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ــج  ــذ البرام ــانية، وتنفي ــة اإلنس ــن الناحي ــات م ــار األزم ــة آث ــا - لدراس ــات وتحليله ــع البيان ــد جم ُيع
العمــل اإلنســاني. وتتطلــب جميــع  واألنشــطة ذات الصلــة - عنصــًرا أساســّيًا مــن عناصــر 
ــة( إجــراء  ــة الدولي ــر )اللجن ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي تقدمه ــاعدة الت ــتراتيجيات المس اس
تقييــم أّولــي ألوضــاع األشــخاص المتضرريــن واحتياجاتهــم، ورصــد األنشــطة اإلنســانية لـ“اللجنــة 
ــا، ممــا يســاعد علــى ضمــان مالءمــة عملهــا اإلنســاني  ــا نهائّيً الدوليــة” ومراجعتهــا وتقييمهــا تقييًم
ــل مســؤوليتها تجــاه األشــخاص الذيــن تســعى إلى مســاعدتهم. نهــا مــن أن تواصــل تحمُّ وفعاليتــه، ويمكِّ

وُتســتخدم المعلومــات المســتخلصة مــن عمليــات التقييــم األّولــي وعلــى مــدار عمليــة رصــد 
ــة  ــرارات مختلف ــاذ ق ــل اتخ ــن أج ــا - م ــا نهائّيً ــا تقييًم ــا وتقييمه ــج ومراجعته ــروعات والبرام المش
بشــأن التوقيــت الــذي يجــب فيــه إعطــاء األولويــة للعمــل اإلنســاني ومــكان تنفيــذه، ولمــن يجــب تقديــم 
المســاعدة، ونــوع األنشــطة التــي يتعيــن تنفيذهــا ومــا إلــى ذلــك. ويمكــن أن تشــكل هــذه المعلومــات 
ــات مــن أجــل  ــم توصي ــى البرامــج واألنشــطة القائمــة، وتقدي ــالت عل ــا األســاس إلدخــال تعدي أيًض
العمــل فــي المســتقبل. ويجــب أن تكــون طــرق الحصــول علــى البيانــات وتحليلهــا موثوًقــا بهــا وفعالة، 
وهــو مــا ُيعــد أمــًرا بالــغ األهميــة مــن أجــل ضمــان ســالمة األدلــة التــي تســتند إليهــا القــرارات.1  

استخالص المعلومات 
يتــم اســتخالص المعلومــات عــن طريــق سلســلة مــن اإلجــراءات التــي يجــري تنفيذهــا إلــى أن يتحقــق 
الحــد األدنــى مــن الوضــوح بشــأن الموضــوع قيــد الدراســة. وُتعــد العمليــة برمتهــا عمليــة تكراريــة؛ 
حيــث يتــم تحســين الطــرق واألدوات والبيانــات ذات الصلــة بشــكل مســتمر مــع ظهــور أنمــاط ورؤى 
ــق الوضــوح  ــوب لتحقي ــدار الوقــت المطل ــي يســتغرقها كل إجــراء ومق ــف المــدة الت ــة. وتختل متعمق
ــة  ــع األدل ــك فــي تجمي ــل الهــدف مــن ذل ــي تليهــا. ويتمث ــى الت ــة إل ــًرا مــن عملي ــا كبي ــالزم اختالًف ال

الصحيحــة )أو األكثــر صحــة( التــي تجيــب عــن األســئلة التــي اقتضــت إجــراء العمليــة.

ــه ينبغــي، مــن حيــث  ــة. ويبيــن الرســم البيانــي أن ــدم )الشــكل 1( لمحــة عامــة عــن هــذه العملي ويق
الوضــع األمثــل، أن يــزداد مســتوى الوضــوح فــي كل خطــوة مــن خطــوات العمليــة. ومــع ذلــك، قــد 
ال تكشــف الخطــوات األوليــة لجمــع البيانــات وتحليلهــا فــي بعــض األحيــان عــن أي أنمــاط أو تشــجع 
علــى ظهــور أي رؤى متعمقــة، وفــي مثــل هــذه الحــاالت، ســيتعين علــى المحلليــن العودة إلــى الوراء 
وإعــادة تقييــم تصميمهــم ومصــادر بياناتهــم. وكمــا ُيظهــر الرســم البيانــي، ســتتضمن بعــض العمليــات 

جمــع بيانــات أساســية، فــي حيــن لــن تتضمــن عمليــات أخــرى ذلــك.. 

1  األدلة هي: “معلومات تساعد على إظهار صحة فرضية أو افتراض معين أو بطالنه” )كالرك ودارسي، عدم كفاية األدلة؟ جودة األدلة واستخدامها 
في العمل اإلنساني، 2014(.

)Clark and Darcy, Insufficient Evidence? The quality and use of evidence in humanitarian action, 2014(.
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الشكل 1 - عملية استخالص المعلومات

اإلجراءات
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تعريف بهذا الدليل
ــا وأداة لــدى أيٍّ مــن موظفــي “اللجنــة الدوليــة” الذيــن  ــا مرجعّيً ُوضــع هــذا الدليــل ليكــون مصــدًرا تقنّيً
ــن  ــن منظــور وحــدة األم ــم إعــداده م ــد ت ــالت. وق ــون إجــراء التحلي ــات ويتول ــع البيان ــون م يتعامل
االقتصــادي التابعــة لـ”اللجنــة الدوليــة”، وبغــرض تلبيــة االحتياجــات العملياتيــة للوحــدة. ومــع ذلــك، 

فــإن العديــد مــن العناصــر تتقاطــع مــع تخصصــات أخــرى.

ــل،  ــة التحلي ــي عملي ــة ف ــة المختلطــة المّتبع ــج الطريق ــة ونه ــة والكمّي ــج النوعي ــل الُنه ــمل الدلي ويش
وأيًضــا طــرق جمــع البيانــات وتحليلهــا المســتخدمة علــى نطــاق واســع فــي العمــل الميدانــي. ويركــز 
علــى أنشــطة التقييــم األّولــي والرصــد والمراجعــة والتقييــم النهائــي التــي تشــمل الزيــارات الميدانيــة 
أو الدراســات االســتقصائية أو كلتيهمــا. وال يوفــر الدليــل تغطيــة متعمقــة لجمــع البيانــات الثانويــة، أو 

تحليــل البيانــات الضخمــة، أو إعــداد التقاريــر.

ــل )الفصــالن األول  ــي التحلي ــة ف ــج المتبع ــات والُنه ــن البيان ــة م ــا مختلف ــل أنواًع ــتعرض الدلي ويس
والثانــي(، ثــم يصــف عمليــة تصميــم التحليــل )الفصــل الثالــث(. ويلــي ذلــك عــرض لعمليتــي جمــع 
البيانــات األساســية وتحليلهــا )الفصــول مــن الرابــع إلــى التاســع(، ويتنــاول الفصــل األخيــر )العاشــر( 

موضــوع العــرض المرئــي للبيانــات.

وهــذا الدليــل ُموّجــه إلــى العامليــن فــي المجــال اإلنســاني غيــر المتخصصيــن فــي تحليــل البيانــات، 
ــات أو الشــبكات، ولكنهــم  ــر قواعــد البيان ــا المعلومــات، أو تطوي أو إدارة المعلومــات، أو تكنولوجي
مطالبــون بإجــراء عمليــات جمــع البيانــات وتحليلهــا. وهــو يهــدف إلــى تقديــم الدعــم لهــم فــي أداء 
ــي  ــاء الوصف ــات، واإلحص ــد البيان ــر قواع ــية لتطوي ــادئ األساس ــن المب ــية، ويتضم ــام الرئيس المه
واإلحصــاء االســتداللي، وذلــك باالســتعانة ببرامــج الكمبيوتــر الموحــدة الخاصــة بـ”اللجنــة الدوليــة” 
المتاحــة لجميــع الموظفيــن. وفــي بعــض الحــاالت، ســتكون متطلبــات جمــع البيانــات وتحليلهــا خــارج 
نطــاق هــذا الدليــل، ومــن ثــم، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى برامــج وتقنيــات أكثــر تطــوًرا، باإلضافــة 
ــي إدارة  ــن ف ــاء، أو المتخصصي ــراء اإلحص ــات أو خب ــي البيان ــد محلل ــب أح ــن جان ــم م ــى الدع إل
المعلومــات، أو المتخصصيــن فــي تكنولوجيــا المعلومــات، أو مطــوري قواعــد البيانــات أو الشــبكات. 

وُيرجــى االنتبــاه إلــى هــذه الحــاالت فــي جميــع أجــزاء هــذا الدليــل.

هــذه هــي النســخة الثانيــة مــن الدليــل. وقــد صــدرت النســخة األولــى وأُتيحــت داخــل “اللجنــة الدوليــة” 
ــي  ــي ف ــب إجــراء اســتعراض داخل ــة عق ــذه النســخة الثاني ــد ُنقحــت ه ــو 2015. وق ــار/ ماي ــي أي ف
“اللجنــة الدوليــة” وباالســتعانة بتعليقــات ومقترحــات المتخصصيــن فــي العمــل الميدانــي فــي مشــروع 
قــدرات التقييــم )أكابــس ACAPS(، ووحــدة تحليــل هشاشــة األوضــاع ورســم خرائطهــا فــي برنامج 

.)HHI( ومبــادرة هارفــارد اإلنســانية ،VAM )WFP( األغذيــة العالمــي

كيفية استخدام هذا الدليل
ــى  ــتخدمون إل ــة؛ إذ ال ُيضطــر المس ــارات المرجعي ــهولة اإلش ــل س ــذا الدلي ــم ه ــي تصمي ــي ف ُروع
قــراءة الدليــل مــن البدايــة إلــى النهايــة، بــل يمكنهــم االنتقــال ببســاطة إلــى الموضوعــات التــي تهمهــم 
فــي عمليــة معينــة. ومــع ذلــك، نوصــي بــأن يقــرأ جميــع المســتخدمين الفصــول الثالثــة األولــى قبــل 
االنتقــال إلــى الفصــول الالحقــة. وينبغــي أن ُيســتكمل الدليــل بمــواد مرجعيــة محــددة بشــأن التقييمــات 
األّوليــة – التقييــم األّولــي لألمــن االقتصــادي )وحــدة األمــن االقتصــادي التابعــة لـ”اللجنــة الدوليــة”، 
2016( – واإلدارة المســتندة إلــى النتائــج – تخطيــط األمــن االقتصــادي والرصــد والتقييــم النهائــي 
)وحــدة األمــن االقتصــادي التابعــة لـ”اللجنــة الدوليــة”، 2016( – وبتدريــب أساســي علــى مجموعــة 

.)MS Excel( برامــج الكمبيوتــر ذات الصلــة، مثــل مايكروســوفت إكســيل

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تطويــر العديــد مــن األدوات واألدلــة الصــادرة عــن “اللجنــة الدوليــة” لجمــع 
البيانــات وتحليلهــا، بمــا فــي ذلــك:

أدوات وحدة األمن االقتصادي لجمع البيانات من أجل التقييم األولي والرصد. �
أداة حساب حجم العينة الخاصة بوحدة األمن االقتصادي. �
إطار مرجعي لحماية البيانات الشخصية. �
دليل الهوية المرئية. �
دليل األسلوب. �

ويتضمــن الدليــل إشــارات إلــى هــذه األدوات واألدلــة، وهــي متاحــة على صفحــة “البيانــات والتحليل” 
فــي مركــز معلومــات األمــن االقتصــادي على الشــبكة الداخليــة لـ”اللجنــة الدولية”..
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المصطلحات
فيما يلي بعض المصطلحات والتعريفات المستخدمة في هذا الدليل..

العمل اإلنساني: مصطلح شامل ألي نوع من العمل ينفذه العاملون في المجال اإلنساني. �
البرامج اإلنسانية: برامج مصممة لمساعدة السكان المحتاجين أو حمايتهم )وقد تتضمن مجموعة متنوعة من األنشطة( �
األنشطة اإلنسانية: األنشطة التي تسعى، بصورة مباشرة، لمساعدة السكان المحتاجين أو حمايتهم )وقد تكون جزًءا  �

من برنامج واسع النطاق(
عملية جمع البيانات وتحليلها: أي مشروع يتضمن جمع البيانات وتحليلها )عمليات التقييم األّولي والرصد والتقييم  �

النهائي، وما إلى ذلك(.

شكر وتقدير
تــم إنتــاج هــذا الدليــل انطالًقــا مــن عمليــة بحــث متعمقــة فــي المصــادر الحاليــة للتوجيــه بشــأن جمــع 
البيانــات وتحليلهــا والُنهــج والممارســات ذات الصلــة بعمــل “اللجنــة الدوليــة”. وهــو يدمــج البحــوث 
األكاديميــة مــع خبــرة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني بغيــة تحقيــق التــوازن بيــن الممارســات الســليمة 

والواقــع الميدانــي.

ويســتعين هــذا الدليــل بمــواد مرجعيــة أنشــأتها منظمــات إنســانية وتنمويــة دوليــة علــى حــد ســواء، 
ونعــرب عــن تقديرنــا الشــديد لعملهــا الميدانــي.

شــكر خــاص لــكلٍّ مــن: باتريــك فينــك، وفونــغ فــام، اللذيــن يعمــالن مــع مبــادرة هارفــارد اإلنســانية. 
وروســيال بوتــون التــي تعمــل مــع وحــدة تحليــل هشاشــة األوضــاع ورســم خرائطهــا فــي برنامــج 
األغذيــة العالمــي، وباتريــس تشــاتيغنر الــذي يعمــل مــع مشــروع قــدرات التقييــم، وذلــك لمــا قامــوا 

بــه مــن مراجعــة دقيقــة لهــذا الدليــل ومــا ســجلوه مــن تعليقــات مفصلــة عليــه. 
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 يمكــن أن يتبــع التقييــم األّولــي لألمــن االقتصــادي ورصــده، باإلضافــة إلــى العمليــات األخــرى لجمــع
ــا محًضــا، أو نهــج الطريقــة المختلطــة ــا أو كمّيً  البيانــات وتحليلهــا لدعــم العمــل اإلنســاني، نهًجــا نوعّيً
 الــذي يتضمــن عناصــر نوعيــة وكميــة علــى حــد ســواء. ويتحــدد اختيــار النهــج المناســب اســتناًدا إلــى
 أهــداف العمليــة والمتطلبــات المتصلــة بالمعلومــات التــي ينبغــي تحديدهــا بالتشــاور مــع مــن هــم علــى
 معرفــة بالســياق أو الموضــوع واألدلــة التاريخيــة. وســيجمع كل نهــج أنواًعــا معينــة مــن البيانــات،
وتحليلهــا البيانــات  لجمــع  والطــرق  األدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  يســتخدم  .وقــد 

التعريفات التالية تستخدم في هذا الدليل.
مصطلح شامل أو عام يشير إلى وسيلة التعامل مع البيانات أو جمعها وتحليلها.النهج

حقائق أو أرقام أولية غير منظمة تحتاج إلى معالجة وتحليل.البيانات

األســلوب الــذي يتــم بــه جمــع البيانــات وتحليلهــا )واألســلوب المتبــع لجمــع البيانــات هــو المالحظــة الطريقة
المباشــرة، والمقابــالت مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين، والدراســات االســتقصائية لألســر، ومــا 

إلــى ذلــك، واألســلوب المتبــع لتحليــل البيانــات هــو التحليــل الكمــي مثــل اإلحصــاء الوصفــي(.

ــا األدوات ــة، وم ــف المحمول ــا: االســتبيانات، والهوات ــات أو تحليله ــي جمــع البيان ــي تســاعد ف األدوات الت
إلــى ذلــك.

الُنهج النوعية
تهــدف الُنهــج النوعيــة إلــى استكشــاف الظواهــر وفهمهــا، وتســتند إلــى جمــع البيانــات فــي محيطهــا 
ــة  ــات النوعي ــد البيان ــق المالحظــة والمناقشــة. وُتع ــة، عــن طري ــة نظــر داخلي الطبيعــي، مــن وجه
وصفيــة فــي المقــام األول، وهــي ُتجمــع عــن طريــق وســائل مثــل المقابــالت المفتوحــة، والمناقشــات 

الجماعيــة، والمالحظــة المباشــرة.

مثال  
ــا فــي ثــالث مناطــق فــي اليمــن أوائــل  ــا ســريًعا لألشــخاص النازحيــن داخلّيً أجــرى المجلــس النرويجــي لالجئيــن تقييًمــا أولّيً
ــا مــن أجــل إعــداد اســتجابة مناســبة ومالئمــة  عــام 2015، كان الهــدف منــه تحديــد االحتياجــات العاجلــة للنازحيــن داخلّيً
لحــاالت الطــوارئ. واســتمر التقييــم ثالثــة أيــام، واســتعان بمناقشــات مــع مجموعــات التركيــز، ومقابــالت مــع مقدمــي 
المعلومــات الرئيســيين. واســتندت مؤشــرات التقييــم إلــى آراء مقدمــي المعلومــات بشــأن القضايــا الرئيســية المتعلقــة بالغذاء 

والمــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة والميــاه والصــرف الصحــي.2

الُنهج الكمية
الُنهــج الكميــة تســعى إلــى تأكيــد فرضيــات محــددة عــن طريــق القيــاس الكّمــي للبيانــات والمعلومات. 
وعــادة مــا تســتند إلــى دراســات اســتقصائية منظمــة أو قياســات لمتغيــر معيــن )مثــل ســعر الطعــام، 
أو وزن الجســم، ومــا إلــى ذلــك(. وقــد تســتخدم الُنهــج الكميــة البيانــات الكمّيــة أو النوعّيــة وطــرق 
ــة  ــة معّين ــي تتحــدث لغ ــر الت ــل األس ــياء مث ــي ألش ــاس الكّم ــى القي ــدف إل ــي ته ــي الت ــل الكّم التحلي
ــا عنهــا - أو لتعميــم  واألشــخاص الذيــن يســتخدمون المســاعدات لشــراء الطعــام - أو التعبيــر عددّيً

النتائــج علــى الســكان المعنييــن )علــى ســبيل المثــال: االســتدالل اإلحصائــي(.

