1995غري متوافرفصليًاغري متوافر1995بيالروس
19912000جترى باستمرار دجترى باستمرار19911993اجلمهورية التشيكية

20002001جترى باستمرار ه�جترى باستمرار1994 2001رومانيا
20021999جترى باستمرارجترى باستمرار و20031993 سلوفاكيا
مرة يف العام ز1997جترى باستمرار جترى باستمرار19991993سلوفينيا
20002000مرتني يف العامجترى باستمرار19981996كرواتيا

19981999مرتني يف العام     جترى باستمرار19951995التفيا
19961997مرتني يف العام     جترى باستمرار19921994ليتوانيا
19971997جترى باستمرارجترى باستمرار19761996هنغاريا

استقصاءات القوى العاملة  - 5
اس���تقصاءات القوى العاملة يف البلدان الي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية مفهوم جديد   - 22
مل يظه���ر إال بع�د ع�ام 1992. واجتمع املكتب يوروس���تات Eurostat وممثلون للمكاتب اإلحصائية 
الوطنية ووزارات العمل ملناقش���ة اجلوانب التقنية يف هذه االس���تقصاءات، بشكل منتظم عدة مرات يف 
الع���ام أثناء اجتماعات الفرقة العاملة املعنية بإحصاءات العمالة، املعقودة يف لكس���مربغ )يوروس���تات، 

املصدر: بيانات من االس���تبيانات املقّدمة 
من البلدان املختارة.

مس���تمرة منذ عام 1952 ولكن أعيد  أ 
تصميمها يف عام 1996.

منذ الفصل الرابع من عام 1999. ب 

من���ذ ع���ام 1982 وأعي���د تصميمها  ج 
ثالث مرات.

منذ عام 2000. د  

منذ عام 1996. ه� 

مستمرة منذ عام 1957، ولكن أعيد  و 
تصميمها عام 2002. وبدأ استقصاء جديد 

من عام 2003.
أضيفت أسئلة آنية يف كل عام. ز 
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1998أ، 1998ب(. وهكذا نفذت االستقصاءات LFSs وفق توصيات منظمة العمل الدولية الطرائق 
والتعاريف الي وضعها املكتب )يوروستات، 1998أ(.

ومنذ عام 1989 واملكتب اإلحصائي مبنظمة العمل الدولية ينش���ط يف املش���اركة يف   - 23
مس���اعدة بلدان أوروبا الوس���طى والشرقية واالحتاد السوفيايت السابق يف التنقيح اجلذري وإعادة هيكلة 
نظ���م إحصاءاهتا للقوى العاملة حبيث تل�يب املتطلبات اجلديدة الناش���ئة من حت���ول اقتصاداهتا إىل اقتصاد 
الس���وق. وكانت هذه املساعدة التقنية ُتقّدم على هيئة عدد من الدورات التدري�بية واحللقات الدراسية 

واملؤمترات وزيارات اخلرباء.
وفيما يتعلق باالستقصاءات LFS فقد أوفد خرباء منظمة العمل الدولية يف بعثات إىل   - 24
االحتاد الروسي )مرتني يف عام 1992 إلعداد استقصاءات جتري�بية LFS ويف أيار/مايو 1993 إلعداد 
اس���تقصاء LFS كامل النطاق(؛ وإىل أوكرانيا )تش���رين الثاين/نوفمرب 1991 وتش���رين الثاين/نوفمرب 
1992 إلعداد اس���تقصاء جتري�يب LFS ويف تش���رين الثاين/نوفمرب 1993 إلجراء استقصاء اختباري(؛ 
وإىل بلغاريا )كانون األول/ديس���مرب 1991 ومتوز/يوليه وتشرين األول/أكتوبر 1992 ونيسان/أبريل 
1993 وشباط/فرباير 1994(؛ وإىل سلوفينيا )تشرين األول/أكتوبر 1993(؛ وإىل بيالروس )تشرين 
الثاين/نوفم���رب 1993 وأيلول/س���بتمرب 1994 إلعداد اس���تقصاء جتري�يب ومتابعة(؛ وإىل كازاخس���تان 
)آذار/مارس وحزيران/يونيه 1993 لبحث جدوى إطالق استقصاء جتري�يب LFS(. وعالوة على هذا 
نظمت ثالث دورات تدري�بية على إعداد وإجراء االستقصاء LFS للمتخصصني من روسيا وأوكرانيا، 

يف النرويج )1991( ويف أملانيا )1991 و1992(.
ويف عام 1994 )31 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمرب(، نظمت منظمة العمل الدولية   - 25
املؤمت���ر الدويل املع���ين بإعادة هيكلة إحصاءات العم���ل يف البلدان الي متر اقتصاداهت���ا مبرحلة انتقالية، يف 
مينس���ك. وكان اهلدف العاجل للمؤمتر هو جرد ما قد حتقق وما يتعني حتقيقه إلنتاج إحصاءات لس���وق 
العمالة تكون موثوقة ومتس���اوقة من أجل رس���م السياسات وبيان االحتياجات من املعلومات يف البلدان 
ال���ي مت���ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ونش���رت مجيع الوثائق املعدة هلذا املؤمت���ر الدويل يف عدد خاص من 

اإلحصاءات يف البلدان الي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية )املجلد 2 العدد 1، آذار/مارس 1995(.
وهناك بضع جوانب يف تصميم وتنفيذ االستقصاءات LFS يف 14 بلدًا متر اقتصاداهتا   - 26
مبرحلة انتقالية تس���توجب االهتمام. وكما يتضح من اجلدول خامس وعش���رون - 1 فإن 13 بلدًا متر 
اقتصاداهت���ا مبرحل���ة انتقالية قد بدأت بالفعل اس���تقصاءات LFSs وتزمع بيالروس البدء باس���تقصاء يف 
القري�ب العاجل. ونفذت 7 بلدان من بني 14 بلدًا )اجلمهورية التش���يكية وإس���تونيا وهنغاريا وبولندا 
ورومانيا وس���لوفاكيا وس���لوفينيا( استقصاءات مستمرة مما يعين أن األسابيع املرجعية وزعت بالتساوي  
على العام بأكمله. ويف ثالثة بلدان )بلغاريا واالحتاد الروس���ي وأوكرانيا( نفذ االس���تقصاء فصليًا ويف 
ثالث���ة بل���دان أخ���رى )كرواتيا وليتواني���ا والتفيا( مرتني يف العام )نصف س���نوي(. ويف إس���تونيا كان 
االستقصاء جيرى حىت عام 1999 سنويًا )يف الربيع(؛ ولكن منذ عام 2000 أصبح االستقصاء فصليًا 
مس���تمرًا. وتزمع مجيع البلدان إعادة تصميم االستقصاءات LFS يف املستقبل القري�ب باستخدام نتائج 

تعداد السكان واإلسكان كأساس لتحسني أطر املعاينة، وتصميم العينة وطريقة التقدير.
املالمح العامة لتصميمات املعاينة وتنفيذ االستقصاءات  - 6 

LFS و HBS

تشّكل االستقصاءات HBS و LFS بشكل كبري أنواعًا خمتلفة من استقصاءات األسر   - 27
املعيشية. ومع ذلك فبقدر ما أن بعض مالمح املنهجية والتنفيذ )مثل إطار املعاينة وتصميم العينة وطريقة 
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التقدير وتقدير أخطاء املعاينة وتأثري التصميم والتكلفة ومعّدالت عدم االس���تجابة واخلطط املس���تقبلية 
لتحسني االستقصاءات( أصبحت مشتركة يف احلالتني، فمن املفيد النظر فيها جمتمعة.

ولق���د اتبع���ت البلدان املختلف���ة إج���راءات مماثلة تقري�ب���ًا لتعي�ني وتدري����ب القائمني   - 28
باملقابالت. وبصفة عامة فالقائمون باملقابالت ال يعينون ويدربون بشكل حصري على االستقصاءات 
HBS أو LFS، بل يتقامسون اس���تقصاءات األس���ر املعيشية األخرى يف البلد. ففي مجيع االستقصاءات 
HBSs يش���تمل مجع البيانات على اجلمع بني )أ( املفكرات الي حيتفظ هبا األفراد أو األس���ر املعيش���ية، 

وبصفة عامة على أساس يومي؛ )ب( إجراء مقابلة أو أكثر.
وبالنس���بة لالس���تقصاءات LFS، فإن املقابلة الش���خصية وجهًا لوجه هي األس���لوب   - 29
الرئيس���ي جلمع البيانات. و “الشخص املرجعي” هو الذي يقّدم املعلومات عن األسرة املعيشية، وميأل 
كل فرد استبيانًا شخصيًا. واملقابلة بالوكالة نادرة ولكن معظم البلدان تعتربها مصدرًا صاحلًا للبيانات. 
ويف احل���االت ال���ي يتع���ذر فيها االتصال بالفرد ش���خصيًا، تس���مح أغلبية البلدان مبا يس���مى “اإلدارة 
الذاتية”، أي أن يترك القائم باملقابلة االس���تبيان لكي يكمله املستجي�ب. واإلدارة الذاتية هي األسلوب 
املفض���ل عل���ى املقابلة بالوكالة. وبالنظر إىل مضمون االس���تبيان، فإن املقابلة على اهلاتف ال جترى على 
 (CATI) نطاق واس���ع ولكن هناك حماوالت مبكرة الس���تخدام املقابلة على اهلاتف مبساعدة احلاسوب

)إستونيا(. وأغلبية البلدان تستخدم األسلوب التقليدي “الورقة وللقلم” يف املقابالت.

LFS و HBS إطار املعاينة يف االستقصاءات
تعدادات الس���كان واإلس���كان هي األس���اس لتكوين إطار معاينة الس���تقصاء األس���ر   - 30
املعيشية يف عدة بلدان )بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا(. وتستخدم بيانات التعداد لتكوين وحدات 
معاينة أّولية على أساس مناطق تعداد السكان، وتعّدل عادة حسب طلبات حمددة على االستقصاء. ويف 
معظم احلاالت تكون املساكن مبثابة وحدات معاينة ثانوية (SSUs). ويف العادة تستكمل املساكن يف 
وحدات معاينة أّولية خمتارة على أس���اس س���نوي. ويتضمن االستكمال تقديرًا للزيادة يف مجلة املساكن 
النامجة عن اس���تكمال مبان جديدة وتقدير تناقص مجلة املس���اكن بس���بب هدم املب���اين والتغي�ريات يف 
حدود األحياء نتيجة للتغريات يف التقسيم اإلداري للبلد [غلوىن اورزاد ستاتسكزين (GUS)، 1999؛ 
وك���وردوس، 1982، 1996؛ ليدنيس���كي، 1982؛ ومارتي���ين وإيفانوفا ونوفوس���اليوفا، 1996؛ 

وميهاليفي، 1994 ].
وتستخدم بعض بلدان االحتاد السوفيايت السابق، وعلى سبيل املثال بيالروس وإستونيا   - 31
والتفيا وليتوانيا، س���جالت الس���كان (PR) والعناوين من سجالت السكان والوثائق اإلدارية األخرى 
املتاح���ة كأط���ر للمعاين���ة )البين�ز وفاس���كيس، 1996؛ ومارتي���ين وإيفانوفا ونوفوس���اليوفا، 1996؛ 

وسنيوكستاين وفناغيي وبنكوسكيين، 1996؛ وترات وكوك وسوسترا، 2000(.
ويف االحتاد الروسي استخدم تعداد السكان الصغري لعام 1994 بفّعالية باعتباره إطار   - 32

معاينة يف االستقصاءات HBS و LFS )غوسكومستات، 2000(.
وبصفة عامة فإن املجتمع املس���تهدف بالتغطية يش���مل مجيع األسر املعيشية اخلاصة يف   - 33
كل األراضي الوطنية للبلد مع اس���تثناءات بس���يطة. ففي بعض احلاالت ال تشمل فئات سكانية صغرية 

معينة، ويكون ذلك يف الغالب نتيجة للقيود يف التغطية بإطار املعاينة املتاح.
وهن���اك خطط الس���تخدام نتائج جول���ة عام 2000 من تعداد الس���كان كأطر معاينة   - 34
لالس���تقصاءات HBS و LFS واس���تقصاءات األسر املعيشية األخرى يف املس���تقبل )إلتيتو وميهاليفي، 
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٢٠٠٢؛ وكوردوس وليدنيسكي وزيورا، ٢٠٠٢؛ والبينيز وآخرون، ٢٠٠٢؛ وكورفيتس وسوسترا 
وترات، ٢٠٠٢).

حجم العينة وتوزيعها
بالنسبة لعام ٢٠٠٠ تفاوتت أحجام العينة لالستقصاءات HBS ما بني ٠٢٨ ١ أسرة   - ٣٥
معيشية يف سلوفينيا و ٣٠٠ ١ أسرة معيشية يف سلوفاكيا و ١٦٣ ٣٦ يف بولندا و ٦٧٥ ٤٨ يف االحتاد 
الروســـي. ويـبـني اجلدول خامس وعشـــرون - ٢ أحجام العينات يف اســـتقصاءات HBS و LFS يف 

البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، يف عام ٢٠٠٠.
وبصفة عامة فإن البلدان الكبرية، بسبب زيادة حاجتها إىل النتائج املجزأة وكذلك زيادة   - ٣٦
قدرا، حتتاج إىل أحجام عينات أكرب - ولكن بطبيعة احلال ليســــت بالنســــبة إىل أحجامها. ويف داخل 
بعض البلدان وزعت العينة بالتناسب مع املناطق اجلغرافية، بقصد تعظيم الدقة يف التقديرات على املستوى 
الوطين. ومع ذلك فهناك ثالثة بلدان، هي هنغاريا وبولندا واالحتاد الروسي، اختارت التوزيع الالتناسيب، 

ومعاينة املناطق الصغرية ذات املعّدالت األعلى وبذا ضمنت أدىن حجم للعينة لكل منطقة يف البلد.
ويف عام ٢٠٠٠ :  - ٣٧

االســـتقصاءات HBS: كان أكرب حجم للعينة يف االحتاد الروســـي (٦٧٥ ٤٨ أسرة  ( أ ) 
معيشـــية)، تليه بولندا (١٦٣ ٣٦) مث أوكرانيا (٥٣٤ ١٢) مث هنغـاريا (٨٦٢ ١١). 
أمـــا البلـــــدان اللـــذان كان لديهما أدنــى حجــــم للعينة فهما ســـلوفاكــيا (٣٠٠ ١) 

وسلوفينـيا (٠٢٨ ١)؛ 
االســـتقصاءات LFS: كان أكـــرب حجـــم للعينـــة يف االحتاد الروســـي (٠٤١ ١٢٣)  (ب) 
تليـــه أوكرانيـــا (٦٩٥ ٣٨) مث هنغاريا (٥٠٠ ٣٦، فصليـــة)، مث بولندا (٤٠٠ ٢٤، 
فصليـــة)، فاجلمهوريـــة التشـــيكية (٨٠٠ ٣١)، مث بلغاريـــا (٠٠٠ ٢٤) فرومانيـــا 
(٦٠٠ ١٧) وســـلوفاكيا (٢٥٠ ١٠). أما باقي البلدان فقد اســـتخدمت عينات أقل 

من ٠٠٠ ١٠.

تصميم العينة واالختيار
طبقـــت تصميمـــات عينة خمتلفـــة لالســـتقصاءات HBS و LFS يف البلـــدان اليت متر   - ٣٨
اقتصاداا مبرحلة انتقالية خالل الســـنوات العشـــر املاضية. واســـتخدمت معايـري خمتلفة للتقسيم الطبقي 
لوحدات املعاينة األّولية قبل االختيار. وأكثر املعايـري شيوعًا كان اإلقليم اجلغرايف و/أو البيئة احلضرية/

الريفية. كذلك استخدم التقسيم الطبقي حبجم املجتمع املحلي يف عدد من البلدان (وعلى سبيل املثال 
هنغاريا وبولندا واالحتاد الروسي وأوكرانيا).

واســـتندت معظم االســـتقصاءات على املعاينة على مرحلتني: اختيار وحدات املعاينة   - ٣٩
األّولية يف املرحلة األوىل مث اختيار عدد صغري من املســـاكن أو األســـر املعيشية داخل كل وحدة معاينة 
أّولية خمتارة يف املرحلة الثانية. وطبيعي أن احتماالت االختيار يف املرحلتني كانت متوازنة حبيث حنصل 
على عينة ”ذاتية الترجيح“ من األســـر املعيشـــية داخل كل جمال، أي أن وحدات املعاينة األّولية ختتار 
بتناســـب االحتماالت واحلجم (PPS)، وعادة إىل عدد املساكن؛ ويف وحدات املعاينة األّولية املختارة 
خيتار العدد نفســـه من وحدات املعاينة الثانوية. واســـتخدمت العينات املباشـــرة (املرحلة الواحدة) من 
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املساكن أو األسر املعيشية أو األشخاص، يف املدن الكبرية يف التفيا وليتوانيا. وعلى النقيض من ذلك، 
ففي هنغاريا، اختريت العينة بالنس���بة للمحليات الصغرية على ثالث مراحل: املناطق الكبرية يف املرحلة 

األوىل واملجموعات األصغر يف املرحلة الثانية والعناوين أو األسر املعيشية يف املرحلة الثالثة.

تناوب العينة
ميكن ختفيض عبء االستجابة بني األسر املعيشية بالتناوب الدوري للعينة. ومع ذلك   - 40
فتناوب الوحدات يزيد تكلفة االس���تقصاء بسبب الصيانة اإلضافية للعينة، والتدري�ب اإلضايف املحتمل 
للقائمني باملقابالت، والتكاليف اإلضافية للجمع األّويل للمعلومات األساس���ية، والصعوبات يف تزاوج 
الوحدات اجلديدة لتوفري البيانات. والتناوب اجلزئي للوحدات الداخلة يف العينة مبعّدل ثابت معني يتم 
كتوفيق بني جمموع التناوب، أي استبدال 100 يف املائة من الوحدات، وهو أمر مكلف للغاية ويعطي 
تقديرات تغي�ري سيئة وال يكون هناك تناوب باملرة )بعبارة أخرى استقصاء باللوحة( مما يؤدي إىل توزيع 
غ���ري مقبول لعبء االس���تجابة. وحتتف���ظ خمططات التناوب بوحدة يف العينة لفت���رة حمددة بعدها تصبح 

الوحدة غري مؤهلة العادة االختيار لالستقصاء نفسه ألدىن فترة.
ويطبق منط من تناوب العينة يف االستقصاءات HBS واالستقصاءات LFS يف معظم   - 41
البلدان الي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. وعلى س���بيل املثال ففي إس���تونيا وبولندا ورومانيا طبق النمط 

2 - )2( - 2، أي حيان يف العينة وحيان خارجها وحيان آخران يف العينة مث اخلروج.