مثال  
فيمــا بيــن عامــي 2010 و2012، أجــرت الفــرق الميدانيــة التابعــة لـ”اللجنــة الدوليــة” عمليــات فحــص للتغذيــة فــي عــدد 
مــن الســجون فــي أحــد بلــدان غــرب أفريقيــا؛ بغيــة معرفــة المزيــد عــن حالــة التغذيــة لــدى نــزالء تلــك الســجون. وكان 
الهــدف الرئيســي هــو رصــد معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد العــام وســوء التغذيــة الحــاد الشــديد لفتــرة معينــة. وجــرى قيــاس 
طــول كل نزيــل ووزنــه لحســاب مؤشــر كتلــة الجســم علــى مــدار ثالثــة أشــهر. وتــم حســاب معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد 

العــام وســوء التغذيــة الحــاد الشــديد علــى أســاس متغيــرات مؤشــر كتلــة الجســم.

المجلس النرويجي لالجئين،  نيسان/ أبريل 2015.  2
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ُنهج الطريقة المختلطة
ُنهــج الطريقــة المختلطــة تجمــع بيــن الطــرق الكمّيــة والنوعّيــة للتحليــل. وعــادة مــا ُتســتخدم لتعويض 
عــدم كفايــة نــوع مــا مــن البيانــات أو طريقــة التحليــل أو كليهمــا عــن طريــق اســتكمالها بالطريقــة 
ــة  ــائل عملي ــر الوس ــي تســتخدم أكث ــة، فه ــي البراغماتي ــج ه ــذه الُنه ــية له األخــرى. والســمة الرئيس
الســتخالص المعلومــات إلــى المســتوى المطلــوب مــن الثقــة )ســواء التــي ُتقــاس مــن أجــل الحصــول 
ــرة  ــع، وخب ــق المتقاط ــة التدقي ــاس طريق ــى أس ــة أو توصــف عل ــة إحصائي ــات ذات دالل ــى بيان عل

المحلــل، وشــعور عــام بإمكانيــة الوثــوق فــي المعلومــات ودقتهــا(.

مثال 
فــي أوائــل عــام 2014، أجــرى برنامــج األغذيــة العالمــي، والجهــاز المركــزي لإلحصــاء التابــع لحكومــة اليمــن، ومنظمة 
األمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســيف( الدراســة االســتقصائية الشــاملة لألمــن الغذائــي فــي اليمــن. وتمّثــل الغــرض مــن تلــك 
الدراســة فــي توفيــر إحصائيــات تمّثــل وضــع األمــن الغذائــي والتغذيــة، ودراســة األســباب الكامنــة وراء انعــدام األمــن 
الغذائــي وســوء التغذيــة، وتحديــد المناطــق المعرضــة للخطــر. وكان الهــدف هــو الحصــول علــى معلومــات تســتند إليهــا 
القــرارات المتعلقــة بالبرامــج الخاصــة بمواجهــة انعــدام األمــن الغذائــي وســوء التغذيــة المزمنيــن. وقــد اســتخدمت طــرق 
ــي ســن اإلنجــاب،  ــع نســاء ف ــالت م ــع األســر، والمقاب ــة م ــالت المنظم ــل المقاب ــات األساســية، مث ــع البيان ــة لجم مختلف
والقياســات األنثروبومتريــة لألطفــال دون ســن الخامســة، والمناقشــات مــع مجموعــات التركيــز علــى مســتوى المجتمعــات 

المحليــة، والمقابــالت مــع التجــار.3

الُنهج التشاركية
ــى الطــرق المتنوعــة إلدارة  ــير إل ــاركية” تش ــة “تش ــة، فكلم ــا تحليلي ــج التشــاركية ليســت ُنهًج الُنه
عمليــة جمــع البيانــات وتحليلهــا وإجــراء تلــك العمليــة. وهــي مذكــورة هنــا بســبب تكــرار اســتخدامها 
ــة،  ــود العملي ــذي يق ــق ال ــإن الفري ــاركي، ف ــج التش ــار النه ــي إط ــاني. وف ــل اإلنس ــال العم ــي مج ف
ــة يتشــاركون  ــي، وأي أطــراف أخــرى معني ــي المعن ــع المحل أو المشــارك/ المشــاركين، أو المجتم
المســؤولية عــن اتخــاذ القــرارات وتحديــد البيانــات ذات الصلــة وجمعهــا وتحليلهــا. ويقــوم الفريــق 
الــذي يقــود العمليــة بممارســة قــدر مــن الســلطة، ولعــب دور الوســيط، غيــر أنــه يتــم تبــادل اآلراء 

عالنيــة.

ــا أو نهــج الطريقــة المختلطــة، أي “األدوات  وبطبيعــة الحــال، تســتخدم الُنهــج التشــاركية نهًجــا نوعّيً
التشــاركية” لجمــع البيانــات والطــرق النوعّيــة األخــرى واإلحصائيــات التقليديــة فــي تحليــل البيانــات. 

غيــر أن هــذه الخيــارات تحددهــا الطريقــة التــي يجــري بهــا تنفيــذ هــذه العمليــة.

المثال األول 
فــي المناطــق الريفيــة مــن كولومبيــا التــي تضــررت جــراء النــزاع المســلح، ُتجــري “اللجنــة الدوليــة” تقييًمــا تشــاركّيًا لتلــك 
المناطــق، يقــوده فريــق متعــدد التخصصــات يتألــف مــن مجموعــة مــن المتخصصيــن فــي مجــاالت الزراعــة، واألمــن 
االقتصــادي، والتلــوث بســبب األســلحة، والميــاه، واإلســكان. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا التقييــم فــي تحديــد آثــار النــزاع 
المســلح والمشــكالت واالحتياجــات العامــة لألشــخاص المتضرريــن، وذلــك مــن الناحيــة اإلنســانية. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، 
ــم المجتمــع المحلــي إلــى مجموعــات ترّكــز علــى احتياجــات محــددة وتعمــل علــى تحديــد الحلــول. ثــم تتــاح للمجتمــع  ُيقسَّ
ــة، وبعــد  ــول لمختلــف المشــكالت واقتــراح األنشــطة اإلنســانية ذات الصل ــي بأســره عــدة أســابيع للتفكيــر فــي حل المحل
ذلــك، ُتحــال هــذه المقترحــات إلــى “اللجنــة الدوليــة” للنظــر فيهــا. وُتصمــم برامــج “اللجنــة الدوليــة” بمــا يتماشــى مــع تلــك 

التوصيــات، وُتنفــذ الحًقــا وتتــم متابعتهــا مــع المجتمــع المحلــي.

المثال الثاني 
تهــدف أنشــطة الحمايــة المجتمعيــة التــي تنفذهــا “اللجنــة الدوليــة” إلــى تعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة المتضــررة علــى 
الصمــود، عــن طريــق الحــّد مــن تعرضهــا للتهديــدات، وتعديــل اســتراتيجيات التكيــف التــي قــد يكــون ضررهــا أكبــر مــن 
نفعهــا. وكجــزء مــن هــذه العمليــة، تيســر “اللجنــة الدوليــة” تنظيــم حلقــات عمــل مــع المجتمعــات المحليــة المتضــررة جراء 
النزاعــات والتــي تحــدد التهديــدات الرئيســية ألمنهــا، والتحديــات التــي تواجههــا، وســبل تكّيفهــا مــع الوضــع. ثــم يقــوم 
المجتمــع المحلــي بتحليــل هــذه البيانــات لتحديــد االســتراتيجيات البنــاءة والضــارة علــى حــد ســواء، والفــرص والحلــول 
الممكنــة. ويتمثــل دور “اللجنــة الدوليــة” فــي تيســير تحليــل البيانــات، ألنــه فــي هــذه الحالــة يكــون أفــراد المجتمــع المحلــي 

هــم الخبــراء. وهــم أيًضــا مــن يســتخلصون النتائــج ويصــدرون التوصيــات الرئيســية.

برنامج األغذية العالمي، والجهاز المركزي لإلحصاء التابع لحكومة اليمن، واليونيسيف، 2014.  3
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اختيار النهج المناسب
يعتمــد اختيــار النهــج المناســب علــى هــدف/ أهــداف العمليــة، وعلــى الوقت والمــوارد المتاحــة. وكلما 
ــة  أمكــن، ينبغــي اختيــار نهــج الطريقــة المختلطــة4؛ إذ “ال يوجــد تمييــز واضــح بيــن الطــرق الكمّي
والنوعّيــة، ومــن المفيــد بصــورة أكبــر النظــر إلــى جمــع البيانــات وتحليلهــا علــى أنهــا تقــع ضمــن 

نطــاٍق كّمــيٍّ - نوعــّي” )البنــك الدولــي، 2000، صفحــة 3(.

ويتمثــل الفــرق األساســي بيــن الُنهــج النوعيــة والكميــة فــي أن الُنهــج النوعيــة ال تســعى إلــى الوصــول 
ــى حــد مــا.  ــة إل ــة الســتقراء نتائجهــا تكــون تخميني ــإن أي محاول ــي ف ــة، وبالتال ــة إحصائي ــى دالل إل
وُيعتقــد أحياًنــا أن الُنهــج النوعيــة أقــل دقــة مــن الُنهــج الكميــة. ومــع ذلــك، فإنهــا تعــّوض فــي القــوة 
التفســيرية مــا تفتقــر إليــه فــي التحديــد اإلحصائــي. وكثيــًرا مــا تتعــرض الُنهج الكميــة لالنتقــاد؛ لكونها 
غيــر مرنــة وميكانيكيــة، وأيًضــا لعــدم قدرتهــا علــى التوفيــق بيــن األرقــام والتفســيرات. ويوضــح 
الجــدول التالــي الخصائــص الرئيســية لــكل نهــج. وأينمــا كان ذلــك مناســًبا، فســيجمع نهــج الطريقــة 

المختلطــة بيــن الســمات الرئيســية لــكل منهمــا.

الجدول 1-  السمات الرئيسية للُنهج النوعية والُنهج الكمية. مقتبس من برنامج األغذية العالمي، شباط/ فبراير 2009، ومشروع 
قدرات التقييم، آب/ أغسطس 2013، ودراسة كريسويل، 2003. 

النهج الكميالنهج النوعي
األهداف واألسئلة 

الرئيسية
استكشاف أو فهم الظواهر أو كالهما. �
تحقيق فهم متعمق. �
طرح أسئلة مفتوحة، مثل “كيف؟”،  �

و”لماذا؟”، و”ماذا يجب أن أبحث 
عنه بمزيد من التفصيل؟”.

السعي للحصول على إجابات أو  �
أرقام دقيقة، وتأكيد االفتراض 

)الفرضية( بمستوى محدد من الثقة.
وضع  نظرة عامة. �
تسلسل أسئلة مغلقة، مثل “ماذا؟” و”كم؟” �

معلومات مفصلة وكاملة مع تحديد  �السمات الرئيسية
السياق والتفسير والوصف.

آراء األشخاص المتضررين  �
وتفسيراتهم وتصوراتهم وتوقعاتهم 

ومعتقداتهم ورغباتهم.

مقاييس دقيقة تتطلب غالًبا  �
المزيد من التوضيح.

بيانات موضوعية وموثوق بها ويمكن  �
التحقق منها، إذا تم جمعها بشكل صحيح.

مناسب للتعميم ومزيد من التحليل )التنبؤ  �
واالرتباط والسببية، وما إلى ذلك(.

ينظر إلى السياق بأكمله من الداخل. �المنظور
يبحث عن األنماط/ االتجاهات. �
يتيح المشاركة المجتمعية. �

ينظر إلى جوانب محددة من  �
السياق من الخارج.

يهدف إلى قياس عنصر معين. �

طرق جمع 
البيانات

تدوين المذكرات، والترميز، والتصنيف. �
علم الظواهر. �
علم األجناس البشرية )إثنوغرافي(. �
دراسات الحالة. �
البحث السردي. �
البحوث التشاركية.5 �

القياس. �
المالحظة المنظمة. �
الدراسات االستقصائية. �

انظر تصاميم ُنهج الطريقة المختلطة في الفصل الثالث.  4
5  هذه هي بعض الطرق األكثر استخداًما في البحوث التشاركية في الدراسات اإلنسانية واإلنمائية: المراقب المشارك، والتقييم الريفي السريع للبحوث 

الزراعية، والتقييم الريفي التشاركي، وبحث العمل التشاركي، والتقييمات التشاركية لألثر من أجل الرصد والتقييم النهائي.
Participant Observer’, Rapid Rural Appraisal for agricultural research, Participatory Rural Appraisal, 
Participatory ActionResearch, and Participatory Impact Assessments for monitoring and evaluation.
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النهج الكميالنهج النوعي
أدوات جمع 

البيانات
أدوات جمع البيانات  �

دفاتر المالحظات، ولوحات الكتابة 
البيضاء، وما إلى ذلك.

أدلة لجمع البيانات تتسم بالمرونة  �
مع تسلسل مرن لألسئلة.

المالحظة المباشرة، أو جهاز  �
تسجيل مثل الكاميرا، أو مسجل 

الشرائط، وما إلى ذلك.
أدوات تشاركية. �
مسؤول جمع البيانات يلعب دوًرا رئيسّيًا. �

استبيان قياسي، أو نموذج، وما إلى ذلك،  �
مع تسلسل ثابت أو عشوائي لألسئلة.

أدوات تكنولوجية مثل الميزان  �
وشريط القياس، وما إلى ذلك.

غالًبا ما تكون بيانات نوعية  �شكل البيانات
ورسوًما، وجداول زمنية، 

وأشكاالً  بيانية، وما إلى ذلك.
بيانات جغرافية مكانية )وبصفة  �

أكبر كرسم مرئي لألنماط، 
واالتجاهات، وما إلى ذلك(.

يمكن مالحظة البيانات، ولكن ليس قياسها. �
نصية بصفة أساسية، ولكن أيًضا فئوية. �

بيانات كمية ونوعية. �
بيانات جغرافية مكانية )للقياس(. �
يمكن حساب البيانات أو قياسها. �
عددية وفئوية بصفة أساسية. �

كلمات وصفية أو أشكال مرئية. �الطرق التحليلية
عملية منهجية وتكرارية للبحث في  �

البيانات وتصنيفها ودمجها.
تحليل وتفسير من منظور  �

الموضوع )المشاركة(.
التعميم من عدد محدود من  �

المالحظات أو التجارب المحددة.

إحصائيات وصفية أو اتجاهات مكانية.  �
التنبؤ وإجراء المقارنات عن  �

طريق اإلحصائيات.
التحليل والتفسير على أساس القياس. �
التعميم بدقة وثقة يمكن قياسهما  �

كمّيًا )اإلحصائيات االستداللية(.

التحليل المستخدم في العمل اإلنساني
هنــاك عــدد مــن أنــواع التحليــل المســتخدمة فــي العمــل اإلنســاني. ويمكــن لــكل منهــا االســتعانة بنهــج 
نوعــي أو كمــي أو نهــج الطريقــة المختلطــة، ويمكــن تنفيــذه علــى مســتوى كلــي أو جزئــي حســب 
متطلبــات المعلومــات والقــرارات التــي ســتتخذ علــى أســاس النتائــج. وفيمــا يلــي بعــض التحليــالت 

الشــائعة االســتخدام فــي مجــال العمــل اإلنســاني.

التحليل االستكشافي للبيانات
يدقــق التحليــل االستكشــافي للبيانــات فــي مجموعــة البيانــات لمحاولــة اكتشــاف أي خصائــص رئيســية 
ــا فــي االفتراضــات األصليــة أو الفرضيــات أو النظريــات التــي يطرحهــا  قــد ال تكــون مفهومــة ضمنّيً
المحلــل. ويمكــن أن ُيعــد مقدمــة إلحــدى العمليــات - وُيســتخدم لدراســة البيانــات فــي تحليــل ثانــوي 
للبيانــات، أو المعلومــات المجمعــة فــي مراجعــة مســتندية - أو يمكــن أن يمثــل خطوة مبدئيــة في التحليل 
بعــد تجميــع كل البيانــات. والهــدف مــن التحليــل االستكشــافي هــو توجيــه المحلــل فــي عمليــة وضــع 
الفرضيــات أو النظريــات أو االفتراضــات، التــي يمكــن بعــد ذلــك اختبارهــا؛ إمــا باســتخدام البيانــات 

نفســها أو عــن طريــق جمــع بيانــات أو معلومــات جديــدة أو كليهمــا.

تحليل األوضاع
يــدرس تحليــل الوضــع العوامــل الداخليــة والخارجيــة، والعوامــل المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي قــد 
يكــون لهــا بعــض التأثيــر علــى وضــع مــا. وهــو يهــدف إلــى فهــم العالقة بيــن هــذه العوامــل المختلفة، 
والظــروف التــي أدت إلــى الوضــع الراهــن وآفــاق المســتقبل. وفــي ســياق عمــل “اللجنــة الدوليــة”، 
فــإن أمــوًرا مــن قبيــل األمــن المــادي، وتحــركات الســكان، واألمــن الغذائــي، والدخــل، يمكــن أن ُتعــد 

“وضًعــا”. وقــد يشــمل تحليــل الوضــع أيًضــا تحليــل شــدة الوضــع.
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تحليل الضعف
الضعف هو الدرجة التي يستسلم عندها شخص متضرر لحدث معين يسبب ضرًرا. وهو حساسية 
الشخص أو السكان التي يضاعفها عدم قدرتهم على التكّيف أو التأقلم مع الوضع. وعادة ما يبدأ تحليل 
الضعف بتعريف الضعف في سياق معين )على سبيل المثال، الضعف إزاء ماذا؟( ثم يضع معايير محددة 
)تسمى نطاقات(6، والمؤشرات المرتبطة بها التي يمكن استخدامها لقياس مدى ضعف السكان أمام صدمة 
أو وضع معين. ويمكن استخدام تحليل الضعف جنًبا إلى جنب مع تحليل شدة الوضع وتحليل المخاطر 

وتحديد أولويات األنشطة.

تحليل شدة الوضع
يستند تحليل شدة الوضع إلی تحليل الضعف، غير أنه يفحص بصورة أکثر عمًقا حجم صدمة ما 
عن طريق إضافة شدة الصدمة والتعرض لها للتحليل. والشدة هي قوة صدمة معينة، أما التعرض 
فهو مدى تأثر األشخاص بها )الذي ُيعبَّر عنه عادة من حيث عدد األشخاص أو المنطقة الجغرافية(.7 

تحليل المخاطر
يدرس تحليل المخاطر احتمال وجود تأثير سلبي في حالة حدوث صدمة )أو تهديد(. وعلى هذا النحو، 

فهو توقع الحتمال أو احتماالت هذا األمر.

وضع السيناريوهات والتنبؤ 
يتضمن وضع السيناريوهات تقديم تصورات محتملة - عادة ما تكون تصورين أو أكثر - استناًدا إلى 
األدلة السابقة والحالية. وقد ُتستخدم الرسوم البيانية وتسلسل االحتماالت في هذه العملية. ويشمل التنبؤ 
تقديم تنبؤات على أساس األدلة السابقة والحالية. ويكون التنبؤ أكثر تحديًدا من وضع التصورات، فهو 

يركز على موضوع معين واحد.

رصد النتائج
عادة ما تستخدم عملية رصد النتائج إطاًرا )يعرف باسم إطار رصد النتائج أو اإلطار المنطقي( يتم 
إعداده لوصف التغيرات المتوقعة والفعلية بعد تنفيذ مشروع أو برنامج ما. ويتيح هذا اإلطار قياس 
التقدم المحرز من حيث المؤشرات المستندة إلى النتائج. وقد يشمل رصد النتائج البيانات والتحليل 

المستمدين من كل من النشاط اإلنساني ومتابعة الموقف.

وُتعد التحليالت التنبئّية والسببية باستخدام الطرق الكمية أقلَّ شيوًعا في مجال العمل اإلنساني وذلك 
دقيقة ومتكررة،  تكون  التي  المطلوبة،  البيانات  بها طرق جمع  تتسم  التي  البالغة  الصعوبة  بسبب 

باإلضافة إلى عدد المتغيرات الطارئة. وقد يكون إجراؤها أكثر شيوًعا باستخدام الطرق النوعية.

فريق التحليل
ُيعد التحليل السليم أو الفّعال عملية تعاونية - أو هو عملية تشاورية على أقل تقدير - يقوم بها فريق 
وليس فرد واحد. وقد يلعب أحد األشخاص دور القائد، غير أنه سوف يسعى دائًما للحصول على 

دعم اآلخرين.

العديد من  واسع  نطاق  لالحتياجات على  األّولي  التقييم  يشمل  فقد  التحليل،  فريق  تكوين  ويتفاوت 
المتخصصين في مجاالت مختلفة )الصحة، والمياه واإلسكان، واألمن االقتصادي، وما إلى ذلك( في 

حين قد ال يتطلب التقييم الزراعي سوى فريق من المتخصصين في مجال الزراعة.

وينبغي أن يتألف الفريق التحليلي من أشخاص لديهم نقاط قوة تكمل بعضها بعًضا. وفيما يلي جدول 
مقتبس من قسم استكشاف البيانات على صفحة مدرسة البيانات على شبكة اإلنترنت.8  وهو يورد 

“الشخصيات” التي تشارك في “حملة استكشاف البيانات”. 9
انظر “تحديد المفاهيم” في الفصل الثالث: “تصميم التحليل”، وذلك لمزيد من المعلومات عن المفاهيم، والنطاقات، والمؤشرات، والمقاييس.  6

مشروع قدرات التقييم، 2016.  7
8   مدرسة البيانات School of Data هي شبكة من المتخصصين في محو األمية بالبيانات تقدم التدريب على محو األمية في مجال البيانات

)/http://schoolofdata.org(  
9  مقتبس مباشرة من صفحة مدرسة البيانات على شبكة اإلنترنت )http://schoolofdata.org/data-expeditions/(، والتغييرات الوحيدة 

أُدخلت على وصف “الكشاف”، الذي، بخالف جدول مدرسة البيانات، يذكر عملية جمع البيانات األساسية والمقابالت والمهارات المطلوبة لتنفيذ هذه 
األنشطة.

http://schoolofdata.org/)
http://schoolofdata.org/)
http://schoolofdata.org/data-expeditions/)
http://schoolofdata.org/data-expeditions/)
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المستكشــفون يتعقبــون البيانــات. وربمــا يتعيــن أو ال يتعيــن أن يكونــوا متخصصيــن تقنييــن، وهــو المستكشف
مــا يتوقــف علــى صعوبــة الحصــول علــى البيانــات. وإذا كان يجــب جمع بيانــات أساســية أو إجراء 

مقابــالت، فقــد يجــب أن يكــون لديهــم مهــارات تواصــل قويــة.

رواة القصــة هــم أشــخاص يجيــدون العثــور علــى زوايــا مثيــرة لالهتمــام تســتحق االستكشــاف، راوي القصة 
ــة بالغــة  ــرواة القصــص أهمي ــى المتلقــي المقصــود. ول ــا إل ــي تتحــدث حّقً ــاج المخرجــات الت وإنت
فــي تحديــد الســؤال الــذي ســيطرح وفــي تجميــع تقاريــر المهــام النهائيــة مًعــا فــي نهايــة المطــاف.

المحللــون هــم األشــخاص الذيــن يســتوعبون البيانــات التــي عثــر عليهــا المستكشــفون ويختبــرون المحلل
الفرضيــات التــي يطرحهــا رواة القصــص.

لــون المخرجــات ويتأكــدون مــن أن القصــة تأتــي حّقًــا من خــالل البيانات. المصمم المصممــون هــم مــن يجمِّ
مالحظــة: يكــون العــرض عــن طريــق كتابــة تقريــر عــن الكيفيــة التي ترغب فــي تقديــم المخرجات 
الخاصــة بــك بواســطتها بشــكل فعــال بقــدر فعاليــة رســم تفاعلــي كامــل ينشــئه مســؤول الترميــز 

)ويكــون فــي بعــض األحيــان بمنزلــة مقدمــة لرســم بيانــي تفاعلــي(.

المهندسون 
)اختياري(

يجمــع المهندســون المخرجــات النهائيــة بمســاعدة المجموعــة. وعــادة مــا يكــون المهندســون فــي 
ــا أن يكونــوا مســؤولي الترميــز، وقــد رأينــا  موضــع مــا مــن النطــاق التقنــي لكــن ليــس ضرورّيً

الكثيــر مــن المخرجــات العظيمــة مــن أشــخاص يعرفــون كيفيــة اســتخدام األدوات الجاهــزة.

وتمثل هذه “الشخصيات” المهارات الالزمة لعملية جمع البيانات وتحليلها في مجال العمل اإلنساني. 
وفي بعض الحاالت، قد يتمتع شخص واحد بأكثر من مهارة، وفي حاالت أخرى، قد ال يتطلب األمر 

مهارة معينة.10

الطريق إلى التحليل الناجح: نقاط أساسية يجب تذكرها عند تخطيط عملية التحليل:10
الُنهــج النوعيــة والُنهــج الكميــة ال ينافــس بعضهــا بعًضــا. يفتــرض البعــض أنــه يمكــن الوثــوق بالُنهــج الكميــة 1

أكثــر مــن الُنهــج النوعيــة، أو أن جمــع البيانــات النوعيــة أســهل مــن جمــع البيانــات الكميــة. ولكــن األمــر ليــس 
ــرة والمهــارة، وعندمــا  ــى الخب ــة عل ــة وتحليلهــا بصــورة فّعال ــات النوعي ــع، يعتمــد جمــع البيان ــك. فــي الواق كذل
ال يتــم جمــع البيانــات الكميــة أو معالجتهــا بشــكل صحيــح، فإنهــا قــد تصبــح عديمــة الفائــدة. فاألمــر األهــم هــو 
نوعيــة البيانــات ونوعيــة التحليــل، فأنــواع البيانــات والتحليــل المطلوبــة تحددهــا القــرارات التــي ستســتند إليهــا.

نوعيــة التحليــل تحــدد عــن طريــق نوعيــة البيانــات. بينمــا ال تحظــى طــرق جمــع البيانــات ومعالجــة البيانــات 2
بالتركيــز، مثــل التحليــل والرســوم البيانيــة، فإنهــا تشــكل أســاس العمليــة برمتهــا.

نــادًرا مــا تكــون البيانــات واضحــة فــي حــد ذاتهــا. لذلــك، يجــب أن تــرد ضمــن ســياق وأن ُتفســر قبــل اســتخدامها 3
فــي عمليــة صنــع القــرار، ويتولــى البشــر هــذا األمــر وليــس أجهــزة الكمبيوتــر.

ال توجــد خيــارات واحــدة تناســب الجميــع فــي التحليــل. ومــن أجــل التأكــد مــن اختيــار أفضــل النمــاذج والطــرق 4
التحليليــة، تتطلــب كل حالــة التخطيــط والتفكيــر المناســبين.

التحليــل الســليم والفعــال هــو عمليــة تشــاورية. ومــن األفضــل إجراؤه في إطار مجموعة، وأن يشــمل األشــخاص 5
الذيــن لديهــم خبــرة فــي الســياق المعنــي ومجموعة متنوعــة من الخبــرات ذات الصلة.

ــور 6 ــع تط ــات م ــذه االحتياج ــور ه ــوف تتط ــتمرار. وس ــا باس ــات وجدواه ــات المعلوم ــة احتياج ــي مراجع ينبغ
الوضــع أو مــع تســليط بعــض المعلومــات الضــوء علــى المواضــع التــي كانــت غيــر واضحــة مــن قبــل أو كليهمــا. 
ويمكــن أيًضــا أن تتغيــر جــدوى إنتــاج المعلومــات بســبب طبيعــة أنــواع معينــة مــن المعلومــات الحساســة مــن 
حيــث التوقيــت، ووجــود تحليــل أولــي يكشــف عــدم كفايــة طــرق جمــع البيانــات، والمســائل المتعلقــة بالمصــادر، 

والمســائل المتعلقــة بالحصــول علــى البيانــات، ومــا إلــى ذلــك.

استنادأ إلى مشروع قدرات التقييم )ACAPS(، آب/ أغسطس 2013.  10
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البيانــات هــي حقائــق أو أرقــام أّولّيــة وغيــر منظمــة يجــب معالجتهــا وتحليلهــا. أمــا المتغيــرات فهــي 
نــوع مــن البيانــات التــي تخضــع للتغيــر، فهــي األســاس لمعظــم التحليــالت التــي ُتجــرى لفهــم األنماط 
والعالقــات واالتجاهــات. ويمكــن أن تتخــذ البيانــات والمتغيــرات أشــكاالً مختلفــة، ســواء كانت أشــكاالً 
ــات  ــد البيان ــر، ُتع ــا كان األم ــا م ــدة. وأّيً ــدو معق ــة وتب ــوائية أو أشــكاالً إحصائي ــدو عش بســيطة وتب
والمتغيــرات أســاس التحليــل، غيــر أنهــا  ليــس لهــا فائــدة إال بعــد معالجتهــا وتحليلهــا وتحويلهــا فــي 

نهايــة المطــاف إلــى معلومــات.

الشــكل 2 هــو مخطــط بســيط يبيــن عــدًدا مــن الطــرق المختلفــة لتصنيــف البيانــات. ويمكــن أن يكــون 
للبيانــات ســمات مختلفــة )فهنــاك متغيــر كّمــي، ومؤشــر بديــل، ومــا إلــى ذلــك(. ومــن المهــم فهــم هــذه 

الســمات فهًمــا كامــاًل، وإال فلــن يتســنى اختيــار نــوع التحليــل المناســب وإجــراؤه. 
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كیف تقیس البیانات؟

البیانات

ما الفرق بين “البيانات” و”المعلومات” و”األدلة”؟
البيانــات هــي حقائــق أّولّيــة وغيــر منظمــة يجــب معالجتهــا. والمعلومــات هــي بيانــات معالجــة ُتنظــم وُتقــدم بطريقــة يمكــن 

اســتخدامها. واألدلــة هــي معلومــات ُتظهــر صحــة أمــر مــا أو خطــأه.
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البيانات
البيانات النوعية

البيانات النوعية هي بيانات وصفية تتراوح بين فئات منظمة وتصورات وآراء ونيات ومالحظات.
ويمكن جمعها بطرق مختلفة، عن طريق دراسات استقصائية منظمة أو المالحظة والمناقشة 

واألسئلة المفتوحة األقل تنظيًما.

مثال 
اســتعانت وحــدة األمــن االقتصــادي فــي تقييمهــا القتصــاد األســر فــي شــمالي مالي عام 2014 بدراســة اســتقصائية لألســر 
لجمــع بيانــات عــن اســتهالك الغــذاء وفــرص تحقيــق الدخــل. وكجــزء مــن الدراســة االســتقصائية، تــم جمــع بيانــات عــن 
األنشــطة الرئيســية المــدرة للدخــل لألســر - الزراعــة، وتربيــة الماشــية، وصيــد األســماك، والوظائــف بأجــر، والعمــل 
بأجــر يومــي، واألعمــال التجاريــة ومــا إلــى ذلــك - الســتخدامها فــي جــداول االقتــران. والبيانــات الــواردة فــي القائمــة 

الفئويــة لألنشــطة المــدرة للدخــل، التــي أعــدت الحًقــا، هــي بيانــات نوعيــة.

البيانات الكمية
البيانــات الكميــة هــي بيانــات عدديــة، وُيعبــر عنهــا فــي شــكل أرقــام وإحصائيــات ومعــدالت ونســب، 

ومــا إلــى ذلــك. 

مثال 
يقــوم فريــق وحــدة األمــن االقتصــادي فــي الصومــال بجمــع بيانــات عــن أســعار الســوق للســلع الرئيســية التــي تشــتريها 
األســر الفقيــرة فــي ســت أســواق فــي بونتالنــد وثمانــي أســواق فــي المناطــق الجنوبيــة والوســطى مــن البــالد. وُتعــد أســعار 

الســلع هــي البيانــات الكميــة.

البيانات الجغرافية المكانية
البيانــات الجغرافيــة المكانيــة لهــا مكــون جغرافــي أو مكانــي. والنوعــان الرئيســيان للبيانــات 
الجغرافيــة المكانيــة همــا بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة وبيانــات االستشــعار عــن ُبعــد.

بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة: هــي بيانــات ذات مرجعيــة جغرافيــة يمكــن اســتخدامها فــي نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة مــن أجــل التحليــل المكانــي. وتدمــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة بيــن أجهــزة 
الكمبيوتــر وبرامجــه والبيانــات؛ مــن أجــل جمــع كل أشــكال المعلومــات ذات المرجعيــة الجغرافيــة 
وإدارتهــا وتحليلهــا وعرضهــا.11 ويجــري تطويــر بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتبادلهــا فــي 
شــكل طبقــات يمكــن تجميعهــا واحــدة فــوق أخــرى إلنشــاء خرائــط وتحليــل معالمهــا بالنســبة لموقعهــا 
)التحليــل الجغرافــي المكانــي(. ويمكــن أن تتخــذ هــذه الطبقات شــكل مضلعــات، أو خطــوط، أو نقاط، 
 ،)gdb.( أو ملفــات قاعــدة البيانــات الجغرافيــة ،)shp.( أو نــص بســيط، أو ملفــات تســتخدم الشــكل
أو ملفــات غوغــل إيــرث Google Earth( .kml/.kmz(، أو خريطــة علــى شــبكة اإلنترنــت، أو 

خدمــة المعالــم )wms/wfs(، أو أي شــكل آخــر.