ترجيح النتائج
تكون معّدالت عدم االس���تجابة يف االس���تقصاءات HBS عادة عالية، وهي ُتحدث   - 42
تغي�ريًا كبريًا يف البنية االقتصادية االجتماعية لألس���ر املعيش���ية يف العينة. ولتقليل هذا التاثري إىل أدىن حد 
ترج���ح نتائ���ج العين���ة. ومن املمكن ختفيض أخط���اء املعاينة وأخطاء عدم االس���تجابة ختفيضًا كبريًا إذا 
توافرت معلومات مساعدة قوية واستخدمت يف إعادة الترجيح بطريقة للمعايرة. وكانت هنغاريا البلد 
الوحيد الذي اس���تخدمت فيه املعايرة يف النوعني من االس���تقصاءات )إلتيتو وميهاليفي، 2002؛ انظر 

كذلك ديفيل وسارندال، 1992(.
ومن املمكن أن تفيد املعلومات عن اخلصائص األساس���ية للوحدات يف اإلطار بغرض   - 43
تصمي���م العين���ة واختياره���ا. بل واألهم م���ن ذلك أن هذه املعلومات ميكن أن تس���تخدم يف حس���اب 
الترجيح���ات، ال���ي تطبق للحد من تأثري عدم االس���تجابة. وهل���ذا الغرض يتعني تواف���ر املعلومات عن 

خصائص الوحدات بالنسبة للوحدات املستجي�بة وغري املستجي�بة يف االستقصاء.
فأواًل، ُترجح كل أس���رة معيش���ية يف العينة بعكس االحتمالية الي ختتار هبا. وينطوي   - 44
ترجيح عدم االستجابة على تقسيم العينة إىل طبقات مرجحة مناسبة، ويرجح مستجي�بون يف كل طبقة 
ترجيح بغية تعديل حاالت عدم االس���تجابة يف تلك الطبقة. ويف بعض احلاالت تس���تخدم ترجيحات 
مناس���بة من مصادر خارجية. وإضافة إىل هذا فمن أجل االستقصاءات HBS تطبق ترجيحات مناسبة 

من االستقصاءات LFS )حلجم األسر املعيشية والعالقة احلضرية والريفية( )بولندا(.
ويف دول البلطي���ق تس���تخدم إجراءات خاصة للحصول على عين���ة ذاتية الترجيح من   - 45
األسر املعيشية من سجل السكان )البين�ز وفاسكيس، 1996؛ وسينوكستاين، وفنغايي، وبونكسكيين، 

1996؛ وترات وكوك وسوسترا، 2000(.
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وتس���تخدم بيانات االس���تقصاء LFS بالتزامن للتحليل على مس���توى األسر املعيشية   - 46
ومستوى األفراد. ولذا فمن الضروري استخدام إجراء ترجيح يضمن التساوق الكامل يف التحليل الذي 
يش���مل النوعني من الوحدات. ويطبق كل ترجيح العينة األصلية على مس���توى األسرة املعيشية، أي أن 

اإلجراء يكفل أن يتلقى األشخاص داخل األسرة املعيشية مجيعهم الترجيح نفسه.
وتستقى الترجيحات بالتتابع. ففي أي خطوة بعد اخلطوة األوىل، حتسب الترجيحات   - 47
من قيم العينة املرجحة من قبل وفقًا لنتائج كل اخلطوات السابقة. ويكون الترجيح النهائي ألي وحدة 
هو نتاج عوامل الترجيح املحددة يف كل خطوة. والترجيحات املحسوبة يف كل خطوة ُتطَّـبع، وبعبارة 
أخرى ُتدرج حبيث يكون متوسط قيمة كل وحدة عينة مساويًا 1.0 ومجلة الترجيحات مساوية حلجم 

العينة األصلي. 

اجلدول خامس وعشرون - 2
،2000 ،HBS و LFS حجم العينة وتصميم العينة وطرائق التقدير يف االستقصاءات 

بلدان خمتارة متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

البلد

طريقة التقديرتصميم العينةتصميم العينة

HBSLFSHBSLFS HBSLFS

 stage-0412 675123 48االحتاد الروسي
PPS

2-stage 
PPS

 Weighted
Microc.

 Weighted
Microc.

127RP 8409 9إستونيا
PPT

RP
Eq. Pr.

مرجحةمرجحة

 stage-6952 53438 12أوكرانيا
PPS

2-stage 
PPS

مرجحةمرجحة

 stage-0002 00024 6بلغاريا
PPS

2-stage 
PPS

مرجحةمباشرة

 stage-4002 24 ب163 36 أبولندا
PPS

2-stage 
PPS.

Weighted 
LFS

Weighted 
demogr.

 stage-2غري متوافر000 6بيالروس
PPS

2-stage 
PPS.

غري متوافرمرجحة

 stage-2باحلصة800 25031 3اجلمهورية التشيكية
PPS.

Last 
microc.

مرجحة

 stage-6002 82717 17رومانيا
PPS

2-stage 
PPS

مرجحةمرجحة

 250qouta2-stage 30010 1سلوفاكيا
PPS

مرجحةغري متوافر

 stage-0002 7 ج028 1سلوفينيا
PPS

1-stage 
person

مرجحةمرجحة

 stage-8432 86512 2كرواتيا
PPS

2-stage 
PPS

مباشرةمرجحة

 stage-9402 8477 3التفيا
PPS

2-stage 
PPS

مرجحةمرجحة

 000PPS 6806 10ليتوانيا
person

PPS 
person

مرجحةمرجحة

 stage-362 ه�862 11 دهنغاريا
PPS

3-stage 
PPS و

Calibr.Calibr.

املصدر: بيانات من االستبيانات املقّدمة 
من البلدان املختارة.

مالحظة: ”.Last microc“ هو التعداد 
 weighted“ الدقيق للسكان لعام 1995؛ و
 “PR” التعداد الدقيق املرجح؛ و = ”microc
 = “weighted LFS” س���جل السكان؛ و =
الترجيحات املستخدمة يف االستقصاء LFS؛ 
الترجيح���ات   =  “weighted demogr.” و
الدميغرافي���ة  اإلس���قاطات  م���ن  املس���تخدمة 
بع���د بيان���ات مراقب���ة التقس���يم إىل طبقات؛ 
 “Eq. Pr.” طريقة املعايرة؛ و = “Calibr.” و

= احتمالية متساوية.
حج���م العينة هذا مل يتحقق إال يف عام  أ 
2000. ويف الس���نة الس���ابقة وص���ل حجم 

العينة إىل حنو 000 32 أسرة معيشية.
ع���دد األحي���اء للمس���اكن املخت���ارة.  ب 
وبالنس���بة لكل ح���ي خيتار العدد نفس���ه من 

املساكن.
الرقم لألحياء. ج 

كان عدد األس���ر املعيشية الي تعاونت  د 
مع االستقصاء هو 191 10. ولتحقيق هذه 
النتيجة كان القائ���م باملقابالت يضطر ملكاملة 

عدد من العناوين يصل إىل 243 17.
خمتارة حسب األحياء. ه�  

ما ع���دا امل���دن ذات التمثي���ل الذايت،  و 
حيث يكون االختيار على مرحلتني.
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وإذا كانت هناك جمموعة من اإلجراءات املش���تركة تس���تخدم يف كل االستقصاءات،   - 48
ف���إن املتغ���ريات املحددة الي تنطوي عليه���ا كل خطوة ومصادر البيانات املس���تخدمة تتباين كثريًا من 
اس���تقصاء آلخ���ر. غ���ري أن بعض املتغ���ريات تكون مهم���ة يف كل الظروف عمليًا مث���ل املوقع اجلغرايف 
لألسرة املعيشية،وحجم األسرة املعيشية وتكوينها، وتوزيع السكان حسب العمر واجلنس واخلصائص 

األساسية األخرى )فريما، 1995(.

تقدير األخطاء املعيارية
تطبق أغلبية البلدان تصميمات العينة املرّكبة لالس���تقصاءات HBS واالس���تقصاءات   - 49
LFS ول���ذا فه���ي مطلوبة إلدراج ه���ذه املالمح املرّكبة يف حس���اب تباين املعاين���ة )وولتر، 1985(. 
وال تتواف���ر تعب���ريات تباي���ن حتليلية لتقدير أخطاء املعاين���ة يف التقديرات املرّكبة؛ ولذا تس���تخدم طرائق 
التقري�ب. وقد اس���تخدمت البلدان طريقة املجموعة العش���وائية )وعلى سبيل املثال، بولندا لالستقصاء 
HBS ح���ىت عام 2000، ولالس���تقصاء LFS حىت عام 1999(، وطريق���ة املطواة )هنغاريا(، وطريقة 
سلس���لة تيلور )بولندا لالس���تقصاء LFS منذ الفصل األخري من ع���ام 1999(، وطريقة نصف املعاينة 
املوزون���ة )بولندا لالس���تقصاءات HBS منذ عام 2001( والطريقة التحليلية حس���ب الطلب )االحتاد 
الروسي(. وتعتمد بعض البلدان )إستونيا والتفيا وسلوفينيا( على الربامج احلاسوبية يف التحليل اإلحصائي 
للبيانات املترابطة (SUDAAN)، والربنامج احلاسويب املعروف املستخدم يف حساب األخطاء املعيارية 

للتصميمات املرّكبة.

LFS واالستقصاءات HBS معّدالت عدم االستجابة يف االستقصاءات
إذا أخذنا متوسط معّدالت عدم االستجابة لالستقصاءات HBS يف بعض البلدان الي   - 50
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية خالل السنوات األربع املاضية، فإنه ميكن حتديد الفئات الثالث التالية من 

البيانات الواردة يف اجلدول خامس وعشرون - 3:
جمموعة عدم االس���تجابة املرتفع )أكثر من 40 يف املائة(: إس���تونيا )43.6 يف املائة(،  ) أ ( 

وبولندا )43.4 يف املائة(، وبلغاريا )41.7 يف املائة(، وهنغاريا )40.0 يف املائة(؛
جمموع���ة عدم االس���تجابة املتوس���ط )أكثر م���ن 20 وأقل م���ن 30 يف املائة(: االحتاد  )ب( 
الروس���ي )25.6 يف املائة(، وأوكرانيا )25.0 يف املائة(، والتفيا )24.5 يف املائة(، 

وليتوانيا )22.2 يف املائة(؛
جمموعة عدم االستجابة املنخفض )أقل من 20 يف املائة(: كرواتي��ا )19.0 يف املائة(،  )ج( 

وسلوفيني��ا )18.5 يف املائة(، ورومانيا )11.0 يف املائة(.
وميك���ن أن ت���رى من اجلدولني خامس وعش���رون - 3 وخامس وعش���رون - 4، أن   - 51
معّدالت عدم االستجابة لالستقصاءات HBS كانت أعلى بكثري منها بالنسبة لالستقصاءات LFS يف 
مجي���ع البل���دان. وباإلضافة إىل هذا ففي بعض البلدان كانت هناك أدلة واضحة على زيادة يف معّدالت 
عدم االس���تجابة مبضي الوقت يف النوعني من االس���تقصاءات. فبالنسبة لالستقصاءات LFS، ميكن أن 

تالحظ بعض الزيادة يف معّدالت عدم االستجابة فيما يلي:
بولندا )4.5 يف املائة يف عام 1992 مقابل 22.1 يف املائة يف عام 2000(؛ ) أ ( 

بلغاريا )10.1 يف املائة يف عام 1993 مقابل 17.2 يف املائة يف عام 2000(؛ )ب( 
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اجلمهوري���ة التش���يكية )16 يف املائ���ة يف ع���ام 1993 مقاب���ل 24 يف املائ���ة يف ع���ام  )ج( 
2000(؛

كرواتيا )6.3 يف املائة يف عام 1996 مقابل 15.7 يف املائة يف عام 2000(؛ ) د ( 
رومانيا )2.6 يف املائة يف عام 1994 مقابل 8.9 يف املائة يف عام 2000(؛ )ه� ( 

سلوفينيا )9.0 يف املائة يف عام 1992 مقابل 12.0 يف املائة يف عام 2000(. ) و ( 
وتشري البيانات يف اجلدول خامس وعشرون - 4 إىل أن معّدالت عدم االستجابة خمتلفة   - 52

كثريًا بني البلدان، حيث ميكن تقسيمها إىل ثالث جمموعات على أساس مستوى عدم االستجابة:
جمموعة معّدل عدم االس���تجابة العايل )أكثر م���ن 15 يف املائة(: أوكرانيا )28.8 يف  ) أ ( 
املائة(، واجلمهورية التشيكية )21.5 يف املائة(، وبلغاريا )16.1 يف املائة(، وكرواتيا 

)15.7 يف املائة(، وبولندا )15.4 يف املائة(؛
جمموعة معّدل عدم االس���تجابة املتوس���ط )من 10 إىل 15 يف املائة(: إستونيا )12.5  )ب( 
يف املائة(، وس���لوفينيا )12.2 يف املائة(، وهنغاريا )11.2 يف املائة(، والتفيا )10.4 

يف املائة(؛
جمموع���ة معّدل عدم االس���تجابة املنخفض )أقل من 10 يف املائ���ة(: ليتوانيا )9.1 يف  )ج( 
املائة(، ورومانيا )7.7 يف املائة(، وسلوفاكيا )5.6 يف املائة(، واالحتاد الروسي )5.4 

يف املائة(.

اجلدول خامس وعشرون - 3
 معدالت عدم االستجابة يف االستقصاءات HBS يف بعض البلدان

اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، 1992 -  2000

البلد

معدل عدم االستجابة يف السنة
199219931994199519961997199819992000

النسبة
10.410.55.911.531.447.525.013.916.0االحتاد الروسي

44.450.244.946.647.535.2......إستونيا
24.225.7..............أوكرانيا
33.034.235.637.949.041.139.737.0..بلغاريا
23.227.625.325.131.434.340.749.449.2بولندا

مل تبّلغاجلمهورية التشيكية
8.010.29.610.411.613.4......رومانيا

مل تبّبغسلوفاكيا
24.622.128.034.619.518.417.618.6..سلوفينيا
19.021.017.0............كرواتيا

26.124.121.923.128.7........التفيا
24.020.322.722.822.8........ليتوانيا
36.740.432.643.340.640.939.639.0..هنغاريا

املصدر: استبيانات قطرية خاصة.
أن  تبين���ان   )..( مالحظة: النقطت���ان 

البيانات غري متوافرة.
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اجلدول خامس وعشرون - 4
 معدالت عدم االستجابة يف االستقصاءات LFS يف بعض البلدان

اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، 1992 -  2000

البلد

معدل عدم االستجابة يف السنة
199219931994199519961997199819992000

النسبة
4.66.85.94.55.55.85.85.34.5االحتاد الروسي

44.450.244.946.647.535.2......إستونيا
29.228.3..............أوكرانيا
10.18.88.511.014.416.716.217.2..بلغاريا
4.55.38.99.910.09.611.618.222.1بولندا

1616182019212224..اجلمهورية التشيكية
2.62.36.46.77.47.98.9....رومانيا

6.25.95.15.05.65.95.7....سلوفاكيا
9.07.99.89.710.012.512.411.712.0سلوفينيا
6.314.018.115.015.7........كرواتيا

13.713.312.49.89.410.1......التفيا
9.69.08.78.9..........ليتوانيا
10.38.111.413.614.312.28.99.2..هنغاريا

تكاليف استقصاءات األسر املعيشية 

يف أي استقصاء بالعينة ينبغي اإلجابة على سؤالني هامني، مها:  - 53
ما هي التكلفة الكلية لالستقصاء؟ ) أ ( 

ما هي درجة الدقة يف التقديرات األساسية؟ )ب( 
وليس من الس���هل تقدير تكاليف اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية يف البل���دان الي متر   - 54
اقتصاداهت���ا مبرحل���ة انتقالية. فبعض البلدان ال تعطي إال التكاليف املباش���رة الكلية جلمع البيانات، مبا يف 
ذلك إجراء املقابالت والس���فر وتكلفة املواد واخلدمات املتصلة جبمع البيانات، ولكن باس���تثناء عناصر 
التكلفة األخرى مثل إعداد االستقصاء ووسائل العزو املنهجي، ومعاجلة البيانات وكتابة التقارير ونشر 

التقارير.
وعل���ى الرغ���م من األمهية احلامس���ة للميزنة فإن تقدير التكاليف ه���و أحد أقل جوانب   - 55
ختطيط االس���تقصاء تطورًا. ومن بني املش���اكل الي ينطوي عليها تقدير التكاليف، الطابع املعرقل غالبًا 
لصيانة سجالت التكاليف التفصيلية. واملشكلة األخرى هي صعوبة فصل تكاليف املشاريع املشتركة، 
وخاصة النفقات اإلدارية والنفقات األخرى غري املباشرة. ومع هذا فإعداد وصيانة نظام شامل لإلبالغ 
ع���ن التكاليف ميكن أن يعود حبصص هامة فيما يتعلق مبس���تقبل التخطي���ط والقدرة على جذب الدعم 

الالزم لربامج البيانات )األمم املتحدة، 1984(.

املصدر: استبيانات قطرية خاصة.
أن  تبين���ان   )..( مالحظة: النقطت���ان 

البيانات غري متوافرة.
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فف���ي بولن���دا )كوردوس وليدونس���كي وزي���را، 2002(، كانت التكاليف املباش���رة   - 56
لالس���تقصاء HBS يف عام )2000( هي 000 567 4 ي���ورو منها 394 571 3 يورو )78.2 يف 
املائ���ة( تكالي���ف إجراء املقابالت، و 144 146 يورو )3.2 يف املائة( تكاليف الس���فر و 298 429 
يورو )9.4 يف املائة( تكاليف حوافز. وإذا علمنا أن يف عام 2000 كان حجم العينة من األسر املعيشية 
الداخلة يف االس���تقصاء 163 36، فإن هذا يعين أن متوس���ط التكلفة لكل أسرة معيشية كان 126.3 

يورو.
وأجري���ت حس���ابات مماثلة لالس���تقصاء LFS يف ع���ام 2000. فكان���ت التكاليف   - 57
اإلمجالية املباشرة لالستقصاء 200 094 1 يورو: منها 642.6 878 يورو )80.3 يف املائة( إلجراء 
املقابالت و 956.4 45 يورو )4.2 يف املائة( للس���فر. ومل تكن هناك  تكاليف حوافز لالس���تقصاء 
LFS. وإذا روعي أنه يف عام 2000 متت مقابلة قرابة 000 80 أس���رة معيش���ية، فإن املقابلة الواحدة 
تكلفت يف املتوس���ط 13.7 يورو. ويالحظ أن تكلفة االستقصاء HBS كانت حوايل عشرة أضعاف 
تكلفة االستقصاء LFS، ويعزى هذا أساسًا إىل أن االستقصاء HBS حيتاج إىل وقت طويل، وينطوي 
على عدة مقابالت للمس���تجي�ب�ني أنفس���هم، واستخدام املفكرات والوثائق الداعمة. ومن ناحية أخرى 

فاالستقصاء LFS ال ينطوي إال على جمرد مقابلة واحدة.
وقّدمت هنغاريا بيانات هامة عن تكاليف االستقصاء HBS واالستقصاء LFS يف عام   - 58
2000 )إلتيتو وميهاليفي، 2002(. وترد يف اجلدولني خامس وعشرون - 5 وخامس وعشرون - 6 
تقديرات تفصيلية هليكل التكلفة لالستقصاءات HBS واالستقصاءات LFS. فاإلنفاق على االستقصاء 
LFS )000 432 يورو( جتاوز اإلنفاق على االستقصاء HBS )000 326 يورو(. ومع ذلك فباعتبار 
أن األسرة املعيشية يف االستقصاء LFS استدعيت أربع مرات يف السنة ومل يقّدم أي حافز لتعاون األسر 
 HBS املعيش���ية، فقد كان اإلنفاق على األس���رة املعيش���ية الواحدة أدىن كثريًا منه بالنس���بة لالستقصاء
)27.5 يورو( لكل أسرة معيشية لالستقصاء HBS مقابل 8.4 يورو لكل أسرة معيشية يف االستقصاء 
LFS. وي�ب�ني اجلدوالن خامس وعش���رون - 5 وخامس وعش���رون - 6 هيكل تكاليف االس���تقصاء 

HBS واالستقصاء LFS وكلها بالقيم املطلقة )باليورو( وبالنسب املئوية.