مثال
كجــزء مــن مراجعــة أحــد برامــج “اللجنــة الدوليــة” لتوفيــر الحصــول علــى عمــل فــي كولومبيــا، أرادوا، فــي هــذا الصــدد، 
رســم خريطــة للعــدد اإلجمالــي للمســتفيدين حســب الموقــع )الــذي كان المــدن فــي كولومبيــا فــي هــذه الحالــة(. وتــم جمــع 
اإلحداثيــات التــي ُحــددت بواســطة النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع )GPS( لــكل موقــع جنًبــا إلــى جنــب مــع الملفــات التي 
تســتخدم الشــكل ).shp( للحــدود اإلداريــة والدوليــة وذلــك بهــدف وضــع خريطــة للبــالد تبيــن مواقــع عمــل البرنامــج.12 
وُتعــد اإلحداثيــات التــي تــم تحديدهــا بواســطة النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع، والملفــات التــي تســتخدم الشــكل، بيانــات 

نظــم المعلومــات الجغرافيــة.

االستشــعار عــن ُبعــد: هــو تقنيــة ُتســتخدم للحصــول علــى معلومــات مــن مســافة بعيــدة. وعــادة مــا 
ــع مــن أجهــزة  ــي ُتجَم ــة )الت ــار الصناعي ــد مــن صــور األقم ــات االستشــعار عــن ُبع تســتخرج بيان
ــة )التــي ُتجمــع مــن  ــة(، والصــور الجوي ــى األقمــار الصناعي ــة عل االستشــعار أو الكاميــرات المثبت
الطائــرات بطيــار أو مــن دون طيــار(، أو الصــور التــي ُتلتقــط مــن علــى األرض، التــي تجــري - بعد 
ذلــك - معالجتهــا وتصنيفهــا وتحليلهــا وتفســيرها. ويمكــن أن تمثــل البيانــات أشــياًء أو ظواهــر علــى 
ســطح األرض، أو فــي الغــالف الجــوي، أو فــي المحيطــات. وتعتمــد التقنيــات التحليليــة لالستشــعار 
عــن ُبعــد علــى جهــاز االستشــعار فــي األقمــار الصناعيــة المســتخدم فــي جمــع الصــور )فــي حالــة 

موقع معهد بحوث العلوم البيئية )Esri( على شبكة اإلنترنت، تم الدخول على الموقع في نيسان/ أبريل 2015.  11
“اللجنة الدولية” في كولومبيا، أيار/ مايو 2014.  12
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صــور األقمــار الصناعيــة(، ودرجــة وضــوح الصــور )فــي حالة صــور األقمــار الصناعيــة والصور 
الجويــة(، والنتائــج التحليليــة المطلوبــة.

مثال 
ــان الحرب التي اســتمرت ســبعة أســابيع فــي أوائل عــام 2014.  لحقــت باألراضــي الزراعيــة فــي غــزة أضــرار جســيمة إبَّ
  )UNOSAT( ومــن أجــل تحقيــق فهــم أفضــل لمــدى الضــرر، قــارن برنامــج التطبيقــات العملياتيــة لألقمــار الصناعيــة
صــور األقمــار الصناعيــة عاليــة الوضــوح قبــل الحــرب وبعدهــا، وحــدد التغيــرات التــي طــرأت علــى المناطــق الزراعية. 
وُتعــد الصــور المســتخدمة بيانــات استشــعار عــن ُبعــد، والتقنيــات التحليليــة المســتخدمة هــي عمليــة االستشــعار عــن ُبعد.13

المتغيرات
المتغيــر هــو أي جــزء مــن البيانــات يمكــن أن يكتســب قيًمــا مختلفــة، وهــو عرضــة للتغيــر. وهــو 
عكــس الثابــت، الــذي هــو جــزء مــن البيانــات ال يتغيــر. وقــد يكــون المتغيــر جــزًءا مــن البيانــات 
الكميــة أو النوعيــة. وتســتخدم أنــواع مختلفــة مــن المتغيــرات فــي العمــل اإلنســاني، وأكثرهــا شــيوًعا 

هــي المتغيــرات المســتقلة، والمتغيــرات التابعــة، والمتغيــرات الضابطــة.

ما الفرق بين “المتغير” و”الحالة”؟
الحالــة: هــي ســجل واحــد أو اســتجابة واحــدة؛ فــرد واحــد، أو أســرة واحــدة، أو مقــدم معلومــات رئيســي واحــد، ومــا إلــى 

ذلــك. ويمكــن أن تشــمل بيانــات متغيــر واحــد حالــة واحــدة أو أكثــر.

أنواع المتغيرات 

المتغير المستقل
المتغيــر المســتقل: هــو المتغيــر الــذي ال يتأثــر بالمتغيــرات األخــرى القابلــة للقيــاس، علــى ســبيل 
المثــال، العوامــل )وهــي شــيء يؤثــر فــي المتغيــرات األخــرى(، أو مؤشــرات التنبــؤ )وهــي شــيء 

يمكــن اســتخدامه للتنبــؤ بالقيمــة المحتملــة لشــيء آخــر(.

المتغير التابع
ــه. ويمكــن  ــذي يتأثــر بمتغيــر آخــر قابــل للقيــاس، أو “يعتمــد” علي ــر ال المتغيــر التابــع: هــو المتغي

ــر “اســتجابة”. ــه كمتغي أيًضــا أن ُيشــار إلي

مثال 
يهــدف التقييــم األّولــي لألمــن االقتصــادي إلــى تحديــد األســر التــي تعانــي انعــدام األمــن الغذائــي وعــدم وجــود دخــل ثابــت 
ــا. ويقيــس التقييــم المســتويات الحاليــة الســتهالك الغــذاء والقــدرة الحاليــة علــى تحمــل  فــي مجتمــع مــن النازحيــن داخلًي
النفقــات األساســية. وهــو يعتبــر حجــم األســرة، والوقــت منــذ وصولهــا، والحصــول علــى عمــل فــي أنشــطة مــدرة للدخــل، 
ــة، تكــون  ــي هــذه الحال ــات األساســية. وف ــى تحمــل النفق ــدرة عل ــذاء وعــدم الق ــة لضعــف اســتهالك الغ محــددات محتمل
المتغيــرات المســتقلة هــي حجــم األســرة، والوقــت منــذ وصولهــا، والحصــول علــى عمــل فــي األنشــطة المــدرة للدخــل، 

والمتغيــرات التابعــة هــي مســتويات اســتهالك الغــذاء، والقــدرة الحاليــة علــى تحمــل النفقــات األساســية.

نطاق القياس
ــرات  ــوم المتغي ــا تق ــم م ــد فه ــه. وُيع ــذي تقيس ــيء ال ــب الش ــرات حس ــف المتغي ــا تصني ــن أيًض يمك
ــا، وعندئــذ فقــط يمكــن اختيــار الطــرق المناســبة للتحليــل الكمــي )انظــر  المحــددة بقياســه أمــًرا مهّمً
الفصــل الســابع: التحليــل الكمــي(. ويمكــن أن تكــون نطاقــات القيــاس اســمية، أو ترتيبيــة، أو فتــرة 

ــة، أو نســبة. زمني

برنامج التطبيقات العملياتية لألقمار الصناعية، أيلول/ سبتمبر 2014.  13
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الجدول 2: أنواع المتغيرات حسب الشيء الذي تقيسه

مثالالتعريفالمتغير
تتــم “تســمية” الخصائــص بصورة مميــزة دون متغير اسمي

أي ترتيــب ضمنــي. وتكــون البيانــات االســمية 
ذات الفئتيــن فقــط ثنائيــة.

رقم الهاتف �
أحمر، أو أزرق، أو أخضر �
مقيم، أو عائد، أو نازح داخلّيًا، أو الجئ �
رجل/ امرأة �
نعم/ ال �
مدرج/ مستبعد �

ــه  متغير ترتيبي ــب ل ــي ترتي ــص ف ــف الخصائ ــن تصني يمك
ــات ــد فئ ــع تحدي ــى م معن

مرتفع، أو متوسط، أو منخفض �
0-5، أو 6-10، أو 11-15، أو < 15 �
مقاييس ليكيرت �

متغير فترة 
زمنية

ال يكــون لــه إال عــدد محــدود من القيــم الحقيقية 
ــن كل  ــل بي ــون للفاص ــة( ويك ــام صحيح )أرق
ــى ســبيل  ــه عشــوائي )عل ــى ولكن ــن معن رقمي
المثــال، قــد ال يكــون الفاصــل بيــن 1 و2 هــو 
الفاصــل نفســه بيــن 2 و3(. وليــس للفواصــل 

صفــر حقيقــي.

درجة الحرارة �
الوقت من اليوم �
اإلصابة باستسقاء �

يمكــن أن يكــون لــه عــدد ال حصــر له مــن القيم متغير نسبي
الحقيقيــة، وقيمــة “0” لها معنى.

ويكــون الفاصــل بيــن رقميــن هــو نفســه )علــى 
ســبيل المثــال، قــد يبلــغ طــول أحــد األشــخاص 
ــرق  ضعــف طــول شــخص آخــر، ويكــون الف
بيــن 100 و200 دوالر هــو الفــرق نفســه بين 

200 و300 دوالر، ومــا إلــى ذلــك(.

السن �
حجم األسرة �
الطول/ الوزن �
الدخل/ اإلنفاق �
عدد الوجبات/ يوم �
المسافة �
نسبة اإلعالة �
نسبة )%( اإلنفاق على الغذاء �

المؤشرات
المؤشــر هــو متغيــر يشــير إلــى شــيء، مثــل تغيــر أو اتجــاه. ويتــم تجميــع المؤشــرات مــن البيانــات، 
ويجــري قياســها وتفســيرها عــن طريــق المقارنــة مــع خطــوط األســاس القياســية لســياق محــدد، أو 
الحــدود الدنيــا، أو القيــم المســتهدفة. وقــد يتــم اختيــار العديــد مــن المؤشــرات مــن أجــل العمليــة -غيــر 

أنــه يتــم فــي بعــض األحيــان اختيــار مؤشــر واحــد فقــط.

ويمكــن أن تكــون المؤشــرات مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وتوفر المؤشــرات المباشــرة مقياًســا مباشــًرا 
لشــيء مــا، فــي حيــن توفــر المؤشــرات غيــر المباشــرة معلومــات غيــر مباشــرة. والمؤشــرات غيــر 
ــات المؤشــرات  ــق متطلب ــا لتحقي ــم جمعه ــي ت ــات الت ــق المتقاطــع للبيان ــي التدقي ــدة ف المباشــرة مفي
المباشــرة أو إكمــال تلــك البيانــات، وفــي حــاالت معينــة -علــى الرغــم مــن أنهــا تكــون أقــل دقــة - قــد 

تكــون أكثــر موثوقيــة مــن المؤشــرات المباشــرة إذا كانــت عمليــة جمــع البيانــات أســهل.

مثال 
يمكــن أن تكــون نســبة دخــل األشــخاص التــي يحصلــون عليهــا مــن مصــادر منتظمــة ومســتدامة مؤشــًرا مباشــًرا علــى 
ــة االحتياجــات األساســية مؤشــًرا  ــف ضــارة لتلبي ــى دخــل. ويمكــن أن ُيعــد اســتخدامهم اســتراتيجيات تكيُّ حصولهــم عل

غيــر مباشــر.
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الوحدات
وحدة التحليل

ف هنـا بأنهـا المسـتوى الـذي يتـم  وحـدة التحليـل: ويشـار إليهـا أحياًنـا باسـم “نطـاق اإلبـالغ”، وُتعـرَّ
عنـده اسـتخالص االسـتنتاجات وإبـالغ المعلومـات. على سـبيل المثـال، إذا كان موضـوع التقرير هو 
اسـتخالص اسـتنتاجات بشـأن سـكان سـيراليون، فـإن وحـدة التحليـل تكـون سـكان سـيراليون. وربما 
تكـون هنـاك وحـدة واحـدة أو أكثـر للتحليـل، ويمكـن تعريفهـا حسـب خصائـص مميزة متعـددة، مثل:

الموقع الجغرافي. �
المجموعة السكانية. �
منطقة سبل كسب العيش. �

وحدة المالحظة
وحـدة المالحظـة: هـي المسـتوى الـذي يتـم عنده جمـع البيانـات )أي مالحظتهـا(. على سـبيل المثال، 
فـي دراسـة اسـتقصائية لألسـر، تكـون وحـدة المالحظـة هـي األسـرة. وفيما يتعلـق بالمقابلة مـع مقدم 
المعلومات الرئيسـي، قد يكون مسـتوى المالحظة مجتمًعا محلّيًا أو حّيًا معيًنا، اسـتناًدا إلى من ُيطلب 
مـن مقـدم المعلومـات الرئيسـي تعميـم إجاباتهـم عليـه. ويجـب تحديد وحـدة التحليل ووحـدة المالحظة 
مسـبًقا فـي التصميـم التحليلـي بغيـة ضمـان جمـع البيانات ذات الصلة، واسـتخدام طرق جمـع العينات 

المناسـبة لذلـك الغـرض، بحيـث يمكن إبـالغ البيانات إلى مسـتوى اإلبـالغ المطلوب.

وحدة القياس
وحـدة القيـاس: هـي تلـك الوحـدة التـي ُتسـتخدم لقياس متغير مـا، مثـل كيلومتـرات، أو دوالرات، أو 

لتـرات، ومـا إلـى ذلك.

مصادر البيانات
البيانات األساسية

البيانـات األساسـية: هـي البيانـات التـي يجمعهـا الشـخص أو األشـخاص الذيـن سيسـتخدمونها -عادة 
يكـون الفريـق المشـكل للدراسـة - مثـل البيانـات التـي يتـم جمعها فـي أثناء إجراء دراسـة اسـتقصائية 

أو تجربـة، أو مـن خـالل مشـاهدة شـيء ما.

البيانات الثانوية
البيانـات الثانويـة: هـي البيانـات التـي يجمعهـا شـخص آخـر غيـر مسـتخدم البيانـات،14 مثـل بيانـات 
التعـداد، والبيانـات أو التقاريـر المأخـوذة مـن منظمـات وطنيـة أو دولية أخرى، أو البيانـات التي تقوم 
إحـدى الجمعيـات الوطنيـة للصليـب األحمـر أو الهالل األحمـر بجمعها بصورة منفصلة، والسـجالت 

التاريخيـة، وتقاريـر وسـائل اإلعـالم، ومـا إلى ذلك.

االستعانة بمصادر خارجية متعددة ومصادر محددة
االسـتعانة بمصـادر خارجيـة متعـددة هـي طريقـة لجمـع البيانـات أو المعلومات أو كليهمـا عن طريق 
التمـاس مسـاهمات مـن مجموعـة كبيـرة مـن األشـخاص، وقـد تقتصـر علـى مجموعـة معينة )شـهود 
عيـان أو ضحايـا فـي أثنـاء أزمـة مـا، أو العاملـون فـي المجال اإلنسـاني، أو المتخصصـون التقنيون، 
ومـا إلـى ذلـك(، أو تكـون مفتوحـة لعامـة النـاس. ويمكن اسـتخدام طرق االسـتعانة بمصـادر خارجية 
متعـددة علـى نطـاق أكبـر )بحيـث تكون مفتوحة للجميع على سـبيل المثال( وعلى نطـاق أصغر )مثل 

مجموعـة صغيـرة من المجتمـع المحلي(.

مثال
عقــب الزلــزال الــذي ضــرب هاييتــي فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2010، كان لــدى المنظمــات اإلنســانية قائمــة شــاملة 
بالمرافــق الصحيــة، غيــر أنهــا لــم تتوفــر لهــا بيانــات عــن أماكــن وجــود تلــك المرافــق. وبنــاًء علــى طلــب مــن المجتمــع 
ــط األزمــات )/CrisisMappers )http://crisismappers.net متطوعــون  ــدى واضعــي خرائ اإلنســاني، كان ل
“تمــت االســتعانة بهــم كمصــادر خارجيــة” فــي مواقــع بعيــدة يســتخدمون صــور األقمــار الصناعيــة عاليــة الدقــة للتحقــق 
مــن مواقــع 102 مــن أصــل 105 مرافــق )علــى ســبيل المثــال عــن طريــق إحداثياتهــا التــي تــم تحديدهــا بواســطة النظــام 

العالمــي لتحديــد المواقــع( فــي أقــل مــن يوميــن.15

ُمدخل “Secondary Data” في ويكيبيديا، تم الدخول عليها في شباط/ فبراير 2015.  14

http://crisismappers.net/)
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وتختلـف طريقـة االسـتعانة بمصـادر محـددة عـن طريقة االسـتعانة بمصـادر خارجية متعـددة في أنه 
يتـم فيهـا تحديـد مقدمـي المعلومـات مسـبًقا، وغالًبـا ما يتـم تدريبهم على جمـع المعلومات وتشـاركها، 
ويجعـل هـذا األمـر مـن الممكـن ممارسـة رقابـة على مقدمـي المعلومات أكبـر مما يجري فـي طريقة 

االسـتعانة بمصادر خارجيـة متعددة.

مثال 
كان مشــروع صــوت النســاء الكونغوليــات فــي شــمال كيفــو )Voix de Kivus( مشــروًعا يقــوده أكاديميــون مــن جامعــة 
كولومبيــا لدراســة فعاليــة األدوات التقنيــة لجمــع بيانــات تمثيليــة فــي المناطــق التــي يوجــد بهــا ســكان فــي حالــة ضعــف. 
وقــد أُعطيــت عينــة عشــوائية مــن القــرى شــرقي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة هواتــف محمولــة ورصيــًدا لمــدة 18 
شــهًرا، وُطلــب منهــم اإلبــالغ عــن أحــداث النــزاع عنــد نشــوبها. وسُتســتخدم بيانــات األحــداث فــي وقــت الحــق لتحليــل 

آثــار المشــروعات اإلنمائيــة فــي المنطقــة.16 وفــي تلــك الحالــة، كانــت األحــداث هــي بيانــات المصــادر المحــددة.

البيانات الضخمة 
البيانـات الضخمـة: مصطلـح عـام ُيسـتخدم لوصـف أسـاليب تحليـل مجموعـات البيانـات المسـتقاة 
مـن المصـادر التقليديـة والرقميـة الكبيـرة والمعقـدة لدرجـة يتعـذر معها معالجتهـا وتحليلها باسـتخدام 
التطبيقـات العاديـة لمعالجـة البيانـات وإدارة قواعـد البيانـات. ونتيجـة لذلك، تم تطوير تقنيات حسـابية 

وإحصائية متقدمة الستخالص هذه البيانات ومعالجتها وفهمها وتحليلها.

مثال 
كجــزء مــن التحــدي الــذي تواجهــه شــركة “بيانــات مــن أجــل التنميــة )D4D“ Data for Development(، قامــت 
شــركة أورانــج - مشــغل شــبكة الهاتــف المحمــول - بمشــاركة مكالمــات هاتفيــة ورســائل نصيــة قصيــرة - تــم فيهــا إخفــاء 
هويــة أصحابهــا - بيــن خمســة مالييــن مســتخدم للهاتــف المحمــول فــي الفتــرة بين ديســمبر/ كانــون األول 2011 ونيســان/ 
أبريــل 2012 مــع أكاديمييــن. وتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي تعزيــز البحــوث فــي الســلوك البشــري وإجــراء دراســة متعمقة 
لكيفيــة اســتخدام البيانــات الضخمــة، مثــل ســجالت الهاتــف والرســائل النصيــة القصيــرة، والخصائــص المرتبطــة بهــا فــي 

ــط للتنمية.17 التخطي

موضوعات البيانات
ترتبـط معظم البيانات المسـتخدمة في السـياقات اإلنسـانية بالعوامل الديمغرافيـة، والجغرافيا، وقضايا 

محـددة مثل الصحـة والتغذية والدخل.

البيانات الديمغرافية
البيانـات الديمغرافيـة: هـي بيانـات تتعلـق بالتركيبـة السـكانية لمجموعـة معينـة، وهـي إحصائيـات 
السـكان، ونـوع الجنـس، والعمر، والِعرق، وما إلى ذلـك. ويمكن للحكومات جمع البيانات الديمغرافية 
فـي أثنـاء التعـداد ومشـاركتها مـع اآلخريـن عبر مكاتـب اإلحصاء التابعـة لها )وهي مصـدر للبيانات 
الثانويـة لـ”اللجنـة الدوليـة”(. وتقـوم “اللجنـة الدوليـة” أيًضـا بجمـع البيانـات الديمغرافيـة فـي أثنـاء 
الزيـارات الميدانيـة بغـرض سـد الفجوات في بيانـات التعداد غير المكتملة أو غير المحدثة، وكوسـيلة 
لتصنيـف البيانـات المجمعـة فـي أثنـاء التقييـم األّولـي، وتسـجيل المسـتفيدين، وتنفيـذ أنشـطة الرصـد 

والتقييـم النهائي.

البيانــات الشــخصية: هــي أي معلومــات تتعلــق بشــخص طبيعــي محــدد الهويــة أو يمكــن تحديــد هويتــه. وقــد يشــمل ذلــك 
ــبكة  ــى ش ــا عل ًف ــع، أو معرِّ ــات الموق ــا، أو بيان ــا تعريفّيً ــة، أو رقًم ــادة ســمعية بصري ــم، أو م ــل االس ــف مث ــيلة تعري وس
اإلنترنــت، أو عامــاًل أو أكثــر مــن العوامــل المحــددة لهويتــه البدنيــة أو الفســيولوجية أو الجينيــة أو العقليــة أو االقتصاديــة 
أو الثقافيــة أو االجتماعيــة. ويشــمل ذلــك أيًضــا بيانــات تحــدد أو بمقدورهــا أن تحــدد الرفــات البشــرية )“اللجنــة الدوليــة”، 

.)2015

البيانات الجغرافية
البيانـات الجغرافيـة: هـي بيانات مرجعيـة جغرافّيًا )مثل بيانات نظم المعلومـات الجغرافية، أو صور 
األقمـار الصناعيـة( بشـأن نقـاط اهتمـام محـددة )القـرى، والبلـدات، والمـدن، والجبال، ومـا إلى ذلك( 
والحـدود السياسـية، والطـرق، والبحيرات، واألنهار، والمحيطات، والغطـاء األرضي، وما إلى ذلك. 
وتحصـل “اللجنـة الدوليـة” عـادة علـى بيانات جغرافيـة مرجعية من مصادر ثانويـة مثل هيئات وضع 

الخرائـط الحكوميـة، أو مكاتب اإلحصائيات، أو المؤسسـات األكاديمية/ البحثية.

مؤسسة األمم المتحدة، 2011.  15
فان دير وندت، وماكارتان Van der Windt and Macartan، شباط/ فبراير 2012.  16
موقع مجموعة أورانج على شبكة اإلنترنت، تم الدخول على الموقع في آذار/ مارس 2015.  17
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 وغالًبـا مـا يتـم ربـط البيانـات الديمغرافيـة المرجعيـة بالبيانـات الجغرافيـة المرجعيـة. علـى سـبيل 
المثـال، عـادة مـا تقـوم الوحـدات اإلداريـة )المقاطعـات، والمحافظـات، والواليـات، ومـا إلـى ذلـك( 
أو المـدن/ القـرى الرئيسـية بإبـالغ اإلحصائيـات السـكانية. ومـن شـأن اسـتخدام مجموعة قياسـية من 
البيانـات المرجعيـة فـي جميـع عمليـات جمـع البيانـات فـي منطقـة معينـة أن يضمـن إمكانيـة العمـل 
المشـترك بيـن مجموعـات البيانـات، وهو أمر بالـغ األهمية للتحليل المكاني لتصحيـح البيانات المبّوبة 
بواسـطة نظـم المعلومـات الجغرافيـة، واإلدارة السـليمة للبيانـات، ومـن ثـم فهـو أيًضـا بالـغ األهميـة 
ألي إحصائيـات يتـم إبالغهـا مـرة أخـرى إلـى موقـع جغرافـي معيـن. على سـبيل المثـال، إذا تم جمع 
البيانـات مـن عـدد مـن القـرى الواقعة فـي خمس مناطق مختلفة، ويود المحلل اسـتخالص اسـتنتاجات 
لـكل منطقـة، فسـيتعين عليـه البـدء بقائمـة بجميـع القـرى والمناطـق التـي تقـع فيهـا، حتـى يتمكـن من 

جمـع عينـة والتوصـل إلـى اسـتنتاجات حسـب كل منطقة.

البيانات المواضيعية
البيانـات المواضيعيـة: هـي بيانـات عـن قضيـة اجتماعيـة محـددة موضـع اهتمـام، مثـل تحـركات 
السـكان، وحـاالت العنـف، والصحـة، والتغذيـة، واسـتهالك الغـذاء، ومـا إلى ذلـك. وتسـتخدم “اللجنة 
الدوليـة” مصـادر أساسـية وثانويـة علـى حـد سـواء لجمـع البيانـات المواضيعيـة، وقـد تسـتخدم أيًضـا 
المصـادر الخارجيـة المتعـددة، والمصـادر المحـددة، والبيانـات الضخمـة حيثمـا كانـت وثيقـة الصلـة 
بالموضـوع وموثوًقـا بهـا. وعندمـا تكـون البيانـات المواضيعيـة عـن عنصـر اجتماعـي )االحتياجات 
اإلنسـانية، والنيـات المسـتقبلية، والحصـول علـى الدخـل، ومـا إلـى ذلـك(، فإنهـا أكثر عرضـة للخطأ 
واالنحيـاز؛ ولذلـك ينبغـي توخـي مزيـد مـن الحـذر فـي جمـع البيانـات المواضيعية بغـض النظر عما 

إذا كانـت المصـادر األساسـية أو الثانويـة ُتسـتخدم أم ال.

المراجع
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ــة.  ــتخلصة النهائي ــات المس ــات والمعلوم ــى المخرج ــر عل ــر مباش ــه تأثي ــل ل ــة التحلي ــم عملي تصمي
ولذلــك، ينبغــي عــدم التقليــل مــن قيمــة الوقــت والجهــد الالزميــن للتفكيــر والتصميــم والتخطيــط قبــل 

جمــع البيانــات وتحليلهــا وإبالغهــا.

األسئلة واألهداف
ينبغــي أن تبــدأ العمليــة دائًمــا بهــدف يمكــن اتباعــه فــي الوقــت نفســه أو الحًقــا بقائمــة أســئلة رئيســية 
تتكــون مــن األســئلة التــي يتعيــن اإلجابــة عليهــا: مــاذا حــدث؟ هــل أصيــب أي شــخص؟ أيــن هــم؟ 

هــل يحيحتاجــون إلــى مســاعدة؟ مــا احتياجاتهــم؟

وفــي ســياق التحليــل، يتمثــل الهــدف فــي إعــداد بيــان يحــدد النتائــج المتوقعــة مــن العمليــة، وهــو يحدد 
بوضــوح مــا يجــب فهمــه. وقــد يكــون للعمليــة العديــد مــن األهــداف تمثــل كل منهــا نقطــة توجيــه 

لالحتياجــات مــن المعلومــات والبيانــات، وطــرق جمعهــا وتحليلهــا.

مثال 
فيمــا يلــي قائمــة بأســئلة وأهــداف رئيســية، وضعــت مــن أجــل مراجعــة أجريت في عــام 2013، بشــأن برنامــج “الحصول 

ــا فــي المناطــق الحضرية فــي كولومبيا. علــى وظائــف” للنازحيــن داخلّيً

األهدافاألسئلة

ما الوضع الحالي لألنشطة في البرنامج؟ �
هل نفذ البرنامج ما تم تصميمه من أجله؟ �
هل يجب على “اللجنة الدولية” مواصلة  �

مساعدة المستفيدين من هذا البرنامج؟ 
إذا كان الجواب نعم، كيف؟

كيف يمكن تحسين هذا النوع من البرامج؟ �

استخالص النتائج وصياغة التوصيات بشأن:
تطور أنشطة البرنامج �
إنجازات البرنامج �
التعديالت المطلوبة لتحسين التنفيذ،  �

واختيار المستفيدين، وقياس األثر

يجب أن تكون األهداف:
محددة: تحدد ما يجب تحليله )األشخاص، أو العمليات، وما إلى ذلك(، وأين، وعلى أي نطاق،  �

ومدى عمق التفاصيل.
ذات صلة: تقتصر على ما ينبغي فهمه من أجل اتخاذ قرار وتكون مرتبطة بالهدف الرئيسي  �

للبحث.
شاملة: تشمل كل ما ينبغي فهمه من أجل اتخاذ القرار بمستوى مقبول من الثقة والموضوعية. �
واقعية: معرفة ما هو ممكن، من حيث المعلومات المتاحة أو التي يمكن جمعها، والنتائج  �

المحتملة لالستنتاجات التي يتوصل إليها التحليل.

ُينفــذ العمــل اإلنســاني فــي ســياقات تتطــور بوتيــرة متســارعة، وتتســم أيًضــا بالتعقيــد، وتنطــوي علــى تحديــات. وغالًبــا مــا 
تتأثــر الموضوعــات محــل االهتمــام بعوامــل كثيــرة ســواء قابلــة للقيــاس أو غيــر قابلــة للقيــاس. وربمــا تثيــر محاولــة فهــم 
كل متغيــر مزيــًدا مــن األســئلة، بــل واألســوأ مــن ذلــك أنهــا قــد تعمــق ســوء الفهــم. ومــن المهــم أن تركــز األهــداف علــى 

مــا هــو واقعــي، وأن تســتند إلــى القــرارات التــي يتعيــن اتخاذهــا وفًقــا للمعلومــات التــي يتــم اســتخالصها.

من المفاهيم العامة إلى البيانات المحددة
كيــف ننتقــل مــن األســئلة العامــة إلــى البيانــات المحــددة التــي يتعيــن علينــا جمعهــا مــن أجــل إجــراء 
التحليــل؟ علــى ســبيل المثــال، دعونــا نفتــرض أن أحــد األســئلة الرئيســية الــذي تســعى الدراســة إلــى 
اإلجابــة عنــه هــو: َمــن الضعفــاء إلــى أبعــد حــد فــي المجتمــع المحلــي؟ وكيــف للفريــق أن يمضــي 
قدًمــا؟ فــي العلــوم االجتماعيــة، تتضمــن الخطــوات األولــى “تحديــد المفاهيــم”، و”التطبيــق العملــي”.

تحديد المفاهيم
ــوم:  ــة. والمفه ــداف الدراس ــي أه ــواردة ف ــم ال ــى للمفاهي ــد معن ــة تحدي ــو عملي ــم: ه ــد المفاهي تحدي
هــو كلمــة أو عبــارة توحــي بمعنــى ولكــن ليــس شــيًئا محــدًدا.18 علــى ســبيل المثــال، فــي الدراســة 
االفتراضيــة المذكــورة أعــاله، ُتعــد كلمــة “الضعفــاء” مفهوًمــا. ولكــن، مــا معنــى “الضعــف”؟ هــذا 

أمــر يجــب االتفــاق عليــه قبــل قيــاس “الضعــف” )بواســطة جمــع البيانــات وتحليلهــا(.
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ـــر  ـــب المعايي ـــاء” حس ـــة “الضعف ـــف كلم ـــى تعري ـــاق عل ـــم االتف ـــن، يت ـــياق معي ـــي س ـــه ف ـــرض أن لنفت
ــة،  ــروف المعيشـ ــل، وظـ ــى الدخـ ــول علـ ــرة، والحصـ ــرب األسـ ــة لـ ــة االجتماعيـ ــة: الحالـ التاليـ
ـــى  ـــا عل ـــار إليه ـــا، وُيش ـــوم م ـــة لمفه ـــات فرعي ـــي مجموع ـــر ه ـــذه المعايي ـــة. وه ـــدالت الجريم ومع
ـــف،  ـــي ســـياق مختل ـــه ف ـــر أن ـــاد. غي ـــد مـــن األبع ـــا العدي ـــد يكـــون لمفهـــوم م ـــم، ق ـــاد. ومـــن ث ـــا أبع أنه
ـــة للحـــرب. وليـــس لهـــذا  ـــة مـــن الخطـــوط األمامي ـــى مقرب ـــه الوجـــود عل يمكـــن تعريـــف الضعـــف بأن

ـــد. ـــٍد واح ـــوى ُبع ـــوم س المفه

ـــد المفاهيـــم. انظـــر  وُتعـــد األطـــر والنمـــاذج المفاهيميـــة أدوات تحليليـــة تســـتخدم لتوجيـــه عمليـــة تحدي
ـــي فـــي هـــذا الفصـــل. ـــم التحليـــل فيمـــا يل ـــأدوات تصمي القســـم الخـــاص ب

التطبيق العملي
ـــة القيـــاس  ـــة، تســـمى عملي ـــوم االجتماعي ـــا الضعـــف، كيـــف نقيـــس ذلـــك؟ فـــي العل فن اآلن بعـــد أن عرَّ
هـــذه التطبيـــق العملـــي. وفـــي بعـــض األحيـــان، يمكـــن مالحظـــة مفهـــوٍم أو ُبعـــٍد مـــا أو قياســـه مباشـــرة 
ـــة  ـــن الخطـــوط األمامي ـــرب م ـــش بالق ـــي تعي ـــرب األســـرة، أو األســـر الت ـــة ل ـــة االجتماعي ـــل الحال )مث
ـــبيل  ـــى س ـــك. عل ـــن ذل ـــا م ـــل وضوًح ـــون أق ـــن أن يك ـــاس يمك ـــن القي ـــك(، ولك ـــى ذل ـــا إل للحـــرب، وم
ـــا أن  ـــي لن ـــل ينبغ ـــاد؟ ه ـــد األبع ـــك أح ـــية، إذا كان ذل ـــاس الظـــروف المعيش ـــن قي ـــف يمك ـــال، كي المث
ـــاس االزدحـــام  ـــة، أو قي ـــارة منزلي ـــاء زي ـــي أثن ـــة ف ـــة الظـــروف العام ـــق مراقب ـــك عـــن طري ـــل ذل نفع
فـــي مســـاحة معينـــة، أو فحـــص مصـــادر الميـــاه، أو قيـــاس مســـتوى الصـــرف الصحـــي؟ أم هـــل 

يجـــب أن نســـتخدم بعـــض الوســـائل األخـــرى؟

ـــى  ـــير إل ـــر يش ـــو متغي ـــاد. والمؤشـــر ه ـــم واألبع ـــاس المفاهي ـــة قي ـــد كيفي ـــتخدم المؤشـــرات لتحدي وتس
ـــى الظـــروف  ـــًرا عل ـــة مؤش ـــاحة المزدحم ـــون المس ـــن أن تك ـــاه. ويمك ـــر أو اتج ـــل تغي ـــا، مث شـــيء م
ـــن  ـــق قســـمة عـــدد األشـــخاص الذي ـــال، عـــن طري ـــى ســـبيل المث ـــاس )عل ـــة للقي ـــا قابل المعيشـــية، ألنه
ـــتخدمة  ـــددة المس ـــس المح ـــون المقايي ـــاحة(. وتك ـــم المس ـــى حج ـــتركة عل ـــاحة مش ـــي مس ـــون ف يعيش

ـــًدا.. ـــر تحدي ـــات األكث ـــي البيان ـــر ه ـــات للمؤش ـــر معطي لتوفي

المقاییسالمؤشراتاألبعادالمفاھیم

التطبیق العملي تحدید المفاھیم

ملموسة مجردة

والحقيقـــة أن الفـــروق بيـــن األبعـــاد والمؤشـــرات والمقاييـــس ليســـت واضحـــة. ففـــي بعـــض الحـــاالت، 
قـــد تكـــون هـــي نفســـها )علـــى ســـبيل المثـــال، ُيعـــد عـــدد أفـــراد أســـرة مؤشـــًرا ومقياًســـا فـــي آن 
ـــى  ـــكار المجـــردة فـــي دراســـة مـــا يجـــب أن تترجـــم إل ـــة أن األف ـــة لحقيق واحـــد(. وينبغـــي إيـــالء أهمي
مقاييـــس محـــددة عـــن طريـــق عمليـــة تحديـــد مـــا تعنيـــه المفاهيـــم علـــى مســـتوى المفاهيـــم ومـــا تعنـــي، 

ـــق. ـــى مســـتوى التطبي ـــس عل ـــا هـــي المقايي وم

الفرضيات والنظريات
بمجـــرد تحديـــد األهـــداف بوضـــوح، ينبغـــي التفكيـــر فـــي جميـــع الفرضيـــات والنظريـــات ذات الصلـــة 
بالعمليـــة، وتحديدهـــا، إذا لـــزم األمـــر، بحيـــث يمكـــن أخذهـــا فـــي االعتبـــار عنـــد تحديـــد االحتياجـــات 

مـــن المعلومـــات وطـــرق جمعهـــا.