اجلدول خامس وعشرون - 5

هيكل تكلفة االستقصاء HBS يف هنغاريا يف عام 2000

عنصر التكلفة

التكلفة

النسبة املئويةباليورو

65045.6 148املفكرات الشهرية

86511.0 35االستبيانات يف هناية العام

3451.3 4مكاملات األسر املعيشية غري املستجيبة

85523.3 75احلوافز لألسر املعيشية املتعاونة

5855.7 18الدفعات للقائمني باملقابالت

70013.1 42تكاليف املواد

املصدر: إلتيتو وميهاليفي، 000100.0.2002 326اجملموع
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املصدر: إلتيتو وميهاليفي، 2002.

اجلدول خامس وعشرون - 6
هيكل تكلفة االستقصاء LFS يف هنغاريا يف عام 2000

عنصر التكلفة

التكلفة

النسبة املئويةباليورو

0325.1 22املكاملات لألسر املعيشية

23215.1 65استبيانات األسر املعيشية

11049.1 212استبيانات النشاط

3369.8 42االستبيانات التكميلية

6957.8 33الدفعات للقائمني باملقابالت

59513.1 56تكاليف املواد

000100.0 432اجملموع

تأثريات التصميم
كما يرى من الوصف الستقصاءات األسر املعيشية يف بعض البلدان الي متر اقتصاداهتا   - 59
مبرحلة انتقالية، فجميع اس���تقصاءات عينة األس���ر املعيشية تقري�بًا تس���تند إىل تعدد املراحل. وهذا يعين 
أن حس���اب تأثريات التصميم يكون الزمًا للتحليل اإلحصائي للبيانات من هذه االستقصاءات )كيش 

وفرنكل، 1974(.
وحنن نقّدم مثااًل من االحتاد الروس���ي )غوسكمس���تات، 2000، الصفحات 219 -   - 60
220(، حيث حجم العينة الس���تقصاءات األحياء LFS ُحددت لكل منطقة من االحتاد الروس���ي على 
حدة وحدد حجم العينة ملختلف مس���تويات معّدالت البطالة احلقيقية. وحدد املس���توى املطلوب لدقة 
التقدير بأنه 1.5 يف املائة، و 5 يف املائة و 8 يف املائة لالحتاد الروسي، للمناطق الكبرية واملتوسطة واملناطق 
الصغرية على التوايل. وُحس���ب تأثري التصميم وفقًا للصيغة الواردة يف املعادلة )7( من الفصل الس���ادس، 
على أساس بيانات استقصاء العينة للعمالة والبطالة عام 1998. وكانت تأثريات التصميم املحسوبة يف 
حدود 1.52 إىل 2.14. وحسبت تأثريات التصميم لعدة خصائص يف االستقصاء HBS واالستقصاء 

LFS. وترد بعض تأثريات التصميم يف املرفق يف هذا الفصل.

مالحظات ختامية  - 7
عرضنا يف هذا الفصل جوانب خمتلفة من تصميم العينة وتنفيذ استقصاءات عينة األسر   - 61
املعيش���ية، مع التركيز على أهم االس���تقصاءات: االستقصاءات HBS واالستقصاءات LFS. ومن هذا 
االس���تعراض العام الستقصاءات األسر املعيشية، ميكن أن خنلص إىل بعض االستنتاجات. فاستقصاءات 
العين���ة لألس���ر املعيش���ية يف البلدان الي مت���ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالي���ة أعيد تصميمه���ا ومواءمتها تبعًا 
للمتطلبات اجلديدة القتصاد الس���وق وتوصيات مكتب يوروس���تات )1995؛ و 1996؛ و 1997؛ 
و 1998أ(، م���ع بعض االختالف���ات بني البلدان تتعلق بالتجارب الس���ابقة واإلمكانات الراهنة. ولئن 
كان التقّدم ظاهرًا يف إعداد اس���تقصاءات األس���ر املعيشية، فهناك عدد من املشاكل الي حتتاج إىل مزيد 
من االهتمام على مس���توى املكتب اإلحصائي، مثل حساب وعرض األخطاء املعيارية، وتقدير عناصر 
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التكلفة، وحســـاب ونشر تأثريات التصميم واستخدامها يف التحليل اإلحصائي. وفضًال عن هذا فهناك 
مشـــاكل حمددة تؤثر يف بلدان بعينها، مثل اخنفاض معّدالت االســـتجابة وحجم العينة األقل من الكفاية 
للمجـــاالت. وهناك مشـــاكل هامة للغاية وخطـــرية تتعلق مبقارنة النتائج بني البلـــدان. ومهمة املكتب 
يوروســـتات هـــي التصدي هلذه املشـــاكل ألا تؤثر على تكامل وتواؤم اســـتقصاءات عينات األســـر 
املعيشـــية الـــيت جترى يف خمتلف البلدان. ولدى البلدان اليت متـــر اقتصاداا مبرحلة انتقالية خططها لزيادة 
تطوير استقصاءات األسر املعيشية. ومن هذه اخلطط ما ينطوي على استخدام نتائج جولة عام ٢٠٠٠ 
من تعداد الســـكان واإلسكان. فبياناا تتيح الفرص لتحســـني طرق املعاينة وتصميمات العينة وطرائق 

التقدير، وأساسًا بالنسبة للمجاالت الصغرية.
وتقّدم عدة دراســـات حالة لبلدان خمتارة متـــر اقتصاداا مبرحلة انتقالية ترد فيما يلي،   - ٦٢
صورة أكثر تفصيًال ملشاكل التصميم، وتنفيذ وحتليل االستقصاءات ذات الصلة باألسر املعيشية يف هذه 
البلدان. وتتبع دراسات احلالة قائمة شاملة باملراجع اليت ميكن استخدامها لدراسة اجلوانب املختلفة يف 

استقصاءات األسر املعيشية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية. 

استقصاءات عينات األسر املعيشية يف البلدان اليت باء - 
متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية: دراسات حالة

أعد دراسات احلالة املعروضة يف هذا الفرع مؤلفون من البلدان التالية اليت متر اقتصاداا   - ٦٣
مبرحلة انتقالية: إستونيا وهنغاريا والتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفنيا. وقد نشرت مقاالت أكثر مشوًال من 
مثانيـــة بلدان متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، يف اإلحصاءات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، 
املجلد اخلامس الرقم ٤ (حزيران/يونيه ٢٠٠٢). وتقوم املعلومات عن املالمح األساسية لالستقصاءات 
HBS و LFS واستقصاءات األسر املعيشية األخرى يف كل بلد مذكور أدناه، مبثابة تكملة للمعلومات 

املقّدمة يف الفرع ألف.

استقصاء عينات األسر املعيشية يف إستونيا٨٧  - ١

مقّدمة
أجرى املكتب اإلحصائي يف إستونيا استقصاءين رئيسيـني لألسر املعيشية يف عام ١٩٩٥:   - ٦٤

.(HBS) واستقصاء ميزانية األسر املعيشية يف إستونيا (LFS) استقصاء القوى العاملة يف إستونيا
واالســـتقصاء HBS هو اســـتقصاء مســـتمر، وتنشر نتائجه فصليًا وســـنويًا. ويف عام   - ٦٥
١٩٩٩ أعيد تصميم االستقصاء يف إطار مشروع للبنك الدويل، وُغريت مفكراته وأصبحت إجراءات 
املعاينـــة والترجيـــح ألصق توافقًا مـــع أحدث البيانات املتاحة. ويرد وصف االســـتقصاء يف كتابة ترات 

وكوك وسوسترا (٢٠٠٠) ومبزيد من التفصيل يف كتابة ترات (١٩٩٩).
وكان االستقصاء LFS استقصاء ملرة واحدة يف عام ١٩٩٥. وأجريت النسخة التالية   - ٦٦
منـــه يف عـــام ١٩٩٧ بتغيــــري يف املنهجية. وبعـد ذلك ُأجري االســـتقصاء على أســـاس فصلي حىت عام 
٢٠٠٠. حينما أصبح استقصاء مستمرًا. ويرد وصف لالستقصاء يف كتابة كورفيتس وسوسترا وترات 

(٢٠٠٢) ويف املكتب اإلحصائي إلستونيا (١٩٩٩).
وعالوة على ما ســـبق فقد أجرى املكتب اإلحصائي إلســـتونيا اســـتقصاءات أخرى   - ٦٧
كثرية لألســـر املعيشية أو للســـكان. وتقابل هذه االستقصاءات سلسلة من الدراسات املماثلة يف بلدان 

مـــن إعــــــداد إنـــيب تــــراث، معهـــــد   ٨٧
اإلحصـــاءات الرياضيـــة، جامعة تارتو 

 .(e-mail: imbi@ut.ee)

مـــن إعــــــداد إنـــيب تــــراث، معهـــــد   ٨٧
اإلحصـــاءات الرياضيـــة، جامعة تارتو 

 .(e-mail: imbi@ut.ee)
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أوروبية أخرى وتستخدم املعلومات الناجتة عنها يف املقارنات الوطنية والدولية. وهذه تشمل استقصاء 
تعليم الكبار 1997، واس���تقصاء اس���تغالل الوقت 1999 - 2000 واس���تقصاء األحوال املعيش���ية 
1994 و 1999، والس���لوك الصح���ي للس���كان البالغني يف إس���تونيا 2000 )كورفيتس وسوس���ترا 

وترات، 2002(.
ويرد فيما يلي بإجياز وصف الس���تقصاءات ميزانية األس���ر املعيشية والقوى العاملة يف   - 68

إستونيا.

مضمون البيانات
االستقصاء HBS هو استقصاء على أساس املفكرة. فكل أسرة معيشية داخلة يف العينة   - 69
تق���ّدم معلومات عن اس���تهالكها م���ن األغذية وإنفاقها على األغذية ملدة أس���بوع واحد، وكذلك عن 
مجيع املصروفات واإليرادات األخرى ملدة ش���هر. وهناك أيضًا املعلومات الس���ابقة للمقابلة والي تتعلق 
بتشكيل األسرة املعيشية واملعلومات األساسية األخرى، ومعلومات موجزة سابقة للمقابلة عن التغريات 

يف تشكيل األسرة املعيشية.
وكان برنام���ج مج���ع البيانات لالس���تقصاء LFS أكثر مشواًل منه لالس���تقصاء العادي   - 70
للقوى العاملة وخاصة يف الفترة 1995 - 1999 عندما ُجمعت املعلومات االس���ترجاعية. وس���جلت 
حالة القوى العاملة للمس���تجي�ب )موظف أو عاطل أو غري نش���ط( يف الفترة الزمنية منذ االس���تقصاء 
السابق. وسجلت تواريخ البداية والنهاية والبيانات األخرى ذات الصلة بالنسبة لكل حالة. والنموذج 
األّويل املعياري الستقصاءات القوى العاملة يركز على األسبوع املرجعي ويسأل الشخص املوظف عن 
املهنة، وس���اعات العمل العادية والفعلية والنش���اط االقتصادي للمؤسسة/املنظمة، وما إىل ذلك. وسئل 
العاطلون عن اخلطوات املتخذة للبحث عن عمل وعن اس���تمرارية البحث عن عمل وخصائص العمل 

الذي ي�بحثون عنه، وما إىل ذلك.

مجع البيانات
تتحمل إدارة القائمني باملقابالت )املنشأة يف عام 1994( التابعة للمكتب اإلحصائي   - 71
إلستونيا املسؤولية عن مجع البيانات لتشكيلة متنوعة من االستقصاءات. ويقوم املنسقون يف 15 مقاطعة 
بتنظيم أعمال 130 قائمًا باملقابالت منتش���رون يف كل أرجاء البلد. ويف املناطق الريفية ُيجري القائم 
باملقابلة من 10 إىل 15 مقابلة يف املتوس���ط لالس���تقصاء يف الشهر الواحد، ويف املناطق احلضرية ما بني 
15 و 20؛ ولك���ن أعباء عملهم تتفاوت يف الواقع حس���ب أحج���ام العينات اإلقليمية. وكانت أعمال 
إجراء املقابالت وظيفة ثانية لقرابة نصف القائمني باملقابالت. وهم يتلقون األجر عن املقابالت املنجزة 

وعلى حماوالت االتصال بغري املستجي�ب�ني.
وجيرى قيد البيانات وترميزها باملكتب اإلحصائي باس���تخدام نظام معاجلة االستقصاء   - 72
املس���مى (Blaise) وتدرج املراجع���ة املنطقية األوىل يف برنامج قيد البيان���ات. وتؤدي معاجلة البيانات 
واملراجعات األكثر تعقيدًا باستخدام نظام التحليل اإلحصائي (SAS) اإللكتروين يف حالة االستقصاءات 

.HBS يف حالة االستقصاءات FoxPro وباستخدام الربنامج LFS

وبلغت التكاليف الكلية لالس���تقصاءات HBS و LFS يف عام 2000، 000 153   - 73
يورو و 000 128 يورو على التوايل. وكانت مرتبات القائمني باملقابالت، والنقل واالتصاالت متثل 

قرابة 70 يف املائة من جمموع التكاليف، وميثل قيد البيانات حنو 15 يف املائة.
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تصميم العينة
يتألف املجتمع املس���تهدف باالس���تقصاء HBS من كل األس���ر املعيش���ية يف إستونيا   - 74
باستثناء املعاهد. ويتألف املجتمع املستهدف باالستقصاء LFS من املقيمني يف إستونيا من الفئة العمرية 

15 - 74 عامًا.
وإطار املعاينة لالس���تقصاءين هو س���جل الس���كان. ووحدات املعاينة هي األشخاص.   - 75
 HBS  وتؤخذ عينتهم منهجيًا من قائمة املسجلني يف سجل السكان. والطبقات )ثالث لالستقصاءات

وأربع لالستقصاءات LFS( مبعّدالت معاينة خمتلفة تستخدم يف احلصول على تغطية إقليمية أفضل.
ويف النوعني من االستقصاءات تستخدم معلومات مساعدة من اإلطار. وتواتر العنوان   - 76
يف اإلطار هو الذي حيدد احتمال إدراج ذلك العنوان. وتقّسم العينة إىل جزأين وتعاجل بقواعد خمتلفة: 
فعينة العناوين )الس���جالت مع العناوين الكاملة( وعينة األش���خاص )السجالت بالعناوين غري املعروفة 
أو غري الكاملة(. والعناوين غري املعروفة أو غري الكاملة تكون موجودة يف األقاليم الريفية حيث يكون 

العنوان جمرد اسم للقرية دون أي معلومات أخرى.
ويف عينة العناوين، فإن كل األس���ر املعيش���ية الي تعيش يف العناوين الداخلة يف العينة   - 77
تدرج يف العينة. ويف عينة األش���خاص ال تدرج يف العينة إال األس���ر املعيشية الي هبا أشخاص خمتارون. 
واألس���رة املعيش���ية احلقة هي الي هلا جذور يف املقاطعة. وحوايل 15 يف املائة من األسر املعيشية داخلة 

يف العينة عن طريق أشخاص خمتارين.
ويس���تخدم تصميم العينة تناس���ب االحتم���ال واحلج���م (PPS) للمعاينة حيث يكون   - 78
احلجم إما تواتر العنوان يف اإلطار أو حجم األس���رة املعيش���ية )املعلوم من األس���رة املعيش���ية(. وبالنسبة 
لالس���تقصاء HBS فهذه هي العينة النهائية. ويس���تخدم إدراج احتماالهتا املتناس���بة مع احلجم PPS يف 
استقاء املحددات. وبالنسبة لالستقصاء LFS فهذه عينة مرحلة أوىل من األسر املعيشية/العناوين حيث 
إن مل يتوافر عدد األفراد يف س���ن العمل، من الس���جل، ُيحدد مبس���اعدة السلطات املحلية. واهلدف من 
املعاينة للمرحلة الثانية هو احلصول على عينة متساوية االحتمالية من األسر املعيشية )وأفرادها(. ومجيع 
األس���ر املعيش���ية )العناوين( الي هبا فرد واحد يف س���ن العمل وعن طريق املعاينة املنهجية يكون نصف 
األس���ر املعيشية بفردين يف س���ن العمل، وثلث األسر املعيشية بثالثة أفراد يف سن العمل وهكذا، تؤخذ 

يف العينة النهائية.
وتضم العينة الراهنة لالستقصاء HBS 820 أسرة معيشية كل شهر.  - 79

ومنذ عام 2000 ظلت األس���ر املعيش���ية يف االس���تقصاء LFS تتناوب حسب خطة   - 80
التناوب 2-2-2. وتقابل األس���ر املعيش���ية 4 مرات: خالل فصلني متتابع���ني وبعد فجوة فصلني، يف 
الفصلني املقابلني من العام التايل. وحس���ب خطة التناوب هذه ففي أي فصل يش���ارك 25 يف املائة من 
األس���ر املعيش���ية للمرة األوىل و 50 يف املائة تكون من األس���ر املعيش���ية الي قوبلت يف الفصل السابق. 
وهب���ذه الطريقة يكون هناك تراكب بنس���بة 50 يف املائة بني الفصول املتج���اورة وكذلك بني الفصول 

نفسها من األعوام املتجاورة.

عدم االستجابة
يؤدي تزايد عبء االس���تجابة ف�ي االس���تقصاءات القائمة على املفكرة، إل�ى ارتف�اع   - 81

مع�دالت ع�دم االستجابة )انظر الفرع ألف من هذا الفصل(.
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وبصفة عامة فإن “حاالت الرفض” متثل 50 يف املائة من جمموع عدم االستجابة وحنو   - 82
25 يف املائة من “ليس يف البيت”. 

ولقد ظل معّدل عدم االس���تجابة يف االس���تقصاءات LFS دائم���ًا أصغر كثريًا منه يف   - 83
االستقصاءات HBS. وعالوة على هذا فمعّدل الرفض يتزايد بسبب القيود الزمنية على العمل امليداين 
نتيجة للتحول إىل هنج االس���تقصاء املس���تمر. وباالضافة إىل ذلك فإدراج األس���ر املعيش���ية 4 مرات يف 

االستقصاءات LFS أدى إىل زيادة معّدالت عدم االستجابة.

الترجيح
يس���تخدم الترجيح يف االستقصاءات HBS و LFS على السواء. ففي االستقصاءات   - 84

HBS حتسب الترجيحات لألسر املعيشية؛ ويف االستقصاءات LFS حتسب لألشخاص.

ويف االس���تقصاءات HBS حت���دد معّدالت االس���تجابة ومس���تويات الدخل/اإلنفاق   - 85
جمموعات الترجيح الست. فُتضرب ترجيحات املعاينة األّولية يف عكس معّدالت جمموعة االستجابة. مث 
تعاير ترجيحات االستجابة بتوزيعات اجلنس/العمر )مخس طبقات( على أساس اإلحصاءات الدميغرافية 

املعروفة.
ويف االس���تقصاءات LFS تش���ّكل الترجيحات يف تتابع خط���وات )فريما، 1995(.   - 86
والترجيح األّويل للمستجي�ب هو حجم املجتمع املستهدف )األشخاص بني 15 و 74 عامًا( مقسومًا 
على عدد املستجي�ب�ني املحسوب داخل كل طبقة من الطبقات األربع. مث تشّكل ست جمموعات ترجيح 
إقليمية حلجم موحد معقول مبعّدالت استجابة خمتلفة Rj. ويف داخل كل جمموعة يكون عامل التصحيح 
R هي معّدل االستجابة الكلي )املتوسط(. وبعد  w، حيث  R Rj j

( ) /0 = لترجيح الفرد املستجي�ب هو 
ذلك تس���تخدم طريقة الترتي�ب - النسبة خبمس���ة تكرارات ملعايرة توزيعات العينة عل�ى مع�امل املجتمع 

باستخدام اجلنس والعمر )جمموعات السنوات اخلمس( وحمل االقامة )15 بلدًا والعاصمة(.

املعلمات واملقدرات
معظم املعلمات املقدرة يف االس���تقصاء HBS واالستقصاء LFS هي جماميع ونسب.   - 87

وتستخدم مقدرات ترجيح هورفيتز - تومسون أو نسبها.
وحتس���ب تقديرات التباين باس���تخدام الربنامج احلاسويب SUDAAN. وملا كان هذا   - 88
النظ���ام اإللكت���روين ال يعاجل التصميم الدقيق لالس���تقصاءات HBS و LFS، فإن أقرب تصميم متوافر 
يف الربنام���ج SUDAAN - املقّس���م إىل طبق���ات باالس���تعاضة عن معاينة املجموعات غري املتس���اوية 
االحتمالية، باختاذ األسر املعيشية كمجموعات هو الذي يستخدم. وبسبب افتراض املعاينة باالستعاضة 

تبالغ التقديرات قلياًل يف التباينات احلقيقية.

التطورات املستقبلية
يوفر تعداد الس���كان لس���نة 2000 معلومات غزيرة عن األس���ر املعيش���ية واألفراد يف   - 89
إستونيا. وسوف يعاد النظر يف نظام الترجيح يف االستقصاءات HBS و LFS، يف ضوء هذه البيانات 
املتوافرة من التعداد والي تعكس احلالة الدميغرافية يف إستونيا بدقة أكثر من البيانات الي كانت تستخدم 

قبل ذلك.
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كذلك س���وف تبذل اجلهود لتحس���ني مراحل االستقصاء األخرى. وعلى سبيل املثال   - 90
فف���ي ع���ام 2002 ُجرب���ت طريقة جديدة جلم���ع البيانات - ه���ي إجراء املقابالت باهلاتف مبس���اعدة 
احلاسوب (CATI) بعشرة حواسي�ب حممولة - من أجل االستقصاءات LFS. وسُتجرى جتربة لتنفيذ 

املقابالت وجهًا لوجه يف أول اتصال واملقابالت اهلاتفية لثالث مقابالت متعاقبة.

تصميم وتنفيذ استقصاءات ميزانيات األسر املعيشية  - 2 
واستقصاءات القوى العاملة يف هنغاريا88

استقصاء ميزانية األسر املعيشية 
لالستقصاءات HBS تاريخ طويل يف هنغاريا. فقد بدأت يف اخلمسينات واستندت أواًل   - 91
إىل عينات احلصص. مث استخدم فيها تصميم قائم على االحتمالية كجزء من النظام املوحد الستقصاءات 
األسر املعيشية (USHS) يف أواسط السبعينات. وكان إطار املعاينة يتألف دائمًا من دوائر تعداد السكان 
(EDs)، الي تس���تكمل بعد كل تعداد عش���ري للس���كان، وآخرها يف ع���ام 2002. وفيما بني عامي 
1976 و 1982، كانت االس���تقصاءات HBS اس���تقصاءات مس���تمرة؛ بني عامي 1983 و 1991 

أصبحت تنفذ كل سنتني؛ ومنذ عام 1993 عادت ثانية لتصبح استقصاءات مستمرة.
وختتار العينة يف االستقصاء HBS على ثالث مراحل، اللهم إال يف املدن ذاتية التمثيل،   - 92
أي املدن الي هبا 000 7 مس���كن أو أكثر، حيث تتألف عملية االختيار من مرحلتني فقط. ويف حالة 
املحلي���ات غري ذاتية التمثيل تكون وحدات املعاين���ة األّولية هي املحليات ووحدات املعاينة الثانوية هي 
الدوائر (EDs) ووحدات املعاينة النهائية هي املساكن. ويف املدن ذاتية التمثيل تكون الدوائر EDs هي 

وحدات املعاينة األّولية.
وتقّس���م املحليات إىل طبقات حس���ب احلجم فينتج عن ذلك مثان طبقات كما تقّسم   - 93
حس���ب املقاطعة. وال تكون العينة عمومًا موزعة تناس���بيًا على الطبقات. ومعّدل املعاينة يكون أقل يف 
املحليات الصغرية منه يف املدن الكبرية، وخاصة بودابست. وحجم العينة السنوي يوزع بالتساوي على 

الشهور.
ويطلب من األس���رة املعيش���ية الي تقبل املش���اركة يف االس���تقصاء اإلفادة عن دخلها   - 94
ونفقاهت���ا اليومية على مدى فترة ش���هر كام���ل. وخالل هذه الفترة جيمع القائم���ون باملقابالت بيانات 
إضافية عن األسرة املعيشية مثل العمر واهليكل املهين لألسرة املعيشية، ونوع املسكن وحجمه وأجهزته 
وحصر السلع االستهالكية املعمرة، وما إىل ذلك. وفضاًل عن هذا ففي بداية السنة التالية يهاتف القائم 
باملقابلة مرة أخرى األس���رة املعيشية لس���ؤال أفرادها عن النفقات األقل تواترًا عالية القيمة خالل العام 

بأكمله وعن أنواع معينة من الدخل السنوي.
ومبا أن القائمني باملقابالت يس���تدعون كل أس���رة معيش���ية يف دائرهتم مرتني يف السنة   - 95
جلمع البيانات الدميغرافية واالقتصادية مثل حجم األس���ر املعيش���ية والعمر واملستوى التعليمي والنشاط 
االقتصادي لرب األسرة، فإن هذا يشّكل جانبًا هامًا الستقصاءات HBS. فهذه البيانات تستخدم أواًل 
ألغراض االستبدال: فبسبب ارتفاع معّدل عدم االستجابة إىل حد ما ُيسمح باستخدام األسر املعيشية 
البديلة )أس���رتان يف املدن الكبرية وأس���رة واحدة يف غريها(. وختتار األس���ر املعيش���ية البديلة من الطبقة 

نفسها الي اختريت منها يف األصل ومن الدائرة نفسها املعينة للقائم باملقابالت األصلي.

والزل���و  إلتيت���و  أودون  إع���داد  م���ن   88

ميهاليف���ي، مكتب اإلحصاء املركزي، 
 ،51, H-1525 بري������د  صن������دوق 

بودابست، هنغاريا.

والزل���و  إلتيت���و  أودون  إع���داد  م���ن   88

ميهاليف���ي، مكتب اإلحصاء املركزي، 
 ،51, H-1525 بري������د  صن������دوق 

بودابست، هنغاريا.
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ويف كل عام يكون تناوب ثلث األس���ر املعيش���ية حبيث ي�بقى حجم العينة داخل كل   - 96
دائرة ثابتًا )ستة مساكن(. وألن األسر املعيشية غري املستجي�بة ميكن أن تكون مستبدلة فإن العدد الفعلي 
لألس���ر املعيش���ية املتعاونة يف االس���تقصاء ميكن أن يكون أكرب أو أقل من الس���ت األّولية. وهكذا ميكن 
أن يكون معّدل التناوب يف دائرة معينة أعلى أو أدىن من الوحدة ED واألس���رة املعيش���ية الي تكون قد 

شاركت يف االستقصاء لثالثة أعوام متعاقبة ُتتناوب بشكل دائم.
ويف ع���ام 2000 غطت عينة االس���تقصاء HBS قرابة 1980 دائرة من 262 حملية،   - 97

وكان عدد األسر املعيشية املختارة أصاًل 862 11.
ومل���ا كان القائم���ون باملقابالت كثريًا ما يقابلون بالرف���ض أو بأنواع أخرى من عدم   - 98
االس���تجابة يف العناوين البديلة، فإن عدد املقاب���الت النهائية يكون أيضًا أصغر من حجم العينة املزمع. 
وعلى سبيل املثال ففي عام 2000 مل يكمل االستقصاء إال 191 10 أسرة معيشية بداًل من 862 11 
)977 1 × 6( من األسر املعيشية؛ ولبلوغ هذه النتيجة اضطر القائمون باملقابالت إىل استدعاء أكثر 
م���ن 243 17 عنوان���ًا. وارتفع معّدل عدم االس���تجابة بعد عام 1993 ليص���ل إىل 43.3 يف املائة يف 
عام 1996، مث هبط قلياًل. ويف عام 2000 كان جمموع معّدل عدم االستجابة 39 يف املائة ووصلت 
ح���االت الرف���ض إىل م���ا يقارب 27 يف املائة. واس���تأثرت املس���اكن اخلالية وع���دم التواجد يف البيت 
والعناوين غري الصحيحة والعوامل األخرى بالنس���بة الباقية. ويف ضوء مش���كلة عدم االس���تجابة أصبح 
بلوغ حجم العينة املزمع صعبًا بوجه خاص يف العاصمة ويف بعض املدن الكربى. ولئن كانت األس���ر 
املعيشية املتعاونة تلقت حىت هناية عام 2002 حوافز مالية لتقدمي بياناهتا فإن املبلغ املخصص للحوافزمل 
يكن يكفي لدفع الكثري من األس���ر املعيش���ية إىل التعاون مع االس���تقصاء، وأهني بذلك برنامج احلوافز 
ه���ذا. غ���ري أنه حدث تغي�ري جيد يف نظام مكافآت القائم���ني باملقابالت، مما دفعهم إىل زيادة جهودهم 
الرامية إىل حتريض األس���ر املعيش���ية على التعاون يف االستقصاء. وبصفة عامة فإن معّدل الرفض تناقص 

من 34.4 يف املائة يف عام 1996 إىل 26.9 يف املائة يف عام 2000.
ويكفل تصميم عينة اس���تقصاءات HBS توفري الظروف الالزمة لالس���تفادة من مقدر   - 99
هورفيتز - تومسون املألوف. فاملجاميع هي مجلة املشاهدات املرجحة، وترجيحات التصميم هي تبادل 
احتماالت اإلدراج. ففي كل طبقة من طبقات التصميم لعينة االستقصاء HBS وهي 98 طبقة، يكون 
ترجي���ح التصميم فريدًا، ويعرف بأنه نس���بة عدد املس���اكن غري املأهولة يف الطبق���ة يف املجتمع إىل عدد 
املقابالت املنجزة. وبسبب عدم استجابة الوحدات، وكذلك أوجه النقص املحتملة يف التغطية، ال تصبح 
ترجيحات التصميم مناس���بة حلس���اب بيانات االس���تقصاء HBS، ومن مث ينبغي اس���تخدام ترجيحات 

معايرة. وعلى مدار عملية املعايرة تعدل ترجيحات التصميم باستخدام املتغريات املساعدة التالية:
فئة العمر - اجلنس )2 × 4 فئات(  •

النشاط االقتصادي  )9 فئات(  •
مستوى التعليم )3 فئات(  •

نوع األسرة املعيشية )3 فئات(.  •
ويف حالة البيانات الفصلية فإن املعايرة تتم لثالث مناطق رئيسية هي: العاصمة واملدن   - 100
الي هبا حقوق مقاطعة وبقية البلد. وبالنس���بة للبيانات الس���نوية فإن تفاصيل املنطقة املعايرة تكون أكثر 
تفصياًل. واملناطق الس���بع يف البلد - تس���مية الوحدات اإلقليمية اإلحصائية (NUTS) وهي مناطق من 

املستوى الثاين، حسب املكتب يوروستات - تؤخذ أيضًا يف االعتبار.
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وحتسب الترجيحات املعايرة لالستقصاء HBS باستخدام إجراء ترجيح نسبة الترتي�ب   - 101
املعممة.

وحتس���ب تقدي�رات أخط�اء املعاينة للبن���ود التفصيلية الدخ�ل واإلنف�اق املتحصل عليها   - 102
من بيانات االس���تقصاء HBS، وتنش���ر بصورة منتظمة. وجت�رى احلس���ابات باس���تخدام خيار املطواة 
للتقسيم إىل طبقات املوجود يف الربنامج احلاسويب VPLX الذي أعده R. E. Fay. ويف التطبيقات يف 

املستقبل يتوخى استخدام طريقة إعادة املعاينة، وخاصة يف حالة اخلميسيات املقّدرة.
واالس���تقصاء HBS ه���و أح���د أغلى االس���تقصاءات الي جيريها املكت���ب اإلحصائي   - 103
املركزي (CSO). ففي عام 2000 كان اإلنفاق املباشر على االستقصاء، باستثناء مرتبات املوظفني يف 
املكات���ب املركزية ومكات���ب املقاطعات يف املكتب اإلحصائي املركزي CSO، وهي مكافآت القائمني 
باملقابالت، واحلوافز لألسر املعيشية املتعاونة، وتكاليف املواد، قد وصلت إىل 000 769 84 فورتنت 

هنغاري (Ft)، أي ما يعادل 000 326 يورو تقري�بًا.
وكان تأث���ري التصمي���م يف عام 2000 حوايل 2 لص���ايف الدخل املتاح و 2.5 لإلنفاق   - 104

على األغذية، و 2 جلملة النفقات الشخصية.
وتنشر نتائج االستقصاء سنويًا بلغتني )اهلنغارية واإلنكليزية( مع حتليل موجز للبيانات.   - 105
وظه���ر آخر منش���ور يتضمن بيانات االس���تقصاء لع���ام 2001 يف عام 2002 حتت عنوان اس���تقصاء 
ميزانيات األس���ر املعيشية: التقرير الس���نوي لعام CSO( 2001، بودابست، 2002(. وذلك املنشور 

متوافر أيضًا على أقراص مدجمة بذاكرة للقراءة فقط.

استقصاء القوى العاملة
إن اس���تقصاء القوى العاملة LFS هو اس���تقصاء جديد لألسر املعيشية أدخله املكتب   - 106
اإلحصائي املركزي CSO يف عام 1992. وكانت عينته قد اختريت يف عام 1991 باستخدام تعداد 
السكان لعام 1990 كإطار. وعّرفت املدن ذاتية التمثيل بأهنا املدن الي تضم 000 15 نسمة أو أكثر. 
وتألقت العينة األّولية لتصل من 960 9 دائرة يف 670 حملية بثالثة عناوين من كل دائرة ED، فأسفر 

ذلك عن عينة فصلية 960 9 × 3 = 200 29 عنوانًا. 
ويف النصف الثاين من التسعينات ظهر الطلب على زيادة التفاصيل والبيانات اإلقليمية   - 107
املوثوقة يف االستقصاء LFS، وزيد حجم العينة بنسبة 40 يف املائة. كذلك زيد عدد املحليات املشمولة 
يف العينة، وخاصة عدد الدوائر. ويف عام 2000 اشتملت العينة على 829 12 دائرة من 754 حملية 
وبالتايل اس���تدعيت قرابة 500 36 أس���رة معيشية فصليًا. وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن 

العينة املوّسعة يف كتابة إلتيتو )2000(.
ويتم مجع البيانات حاليًا كل شهر، واعترب األسبوع املشتمل على اليوم الثاين عشر من   - 108
الش���هر فترة مرجعية، واألسبوع التايل فترة جلمع البيانات. وجتمع بيانات االستقصاء LFS أساسًا عرب 
مقابالت وجهًا لوجه باستخدام االستبيانات الورقية التقليدية وإن كانت هناك خطط لزيادة استخدام 
أس���لوب املقابالت على اهلاتف، وخاصة بالنس���بة للمقابالت املكررة. ويف عناوين العينة يكون األفراد 

يف الفئة العمرية 15 - 74 مجيعهم مؤهلون لالستقصاء LFS وتتم مقابلتهم.
ووفقًا لنظام التناوب املطبق يف االستقصاء LFS، تبقى األسر املعيشية املختارة خالل   - 109

ستة فصول متعاقبة، مث خترج. وهذا يعين أن سدس العينة يف كل فصل خيرج من التناوب.
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وحتس���ب ترجيح���ات التصميم يف عينة االس���تقصاء LFS بالطريقة نفس���ها املتبعة يف   - 110
االس���تقصاءات HBS. والترجيحات النهائية لعينة االس���تقصاء LFS هي الي حتدد أيضًا استخدام هنج 
نس���بة االحندار. ويف معايرة ترجيحات عينة االس���تقصاء LFS يس���تخدم املتغريان املساعدان التاليان يف 

املقاطعات ال� 19 وكذلك يف العاصمة:
العمر - اجلنس )2 × 10 فئة(  •

اإلقامة يف املدن ذات حقوق املقاطعة أو غريها )فئتان(.  •
أما أخطاء املعاينة للبيانات الفصلية لالستقصاء LFS يف “اجلدول الرئيسي” فهي تدار   - 111
حسب منوذج املطواة املقّسم إىل طبقات باستخدام الربنامج احلاسويب VPLX. كذلك حتسب أخطاء 
املعاينة يف البيانات الشهرية ولكنها ال تنشر. ومن حيث أخطاء العينة فإن االستقصاء LFS يتوافق مع 
متطلبات الدق�ة الصادرة عن املكتب يوروس���تات وفق املبني ف�ي الئحة املجلس (EC) رقم 98/577 

املؤرخة 9 آذار/مارس 1998.
وتكون معّدالت عدم االس���تجابة يف االستقصاء LFS - وخاصة معّدالت الرفض -   - 112
أدىن كث���ريًا منها يف االس���تقصاءات HBS. ومنذ البداية وحىت ع���ام 1997، طرأت زيادة طفيفة على 
معّدالت عدم االس���تجابة لتصل إىل حد أقصى 17.3 يف املائة. وبعد عام 1997 هبط املعّدل الكلي 
لعدم االستجابة ليصل إىل 9.2 يف املائة يف عام 2000. وزادت معّدالت الرفض يف البداية لتصل إىل 

7 يف املائة عام 1996 وعام 1997، مث هبطت لتصل إىل 3.2 يف املائة يف عام 2000.
واالس���تقصاء LFS عملية مكلفة. فاإلنفاق املباش���ر على االس���تقصاء يف عام 2000   - 113
كان 000 802 109 فورتنت أي ما يعادل 000 422 يورو. ومع ذلك فباعتبار أن األسرة املعيشية 
تطلب أربع مرات يف السنة وال تقّدم حوافز لألسر املعيشية املتعاونة، تكون النفقات لكل أسرة معيشية 

.HBS أدىن كثريًا منها يف االستقصاءات
وبس���بب رئيسي هو أن عينة االستقصاء حتتوي على وحدات معاينة أّولية أكثر كثريًا   - 114
من االس���تقصاءات HBS، فإن تأثري التصميم يك���ون أدىن كثريًا. ويف عام 2001 كان تأثري التصميم 

للمعّدل الكلي للبطالة هو 1.4 بينما بالنسبة ملعّدل اشتراك اإلناث كان تأثري التصميم 0.8.
واالس���تقصاء LFS يس���تكمل بنموذج أّويل يركز على مواضيع م���ن قبيل حالة املرأة   - 115
العامل���ة، واملس���ائل املتعلقة باألمهات يف إجازات احلمل، وم���ا إىل ذلك. وُتدرج هذه النماذج األّولية، 
يف املتوس���ط، ثالثة من الفصول األربعة. وأحد هذه النماذج األّولية الثالثة وهو عمومًا منوذج الفصل 
الثاين من السنة، يشمل املوضوع املوصى به من املكتب يوروستات يف ذلك العام. وتتضمن استبيانات 
االس���تقصاء LFS األساس���ية واالستبيانات للنماذج األّولية للمكتب يوروس���تات مجيع املعلومات الي 

يتطلبها املكتب يوروستات.
وتنشر بيانات االستقصاء LFS الفصلية والسنوية يف نشرات بلغتني.  - 116

وميك���ن أن نس���تنتج أن االس���تقصاءات HBS و LFS ه���ي اس���تقصاءات هامة جدًا   - 117
لألسر املعيشية للمكتب اإلحصائي املركزي اهلنغاري. وال تستخدم بيانات االستقصاء HBS حلساب 
ترجيحات مؤش���ر أس���عار االستهالك فحسب بل ولتقدير استهالك األس���ر املعيشية يف إطار حسابات 
احلس���ابات القومية الس���تخراج قيم الناتج املحلي اإلمجايل الفصلي والسنوي. وفضاًل عن هذا فلبياناهتا 
أمهية حيوية ملجاالت البحث مثل أحوال املعيش���ة ملختلف الطبقات االجتماعية، وأمناط اإلنفاق لش���ىت 
أنواع األس���ر املعيش���ية والتغي�ريات فيها، وطلبات املستهلك على األنواع املختلفة من السلع األساسية، 
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وما إىل ذلك. والبد من ذكر أنه لتعزيز االمتثال ملتطلبات املكتب يوروستات، 2000 ُجمعت النفقات 
لع���ام 2001 يف جمموع���ات وفقًا لنظ���ام تصنيف اس���تهالك الفرد وفق الغ���رض (COICOP) )األمم 

املتحدة، 2000، اجلزء الثالث(.
ولئن كانت املعلومات عن عدد العاملني املسجلني متوافرة من مصادر أخرى، فبيانات   - 118
االستقصاء LFS ختتلف عن تلك من حيث املفهوم ومن حيث التفاصيل. فاملعلومات عن احلالة الفعلية 
والتغي�ريات يف سوق العمل الي يوفرها االستقصاء LFS ال غىن عنها للحكومات املركزية واحلكومات 
املحلية على الس���واء وللباحث���ني أيضًا. فمعّدل البطالة الرمسي املبين على بيانات االس���تقصاء LFS هو 

واحد من أهم املؤشرات االقتصادية.