الفرضيات
ــًدا.19 وفـــي بعـــض  ــا أو مؤكـ االفتـــراض: هـــو أي شـــيء مقبـــول، دون دليـــل، بوصفـــه صحيًحـ
ـــل  ـــات يجع ـــن المعلوم ـــة م ـــواع معين ـــأن أن ـــن بش ـــن اليقي ـــر م ـــدر كبي ـــاك ق ـــون هن ـــد يك ـــاالت، ق الح
مـــن غيـــر الضـــروري إجـــراء مزيـــد مـــن البحـــث فـــي تلـــك المجـــاالت. ويجـــب اتخـــاذ قـــرارات مـــن 
ـــر  ـــن تأثي ـــا م ـــيكون له ـــا س ـــياق - لم ـــة بالس ـــى دراي ـــخاص عل ـــب أش ـــن جان ـــة - م ـــل بعناي ـــذا القبي ه

ـــات. ـــن المعلوم ـــات م ـــد االحتياج ـــة تحدي ـــى عملي ـــر عل كبي

التعريف مأخوذ من غوغل، تم الدخول على الموقع في نيسان/ أبريل 2015.  19
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مثال 
ــاك أن معــدل انتشــار ســوء  ــق العامــل هن ــة، يفتــرض الفري ــة المعني ــواردة مــن المنطق ــات الســابقة ال ــى البيان اســتناًدا إل

ــغ %15. ــال دون ســن الخامســة يبل ــن األطف ــام بي ــة الحــاد الع التغذي

علــى عكــس الفرضيــات فــي البحــث العلمــي، ليــس مــن الضــروري اختبــار االفتراضــات فــي عمليــة 
مــا للتحقــق مــن صحتهــا، إال أنــه قــد يتــم دحضهــا فــي أثنــاء العمليــة.

النظريات
ــتعانة  ــن االس ــة أو مالحظــة. ويمك ــى أدل ــتند إل ــا تس ــي أنه ــات عــن االفتراضــات ف ــف النظري تختل
بالنظريــات للتنبــؤ بقيمــة متغيــر مــا، والعالقــات بيــن المتغيــرات، واالتجاهــات، والنتائــج المحتملــة، 
ومــا إلــى ذلــك. وكمــا هــو الحــال مــع الفرضيــات، يمكــن أن تســاعد النظريــات فــي تحديــد أولويــات 
ــة، وأن  ــك، يجــب أن توضــع بعناي ــع ذل ــالت المباشــرة، وم ــات أو التحلي ــن المعلوم االحتياجــات م

يتولــى وضعهــا أشــخاص علــى درايــة بالســياق والوضــع العــام.

مثال 
تنــص نظريــة األســعار األساســية علــى أن التغيــرات فــي أســعار الســوق تحددهــا التغيــرات فــي العــرض أو الطلــب أو فــي 

كليهمــا: فعندمــا يــزداد العــرض، تنخفــض األســعار، وعندمــا يــزداد الطلــب، ترتفــع األســعار.

السكان موضع االهتمام
ــي  ــرء ف ــن يرغــب الم ــم مجموعــة )أو مجموعــات( األشــخاص الذي ــام: ه الســكان موضــع االهتم
ــا ممــا يقدمونــه مــن معلومــات، أن يعمــم النتائــج التــي  أن تركــز الدراســة عليهــم. ويمكنــه، انطالًق

توصــل إليهــا.

مثال 
يــود أحــد فــرق البحــث معرفــة المزيــد عــن حصــول اللبنانييــن العائديــن مــن ســوريا مؤخــًرا علــى عمــل فــي األنشــطة 
المــدرة للدخــل. والعائــدون اللبنانيــون إلــى لبنــان هــم الســكان موضــع االهتمــام الذيــن يرغــب الباحثــون فــي دراســتهم 

واســتخالص النتائــج منهــم.

الخصائص السكانية
مــن الممكــن أن تكــون خصائــص الســكان موضــع االهتمــام مــن الناحيــة الديمغرافيــة، أو االقتصادية، 
أو االجتماعيــة )مــن هــم( أو الجغرافيــة )أيــن يوجــدون(. ويمكــن تحديــد هــذه الخصائــص عــن طريق 

المعرفــة أو الخبــرة الميدانيــة، والمراجعــة المســتندية للمعلومــات الثانويــة أو البيانــات المرجعية.

وينبغــي أن تؤخــذ فــي االعتبــار تلــك الخصائــص التــي يمكــن أن تؤثــر علــى المتغيــرات التــي يتــم 
قياســها فــي الدراســة، وذلــك فــي مرحلــة تصميــم التحليــل. وقــد تشــير، عنــد جمــع العينــات، إلــى 
الحاجــة إلــى التقســيم إلــى طبقــات، علــى ســبيل المثــال. أمــا فــي االســتبيان، فقــد تشــير إلــى الحاجــة 
إلــى جمــع خصائــص معينــة مــن األســرة التــي يمكــن اســتخدامها للتصنيــف فــي أثنــاء عمليــة التحليل.

مثال
قــد تتأثــر قــدرة أصحــاب األعمــال الصغيــرة علــى خــط المواجهــة فــي أحــد النزاعــات، الــذي يفــر منــه النــاس، علــى 
تحقيــق الدخــل بشــكل مختلــف عــن قــدرة أصحــاب األعمــال الصغيــرة فــي المناطــق التــي تســتقبل النازحيــن مــن الخطــوط 
ــى  ــات، حســب أصحــاب األعمــال عل ــى طبق ــة إل ــل الخــاص بهــذا األمــر لتقســيم العين ــم التحلي ــة. ويمكــن تصمي األمامي

الخطــوط األماميــة وأصحــاب األعمــال فــي المجتمعــات المحليــة المضيفــة.

يمكــن تحديــد الســكان موضــع االهتمــام علــى مســتوى واحــد أو علــى عــدة مســتويات، حســب تركيــز 
الدراســة وتعقيدهــا وتجانــس الســكان المعنييــن أو عــدم تجانســهم. ويجــب أن تكــون الفئــات مفصلــة 
بمــا فيــه الكفايــة لــكل فئــة؛ بحيــث تكــون متجانســة فيمــا بينهــا، وغيــر متجانســة مــع الفئــات األخــرى. 
ومــع ذلــك، فإنــه ليــس مــن الضــروري أن تكــون مفصلــة للغايــة لدرجــة ال تجعــل لهــا تأثيــًرا متوقًعــا 
علــى نتائــج الدراســة أو متطلبــات المعلومــات. علــى ســبيل المثــال، دعونــا نتصــور أنــه يتــم إجــراء 
دراســة حــول موضــوع الحصــول علــى الميــاه النظيفــة فــي مجتمــع محلــي ريفــي يتكــون مــن رعــاة 
الماشــية والمزارعيــن، وأنــه مــن المقبــول بصفــة عامــة أن المجموعتيــن بإمكانهمــا الحصــول علــى 
ــة  ــى إجــراء مقارن ــد ال تضطــر إل ــإن الدراســة ق ــك، ف ــة بالدرجــة نفســها. ونتيجــة لذل ــاه النظيف المي
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تفصيليــة بيــن رعــاة الماشــية والمزارعيــن فــي هــذا األمــر، ولكنهــا ســتحلل المجتمــع المحلــي الريفــي 
ككل )أي أنــه ليــس ثمــة حاجــة إلــى تقســيم لطبقــات أو عينــات منفصلــة(.

مصفوفة السكان
يمكــن لمصفوفــة الســكان أن تســاعد فــي تحديــد الخصائــص الســكانية، وذلــك عــن طريق إنشــاء فئات 

وتحديــد مســتوى التصنيــف )إن ُوجــد( المطلوب للدراســة.

حضریة

ریفیة

مقیم

نازح داخلًیّا

الجئ

نازح داخلًیّا

الجئ

مقیم

مضیفة للنازحین داخلًیّا

غیر مضیفة

مع أسرة مضیفة

في مأوى موقت

في مخیمات

مضیفة للنازحین داخلًیّا

غیر مضیفة

مع أسرة مضیفة

في مأوى موقت

في مخیمات

 الشكل 3 - مصفوفة السكان موضع االهتمام

أفضل الممارسات في تعريف الخصائص السكانية
ينبغــي صياغــة التعريفــات بوضــوح؛ بحيــث يفهمهــا كل مــن يشــارك فــي العمليــة: مــن جامــع البيانــات إلــى المحلــل  �

ومســؤول اإلبــالغ. وينبغــي أن تعمــل الفــرق مًعــا علــى صياغــة التعريفــات، وأن تناقــش أمثلــة ملموســة لــكل مجموعــة 
ســكانية قبــل المضــي قدًمــا فــي أي عمليــة.

ينبغــي أوالً النظــر فــي التصنيفــات والتعريفــات القائمــة، فــي حالــة وجــود معــاٍن قانونيــة )مثــل الســكان النازحيــن(  �
وتجنــب البــدء مــن نقطــة الصفــر )بعــدم أخــذ العمــل التحليلــي الــذي ســبقت مناقشــته واختبــاره بعيــن االعتبــار(. وإذا 

اســُتخدمت التصنيفــات والتعريفــات القائمــة، يمكــن حينئــذ مقارنــة النتائــج بالبيانــات الثانويــة.

دراسة مجموعة واحدة مقابل دراسة مجموعتين
دراســة مجموعــة واحــدة منفصلــة: تتنــاول مجموعــة واحــدة بمفردهــا بهــدف إجــراء تحليــل داخــل 

المجموعــة.

ــا  ــدف مقارنته ــا به ــات، ربم ــدة مجموع ــدرس ع ــة فت ــات المقترن ــددة المجموع ــة متع ــا الدراس أم
)مقارنــة بيــن المجموعــات( وإجــراء تحليــالت داخــل كل مجموعــة. وعنــد قيــاس المتغيــرات نفســها 
لــكل مجموعــة باســتخدام الطــرق نفســها، فــإن هــذه العمليــة غالًبــا مــا تســمى “التصميــم المقتــرن”.

الدراسة العْرضية مقابل الدراسة الطولية
ــة  ــا الدراس ــددة. أم ــة مح ــة متصل ــرة زمني ــا لفت ــر م ــن متغي ــات ع ــل البيان ــة تحل ــة العرضي الدراس

ــت. ــرور الوق ــع م ــررة م ــرات متك ــى فت ــه عل ــر نفس ــدرس المتغي ــة فت الطولي

مجموعات متعددةمجموعة واحدة
فـــي المقيمون في حزيران/ يونيودراسة عرضية ـــا  داخلّيً والنازحـــون  المقيمـــون 

يونيـــو حزيـــران/ 

المقيمــون فــي حزيــران/ يونيــو، وتمــوز/ دراسة طولية
يوليــو، وآب/ أغســطس، وأيلول/ ســبتمبر

فـــي  ـــا  داخلّيً والنازحـــون  المقيمـــون 
حزيـــران/ يونيـــو، وتمـــوز/ يوليـــو، وآب/ 

أغســـطس، وأيلـــول/ ســـبتمبر
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مراجعة البيانات الثانوية 
ينبغي إجراء مراجعة مستندية للبيانات والمعلومات الثانوية في أثناء مرحلة التصميم، وذلك للمساعدة 
بالسياق  المتصلة  المعلومات  إلى  المرجعية، باإلضافة  المعلومات األساسية والمعلومات  إدراج  في 
التي يمكن أن تساعد على تصميم التحليل، وصياغة الفرضيات والنظريات، وتحديد الُنهج التحليلية، 
ومصادر البيانات، وأدوات التصميم المالئمة. وقد يبدأ جمع البيانات الثانوية وتصنيفها أيًضا خالل 

هذه المرحلة، وذلك من أجل تحديد ما إذا كان من الضروري بالفعل جمع البيانات األساسية.

ويمكن اعتبار أي مما يلي بيانات ثانوية:
البيانات المرجعية أو التاريخية، أو البيانات المقارنة )مثل تعداد السكان( �
المعلومات المتصلة بالسياق )مثل دراسة محدثة عن سبل كسب العيش( �
الدروس المستفادة من العمليات السابقة لجمع البيانات �
مصادر البيانات ذات الصلة �
أدوات جمع البيانات ذات الصلة �

فقد تكون  الرئيسية،  المصادر  البيانات من  الحاالت، قد ال يكون من الضروري جمع  وفي بعض 
البيانات والمعلومات الكافية متاحة بالفعل وليس مطلوًبا سوى التحقق منها.

البيانات والمعلومات الثانوية سوف تساعد على:
تحديد ما إذا كان  �

من الضروري جمع 
البيانات األساسية

إذا توفرت معلومات ثانوية كافية - من حيث الجودة والكم - فقد ال يكون من الضروري 
جمع بيانات رئيسية، أو قد يقتصر الجزء من العملية الخاص بجمع البيانات األساسية على 

التدقيق المتقاطع أو سد الفجوات في البيانات الثانوية أو كليهما.

 تحديد معايير    �
االستخدام

يمكن أن توفر العمليات السابقة بيانات عن القيم قبل حدوث أزمة ما أو في األحوال العادية، 
أو عن مؤشرات ديمغرافية واجتماعية أخرى )تقديرات السكان، ومناطق تتوفر فيها سبل 

كسب العيش، وما إلى ذلك(

تحديد أي افتراضات،  �
أو نظريات، أو 
نماذج ذات صلة

يمكن للبيانات الثانوية التي يوثق فيها أن تلقي الضوء على مجاالت اهتمام محددة. على 
سبيل المثال، قد تكون عملية سابقة قد أظهرت أن معظم األسر تشتري الطعام من األسواق 
في موسم الجفاف. ويمكن بعد ذلك صياغة هذه المعلومات على النحو الذي قدمت به في 

صورة مفترضة وأخذها بعين االعتبار عند تصميم العملية.

يمكن استخدام البيانات الثانوية كأساس للمقارنة أو لتصميم عينة.وضع األسس �

البيانات المرجعية 

البيانات المرجعية: هي أي بيانات يمكن استخدامها كأساس للمقارنة. وقد تشمل أعداد السكان، أو 
الخصائص السكانية )العمر، ونوع الجنس، والنازحون وغير النازحين، وما إلى ذلك(، أو الكثافة 
السكانية/ البنية التحتية )مثل الحضرية أو الريفية(، أو الطبيعة الجغرافية )ساحلية، أو جبلية، أو سهلية، 
أو نهرية، وما إلى ذلك(، أو االقتصاد/ البيئة الطبيعية )مناطق تتوفر فيها سبل كسب العيش، والموارد 
الطبيعية، وما إلى ذلك(، أو أثر الكوارث )المنازل المتضررة أو المدمرة، وما إلى ذلك(، أو مواطن 
الضعف الموجودة بالفعل )الفقر، وسوء التغذية، والحصول على الخدمات األساسية، وما إلى ذلك(، أو 
الوحدات اإلدارية )المقاطعات، أو الواليات، أو المناطق، وما إلى ذلك( أو كل هذه البيانات مجتمعة.

وفي الدراسات التي تتطلب جمع عينة من عدد أكبر من السكان، من الضروري تصنيف البيانات 
للسكان  المتوقعة  المئوية  النسبة  النسب لمؤشر معين )مثل  المعني، وتقدير  المستوى  السكانية على 
الذين ال يستطيعون الحصول على الدخل(. وفي حاالت الطوارئ التي تشهد تطورات سريعة أو في 
البلدان التي لديها أرقام تعداد قديمة، ال تتوافر هذه البيانات في كثير من األحيان إال في شكل تقديرات 
ينبغي إخضاعها لدراسة دقيقة قبل استخدامها. وإذا استخدمت هذه التقديرات، ينبغي أن يأخذ التحليل 

في االعتبار أي انحياز أو خطأ قد تحتوي عليه.