تصميم وتنفيذ استقصاءات األسر املعيشية يف التفيا89  - 3
استقصاء ميزانيات األسر املعيشية يف التفيا

إن استقصاء ميزانيات األسر املعيشية (HBS) هو استقصاء مستمر ظل جيري منذ عام   - 119
1995. وأعيد تصميم االستقصاء يف أيار/مايو 2001.

وب���دأ تطبيق االس���تقصاء HBS مبس���اعدة تقنية م���ن البنك الدويل يف أيلول/س���بتمرب   - 120
1995. وكان من قبل يف مرحلته التمهيدية حيث ُطبق ش���رط أن تكون النتائج متوافقة مع متطلبات 

املكتب يوروستات.

نطاق االستقصاء 
املجتمع املس���تهدف يف االس���تقصاء HBS هو مجيع األسر املعيشية اخلاصة يف التفيا.   - 121
ويس���تبعد من االس���تقصاء اجلاري األش���خاص الذين يعيشون يف أسر معيش���ية مؤسسية )دور املسنني، 
ودور األطفال املعوقني، وبيوت الطلبة، والفنادق، والثكنات العس���كرية، واملستش���فيات، واملصحات، 

واملؤسسات التأدي�بية، وغريها( واملشردون.

املعاينة
متثل العينة جمموع الس���كان وأكثر فئاته النمطية. ففي كل شهر ُتستقصى حالة 342   - 122

أسرة معيشية. وال تستقصى كل أسرة معيشية داخلة يف العينة إال مرة واحدة.
وتطبق املعاينة االحتمالية ذات املرحلتني املقّسمة إىل طبقات. فتقسم األسر املعيشية إىل   - 123
طبقات حسب درجة التحضر والتوزيع اجلغرايف. ويكون توزيع العينة بني الطبقات تناسبيًا مع أحجام 
املجتمع داخل الطبقات. ويف املناطق احلضرية ُيختار س���جل للس���كان كإطار للمعاينة، بينما يف املناطق 

الريفية تستخدم قوائم األسر املعيشية.
فهناك ست دوائر إدارية يف ريغا، العاصمة مع ستة مدن كربى، تشّكل 12 طبقة ذاتية   - 124
التمثيل. وتس���تخدم مجيع البلدات األخرى وحدات معاينة أّولية فيما بقي من مناطق حضرية، وتوزع 
ب���ني عش���ر طبقات حتدد جبمع 5 مناطق وجمموعتني من احلج���م 2. يف املرحلة األوىل من املعاينة ختتار 
وحدات املعاينة األّولية داخل كل طبقة باحتماالت متناس���بة مع جمموع الس���كان. ويف املرحلة الثانية 

خيتار األشخاص من عمر 15 عامًا أو أكثر باملعاينة العشوائية البسيطة.
ويف املناط���ق الريفية توزع األس���ر املعيش���ية عل���ى مخس طبقات أو مناط���ق جغرافية.   - 125
والقاع���دة العامة هي أن الباغس���تات )األبرش���يات املدنية؛ وه���ي أصغر أقاليم ريفية إدارية( تس���تخدم 

م�����ن إع������داد جان�ي������س الب����ي�ن����ز،   89

إدارة اإلحص���اءات، مص���رف التفيا؛ 
إدميون���دس فاس���كيس وزايغ���ا برايد، 
املكتب اإلحصائي املركزي يف التفيا، 

وسيغين بالينا، جامعة التفيا، ريغا.

م�����ن إع������داد جان�ي������س الب����ي�ن����ز،   89

إدارة اإلحص���اءات، مص���رف التفيا؛ 
إدميون���دس فاس���كيس وزايغ���ا برايد، 
املكتب اإلحصائي املركزي يف التفيا، 

وسيغين بالينا، جامعة التفيا، ريغا.
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وحدات معاينة أّولية؛ وتضاف بعض الباغس���تات الصغرية إىل األراضي املجاورة. ويف داخل كل طبقة 
ختتار وحدات املعاينة األّولية باحتماالت تتناسب وعدد األسر املعيشية. ويف املرحلة الثانية ختتار األسر 

املعيشية باستخدام املعاينة العشوائية البسيطة.
تكاليف االستقصاء 

إن االستقصاء HBS هو أحد أكثر املمارسات اإلحصائية تكلفة. وبالنسبة لالستقصاء   - 126
HBS يف عام 2001، كانت تكلفة االس���تقصاء لكل أس���رة معيشية 24 التفي (LVL) )40 دوالرًا 
أمريكيًا تقري�بًا(. وتتصل بنود اإلنفاق الرئيس���ية بالعمل امليداين. وتصل تعويضات القائمني باملقابالت 
إىل 44 يف املائة من جمموع تكاليف االس���تقصاء، تليها احلوافز للمستجي�ب�ني )16 يف املائة(، ومرتبات 

املشرفني )14 يف املائة( وتكاليف النقل )8 يف املائة(.
أخطاء املعاينة

يف االستقصاءات HBS، تقدر تباينات التقديرات املختارة ملجاالت االهتمام األساسية   - 127
)العاصمة واملدن الكربى الس���ت، والبلدات األخرى واملناطق الريفية( باس���تخدام الربنامج احلاس���ويب 

SUDAAN. وعلى أساس هذه التقديرات تقدر التباينات تاثريات التصميم على املستوى القطري.

عدم االستجابة
كان املس���توى الكلي لعدم االس���تجابة هو 26.1 يف املائة يف عام 2000. واألسباب   - 128
األساس���ية لعدم االس���تجابة كانت حاالت الرفض، مبا يف ذلك رفض األس���ر املعيشية الي توقفت عن 
املش���اركة خالل ش���هر االس���تقصاء )46.0 يف املائة من مجيع حاالت عدم االس���تجابة(، يليها “غري 
املوجودين بالبيت” )31.8 يف املائة( و “غري القادرين على املش���اركة بس���بب املرض أو كرب الس���ن” 
)11.6 يف املائة(. وكان مستوى عدم االستجابة يف املناطق احلضرية )31.9 يف املائة( أعلى كثريًا من 

املناطق الريفية )12.2 يف املائة(.
ومن املمكن أن يكون لألس���ر املعيش���ية الي ترفض املش���اركة يف االس���تقصاء أو الي   - 129
ال جتي�ب على أس���ئلة االس���تقصاء، وكذلك األسر املعيشية الي ال تكون موجودة يف العناوين املحددة، 
تأث���ري عل���ى دقة النتائج املتحصل عليها وال���ي ال ينبغي أن ُتغفل. ولإلبقاء على حجم العينة الفعلي على 
املس���توى املختار، فقد طبق هنج املعاينة التعاقبية. واستعيض عن األسر املعيشية الرافضة وغري املستجي�بة 

بغريها من قائمة االحتياطي وأدخلت يف االستقصاء.

إعادة تصميم االستقصاء HBS يف الفترة 2001 - 2002
أجريت آخر إعادة تصميم لعينة االس���تقصاء HBS على أساس تعداد السكان، الذي   - 130
ُأجري يف ربيع عام 2000. وُغريت أدوات االستقصاء تغريًا كبريًا وطبقت الفترة املرجعية االسترجاعية 
املوحدة وهي 12 شهرًا على السلع املعمرة واملشتريات والدفعات النادرة احلدوث واإليراد املومسي من 
العمل بأجر والعائدات من اإلنتاج الزراعي واإلنفاق النقدي عليه يف األس���رة املعيش���ية. وانتهي العمل 

باالستقصاء HBS السابق يف هناية عام 2000.
 .LFS و HBS واعتبارًا من كانون الثاين/يناير 2002، مت التنسيق بني االستقصائني  - 131
فأصبحت عينة األس���ر املعيشية السنوية يف االستقصائني موزعة بالتساوي على الوقت )العدد نفسه من 
األس���ر املعيش���ية شارك يف االستقصاء يف كل من أسابيع العام ال� 52(. كذلك وزعت عينات وحدات 

املعاينة األّولية بالتساوي على األراضي يف كل فصل.
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وبالنس���بة لالس���تقصاء HBS اجلديد واالستقصاء LFS املس���تمر فإن شبكة القائمني   - 132
باملقابالت نفس���ها هي الي استخدمت. واستخدمت شبكات قائمني باملقابالت مستقلة يف االستقصاء 
القدمي HBS واالس���تقصاء LFS. وعالوة على هذا فالقائمون باملقابالت يف املناطق الريفية يعينون من 
بني السكان املحليني. ويف إطار التصميم اجلديد أصبح القائمون باملقابالت متنقلون ويستطيعون العمل 
يف خمتلف األماكن اإلدارية. وهذا يتيح توزيعًا للعينة أكثر اتساعًا على املناطق الريفية. )ففي االستقصاء 
HBS اجلديد توزع العينة الس���نوية على 208 وحدات معاينة أّولية ريفية خمتلفة(. ويف الوقت نفس���ه 
أصبح عبء العمل للقائمني باملقابالت موزعًا اآلن بالتساوي وأصبح النقل يتم بطريقة أكثر اقتصادًا. 
وأصبح مالك القائمني باملقابالت املعاد تنظيمه للمكتب اإلحصائي املركزي (CSB) ذا طابع رمسي يف 

كانون الثاين/يناير 2002.

استقصاء القوى العاملة يف التفيا
خالل الفترة 1995 - 2001، كان استقصاء القوى العاملة يف التفيا جيرى مرتني يف   - 133
العام، يف أيار/مايو وتشرين الثاين/نوفمرب. وُأجري االستقصاء LFS املستمر واملعاد تصميمه يف كانون 

الثاين/يناير 2002.
وأعد االس���تقصاء LFS يف التفيا وفقًا للمنهجية املعتمدة دوليًا الس���تقصاءات القوى   - 134
العامل���ة، الصادرة عن منظم���ة العمل الدولية، والي تكفل قابلية املعلوم���ات للمقارنة بالبلدان األخرى 

)يوروستات، 1998أ، 1998ب(.

نطاق االستقصاء 
يتأل���ف جمتم���ع االس���تقصاء LFS من مجيع املقيم���ني الالتفي�ني يف س���ن 15 عامًا أو   - 135
أكثر الذين يقيمون يف أس���ر معيش���ية خاصة. ويستبعد من هذا االس���تقصاء األشخاص الذين يعيشون 
يف املؤسس���ات كدور املس���نني ودور األطفال املعاقني والفنادق والثكنات العس���كرية واملستش���فيات 

واملصحات واملؤسسات التأدي�بية وغريها كذلك املشردون.
واتباع���ًا لتوصي���ات املكت���ب يوروس���تات، وللحد م���ن تكاليف االس���تقصاء، جيرى   - 136
االس���تقصاء جلميع األفراد من هذه الفئة العمرية الذين يعيش���ون يف أسرة معيشية واحدة مع األشخاص 
الداخلني يف العينة كذلك. ويساوي حجم العينة الوطنية يف موجة واحدة من االستقصاء 940 7 أسرة 

معيشية.
وكل األس���ئلة يف االستقصاء تشري إىل األس���بوع التقوميي )من االثنني إىل األحد( قبل   - 137
يوم املقابلة. وجتمع البيانات يف العادة عن طريق املقابالت وجهًا لوجه باس���تخدام الورقة والقلم. فإذا 

مل يرغب أي مستجي�ب يف فتح الباب، يطلب إليه إجراء املقابلة باهلاتف.

املعاينة
تس���حب العينة للمناطق احلضرية من س���جل السكان. وتستند عينة املناطق الريفية إىل   - 138
قوائم األس���ر املعيش���ية الكاملة. ومنذ عام 1998 تستند العينة الريفية إىل سجل األسر املعيشية املعد يف 

املكتب اإلحصائي املركزي يف التفيا.
ويغطي االس���تقصاء LFS 7 مدن و32 بلدة ومجيع الباغس���تات. ويف كل موجة من   - 139
موجات االستقصاء ُيستقصى حنو 000 16 شخص. ولتشكيل العينة يطبق إجراء املعاينة ذات املرحلة 
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الواحدة (يف املدن واملناطق الريفية) أو تطبق املعاينة ذات املرحلتني (يف البلدات) مع التقسيم إىل طبقات 
على أســـاس التقســـيم اإلداري للمقاطعة. ويف املناطق احلضرية ختتار عينة من األشـــخاص من سن ١٥ 
عامًا أو أكثر داخل كل وحدة معاينة أّولية خمتارة. ويف املناطق الريفية ختتار عينة عشـــوائية بســـيطة من 

األسر املعيشية داخل كل باغاست.
وحســـب خمطط التناوب للعينة يف االســـتقصاء LFS، فإن األشـــخاص يف كل أســـرة   - ١٤٠
معيشـــية يدرجون يف االســـتقصاء ثالث مرات. ويف كل موجة من موجات االســـتقصاء يكون معّدل 

استبدال العينة هو الثلث من األسر املعيشية يف كل مدينة أو بلدة أو باغاست.
عدم االستجابة

وصـــل املعّدل الكلي لعدم االســـتجابة إىل ١٠,١ يف املائـــة عام ٢٠٠٠. وكان معّدل   - ١٤١
عدم االستجابة يف املناطق الريفية (جمرد ٨,٥ يف املائة) أدىن منه يف املناطق احلضرية (١١,٤ يف املائة). 
وكانت النسبة املئوية للرفض يف املناطق الريفية صغرية بشكل خاص، إذ كانت يف حدود ٠,٥ يف املائة. 
واســـتخدمت املقابالت بالوكالة كطريقة لزيادة معّدل االســـتجابة. فُأجري قرابة الثلث من املقابالت 

باستخدام االستجابة بالوكالة.
عيوب اإلطار

مل يكن مجيع األشـــخاص الداخلني يف العينة يســـكنون يف العناوين املبينة يف الســـجل   - ١٤٢
كوحدات ســـكنهم. وملا كان تتبع استقصاء هؤالء األشخاص يف العناوين الفعلية عمًال مكلفًا ومهدرًا 
للوقت وأحيانًا مستحيًال عمليًا، فإن القائمني باملقابالت يضطرون إىل استقصاء األسر املعيشية اليت تعيش 
بالفعل يف العناوين الداخلة يف العينة. ويدل حتليل حاالت عدم املشاركة على أن نسبة ٢,٠ يف املائة فقط 
من كل حاالت عدم املشاركة (٢,٣ يف املائة يف املناطق الريفية) هي اليت ُحددت على أا تتعلق ببعض 

عيوب االطار (املساكن اخلالية واملنازل املهدمة والعناوين غري املوجودة وما شاكل ذلك).

إعادة تصميم االستقصاء LFS يف الفترة ٢٠٠١ - ٢٠٠٢
أعيد تصميم االستبيان لالستقصاء LFS يف عام ٢٠٠١ امتثاًال كامًال ملتطلبات االحتاد   - ١٤٣

األورويب. وأصبح االستقصاء LFS جيري حاليًا باعتباره استقصاء مستمرًا.
ومنذ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ أدخلت تغيـريات هامة يف تصميم العينة لالســـتقصاء   - ١٤٤
LFS. فبالنسبة لالستقصاءين LFS و HBS، ُتستخدم شبكة القائمني باملقابالت نفسها. ونتيجة هلذا 
فاعتبارًا من كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ مت تنسيق عينات االستقصاءين LFS و HBS. ومن املتوقع أن 
 ،LFS واالستقصاء HBS يعزز تنسيق العينات يف االستقصاءين الرئيسيـني لألسر املعيشية، االستقصاء

زيادة االستخدام الفعلي ملوارد االستقصاء.
وجرى تدريـب القائمني باملقابـالت فـي كانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١. وبـدأ تنفيذ   - ١٤٥

االستقصاء LFS املستمر فـي كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢.

االستقصاءات األخرى لألسر املعيشية 
اســـتغل اســـتقصاء األحوال املعيشـــية (LCS) يف عام ١٩٩٤ وعام ١٩٩٩ يف إطار   - ١٤٦
مشروع نوربالت (NORBALT) الذي مولته احلكومة النروجيية بالتعاون الوثيق مع معهد فافو (معهد 

العلوم االجتماعية التطبيقية، أوسلو).
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واس���تغلت عدة استقصاءات أخرى لألسر املعيش���ية يف النصف الثاين من التسعينات،   - 147
مشل���ت فيما مشلت اس���تقصاء األس���رة واخلصوبة )1995(، واس���تقصاء اس���تغالل الوقت )1996(، 
واس���تقصاء ثقة املس���تهلك )1993 - 1999(، واستقصاء استهالك األسر املعيشية للطاقة )1996(، 
واس���تقصاء الس���ياحة املحلية )1998(، واستقصاء اس���تخدام األسر املعيش���ية للحواسي�ب الشخصية 
)1998(، واس���تقصاء الوح���دات األّولية اخلاصة للفقر )1998(، واس���تقصاء املواقف من مش���اكل 

االنتحار )1999(، وغريها.
ومن���ذ عام 1996 أصبح اس���تقصاء حدود املس���افر ُيجرى ث���الث أو أربع مرات يف   - 148
الس���نة. وخضعت لالستقصاء تدفقات املسافرين من املقيمني يف التفيا العائدين من اخلارج واملسافرين 

األجانب املغادرين التفيا.
والقاعدة العامة هي أن نتائج االس���تقصاءات تنشر باللغة الالتفية واإلنكليزية. وتتوافر   - 149
مطبوع���ة وإلكترونية. وألغراض البحث فإن جلنة النظم األساس���ية كفل���ت الدخول إىل ملفات قواعد 

البيانات الدقيقة غري املعروفة بالنسبة ملستخدمي البيانات يف التفيا ويف اخلارج.

بعض املالحظات اخلتامية
حنن نتوقع أن يزيد اس���تحداث خدمة القائمني باملقابالت املتنقلني ذوي املهنية العالية   - 150

مرونة ختطيط وتنفيذ استقصاءات العينة اجلديدة واالستقصاءات الظرفية املختلفة.
وتزمع اللجنة أيضًا اس���تحداث منهجيات عصرية جلمع البيانات. وس���تكون من أوىل   - 151

اخلطوات تنفيذ تقنية املقابالت مبساعدة احلاسوب (CAPI) خالل السنوات القليلة املقبلة.

استقصاءات عينة األسر املعيشية يف ليتوانيا90  - 4
مقّدمـة

كان استقصاء ميزانية األسر املعيشية (HBS) أول استقصاء عينة جيري يف ليتوانيا. وقد   - 152
أجري للمرة األوىل يف فترة 12 شهرًا يف الفترة 1936 - 1937. وكان االستقصاء HBS استقصاء 
العين����ة الوحيد املنتظم املس����تخدم يف إنت����اج إحصاءات القتصاد ليتوانيا املزمع. وبع����د أن حققت ليتوانيا 
استقالهلا يف عام 1990 اجته االقتصاد الوطين حنو اقتصاد السوق. وكان البد من إجراء استبيان جديد 
جلمع املزيد من البيانات، واقتضى األمر تصميم عينة جديدة لتغطية القطاع اخلاص، وكان البد من إعادة 
تصمي����م النتائج لتزويد املس����تخدمني ببيانات ميكن مقارنتها بالنتائ����ج يف بلدان أخرى. ومتت أول إعادة 
تصميم رئيس����ية لالس����تقصاء HBS مبس����اعدة من خرباء البنك الدويل يف عام 1996، على النحو الذي 

وضعه نيوكوستني وفنغايي وبنكوستني، )1996(. وتظل طريقة تصميم العينة بالتقدير بال تغي�ري.
واس���تقصاء األس���ر املعيشية املنتظم اآلخر هو اس���تقصاء القوى العاملة (LFS)، الذي   - 153
بدأ يف عام 1994. ومت حتديث سجل السكان يف عام 1996. ومنذئذ ظل يستخدم يف اختيار العينة 

.LFS باعتباره إطار معاينة ملعظم استقصاءات األسر املعيشية، مبا يف ذلك االستقصاء
وغطت اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية األخرى وأساسًا اس���تقصاءات املرة الواحدة   - 154
مواضيع مثل أحوال املعيش���ة )1997(، واس���تغالل الوقت )1998(، واملسنني )1999(، واستهالك 
األس���ر املعيش���ية للطاقة )1997(، واحلصول على خدمات الرعاية الصحية )1998(، وتزويد األسر 

املعيشية باحلواسي�ب )2000(.

من إع�����داد دانوت جرابافيس���كيتي،   90

مع�������ه���د الري��اضيات واملعلوماتي�����ة، 
 4 Akademijos str., LT 2600
 Vilnius and Lithuanian
 Department of Statistics,
 29 Gedimino Avenue, 2746

.Vilnius

من إع�����داد دانوت جرابافيس���كيتي،   90

مع�������ه���د الري��اضيات واملعلوماتي�����ة، 
 4 Akademijos str., LT 2600
 Vilnius and Lithuanian
 Department of Statistics,
 29 Gedimino Avenue, 2746

.Vilnius
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التقديرات واألخطاء يف استقصاء القوى العاملة
تصميم العينة

يتأل���ف جمتمع االس���تقصاء LFS م���ن املقيمني يف ليتوانيا من س���ن 15 عامًا أو أكثر.   - 155
وتش���ّكل العينة كما يلي: بعد اختيار عينة عش���وائية بس���يطة من قرابة 000 3 ش���خص من س���جل 
الس���كان، تضاف أفراد أس���رهم املعيش���ية إىل العينة، حىت وإن مل يكونوا مدرجني يف السجل. وكانت 

نسبة املستجي�ب�ني من النساء 52.5 يف املائة.

تناوب العينة
لتاليف التغي�ريات اهلامة يف نتائج االستقصاء بني استقصاء وآخر، ال يتم تناوب أكثر من   - 156
ثلث العينة لكل استقصاء. فكل أسرة معيشية خمتارة تشترك يف استقصاءين، خترج للتناوب يف استقصاء 

واحد وتكمل استقصاء آخر واحدًا وخترج من التناوب يف النظام.

التقديرات ودقتها
خيتلف توزيع املستجي�ب�ني لالستقصاء حسب املناطق احلضرية/الريفية واجلنس والعمر   - 157
اختالفًا طفيفًا عن التوزيعات املقابلة هلا على أس���اس بيانات تعداد الس���كان. وقد عوجل التقي�يم الطبقي 
البعدي للعينة بعدد 12 فئة عمرية، وفئتني حسب اجلنس و 10 فئات بلدان، ليصل جمموع العدد إىل 

240 فئة ترجيحية.
وتس���تخدم ترجيحات خمتلفة لتقدير األش���خاص العاملني والعاطلني. ولتحس���ني دقة   - 158
التقديرات للعاطلني تستخدم كذلك مؤشرات تبادل العمل من أجل التقسيم الطبقي البعدي. ويصف 
كرابفس���كيي وكلميافكي���وس وبلكيوس���اس )1997( تقدي���ر التباي���ن يف تصميم العين���ة ذات احلجم 

الثابت.

تكاليف االستقصاء 
تص���ل تكلفة اس���تقصاء واح���د إىل حن���و 000 70 ليتاي ليت���واين.91 ومتث���ل طباعة   - 159
االس���تبيانات وتقس���يمها إىل املس���تجي�ب�ني 14 يف املائة من جمموع التكاليف وتغطي نسبة 86 يف املائة 
املتبقي���ة الدفعات إىل القائم���ني باملقابالت وتكاليف النقل للقائمني باملقابالت وتكاليف تس���ليم الربيد 
لالس���تبيانات املس���تكملة إىل فيلنيوس. أم���ا املصروفات املتصلة بالعمل املنهج���ي املرتبط بتصميم العينة 

وإعداد االستبيان واختيار العينة وقيد البيانات وحتريرها ومعاجلتها فليست مشمولة.

استقصاء ميزانيات األسر املعيشية 
تصميم العينة

جيري استقصاء ميزانيات األسر املعيشية HBS بصفة مستمرة. فتسحب العينة مرة يف   - 160
العام وتقس���م إىل 12 جزًءا وتوزع يف كل ش���هر. وتشترك كل أسرة معيشية يف االستقصاء ملدة شهر. 
وينقس���م جمتمع األس���ر املعيشية اخلاصة يف ليتوانيا إىل ثالث طبقات، حسب نوع االقامة. وُتختار عينة 
عشوائية بسيطة من 476 4 شخصًا من عمر 16 عامًا فما فوق، من سجل السكان يف املدن الكربى: 
فيلنيوس وكيوناس وكلي�بيدا وس���يلول وبنيفسيوس. وُتس���حب عينة عشوائية من 20 جمموعة بتناسب 
االحتم���االت وحجمها، من بني مجيع هذه املجموعات ال� 140 يف البلدات الصغرية، وُتس���حب عينة 

س���عر الصرف )حسب س���عر الدوالر   91

األمريك���ي يف ع���ام 2000(: الدوالر 
األمريكى الواحد يساوى 4 ليتاي.

س���عر الصرف )حسب س���عر الدوالر   91

األمريك���ي يف ع���ام 2000(: الدوالر 
األمريكى الواحد يساوى 4 ليتاي.
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عش���وائية من 33 جمموعة بتناس���ب االحتم���االت واحلجم، من بني جمم���وع 463 جمموعة يف املرحلة 
األوىل. وُتس���حب عينة عش���وائية من األشخاص من كل جمموعة خمتارة. ومجيع األشخاص املقيمني يف 
األس���ر املعيش���ية املختارة يدخلون يف االستقصاء. وإذا وجدت أسر معيشية عدة يف عنوان واحد خمتار، 

تدخل األسر املعيشية للشخص األقرب يف تاريخ امليالد ضمن العينة.

التقديرات ودقتها
تس���تخدم ترجيحات التصميم لتقدير االستقصاء HBS. وتكون تأثريات التصميم يف   - 161
التقديرات أكرب من الواحد. وهذا يوحي بضرورة اس���تخدام معلومات مس���اعدة يف املستقبل للحصول 

على مزيد من التقديرات الدقيقة.

تكاليف االستقصاء 
تصل التكاليف الس���نوية الكلية لالس���تقصاء إىل حنو 000 900 ليتاي تفاصيلها على   - 162
النح���و الت���ايل: 61 يف املائة مدفوع���ات للقائمني باملقابالت و 18 يف املائ���ة للضرائب؛ و 14 يف املائة 

مدفوعات لألسر املعيشية؛ و 5 يف املائة للنقل؛ و 2 يف املائة للمصاريف األخرى.

نشر النتائج
تنش���ر نتائج االس���تقصاءات مبعرفة إدارة إحصاءات ليتوانيا. وتنش���ر النتائج الرئيس���ية   - 163
يف اجلريدة الش���هرية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ليتوانيا. وتنش���ر مجي���ع النتائج يف أعداد خاصة 
ختصص ملواضيع مثل القوى العاملة والعمالة والبطالة )بيانات االستقصاء( وإيرادات ومصروفات األسر 

املعيشية.

مالحظات ختامية
تقدر النتائج املؤقتة لتعداد الس���كان واإلس���كان، 2001 جمموع س���كان ليتوانيا بأنه   - 164
000 491 3 مقيمًا إقامة اعتيادية. ويقل هذا الرقم مبقدار 000 202 شخص عن الرقم املستقى من 
البيانات الدميغرافية املنش���ورة يف 1 كانون الثاين/يناير 2001. وبعد االنتهاء من نتائج تعداد الس���كان 
سيكون لدى إدارة إحصاءات ليتوانيا بيانات دميغرافية أكثر موثوقية تكون أساسًا لتحسني استقصاءات 

األسر املعيشية يف املستقبل. ومن املنتظر أن خيفض اخلطأ املنهجي يف تلك االستقصاءات.

استقصاءات األسر املعيشية يف بولندا يف فترة مرور  - 5 
اقتصادها مبرحلة انتقالية92

مقّدمـة
الستقصاءات األسر املعيشية يف بولندا تاريخ طويل نسبيًا [غلوين يورزاد ستاتستن�زين،    - 165
مكتب اإلحصاءات املركزي يف بولندا، (GUS)]، 1987، و 1998أ، و 1999؛ وكردوس، 1985، 
1996؛ ولدينس���كي، 1982. ويف الثمانينات طبق بالتدريج ما مسي بالنظام املتكامل الس���تقصاءات 
األس���ر املعيش���ية (ISHS). وقد اس���تهل يف عام 1982 واس���تكمل يف عام GUS( 1992، 1987؛ 

وكرودوس، 1985(.
وأهم عنصر يف النظام ISHS هو استقصاء ميزانيات األسر املعيشية (HBS)، الذي كان   - 166
يستند إىل معاينة من مرحلتني، وتناوب فصلي لألسر املعيشية أثناء السنة، وتناوب ثلث األسر املعيشية 

من إعداد أيان كوردوس، كلية االقتصاد   92

لودنوس���كي  وبرونس���لو  بوارس���و؛ 
وملغ���روزادا زيرا، مبكتب اإلحصاءات 
 Al. Niepodleglosci املرك���زي، 

.208, 00-925 Warsaw

من إعداد أيان كوردوس، كلية االقتصاد   92

لودنوس���كي  وبرونس���لو  بوارس���و؛ 
وملغ���روزادا زيرا، مبكتب اإلحصاءات 
 Al. Niepodleglosci املرك���زي، 
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يف األعوام الثالثة التالية. وهذا يعين أن ثلثي األسر املعيشية أدرجت يف الالئحة ألربع سنوات متعاقبة. 
كما كانت هناك دورة مدهتا أربع سنوات الستقصاء عينات فرعية. وتوقف برنامج االستقصاء هذا يف 
عام 1992. ويف الوقت نفس���ه، أي خالل الفترة 1983 - 1992، اس���تخدمت عينات فرعية خمتارة 

لالستقصاء HBS من أجل أكثر من 30 استقصاء اجتماعيًا استخدمت مناذج ذات أولوية عليا.
ويس���رت حماوالت إدماج اس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية الي أجريت يف الثمانينات،   - 167
تيسريًا كبريًا تكي�يف استقصاءات األسر املعيشية وفق املعاي�ري األوروبية )GUS، 1997(. وأصبح من 

الضروري زيادة تكامل وحتسني منهجية استقصاء األسر املعيشية )كرودوس، 1998(.

استقصاءات األسر املعيشية يف الفترة االنتقالية
مت توسع كبري يف االستقصاءات وُعّدلت بعد عام 1990. وال يزال استقصاء ميزانيات   - 168
 .LFS يتحسن، ويف عام 1992 طبق ألول مرة استقصاء جديد للقوى العاملة HBS األس���ر املعيش���ية
كذلك استغلت استقصاءات أخرى جديدة مشلت استقصاء لألحوال املعيشية، واستقصاء للحالة الصحية 
لألس���ر املعيش���ية، واستقصاء الستغالل الوقت، وتعدادًا صغريًا للس���كان، وتشكيلة من االستقصاءات 

للتعداد البعدي.

استقصاء ميزانيات األسر املعيشية 
 ،GUS( الستقصاءات ميزانيات األسر املعيشية تاريخ طويل بدأ من حوايل 45 عامًا ؛  - 169
1999؛ وكرودوس، 1996؛ وليني، 1982(. وُجربت طرائق استقصاء خمتلفة مع حماوالت لتحسني 
التنفيذ، ويف بداية التس���عينات تغريت منهجية االس���تقصاء. ففي الطريقة اجلديدة إلجراء االستقصاءات 
HBS ال���ي طبق���ت يف عام 1992، تغ���ري تصنيف اإلي���رادات واملصروفات وكذل���ك تصنيف أنواع 
االس���تقصاءات االجتماعية االقتصادية. وألول مرة أدرجت يف االس���تقصاء مجيع أنواع األسر املعيشية 
الفردية يف بولندا الي تش���مل حنو 000 32 أس���رة معيش���ية. ويف عام 1997 بذلت اجلهود لتحس���ني 
تكامل استقصاءات األسر املعيشية.93 ويف عام 2000 ُنفذت إعادة تصميم االستقصاء HBS وتغريت 
بعض مكّونات املنهجية )كورودس وليدينسكي وزيرا، 2002(. ويزمع إدخال حتسينات أخرى على 
االس���تقصاء HBS وإدماجه يف اس���تقصاءات األسر املعيشية األخرى، وجيري جزء كبري من هذا العمل 

بدافع من توصيات مكتب اليوروستات )يوروستات، 1997(.

استقصاء القوى العاملة
طب���ق اس���تقصاء النش���اط االقتصادي للس���كان يف بولندا ألول م���رة يف أيار/مايو من   - 170
1992 وتكرر على أس���اس فصلي حىت الفصل الثالث من عام 1999 )ساركوس���كي وويتكوسكي، 
1994(. وق���د أع���د وفقًا لتوصيات منظم���ة العمل الدولية. ويف كل فصل كان جيري اس���تقصاء حنو 
000 24 أسرة معيشية وأشخاص يف سن 15 عامًا أو ما فوق ممن كانوا أفرادًا يف تلك األسر املعيشية. 
وكانت النماذج األّولية ملواضيع اجتماعية خمتارة ُتدرج من آن آلخر يف االس���تقصاء مما وس���ع كثريًا يف 

فرص التحليالت االجتماعية واالقتصادية ويف نطاق النتائج املنشورة.
وُتنشر نتائج االستقصاء فصليًا. وقد أعيد تصميم االستقصاءات LFS يف عام 1999   - 171
لتعديل االس���تقصاء حسب التقس���يمات اإلدارية اجلديدة للبلد ولتحسني كفاءته وفق متطلبات مكتب 

اليوروستات )يوروستات، 1998ب، وفريما 1995(.
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عن رئيس املكتب اإلحصائي املركزي 
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التعداد الصغري للسكان واإلسكان لعام ١٩٩٥
أجريت عدة اســـتقصاءات ظرفية لألسر املعيشية يف العقد املاضي، كان أكربها تعداد   - ١٧٢
عام ١٩٩٥. ويف أيار/مايو ١٩٩٥، ُأجري استقصاء عينة واسع النطاق (تعداد سكان صغري) للسكان 
واإلسكان (براخا، ١٩٩٦؛ و GUS، ١٩٩٨أ). وكان هذا االستقصاء ثالث تعداد صغري، وكان قد 
أجرى تعدادان سابقان يف عام ١٩٧٤ وعام ١٩٨٤. وجدير باإلضافة أن التعدادات تتيح الفرصة جلمع 

البيانات عن املعوقني واهلجرة ومواضيع علم االجتماع األخرى.
وغطى التعداد الصغري لعام ١٩٩٥ مخســـة يف املائة من السكان أي قرابة ٠٠٠ ٦٠٠   - ١٧٣
أســـرة معيشية. وُأجري تعداد الســـكان واإلسكان الكامل يف أيار/مايو وحزيران/يونيه ٢٠٠٢؛ وكان 

التعداد السابق قد أجري يف عام ١٩٨٨.
استقصاءات أحوال املعيشة

اختذ قرار بأن ُيجرى اعتبارًا من عام ١٩٩٧ باإلضافة إىل اســـتقصاء HBS اســـتقصاء   - ١٧٤
متعدد اجلوانب لألحوال املعيشـــية للسكان (كورودس وليدنيسكي وزيرا، ٢٠٠٢). وأعد االستقصاء 
 (INSEE) بدقة بالتعاون مع خرباء من املعهد الوطين الفرنســـى لإلحصاءات والدراســـات االقتصادية
وأجـــري علـــى عينة كبرية ألول مرة يف منتصف عام ١٩٩٧. وتكرر االســـتقصاء على نطاق أصغر يف 

كل عام باستخدام عينات فرعية وعلى نطاق أكرب كل بضع سنوات.
وشـــارك يف االســـتقصاء ما جمموعه ٥٢٤ ١٢ أسرة معيشـــية وكان معّدل االستجابة   - ١٧٥
يف حالة األســـر املعيشـــية ٨٧ يف املائة وبالنســـبة للبالغني ٨٦ يف املائة. ويف منتصف عام ١٩٩٨ تكرر 

االستقصاء على نطاق أصغر.
وتألفـــت العينة لعام ١٩٩٩ من عينتني فرعيتني: العينة الفرعية املختارة يف عام ١٩٩٨   - ١٧٦
(باللوحة) والعينة الفرعية اجلديدة اليت يساوي حجمها حجم العينة الفرعية باللوحة لسنة ١٩٩٨. وذه 
الطريقة تكونت يف كل عام عينة فرعية باللوحة وعينة فرعية جديدة ُتختار من إطار املعاينة املستكمل.