للبيانات األساسية  المعني. ويجب أن يكون  البلد  البيانات داخل  لهذه  وينبغي تحديد أفضل مصادر 
تجمعها جهات  التي  )البيانات  الرسمية  الثانوية  والبيانات  الدولية”(  “اللجنة  تجمعها  التي  )البيانات 
الثانوية غير الرسمية أو  البيانات  القائمة األفضلية على  أخرى( من السلطات المحلية والمؤسسات 

التوقعات.
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بيانات نظم المعلومات الجغرافية
ــع  ــة جم ــي عملي ــة. وف ــن الدراس ــزأ م ــزًءا ال يتج ــة ج ــات الجغرافي ــم المعلوم ــكل نظ ــن أن تش يمك
ــع. ويمكــن  ــار المواق ــات واختي ــد إطــار جمــع العين ــا ُتســتخدم هــذه النظــم لتحدي ــًرا م ــات، كثي العين
ــر  ــط 100 كيلومت ــي محي ــة ف ــدات الواقع ــع البل ــل جمي ــدد )مث ــع مح ــن موق ــات ع ــر معلوم أن توف
ــة فــي 12 مقاطعــة فــي  ــال 54 بلدي ــان السياســي )علــى ســبيل المث ــزال مــا(، والكي مــن مركــز زل
ــك(  ــى ذل ــا إل ــال، والســهول، واألنهــار، وم ــة )الســواحل، والجب ــن(، والخصائــص الجغرافي منطقتي
ــا ســبل كســب  ــر فيه ــي )مناطــق تتوف ــع الجغراف ــا مباشــًرا بالموق ــط ارتباًط ــي ترتب أو الظواهــر الت
العيــش، وطــرق الهجــرة، والمناطــق الحضريــة مقابــل المناطــق الريفيــة، ومــا إلــى ذلــك(. ومعظــم 
النــاس غيــر مدربيــن علــى اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، غيــر أنه يمكــن لغيــر المتخصصين 
ــة”  ــة للمعلومــات الجغرافي ــة الدولي ــة اللجن ــل “بواب فــي هــذه النظــم االســتعانة بمصــادر متنوعــة مث
 .)http://earth.google.com( ”ــرث )https://ext.icrc.org/geoportal(، و”غوغــل إي
وإذا كان هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدعــم، يرجــى االتصــال بدائــرة نظــم المعلومــات الجغرافيــة 

.)GISupport@icrc.org( ”ــة ــة الدولي التابعــة لـ”اللجن

تصميم تحليل البيانات
ــك أي  ــي ذل ــا ف ــام، بم ــم الع ــى التصمي ــات” إل ــل البيان ــم تحلي ــل، يشــير “تصمي ــي ســياق هــذا الدلي ف
نمــاذج أو أطــر، والطريقــة التــي ســيتم بهــا جمــع البيانــات ثــم تجميعهــا وتحليلهــا. وبصفــة عامــة، 

ــذ ذلــك النهــج. ــة تنفي ــد مــن التفاصيــل كيفي ــم النهــج التحليلــي، ولكنــه يوضــح بمزي يتبــع التصمي

التصميم حسب النهج التحليلي
هنــاك عــدد مــن التصاميــم ومجموعــات التصاميــم المختلفــة لــكل نهــج تحليلــي )انظــر الفصــل األول: 

الُنهــج التحليليــة(. وفيمــا يلــي بعــض الُنهــج األكثــر شــيوًعا.

التصاميم النوعية
ــا إلــى دراســة األشــخاص واألشــياء فــي محيطهــم  تهــدف التصاميــم النوعيــة التــي تتبــع نهًجــا نوعّيً
الطبيعــي، وفهــم الظواهــر أو تفســيرها مــن منظــور الموضــوع )األشــخاص المتضــررون، والشــهود، 
ــق  ــات األساســية عــن طري ــع البيان ــا يجــري جم ــادة م ــك(.20 وع ــى ذل ــا إل ــة، وم والســلطات المحلي
المالحظــة، والمناقشــة، والمقابــالت شــبه المنظمــة، ويمكــن أن تشــمل اســتخدام التصويــر الفوتوغرافي 
والتســجيالت الصوتيــة وتســجيالت الفيديــو. ومــن المعتــاد أن تســتعين التصاميــم النوعيــة فــي العمــل 
اإلنســاني بالعديــد مــن مصــادر البيانــات التــي يتــم تدقيقهــا أو تجميعهــا مــن أجــل التحليــل. وهــي عمليــة 
تكراريــة، وغالًبــا مــا تتداخــل عمليــات جمــع البيانــات، ومعالجــة البيانــات، وتحليــل البيانــات، أو تحدث 
فــي آن واحــد. ومــن الشــائع وجــود متابعــة وعمليــة جمــع بيانــات إضافيــة؛ ألن األفــكار أو الفجــوات 

فــي المعلومــات تظهــر أو تكشــف عنهــا البيانــات التــي ُجمعــت فــي البدايــة.

وال ُيعــد “التصميــم النوعــي” فئــة محــددة أو ثابتــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني، والكثيــر مــن التصاميــم 
النوعيــة قــد ال تصنَّــف حتــى علــى هــذا النحــو. وعــادة مــا تتخــذ هــذه التصاميــم شــكل تقييمات ســريعة، 
وتقييمــات متعمقــة، ودراســات حالــة، وعمليــات ســرد، وكثيــًرا مــا تســتعين بعناصــر علــم األجنــاس 
البشــرية )إثنوغرافيــا(، وعلــم الظواهــر، وبحــوث دراســات الحالــة والبحــوث الســردية الموثقــة التــي 

خضعــت للبحــث بشــكل رســمي. 

علــم األجنــاس البشــرية: هــو الدراســة علــى المــدى الطويــل لمجموعــة مــن النــاس وعاداتهــم وثقافتهم، 
التــي عــادة مــا تتطلــب التداخــل مــع تلــك المجموعــة ومشــاركتها. أمــا عمليــة التقييــم الســريع، التــي 
ُيشــار إليهــا اآلن باســم التحقيــق النوعــي الســريع،21 فهــي تصميــم نوعــي موثــق وضعــه جيمــس بيبــي 
)James Beebe( ويهــدف إلــى جمــع البيانــات وتحليلهــا مــن وجهــة نظــر الموضــوع )األشــخاص 
المتضــررون، والشــهود، والســلطات المحليــة، ومــا إلــى ذلــك( فــي فتــرة زمنية قصيــرة للغاية. وتســتند 
عمليــات التقييــم الســريع وعمليــات التحقيــق النوعــي الســريع إلــى علــم األجنــاس البشــرية، غيــر أنهــا 
تختلــف عــن الطــرق التقليديــة المتبعــة فــي هــذا العلــم فــي أنهــا تســتند بصفــة عامــة إلــى فريــق عمــل 

مــن أجــل تعظيــم كــم المعلومــات التــي يمكــن اســتخالصها فــي فتــرة زمنيــة أقصــر.

وعنــد اســتخدام التصاميــم النوعيــة فــي التقييمــات األّوليــة لألوضــاع اإلنســانية، فإنهــا عــادة مــا تتضمن 
أيًضــا التحقيــق فــي أثــر الصدمــة علــى مجموعــة معينــة مــن الســكان، ويســتتبع هــذا األمــر االســتعانة 

.Beebe، 2014 بيبي  20
تشمل األشكال المتنوعة من عملية التقييم السريع كاّلً من التقييم السريع، والتقدير السريع، والتقدير السريع للمناطق الريفية.  21
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بطــرق معينــة إلجــراء بحــث للظواهــر يحــدد فيــه الباحــث “جوهــر التجــارب البشــرية المتعلقــة بظاهرة 
مــا يصفهــا المشــاركون فــي الدراســة” )كريســويل Creswell، 2003، صفحــة 15(.

مــن ناحيــة أخــرى، يتنــاول بحــث دراســة الحالــة حالــة فرديــة، أو يستكشــف موضوعــات متشــابهة 
)الظــروف المعيشــية لالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة فــي مدينتيــن مختلفتيــن، واســتخدام تكنولوجيــا 
الهاتــف المحمــول فــي حــاالت الطــوارئ فــي أربعــة أنــواع مختلفــة مــن حــاالت الطــوارئ، وظــروف 
ــتفيد بعــض  ــًرا، تس ــي عــدة حــاالت. وأخي ــك( ف ــى ذل ــا إل ــن، وم ــن مختلفي ــي مرفقي أحــد الســجناء ف
التصاميــم النوعيــة المســتخدمة فــي العمــل اإلنســاني مــن طــرق معينــة مــن البحــوث الســردية التــي 
تبحــث فــي حيــاة األفــراد علــى النحــو الــذي يوضحونــه فــي قصصهــم، وُتجمــع هــذه القصــص عــن 
طريــق المالحظــات الميدانيــة، ومحاضــر المقابــالت، والتســجيالت الصوتيــة وتســجيالت الفيديــو، وما 

إلــى ذلــك.

فــي عــدد مــن الســياقات التــي تعمــل فيهــا “اللجنــة الدوليــة”، هنــاك ميــل الســتخدام طــرق نوعيــة مخصصــة وغيــر منظمــة 
لجمــع البيانــات وتحليلهــا. وُيســتخدم هــذا النهــج بصفــة أساســية الستكشــاف حالــة معينــة وســد الفجــوات فــي المعلومــات، 
كمــا أنــه ُيســتخدم عندمــا ال يكــون هنــاك وقــت كاٍف للتفكيــر فــي التصميــم. ومــع ذلــك، ينبغــي أن يسترشــد النهــج النوعــي 

ونهــج الطريقــة المختلطــة بهــدف مصمــم بدقــة، ويتعيــن مراجعتهمــا وتنقيحهمــا حســب االقتضــاء علــى مــدار العمليــة.

التصاميم الكمية
ــات  ــددة بواســطة بيان ــات مح ــد فرضي ــى تأكي ــعى إل ــا تس ــا كّمّيً ــع نهًج ــي تتب ــة الت ــم الكمي التصامي
ــا. وفــي جميــع التصاميــم الكميــة، يتــم اختيار وحــدات المالحظة )األشــخاص،  ومعلومــات محــددة كمّيً
واألســر، ومــا إلــى ذلــك( بشــكل منهجــي، وجمــع البيانــات بشــكل منظــم، إمــا باســتخدام نمــوذج محدد 
أو اســتبيان، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لوحــدات القيــاس لضمــان إمكانيــة جمــع البيانــات مــن أجــل 
التحليــل. ويمكــن جمــع البيانــات الكميــة أو البيانــات النوعيــة أو كليهمــا مــع اســتخدام طــرق كميــة 
تحليليــة لتحديــد أشــياء مثــل النســبة المئويــة لألســر التــي تتكلــم لغــة معينــة، وعــدد المســتفيدين الذيــن 
يســتخدمون المســاعدات لشــراء الغــذاء، ومــا إلــى ذلــك، أو لتعميــم البيانــات علــى عــدد أكبــر مــن 

الســكان موضــع االهتمــام.

أمــا البحــث الوصفــي فيهــدف إلــى وصــف متغيــر مــا. ويتخــذ التحليــل شــكل إحصائيــات وصفيــة. 
ويهــدف البحــث الترابطــي إلــى استكشــاف العالقــات بيــن المتغيــرات باســتخدام البيانــات اإلحصائيــة. 
ــدف  ــل االنحــدار. ويه ــاط الخطــي، وتحلي ــران، واالرتب ــن خــالل جــداول االقت ــل م وُيجــرى التحلي
ــان.  ــكان أو الزم ــداد الم ــى امت ــن المجموعــات، أو عل ــا بي ــر م ــة متغي ــى مقارن ــارن إل البحــث المق
ويأخــذ التحليــل شــكل بيــان للفــروق والنســب، أو مقارنــة بيــن المتوســطات الحســابية، ومــا إلــى ذلــك.

تصاميم الطريقة المختلطة
تســتخدم تصاميــم الطريقــة المختلطــة مجموعــة مــن الُنهــج النوعيــة والكميــة، ومــن ثــم تتبــع نهــج 
الطريقــة المختلطــة. وهــي ُتعــد براغماتيــة، ألن الباحــث لديــه الحريــة فــي اســتخدام أي نهــج يعتقــد 
أنــه يوفــر أفضــل فهــم للموضــوع، أو يكــون مناســًبا لمعلومــة معينــة، أو للتقاطــع المتعــدد لمعلومــات 
مــا مــن مصــادر مختلفــة، أو إلثباتهــا. ويمكــن تصنيــف تصاميــم الطريقــة المختلطــة حســب الترتيــب 
الــذي ُتجمــع بــه البيانــات )متتابــع أو متزامــن(، والــوزن أو األولويــة المعطــاة ألحد النهجيــن )التركيز 
علــى النهــج النوعــي أو الكمــي أو التقســيم بالتســاوي بيــن النهجيــن(، والنقطــة علــى مــدى العمليــة 
ــي  ــا يل ــا أو تفســيرها(. وفيم ــات أو تحليله ــع البيان ــا )جم ــات لتحليله ــع البيان ــا تجمي ــم عنده ــي يت الت
 Tashakkori أربعــة تصاميــم تتضمــن عروًضــا بيانيــة لســير العمــل حددهــا تاشــاكوري وتيدلــي
and Teddlie )2003(، وهــذه التصاميــم شــائعة فــي مجــال العمــل اإلنســاني )ولكــن قــد ال تحمــل 
األســماء نفســها(. وينبغــي أن يؤخــذ فــي االعتبــار أن هــذه ليســت ســوى أربعــة مــن الُنهــج المختلفــة 
ــون أي  ــة، ال يجــوز أن يك ــة العملي ــن الناحي ــه م ــا، أي أن ــن اتباعه ــي يمك ــة المختلطــة22 الت للطريق
منهــا جامــًدا علــى النحــو الــذي يظهــر بــه فــي عــرض بيانــي مبســط، وقــد تتخــذ هــذه الُنهــج أشــكاالً 

مختلفــة كثيــرة.

انظر تاشاكوري وتيدلي Tashakkori and Teddlie، 2010، لالطالع على أمثلة لهذه الُنهج وغيرها.  22
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التصميم التفسيري المتتابع
ــا )للمســاعدة فــي تفســير  ــح نوعّيً ــم يصب ــادئ األمــر، ث ــا فــي ب ــات وتحليلهــا كمّيً يكــون جمــع البيان
النتائــج الكميــة وشــرحها(. وقــد ينصــب التركيــز الرئيســي لهــذا التصميــم علــى تفســير الخصائــص 

والعالقــات. وهــو مفيــد للغايــة عندمــا يتوصــل التحليــل الكمــي إلــى نتائــج غيــر متوقعــة.

 جمع البیانات
 الكمیة

 تحلیل البیانات 
الكمیة

جمع البیانات  
النوعیة

 تحلیل البیانات 
النوعیة

تفسیر
 التحلیل بأكملھ

نوعیة كمیة

مثال
يتــم إجــراء تقييــم أولــي علــى مســتوى األســر لجمــع المعلومــات األساســية لتســجيل المســتفيدين مــن أجــل تقديــم مســاعدات 
اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ. كمــا يتــم جمــع بعــض مؤشــرات الضعــف الســتخدامها كأســاس مرجعــي. وُتظهــر البيانــات 
أن اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة واألدويــة مرتفــع لــدى األســر فــي اثنيــن مــن األحيــاء األربعــة التــي تــم تقييمهــا. وُتجــرى 
مناقشــات مجموعــة التركيــز فــي كل حــي، وذلــك بهــدف دراســة النفقــات األساســية لألســر، والعوامــل التــي تدفــع اإلنفــاق 
علــى الرعايــة الصحيــة واألدويــة )التكلفــة، والحصــول عليهــا، والدعــم االجتماعــي، ومــا إلــى ذلــك(، والقضايــا الصحيــة 

األساســية التــي قــد توجــد الحاجــة إلــى األدويــة والرعايــة.

التصميم  االستكشافي المتتابع
ــا )للمســاعدة فــي تفســير  ــح كمّيً ــم يصب ــادئ األمــر، ث ــا فــي ب ــات وتحليلهــا نوعّيً يكــون جمــع البيان
النتائــج النوعيــة(. وقــد ينصــب التركيــز الرئيســي لهــذا التصميــم علــى استكشــاف ظاهــرة معينــة.

 جمع البیانات 
النوعیة

تحلیل البیانات 
النوعیة

جمع البیانات
الكمیة

 تحلیل البیانات 
الكمیة

تفسیر
 التحلیل بأكملھ

كمیة نوعیة

مثال
أُجــري تقييــم أولــي ســريع عقــب اشــتباكات فــي إحــدى القــرى. وتألــف التقييــم مــن مناقشــات مفتوحــة مــع مقدمــي المعلومات 
الرئيســيين، والمالحظــة المباشــرة لألضــرار. وأفــاد مقدمــو المعلومــات بــأن عــدًدا مــن األســر التــي تضــررت منازلهــا انتقل 
للعيــش مــع أســر أخــرى، وأن التكــدس فــي بعــض هــذه األســر أمــر “غيــر مقبــول”. وبعــد ذلــك، أُجــري تقييــم للمتابعــة علــى 
مســتوى األســر باالســتعانة بمقابــالت منظمــة مــع تلــك األســر. وأعطــى التقييــم األولويــة للمعلومــات عــن المــأوى، إذ ســعى 
إلــى تقديــر عــدد األســر التــي تعيــش فــي ظــروف يغلــب عليهــا التكــدس وحالــة منازلهــا األصليــة بغيــة تقديــم تصــور بشــأن 

القــرارات المتعلقة بالمســاعدة اإلنســانية.