وُأجري اســـتقصاء كبري لألحوال املعيشـــية يف عام ٢٠٠١، كان حجم العينة فيه حنو   - ١٧٧
٠٠٠ ٢٤ أســـرة معيشية، واملســـتجيـبون ٠٥٨ ١٨ ومعّدل غري املستجيـبـني ٢٥ يف املائة. ومن املقرر 
أن يســـتمر االستقصاء حىت إجراء استقصاء جديد للدخل واألحوال املعيشية (EU-SILC)، ُيعد وفقًا 

لربنامج اليوروستات (يوروستات، ٢٠٠١) يف عام ٢٠٠٥.
استقصاء احلالة الصحية للسكان

ُأجري هذا االســـتقصاء يف تشـــرين/أبريل ١٩٩٦، ومشل ٠٠٠ ١٩٢ أسرة معيشية.   - ١٧٨
وكان معّدل االســـتجابة ٨٨,٦ يف املائة وكان هذا أول اســـتقصاء للحالة الصحية للســـكان يف بولندا 

ُأجري على نطاق كبري كهذا.
واســـتند االســـتقصاء الصحي للســـكان إىل توصيات منظمة الصحة العاملية اليت تنص   - ١٧٩
على مقارنة النتائج بالبلدان األوروبية األخرى وال ســـيما الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والبلدان 

.(ECE) األعضاء يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا
استقصاء استغالل الوقت

أجـــرى غوس GUS اســـتقصاءات الســـتغالل الوقت يف األعـــوام ١٩٦٩ و ١٩٧٦   - ١٨٠
و ١٩٨٤ (كورودس، ١٩٨٨ب). ويف عام ١٩٨٦ أجرى GUS اســـتقصاء صغريًا الستغالل الوقت 
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بعينة من 000 1 أسرة معيشية مشلت أشخاصًا من عشر سنوات أو أكثر من العمر. وكان من أهداف 
 ،GUS( ذلك االستقصاء، فيما يهدف إليه التحقق من انطباق املنهجية الي اقترحها املكتب يوروستات

1998ب(. ومن املقرر أن ُيجرى استقصاء كبري الستغالل الوقت يف عام 2004.

اجلوانب املنهجية املشتركة يف استقصاءات األسر املعيشية 
أطر املعاينة

تعدادات السكان هي األساس ألطر املعاينة املستخدمة يف استقصاءات األسر املعيشية   - 181
يف بولندا. فتكون وحدات املعاينة األّولية باستخدام دوائر التعداد اإلحصائية (ESDs) أو مناطق تعداد 
الس���كان (CEAs) الي تعّدل عادة حس���ب الطلبات املحددة لالس���تقصاء. ويف العادة تكون املساكن 
مبثاب���ة وح���دات املعاينة الثانوية (SSUs). واملس���اكن يف دوائر التعداد اإلحصائي���ة أو يف مناطق تعداد 
الس���كان تستكمل س���نويًا ويشتمل االستكمال على زيادة مجلة املس���اكن الي ُتعزى إىل اكتمال مبان 
جديدة، وتناقص املس���اكن املوجودة بس���بب اهلدم أو التغي�ريات يف حدود الدوائر بسبب التغي�ريات يف 
التقس���يم اإلداري للبلد. فبالنس���بة لكل دائرة يتضمن إطار املعاينة معلوم���ات عن العناوين والتقديرات 

ألعداد أفراد السكان وأعداد املساكن )GUS، 1998أ(.
وكان من الضروري الختيار العينة لالستقصاء HBS واالستقصاء LFS دمج الدوائر   - 182
أو املناطق املتجاورة الس���تيفاء احلجم األدىن املطلوب لكل وحدة معاينة أّولية. وعلى س���بيل املثال فقد 
أنش���ئت 172 29 وح���دة معاينة أّولية لالس���تقصاء HBS من 033 33 دائرة تع���داد إحصائية )من 
املناط���ق احلضري���ة، كان يف كل وحدة معاينة أّولية ما ال يقل عن 250 مس���كنًا وم���ن املناطق الريفية 

150 مسكنًا(.

تصميمات عينات استقصاءات األسر املعيشية 
جرت العادة يف كل اس���تقصاء لألس���ر املعيش���ية على أن ُيس���تخدم اختيار العينة ذات   - 183
املرحلتني وختتار وحدات املعاينة األّولية بتناسب االحتماالت واحلجم (PPS). ويستند التقسيم الطبقي 
إىل املناطق واملناطق احلضرية/الريفية ويف بعض احلاالت املحلية. وبالنس���بة لالستقصاءات املستمرة مثل 
االس���تقصاءات HBS و LFS، فقد اس���تخدم منط تناوب خمتلف، وترجح النتائج النهائية لتقليل تأثري 

عدم االستجابة إىل أدىن حد.

 HBS تصميمات العينة لالستقصاءات
طبق���ت تصميم���ات عينة خمتلفة لالس���تقصاءات HBS على م���دى 45 عامًا مضت   - 184
)GUS، 1999؛ وك���وردوس، 1996؛ وليدنيس���كي، 1982(. وحن���ن هنا نناق���ش أحدث تصميم 
عينة لالس���تقصاء HBS، ظل يطبق منذ عام 2000. وبالنس���بة للفترة 1992 - 2000 فريد وصف 

لتصميمات العينة بالتفصيل يف كوردوس وليدنيسكي وزيرا )2002(.
ومن���ذ ع���ام 2001، اختريت عينت���ان فرعيتان من 675 وحدة معاين���ة أّولية من بني   - 185
127 29 وح���دة معاينة أّولية. وقّس���مت وح���دات املعاينة األّولية إىل طبقات ب���كل منها 16 منطقة 
وقّسمت يف كل منطقة حسب طبقة املحليات. وتشّكل البلدات الكبرية طبقات منفصلة. ويتراوح عدد 
الطبقات يف كل منطقة بني 3 و 12. فهناك 96 طبقة. وتوزيع العينة على الطبقات يتناسب وجمموع 
الس���كان يف املس���اكن لكل طبقة. وختتار وحدات املعاينة األّولية بتناس���ب االحتمال مع عدد املساكن 
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حسب خمطط Hartley-Rao. ويف كل وحدة معاينة أّولية ُيختار 24 مسكنًا ملدة سنتني )مسكنان يف 
كل ش���هر وتدخل املس���اكن نفسها يف االس���تقصاء يف السنتني معًا(. وعالوة على هذا ففي كل وحدة 
معاينة أّولية خيتار 150 مس���كنًا بش���كل مس���تقل لتكون عينة فرعية احتياطية، تستخدم يف حالة عدم 

االستجابة. ويف كل سنة ختتار عينة فرعية من 675 وحدة معاينة أّولية ملدة عامني.

HBS الترجيح الستقصاء
جرت العادة على أن تكون معّدالت عدم االستجابة يف االستقصاءات HBS مرتفعة،   - 186
وهي تؤثر بشكل كبري على البنية االجتماعية االقتصادية لألسر املعيشية يف العينة. وللتقليل إىل أدىن حد 

من هذا التأثري ترجح نتائج العينة.
ففي البداية ترجح كل أسرة معيشية يف العينة بنسبة عكسية إىل االحتمالية الي اختريت   - 187
 ،HBS على أساس���ها. والترجيحات من املصادر اخلارجية تس���تخدم أيضًا. وبالنس���بة لالستقصاءات
تطبق ترجيحات إضافية مناسبة من االستقصاء LFS )حلجم األسر املعيشية ونسب احلضر والريف بني 

السكان(.

طريقة تقدير األخطاء املعيارية
ظلت طريقة املجموعة العش���وائية لتقدير اخلطأ املعياري تس���تخدم حىت عام 2000.   - 188

ومنذ عام 2001 أصبحت تستخدم طريقة نصف العينات املتوازنة.

تصميم العينة لالستقصاء LFS وإعادة تصميمه يف عام 1999
اختريت عينة لالستقصاء LFS على مرحلتني بتقسيم طبقي. وكانت وحدات املعاينة   - 189
األّولية هي مناطق تعداد الس���كان يف البلدات؛ ويف املناطق الريفية كانت وحدات املعاينة األّولية دوائر 
تعداد إحصائية. )ويف بعض احلاالت كانت وحدات املعاينة تنشأ بتفكيك منطقتني أو أكثر من مناطق 
تعداد الس���كان ودوائر التعداد اإلحصائية املتجاورة، وصواًل إىل احلجم األدىن املحدد س���لفًا(. وكانت 

املساكن مبثابة وحدات معاينة من املرحلة الثانية )ساركوفيسكي ويتوفيسكي، 1994(.

إعادة تصميم االستقصاء يف عام 1999
منذ الفصل الرابع من عام  1999 واالس���تقصاءات LFS جترى بوصفها استقصاءات   - 190
مستمرة. وكانت وحدات املعاينة األّولية ووحدات املعاينة الثانوية ختتار بالطريقة نفسها الي كانت ختتار 
هبا يف االس���تقصاءات الس���ابقة، ولكن توزيع العينة على 16 منطقة هو الذي تغري. ولتحقيق املزيد من 
الدقة يف التقديرات حسب املناطق أسس حجم ألي منطقة منها بالتناسب تقري�بًا مع اجلذر التربيعي لعدد 

املساكن يف املنطقة. وكانت أحجام الطبقات املنشأة داخل أي منطقة متناسبة مع أحجام املحليات.
واختريت وحدات املعاينة األّولية داخل الطبقات بتناس����ب االحتمال وعدد املساكن يف   - 191
وحدة املعاينة األّولية. مث اختري عدد حمدد من املساكن )من 4 إىل 9( من كل وحدة معاينة أّولية. ويقوم 
القائمون باملقابالت كل 13 أسبوعًا يف أحد الفصول94 بزيارة عدد حمدد من املساكن الداخلة عشوائيًا 
يف العين����ة )1880 - 1900( وجيمع����ون البيانات املتعلقة بالنش����اط االقتصادي املنفذ خالل األس����بوع 
الس����ابق. ويغطي االس����تقصاء كل السكان يف س����ن 15 عامًا أو أكثر ممن يعيشون يف املساكن املختارة. 
وتتغري عينة املساكن الي ُتزار، يف كل أسبوع. والعينات األسبوعية تنتج من التقسيم العشوائى لعينة فصلية 

.)2000 ،GUS( إىل 13 جزًءا. وتتراوح العينة الفصلية بني 440 24 مسكنًا و 700 24 مسكن

حبس���ب لوائ���ح املكتب يوروس���تات،   94

ف���إن مصطلح “فصل” كما هو مطبق 
حالي���ًا يف اس���تقصاءات LFS خيتلف 
قلي���اًل عن الفصل التقوميى: فكل فصل 
يف االس���تقصاء LFS يتكون من 13 
أس���بوعًا ويب���دأ ع���ادة بي���وم االثنني. 
وهكذا فالفصل األول يف عام 2000 
استمر من 3 كانون الثاين/يناير حىت 3 

نيسان/أبريل.
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وُيطبق منط التناوب التايل لألس���ر املعيش���ية: تدخل األس���ر يف االس���تقصاء ملدة فصلني   - 192
وخترج منه فصلني مث بعد ذلك تدخل فصلني وخترج هنائيًا من النظام [منط التناوب 2 - )2( - 2 ].

LFS ترجيح نتائج االستقصاء
ويتم الترجيح على ثالث مراحل )لالطالع على التفاصيل انظر كوردوس وليدنيسكي   - 193

وزيرا، 2002(.

تقدير األخطاء املعيارية
ظل���ت األخط���اء املعيارية يف التقديرات حتس���ب حىت ع���ام 1999 بطريقة املجموعة   - 194
العشوائية. ومنذ إعادة تصميم االستقصاء LFS يف الفصل الرابع من عام 1999 أصبحت تقنية تيلور 

للتوجيه اخلطي هي املستخدمة.

تكاليف استقصاءات األسر املعيشية
ل���دى املكتب اإلحصائي املرك���زي يف بولندا نظام لتقدير تكاليف إحصاءات األس���ر   - 195
املعيش���ية. فلكل استقصاء عينة ُتقدر التكاليف املباشرة لالستقصاء باستخدام اخلربات السابقة يف ذلك 
املج���ال، م���ع بعض التوصيات اإلدارية. ويش���مل هذا التقدير لتكاليف االس���تقصاء تكاليف املقابالت 
امليداني���ة، وتكاليف الس���فر وتكاليف املواد واخلدمات املتصلة باالس���تقصاء، واحلوافز الي تقّدم لزيادة 
املش���اركة يف االس���تقصاء، والضرائب وما إليها )GUS، 2001(. أما غري املشمول فهو تشفري وحترير 
البيانات وتش���غيل احلاسوب واإلس���هامات املنهجية للتكاليف غري املباش���رة والتكاليف العامة وتكلفة 

املوظفني الذين متتد مسؤولياهتم إىل عدة مشاريع.
ومن أمثلة ذلك عناصر التكلفة لالستقصاءات HBS و LFS يف بولندا يف عام 2000   - 196

الي عرضت يف الفرع ألف من هذا الفصل.

تأثريات التصميم
 HBS بالنس���بة الس���تقصاءات األس���ر املعيش���ية البولندية أي بالنسبة لالس���تقصاءات  - 197
و LFS فإن تأثريات التصميم لعدة خصائص قد مت حس���اهبا )كوردوس وليدنيسكي وزيرا، 2002(. 
وقد ُحس���بت تأث���ريات التصميم لعدة معلم���ات لعامي 2000 و 2001 كممارس���ة عامة وللمقارنة 

بالبلدان األخرى.
وبالنس���بة لبع���ض خصائص االس���تقصاءات HBS، فإن تأث���ريات التصميم واألخطاء   - 198
املعيارية النس���بية )بنس���بة مئوية معطاة بني أقواس( كانت كما يلي: الدخل اإلمجايل: 4.24 )1.1(؛ 
اإلنف���اق اإلمجايل: 4.16 )1.0(؛ والنفق���ات الغذائي���ة: 3.53 )0.4(؛ واملالبس واألحذية: 2.72 
)1.5(؛ وصيان���ة املس���اكن: 4.04 )1.3(؛ والرعاي���ة الصحي���ة الش���خصية: 3.28 )1.7(؛ والنقل 

واملواصالت: 2.16 )4.5(؛ والتعليم: 2.50 )3.9(.
وبالنس���بة لالس���تقصاءات LFS، 2000 و 2001، فقد ُحس���بت تأثريات التصميم   - 199
إلمج���ايل ع���دد العاطلني لفئات خمتلفة من التصنيف الش���امل للقطاعات على أس���اس املناطق احلضرية/
الريفية، وحجم املحليات )طبقات البلدات( ومستوى التعليم. وكان أعلى تشتت هو اخلاص بطبقات 

البلدات الي تتراوح مستويات تأثري التصميم فيها بني 1.7 و 3.55.
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 HBS وكما يتضح من التقديرات أعاله، فإن تأثريات التصميم لبيانات االستقصاءات  - ٢٠٠
و LFS كانـــت عـــادة أكرب من واحد بل كانت لبعض اخلصائص أكرب من ٤. ومن مث كانت األخطاء 
املعيارية على أســـاس افتراضات العينة العشـــوائية البســـيطة تبخس تقدير األخطاء املعيارية املستقاة من 

تصميم العينة املرّكبة املطبق.

عدم االستجابة يف استقصاءات األسر املعيشية 
حسبما وردت مناقشته يف الفرع ألف، فإن معّدالت عدم االستجابة ارتفعت بالنسبة   - ٢٠١
لالســـتقصاءات HBS و LFS يف العقد املاضي. وكانت األسباب الرئيسية هلذه الزيادات هي حاالت 
الرفض وحاالت ”عدم التواجد يف البيت“. وبالنسبة لالستقصاءات HBS فإن معّدالت الرفض زادت 
من ١٠,٢ يف املائة يف عام ١٩٩٢ إىل ٢٥,٠ يف املائة يف عام ٢٠٠٠، وزادت معّدالت عدم التواجد 

يف البيت من ٤,٥ يف املائة يف ١٩٩٢ إىل ١٤,٥ يف املائة يف عام ٢٠٠٠.
 LFS وعلى أســـاس املتوسط الســـنوي فإن معّدالت عدم االستجابة يف االستقصاءات  - ٢٠٢
كانت تتزايد باطراد طوال معظم الفترة ١٩٩٢ - ٢٠٠٠، من ٤,٥ يف املائة يف عام ١٩٩٢ إىل ٢٢,١ 
يف املائة يف عام ٢٠٠٠ ومعّدالت الرفض من ٢,٠ يف املائة يف عام ١٩٩٢ إىل ١٠,٩ يف املائة يف عام 
٢٠٠٠. وازدادت معّدالت عدم االســـتجابة زيادة كبرية يف الســـنوات ١٩٩٢ - ٢٠٠٠، واألسباب 

الرئيسية لذلك هي حاالت الرفض وحاالت عدم التواجد يف البيت.
وختتلف معّدالت عدم االستجابة بالنسبة لالستقصاءات LFS حسب حجم املحليات   - ٢٠٣
اليت أكربها يف وارسو، وأصغرها يف املناطق الريفية. وبالنسبة لعام ٢٠٠٠ فإن معّدالت عدم االستجابة 
السنوية املرجحة حسب حجم املحليات كانت كما يلي: وارسو: ٥٤,٥ يف املائة، واملدن: (مخسمائة 
ألف إىل مليون نسمة)، ٣٢,٦ يف املائة؛ املدن: (مائة ألف إىل مخسمائة ألف نسمة)، ٣٣,٣ يف املائة؛ 
والبلدات: (عشـــرين ألف إىل مائة ألف نســـمة)، ٢٣,١ يف املائة؛ والبلدات: (أقل من عشـــرين ألف 

نسمة) ١٩,٠ يف املائة؛ واملناطق الريفية: ١١,١ يف املائة.

مالحظات ختامية
عرضنا يف هذا الفرع أوصافًا عامة الســـتقصاءات األســـر املعيشـــية يف الفترة االنتقالية   - ٢٠٤
حســـب املكتـــب اإلحصائي املركـــزي يف بولندا GUS، مع التشـــديد بوجه خاص على اســـتقصاءين 
مستمرين مها االستقصاء HBS واالستقصاء LFS. وللمكتب GUS تاريخ طويل يف إجراء استقصاءات 
األســـر املعيشـــية وخربة طويلة يف هذا املجال. وقد أفاد ذلك يف بداية املرحلة االنتقالية يف إعادة تصميم 

االستقصاءات وتصميم استقصاءات جديدة.
وســـوف تشّكل حماكاة نتائج تعداد الســـكان واإلسكان الذي أجري يف عام ٢٠٠٢   - ٢٠٥
أحد أهم املهام يف استقصاءات األسر املعيشية يف السنوات املقبلة. فلن يوفر التعداد أطر معاينة مستكملة 
الســـتقصاءات األسر املعيشـــية فحسب بل ومعلومات مســـاعدة لزيادة الدقة يف التقديرات ويف طرائق 

التقدير للمناطق الصغرية اليت هي اآلن قيد الدراسة.
 ،EU-SILC وقد بدأنا يف إعداد اســـتقصاء جديد لألســـر املعيشـــية - هو االستقصاء  - ٢٠٦
ســـوف جيرى يف عام ٢٠٠٥ (يوروســـتات، ٢٠٠١) - ونقوم بتحســـني االســـتقصاءات الراهنة لكي 

تتكيف مع معايـري االحتاد األورويب.
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استقصاء القوى العاملة واستقصاء ميزانيات  - 6 
األسر املعيشية يف سلوفينيا95

مقّدمة
نالت مجهورية سلوفينيا استقالهلا يف أوائل التسعينات. وقبل ذلك ويف إطار يوغوسالفيا   - 207
الس���ابقة، كانت األنش���طة اإلحصائية ممركزة يف املكتب اإلحصائي االحتادي. ومل تكن اس���تقصاءات 
األس���ر املعيش���ية يف ذلك الوقت واردة بشكل رئيس���ي يف برنامج اإلحصاءت الوطنية. ومع االستقالل 
حتول مكتب اإلحصاء الس���لوفيين بس���رعة من مكتب إقليمي إىل مكتب إحصاء وطين. وكانت الفترة 
االنتقالية سلسة نسبيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إىل أن اإلدارة العليا ظلت بال تغي�ري وبقيت يف السلطة طوال 

الفترة االنتقالية بأسرها.

(LFS) استقصاء القوى العاملة

معلومات أساسية
ُأجري أول استقصاء LFS يف سلوفينيا يف عام 1989 وأجرته كلية العلوم االجتماعية   - 208
جبامعة لوبيلينا )فيهوفر، 1997(. واضطلع املكتب اإلحصائي جلمهورية س���لوفينيا باملس���ؤولية الكاملة 

عن االستقصاء LFS يف عام 1995.
وصمم���ت عين���ات االس���تقصاء LFS يف الفت���رة 1989 - 1995 ونفذت بطريقة   - 209
ظرفي���ة إىل ح���د ما ويرجع هذا بقدر كبري إىل امليزانيات الس���نوية غري املؤكدة. وابتداء من عام 1992 
أصبح التصميم عينة جمموعات من ثالث مراحل تشمل 000 3 أسرة معيشية جديدة كل عام. وتظل 

الوحدات يف العينة لثالث سنوات متعاقبة، وجمموع حجم العينة حنو 500 8 وحدة.

إعادة التصميم
أجريت يف عام 1997 إعادة تصميم هامة بسبب الطلبات على نتائج أكثر تواترًا )أي   - 210
فصلية( وأكثر تفصياًل )أي إقليمية(. وكانت املبادئ التوجيهية للمكتب يوروستات كذلك حافزًا هامًا 

على إعادة التصميم )يوروستات، 1998 أ(.
ونقح االستقصاء LFS ليصبح استقصاء مستمرًا باللوح�ة باختيار العينة فصلي�ًا ونشر   - 211
النتائ����ج. وتقس���م كل عينة فصلية إىل 6 فترات من أس���بوعني لكل. والفت����رة املرجعية للمقابالت هي 
أسبوع )من االثنني إىل األحد( قبل املقابلة. وطبق منوذج التناوب 3-1-2، حيث تقابل األسر املعيشية 
ثالثة فصول متتابعة، مث حتذف يف فصل واحد وتدرج مرة ثانية لفصلني آخرين. ويسفر هذا النموذج 

عن 60 يف املائة من التراكب بني فصلني متتابعني و 40 يف املائة من التراكب بني عامني متتابعني.
وإط���ار العينة يف االس���تقصاء LFS هو الس���جل املركزي للس���كان مقترنًا مبعلومات   - 212
التقس���يم الطبقي. وتستند تعاريف الطبقة إىل س���تة أنواع من املستوطنات )حسب حجم املستوطنات 

ونسبة السكان املزارعني فيها( و 12 منطقة جغرافية. وبعد تفكيك الطبقات تبقى 47 طبقة.
ويف كل طبقة ختتار العينة باس���تخدام املعاينة املنهجية ببداية عش���وائية. وينفذ التقسيم   - 213
الطبقي الضمين عن طريق فرز البيانات حسب املستوطنة والشارع ورقم املبىن - ويعّدل معّدل العينة يف 
كل طبقة ملراعاة معّدل عدم االستجابة املتوقع. وال تطبق بدائل ميدانية، ألنه اتضح أن البدائل ال تتيح 

إال مزايا قليلة وأهنا تنطوي على مشاكل مجة )فيهوفار، 1999(.

من إعداد فاس���يا فيهوفار، كلية العلوم   95

االجتماعي���ة جامعة لوببلين���ا؛ ومريكا 
زالتيل، وتاتيانا نوف���ك، ومارتا ارنيز، 
وكاجت���ا روت���ار، املكت���ب اإلحصائي 

جلمهورية سلوفينيا.

من إعداد فاس���يا فيهوفار، كلية العلوم   95

االجتماعي���ة جامعة لوببلين���ا؛ ومريكا 
زالتيل، وتاتيانا نوف���ك، ومارتا ارنيز، 
وكاجت���ا روت���ار، املكت���ب اإلحصائي 

جلمهورية سلوفينيا.
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ويف كل فص���ل من عام 2000 ختتار وح���دات جديدة. وعالوة على هذا فقد أدرج   - 214
حنو 000 5 أسرة معيشية مستجي�بة من الفصول األربعة السابقة. وهكذا اختريت قرابة 000 7 أسرة 
معيش���ية يف كل فصل )000 2 من العينة القادمة و 000 5 من العينة املس���تمرة(. و ُينتظر أن تكون 
حنو 000 6 أسرة من بينها أسرًا معيشية مستجي�بة. والعدد اإلمجايل للمقابالت الفردية املستكملة هو 

قرابة 20 ألف.

التنفيذ
جترى مقابلة مجيع األس���ر املعيش���ية من العينة الفصلية القادمة، شخصيًا )وجهًا لوجه(   - 215
 ،LFS وهناك حوايل 30 قائمًا باملقابالت من ذوي اخلربة لالستقصاء .(CAPI) مبساعدة احلواسي�ب
وكله���م مزودون حبواس���ي�ب حممولة. وتك���رر املقابالت من مركز اهلات���ف يف املكتب اإلحصائي عرب 
احلواس���ي�ب CAPI، باستثناء األسر املعيش���ية الي ليس لديها هواتف واألسر املعيشية غري القادرة على 
املش���اركة يف مقابلة هاتفية. ويصل معّدل التغطية الوطنية باهلواتف إىل حنو 95 يف املائة. وقبل املقابلة 
 LFS تتلقى كل أسرة معيشية رسالة مقّدمًا بوصف لالستقصاء ونشرة معلومات عن نتائج االستقصاء

منذ االستقصاءات السابقة. وال تقّدم حوافز.
وبالنسبة للمقابالت وجهًا لوجه يف اجلزء القادم من العينة فإن معّدالت عدم االستجابة   - 216
كانت 17 - 18 يف املائة ومعّدالت الرفض كانت 12 - 13 يف املائة. ويف املقابالت اهلاتفية املعادة 
لألسر املعيشية املوجودة يف اللوحة بالفعل، فإن معّدالت عدم االستجابة كانت أقل قلياًل )10 - 11 
يف املائة( وكذلك معّدالت الرفض )6 - 7 يف املائة(. وارتفع معّدل عدم االس���تجابة يف االس���تقصاء 

LFS ارتفاعًا كبريًا ابتداء من عام 1991 ولكنه استقر يف السنوات األربع األخرية.

األخطاء املعيارية والنشر
ترجح البيانات الحتمال االختيار غري املتس���اوي ولعدم اس���تجابة الوحدات. ويؤدي   - 217
التقسيم الطبقي البعدي وفقًا لتوزيع السكان املعروف حسب العمر )8 فئات(، واجلنس واملنطقة )12 
منطقة(. ويعين تنفيذ التقسيم الطبقي البعدي على مستوى الفرد أن أفراد األسرة املعيشية الواحدة ميكن 

أن يتلقوا ترجيحات خمتلفة.
وال تقدر األخطاء املعيارية وتأثريات التصميم بش���كل روتيين إال بالنس���بة للمتغريات   - 218
الرئيس���ية: معّدالت البطالة ونسبة العمالة إىل السكان. وتكون تأثريات التصميم منخفضة نسبيًا وعلى 

سبيل املثال فتأثريات التصميم تكون 1.3 ملعّدالت البطالة.
ومعام���الت التباي���ن (CV) للتقدي���رات حتس���ب بش���كل منتظم. وتنش���ر التقديرات   - 219
 CV األق���ل من 10 يف املائة دون أي قيود؛ وتنش���ر التقديرات الي تكون املعامالت CV للمعام���الت
فيها بني 10 و 20 يف املائة، بني قوس واحد. وتنش���ر التقديرات الي معامالهتا CV وبني 20 و 30 
يف املائة، بني قوسني. وعندما تتجاوز املعامالت CV 30 يف املائة، يستعاض عن النتائج بنقطة ).( مبا 

يعين “ال صفرية ولكن غري موثوقة”.
وتنشر نتائج استقصاء كل فصل يف التقارير اإلحصائية السريعة، واحلولية اإلحصائية،   - 220
وعدة منشورات سلوفينية أخرى. والسلسلة اخلاصة “نتائج االستقصاء” تعطي نتائج مفّصلة لالستقصاء 
واملنهجي���ة. كذل���ك تظهر البيانات يف منش���ورات ومنظمات أخرى مثل البن���ك الدويل ومنظمة األمم 
املتحدة للطفولة )اليونيس���يف( واملكتب يوروستات. وكذلك حيلل البيانات الدقيقة باحثون من خارج 

املكتب اإلحصائي.
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(HBS) استقصاء ميزانيات األسر املعيشية

معلومات أساسية
ُأجري أول اس���تقصاء الس���تهالك األس���رة املعيشية يف الس���تينات. وحىت عام 1997   - 221
كان االس���تقصاء جي���ري وف���ق منهجية متطورة ومبتكرة نس���بيًا صممها املكت���ب اإلحصائي االحتادي 
ليوغوس���الفيا. ومش���ل تصمي���م العينة عينة جمموعات من مرحلتني مع تقس���يم طبق���ي لوحدات املعاينة 
األّولية يف املرحلة األوىل. وكانت وحدات املعاينة األّولية هي مناطق التعداد (EAs)، الداخلة يف العينة 
بتناس���ب االحتمال واحلجم (PPS). ويف املرحلة الثانية اختري األفراد من الس���جل املركزي للس���كان؛ 
وهم الذين حيددون ذلك األس���رة املعيش���ية. ويف وحدة معاينة أّولية، متت مقابلة مخس أس���ر معيش���ية. 
وحىت عام 1993، اس���تخدم إجراء االس���تبدال لتوفري مخس الوحدات املس���تجي�بة، ومع ذلك فابتداء 
من عام 1994، زيدت “جرعة” لكل جمموعة من س���تة إىل مثانية أش���خاص داخل كل وحدة معاينة 
 HBS أّولية، وهي مسة للتصميم تتطلب تصحيحًا إضافيًا مع ترجيحات. وُأجري اس���تقصاءان خمتلفان
بش���كل منتظم؛ أحدمها على أساس فصلي واآلخر اس���تقصاء دوري على فترات كل منها 5 سنوات. 
ومشل آخر اس���تقصاء HBS دوري 270 3 أس���رة معيشية ومشل الفصلي 000 1 أسرة معيشية. ويف 
االس���تقصاء الس���نوي، كانت املقابالت تتم يف هناية السنة عن السنة كلها، بينما يف االستقصاء الفصلي 

كانت املقابالت تتم مع األسر املعيشية الداخلة يف العينة أربع مرات يف السنة.

HBS إعادة تصميم عينة االستقصاء
الداف���ع الرئيس���ي إلعادة التصميم هو املبادئ التوجيهي���ة اجلديدة الصادرة من املكتب   - 222

يوروستات )يوروستات، 1997(.
ويستخدم سجل السكان الختيار األفراد املستجي�ب�ني. وحيدد هؤالء األشخاص أيضًا   - 223
األس���رة املعيشية. وتس���تخدم الترجيحات لتعديل احتماالت االختيار غري املتساوية لألشخاص واألسر 
املعيش���ية. وتس���تبعد من هذا األسر املعيشية يف املؤسسات. ويشمل حجم العينة السنوية 200 1 أسرة 
معيش���ية مس���تجي�بة. وملا كان هذا يشّكل عينة صغرية للغاية ال تكفي لتطبيق النموذج “الشمايل” فإن 
البيانات من العينات لثالث سنوات متعاقبة تدمج ويعاد حساهبا حسب السنة الوسطى. وهبذه الطريقة 

ميكن تأمني حجم عينة من 600 3 أسرة معيشية.
ويس���تخدم التوزيع التناس���يب إىل 47 طبقة. وبالنظر إىل العينة الصغرية نس���بيًا والعدد   - 224
الكب���ري م���ن الطبقات فإن التقس���يم الطبقي ال يؤدي إال ضمنيًا. ففي املس���توطنات الصغرية )األقل من 
000 1 نس���مة( تكون مناطق التعداد مبثابة وحدات معاينة أّولية وختتار بتناسب االحتماالت واحلجم 
(PPS). وختتار أربع أس���ر معيش���ية مس���تجي�بة يف كل وحدة معاينة أّولية. ويف البلدات الكبرية واملدن 
تطبق طريقة املعاينة العشوائية البسيطة (SRS). ونتيجة لذلك تكون تأثريات التصميم منخفضة نسبيًا، 
فتك���ون حوايل 1.2 للمتغريات الرئيس���ية. وختت���ار الوحدات لكل فصل على ح���دة، وتوزع إىل 12 

أسبوعًا للفصل املناظر. ويستخدم األسبوع الثالث عشر للعمل املتبقى مع غري املستجي�ب�ني.

التنفيذ
وترس����ل رس����ائل مقّدمًا قبل أس����بوع من أول زيارة ومعها احلوافز: آلة حاسبة للجي�ب.   - 225
وألن هذا استقصاء مستمر، فإنه ميكن إجرائه بعدد أقل من القائمني باملقابالت )على سبيل املثال 20(.
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ويس���جل القائمون باملقابالت مجيع االتصاالت وحماوالت االتصال باألس���رة املعيشية   - 226
على منوذج خاص. واحلالة بالنس���بة للمس���كن، واألس���رة املعيشية، والش���خص املرجعي يف كل وحدة 
تكون هكذا واضحة جدًا وكذلك عدد حماوالت االتصال وعدد املفكرات املكملة واألسباب املحتملة 

لعدم االستجابة.
وجتمع البيانات باس���تخدام اس���تبيان يكمل���ه القائم باملقابلة ومفك���رات يكملها أفراد   - 227

.(CAPI) األسرة املعيشية. وجترى مجيع املقابالت تقري�بًا مبساعدة احلواسي�ب
وحتتفظ األس���رة املعيش���ية مبفكرة عن 14 يومًا. وخالل ه���ذه الفترة يقومون بانتظام   - 228
مبلئها باملعلومات عن مصروفاهتم اليومية. وتعترب األس���ر املعيش���ية مستجي�بة إذا أكملت استبيان املقابلة 
األساس���ي على األقل ألن ثلثي البيانات يتم احلصول عليها من االستبيان. ويتم احلصول على معّدالت 
االس���تجابة العادية واملستقرة نس���بيًا )حوايل 81 يف املائة(، على مستوى استبيانات املقابلة. ومع ذلك 

فمعّدل االستجابة لالستجابة الكاملة، مبا يف ذلك املفكرات، يتدىن إىل حنو 70 يف املائة.

األخطاء املعيارية والنشر
يف حالة عدم وجود مجيع املفكرات بالنس���بة لوحدة أس���رة معيشية معاينة، يكون عزو   - 229
البيانات باستخدام طريقة العزو املباشر من مانح أسر معيشية مماثلة. كذلك ميكن عزو عدم االستجابة للبند 
الناقص باستخدام اإلجراءات املباشرة. فكل قيمة ناقصة يستعاض عنها بالبيانات املناظرة من املستجي�ب 
الس���ابق داخل طبقة العزو نفس���ها املحددة حبجم األس���رة املعيش���ية واخلصائص االجتماعية الدميغرافية. 

وبوجه خاص فدخل الفرد الناقص يستعاض عنه بدخل مانح موائم يف حالة العمالة والتعليم.
ومتاث���ل طريقة حس���اب ترجيح���ات التصميم وترجيح���ات التقس���يم الطبقي البعدي   - 230
الطريقة املتبعة يف عينة االس���تقصاء LFS. وباالضافة إىل هذا فعوامل التوس���ع املحددة توضع للتعويض 
عن الفترات املرجعية املختلفة. ومعامل إعادة احلس���اب هو أساس���ًا نسبة الفترة املرجعية يف االستقصاء 
)سنة واحدة( إىل الفترة املرجعية ملتغري الفرد. كذلك يلزم إجراء ترجيحات خاصة عند توفيق البيانات 
لثالث س���نوات متتابعة. وهكذا يستخدم حساب تاريخ حمدد بيانات ثالث سنوات مع إرجاع نصف 

البيانات إىل الفترة السابقة هلذا التاريخ ونصفها اآلخر إىل الفترة الالحقة هلذا التاريخ.
ويرد وصف ملنهجية ونتائج اس���تقصاء HBS يف املنشورات املشار إليها أعاله بالنسبة   - 231

.LFS لالستقصاء

االستنتاجات
قبل االستقالل يف عام 1991 مل تكن استقصاءات عينة األسر املعيشية أداة شائعة جلمع   - 232
البيانات يف س���لوفينيا. ومع ذلك فعلى خالف البلدان األخرى الي متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية كانت 
سلوفينيا جتري االستقصاءات HBS بانتظام ابتداء من أواسط الستينات وبدأت سلسلة االستقصاءات 

السنوية LFS يف آواخر الثمانينات.
وبعد االس���تقالل طرأ على املكتب اإلحصائي لس���لوفينيا حتول سلس وفّعال. فأصبح   - 233
املكتب اإلحصائي اآلن جيري السلس���لة املعيارية الستقصاءات األسر املعيشية. وتقترب االستقصاءات 
األساسية االجتماعية االقتصادية )LFS و HBS( من اكتمال مواءمتها مع متطلبات مكتب اليوروستات 
)املكتب اإلحصائي جلمهورية س���لوفينيا، 2001(. كما أجريت تش���كيلة من االستقصاءات األخرى 
لألس���ر املعيشية: استقصاء استهالك األس���ر املعيش���ية للطاقة (HECS)، 1997؛ واستقصاء استغالل 
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الوقت (TUS)، 2001/2000؛ واالس���تقصاء الشهري لس���لوك املستهلكني، (CAS)؛ واالستقصاء 
الفصلي ألسفار السكان املحلي�ني (QSTDP)؛ واالستقصاء السنوي  للجرمية وإيقاع الضحايا )2000 

و 2001(.
وي�بقى هناك متس���ع ملزيد من التحسني يف نظام اس���تقصاءات عينات األسر املعيشية.   - 234
وسلوفينيا لديها نظام إحصائي قائم على تسجيل غين ودقيق )البيانات الضري�بية وقاعدة بيانات املوظفني 
وقواع���د بيان���ات التأمني وغريها( مما ميكن ربطه بكفاءة وفاعلية بالنظم اجلغرافية وبيانات التعداد. ومن 

مث ميكن استقاء مزايا إضافية للتطبيق يف تصميم العينات املثلى وكذلك يف التقدير.

كلمات الشكر
اتفق رؤس���اء مكاتب اإلحصاء املركزية يف البلدان التالية على تقدمي معلومات عن اس���تقصاءات عينة 
األس���ر املعيش���ية لديهم: بيالروس وبلغاريا وكرواتيا واجلمهورية التشيكية وإس���تونيا وهنغاريا والتفيا 
وليتوانيا وبولندا ورومانيا واالحتاد الروسي وسلوفاكيا وسلوفينيا وأوكرانيا. ويعرب املؤلف عن امتنانه 
للبيان���ات املقّدم���ة وللتعليق���ات املفيدة م���ن الزمالء يف هذه البل���دان. ويعرب عن امتنان���ه أيضًا ملؤلفي 

اإلسهامات يف الفرع باء الي صممت لتكملة املادة املعروضة يف الفرع ألف.
كذلك يعرب املؤلف عن تقديره لبعض املراجعني املجهولني ولألعضاء يف اجتماع فريق اخلرباء 
املع���ين بتحلي���ل اخلصائص العملية لالس���تقصاءات يف البلدان النامية والبلدان ال���ي متر اقتصاداهتا مبرحلة 
انتقالي���ة، ال���ذي عقد يف نيويورك يف الفترة من 8 إىل 11 تش���رين األول/أكتوبر 2002، ملا قّدموه من 

تعليقات واقتراحات مثمرة.
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