التصميم  المتقاطع المتزامن
يجــري جمــع البيانــات النوعيــة والكميــة وتحليلهــا بشــكل منفصــل فــي الوقــت نفســه فــي الدراســة 
نفســها. ويتــم التحقــق مــن صحــة النتائــج عــن طريــق عــدة طــرق كجــزء مــن التحليــل والتفســير. 

ويمكــن اســتخدام إحــدى الطــرق لتعويــض نقــاط الضعــف فــي طريقــة أخــرى.
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جمع البیانات
الكمیة

تحلیل البیانات
الكمیة

جمع البیانات
النوعیة

تحلیل البیانات 
النوعیة

مقارنة
النتائج

كمیةنوعیة +

مثال 
بعــد موســم حصــاد ضعيــف، أُجــري تقييــم أولــي للتعــرف علــى األثــر االقتصــادي علــى األســر. وتألــف التقييــم مــن 50 
مقابلــة منظمــة مــع األســر، وثــالث مناقشــات لمجموعــات التركيــز مــع الرجــال والنســاء والســلطات المحلية بهــدف معرفة 
المزيــد عــن آثــار ضعــف الحصــاد علــى كل مــن تحقيــق المزارعيــن للدخــل وحصــول الســكان بصفــة عامــة علــى الغــذاء. 
وجمعــت المقابــالت مــع األســر بيانــات عــن تنــوع النظــام الغذائــي، والمصــادر الرئيســية للغــذاء، واســتراتيجيات التكيــف. 
وســعت مجموعــات التركيــز إلــى معرفــة محتويــات ســلة األغذيــة األساســية قبــل الحصــاد وبعــده، وتقييــم اســتراتيجيات 
األســر للحصــول علــى الغــذاء قبــل الحصــاد وبعــده، وتحديــد األســر األكثــر تضــرًرا. وتــم تحليــل البيانــات ثــم مقارنتهــا 
لتأكيــد النتائــج. علــى ســبيل المثــال، تمــت مقارنــة تكويــن ســلة األغذيــة األساســية بالمعطيــات الخاصــة بمــا تتناوله األســر، 
ومقارنــة نتائــج الدراســة االســتقصائية لألســر المتضــررة بالنتائــج الخاصــة بتنــوع النظــام الغذائي واســتخدام اســتراتيجيات 

التكيــف الضــارة.

التصميم المتداخل المتزامن
كمــا هــو الحــال فــي التدقيــق المتقاطــع المتزامــن، يجــري فــي هــذا التصميــم جمــع البيانــات الكميــة 
والنوعيــة وتحليلهــا بشــكل متداخــل وفــي آن واحــد، والفــرق هــو أن أحــد النهجين-النوعــي أو 
الكمي-يكــون هــو النهــج الســائد علــى اآلخــر. ويتــم تحليــل جميــع البيانــات مًعــا، وُتســتخدم طريقــة 
ــاًل  ــاًل كام ــج تحلي ــة األخــرى أن تنت ــم يكــن باســتطاعة الطريق ــة األخــرى إذا ل ــا لدعــم الطريق منهم

ــة لألخــرى. ــث تكــون إحداهمــا مكمل بمفردهــا، بحي

كمي
نوعي

نوعي
كمي

تحلیل
النتائج

تحلیل
النتائج

أو

مثال 
ــع المشــاركين  ــر(، ُتجــرى مقابــالت مــع جمي ــي )مشــروع اقتصــادي صغي ــادرة لالقتصــاد الجزئ ــاء مراجعــة مب ــي أثن ف
فــي المشــروع. وُيســتخدم اســتبيان منظــم لجمــع البيانــات. وُتتبــع اإلجابــات علــى األســئلة المغلقــة باستفســارات مفتوحــة 
فــي الحــاالت التــي يحتــاج فيهــا الفريــق إلــى شــرح أكثــر تفصيــالً. علــى ســبيل المثــال، ُيســأل المشــاركون عمــا إذا كانــوا 
يتوقعــون أن تســتمر المبــادرة فــي المســتقبل )ســؤال تكــون إجابتــه “نعــم أو ال”(. وإذا كانــت إجابــة المشــارك “ال”، يطلــب 
منــه أن يوضــح الســبب. وتــدون اإلجابــات الكاملــة لالســتعانة بهــا الحًقــا. وعنــد تحليــل البيانــات، يتــم ترميــز اإلجابــات 
وتصنيفهــا فــي مجموعــات مشــابهة )غيــاب الطلــب فــي الســوق، والمنافســة، وعــدم االهتمــام، والمســؤوليات المتضاربــة 
األخــرى، ومــا إلــى ذلــك( ومقارنتهــا بالمتغيــرات الرئيســية األخــرى ســواًء المســجلة فــي الملفــات أو التــي تــم جمعهــا فــي 
أثنــاء المقابــالت )نــوع العمــل، وموقــع العمــل، وصافــي الدخــل المتحقــق، والمســتوى األساســي لمهــارات إدارة األعمــال، 
ومــا إلــى ذلــك(، ويتمثــل الهــدف النهائــي فــي التوصــل إلــى فهــم لمختلــف العوامــل التــي تســهم فــي اســتمرار المبــادرة 

االقتصاديــة مــن وجهــة نظــر المســتفيد.

فــي مثــل هــذه العمليــة، يمكــن أن تــؤدي اإلجابــات حتــى إلــى تحــول أكبــر خــارج الموضــوع )وهــو مــا ال يؤخــذ بعيــن 
االعتبــار فــي التصميــم( وإن كان لــه صلــة بالموضــوع. وفــي هــذه الحالــة، ُتــدون المالحظــات، وُينظــر فــي البيانــات الحًقــا 

فــي التحليــل.
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الجدوى وقابلية التنفيذ

يجـب أن يأخـذ تصميـم التحليـل في الحسـبان جـدوى تنفيذ تصميـم معين في مرحلـة التصميم، وينبغي 
إعـادة تقييمـه فـي جميـع مراحـل العمليـة وإجـراء تعديالت عنـد الضـرورة. ويمكن تضميـن التصميم 
خطًطـا لتخفيـف التحديـات التـي تواجـه عمليـة جمع البيانـات )مواقـع احتياطية بديلة الختيـار الموقع، 
وطـرق بديلـة لجمـع البيانـات، أو التدقيـق المتقاطـع للبيانـات التـي قـد ال يسـهل الحصـول عليها، وما 
إلـى ذلـك(. ويمكـن أن تتغيـر جـدوى إنتـاج المعلومات ألسـباب مختلفة منها حساسـية معلومات معينة 
لعامـل الوقـت، وعمليـات التحقـق األوليـة التـي تثبـت عـدم كفايتهـا، ومصادرهـا، والمسـائل المتعلقـة 

بالحصـول عليهـا، ومـا إلى ذلك.

ومـن حيـث الوضـع األمثـل، ينبغـي تحديـد المـوارد واألمـور اللوجسـتية حسـب االحتياجـات إلـى 
المعلومـات، غيـر أن هـذا األمـر قـد ال يكـون دائًمـا عملّيًا، فقد تلعـب العوامل المتصلة بالسـياق - مثل 
إمكانيـة إيصـال المسـاعدات اإلنسـانية، أو الممارسـات والعـادات المحليـة، أو قيـود الوقـت والمـوارد 

- دوًرا كبيـًرا علـى أقـل تقديـر.

إمكانية الوصول
قـد يصعـب الوصـول إلـى األشـخاص المحتاجيـن أو قـد ال يتسـنى ذلـك علـى اإلطـالق جـراء تدهور 
األوضـاع األمنيـة، وضعـف البنيـة التحتيـة، والقيـود التـي تفرضهـا الحكومـة، ومـا إلى ذلـك. ويجب 
أن يؤخـذ هـذا األمـر فـي االعتبـار منـذ البدايـة، ففـي أي تصميـم ُيعـد لجمـع البيانـات األساسـية مـن 
المناطـق التـي يمكـن الوصـول إليهـا فقـط، ينبغـي الحـرص علـى اسـتخدام مصـادر ثانوية أو وسـائل 
أخـرى لجمـع البيانـات فـي المناطـق التـي يتعـذر الوصول إليها، ويجـب أن يضمن التصميـم أيًضا أن 

البيانـات التـي يتـم جمعهـا بواسـطة هـذه الوسـائل يجـري تحليلهـا بحذر.

الشكل 4 -  شـكل توضيحـي لمثـال لجميـع السـكان موضع االهتمام )النقـاط باللون الرمـادي(، والذين 
ال يمكـن الوصـول إليهـم )المناطـق التـي يتعذر الوصـول إليها تظهر باللـون األحمر(.

إذا كان هنـاك احتمـال أن يتعـذر الوصـول إلـى بعـض المناطـق فـي مرحلـة مـا فـي أثناء هـذه العملية 
)بسـبب تصاعـد حـدة العنـف، أو األمطـار الغزيـرة، ومـا إلـى ذلـك(، ينبغـي وضـع خطـط للتخفيـف 
مـن حـدة هـذه األمـور. علـى سـبيل المثال، فـي عملية لجمـع البيانات األساسـية، يمكن تحديـد المواقع 
االحتياطيـة البديلـة ذات الخصائص المتشـابهة بشـكل مسـبق، وزيـادة حجم العينة بالنظـر إلى احتمال 
عـدم اإلجابـة، وجعـل الجـداول مرنـة بحيـث تصبـح أكثـر اسـتجابة للظـروف المتغيـرة. عـالوة على 

ذلـك، قـد تكـون هنـاك حاجـة إلـى إعـادة تحديـد إطـار العينة فـي منتصـف العملية.

الممارسات والعادات المحلية
عنـد التخطيـط لمواعيـد جمـع البيانـات، يجـب مراعـاة الممارسـات والعـادات المحليـة والمناسـبات 
الثقافيـة والدينيـة )ينبغـي إجـراء المقابـالت مـع السـلطات المعنيـة فـي أيـام العمل األربعـة األولى من 
األسـبوع ألنهـا قـد ال تعمـل أيـام الجمعـة، وربمـا يكـون يـوم الجمعـة هـو اليـوم الوحيـد المخصـص 
للسـوق، وقـد يصـوم أفـراد األسـر فـي عطلـة معينـة، ومـا إلـى ذلـك(. وقـد ُيقيـد اختيـار من سـُتجرى 
معهـم المقابـالت، ويجـب أن يؤخـذ ذلـك فـي االعتبـار أيًضا )على سـبيل المثال، قد ال تسـمح العادات 
بـأن تتحـدث ربـة األسـرة نيابـة عـن األسـرة بأكملهـا(. وإذا لـم تؤخـذ هذه المسـائل بعيـن االعتبار في 
أثنـاء مرحلـة التخطيـط، فـإن هذه العملية سـوف تتعطـل، وربما ينتج عن ذلك فقـد البيانات، واالنحياز 
بنـاء علـى عـدم اإلجابـة. ولجميع هذه األسـباب، فإنه مـن األهمية بمكان العمل مـع الموظفين المقيمين 

أو المجتمـع المحلـي أو كليهمـا لتصميـم العمليـة وتخطيطها.
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اإلطار الزمني والموارد
يتقــرر اإلطــار الزمنــي والمــوارد المطلوبــة بنــاًء علــى مقــدار البيانــات المتوفــرة والمتاحــة بســهولة، 
وعــدد المشــاورات المطلوبــة، وحجــم البيانــات األساســية التــي يجــب جمعهــا، وتعــارض األولويــات، 

ومــا إلــى ذلــك. وال يمكــن تقديــر الوقــت والمــوارد الالزمــة إال علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.

جمع البيانات األساسية 
مــن أجــل جمــع البيانــات األساســية عــن طريــق الزيــارات الميدانيــة والدراســات االســتقصائية، يمكــن 
تحديــد مقــدار الوقــت الــالزم مــن خــالل عــدد المواقــع الميدانيــة والمقابــالت/ المناقشــات )علــى ســبيل 
ــت  ــا، والوق ــا، وعدده ــة أو كليهم ــات الجماعي ــالت أو المناقش ــد المقاب ــة(، وتعقي ــم العين ــال حج المث
الــالزم لالنتقــال بيــن المواقــع )إذا كان هنــاك أكثــر مــن موقــع(. وتوضــح الصيغــة المبســطة التاليــة، 
المقتبســة مــن صيغــة وضعتهــا منظمــة العمــل لمكافحــة الجــوع )ACF(، العالقــة بيــن حجــم العينــة 

والوقــت والمــوارد:

nS = nI x nE x nD

حيث::

nS = حجم العينة الممكن )بالنظر إلى الموارد المتاحة(
nI = عدد المقابالت أو المناقشات في اليوم لكل جامع بيانات

nE= عدد جامعي البيانات
nD = عدد األيام

ــي  ــا ف ــن أخذه ــد يتعي ــي ق ــرة الت ــر الكثي ــض العناص ــن بع ــة ع ــة عام ــي لمح ــدول التال ــدم الج ويق
االعتبــار عنــد حســاب أكبــر حجــم ممكــن للعينــة. ويمكــن اســتخدام “أداة التخطيــط” فــي “أداة حســاب 
حجــم العينــة الخاصــة بـ)اللجنــة الدوليــة(”، المتاحــة فــي مركــز معلومــات وحــدة األمــن االقتصــادي، 

لحســاب العينــة.

الوصفالعنصرالعامل
nQ عدد المقابالت أو

المناقشات لكل يوم 
لكل جامع بيانات

ــم الوقت المخصص لعمليات التقديم ــات التقدي الوقــت المخصــص لعملي
فــي الموقــع

الوقت الالزم لكل مقابلة/ مناقشةالوقت الالزم لكل مقابلة/ مناقشة*

الوقــت الــالزم لمقابــالت/ لمناقشــات 
أخــرى

مقابلــة/  مــن  أكثــر  هنــاك  كان  إذا 
مناقشــة لــكل موقــع )علــى ســبيل 
المثــال مجموعــة التركيــز ومقابلــة 
األســرة(، فإنــه ينبغــي حســاب الوقــت 
المخصــص لــكل منهــا بشــكل منفصل 
اإلجمالــي  الوقــت  فــي  وإدراجــه 

المطلــوب لــكل يــوم

nE عدد جامعي
البيانات**

العــدد اإلجمالــي المتــاح كل يــوم لمــدة عدد جامعي البيانات المتاحين
لعملية ا

عــدد جامعــي البيانــات المطلوبيــن 
لــكل مقابلــة/ مناقشــة

تقريــر مــا إذا كانت المقابلة/ المناقشــة 
ينبغــي أن يجريهــا أكثر من شــخص
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الوصفالعنصرالعامل
nDإجمالــي عــدد األيــام، بالنظــر إلــى عدد أيام العملية الميدانيةعدد أيام العمل

المــوارد وتوافــر جامعــي البيانــات

زمن االنتقال بين المواقععدد األيام المطلوبة لالنتقال

أيــام الراحــة والعطــالت واأليــام التــي عدد أيام عدم العمل
قــد ال يكــون األشــخاص متاحيــن فيهــا 

إلجراء الدراســة االســتقصائية

*  ال توجد صيغة رياضية لحساب هذا الوقت، إذ يتوقف على نوع الدراسة التي يتم إجراؤها )على سبيل المثال، يمكن أن يستغرق التقييم األّولي الكامل على مستوى األسرة - استناًدا إلى 
عدد األسر وعدد المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين - من 30 دقيقة إلى 3 ساعات وذلك في أي مكان، في حين قد ال يتضمن تقييم سريع لألضرار سوى عدد قليل من المناقشات 

التي تجريها مجموعات التركيز(.

**  إذا كان هناك ما يكفي من جامعي البيانات وخيارات النقل )المركبات، أو الرحالت الجوية، وما إلى ذلك(، فإنه يمكن تقسيم جامعي البيانات إلى فريقين أو أكثر، مما يتيح تغطية جغرافية 
أكبر ويستغرق وقًتا أقل لالنتقال.

تدابير للحد من القيود على الموارد 
هل يمكننا الحصول على المزيد من جامعي البيانات؟مراجعة الموارد المتاحة

هل يمكننا إضافة بضعة أيام؟

ــي  ــات الت ــم البيان ــة ك مراجع
ــم جمعهــا يت

هل نحن حًقاً بحاجة إلى كل هذه المتغيرات؟
كيف سنستخدمها؟

هل بعضها متاح بالفعل من مصادر ثانوية؟

إذا لــم يكــن لــدي مــا يكفــي مــن المــوارد لجمــع مؤشــر علــى مســتوى األســرة/ الفــرد، إعادة تقييم المؤشر
فهــل هنــاك طريقــة أخــرى يمكننــي اســتخدامها لجمــع هــذا النــوع مــن المعلومــات؟

هل ستكون النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق التحليل جيدة بما فيه الكفاية؟

أدوات تصميم التحليل
هنــاك عــدد مــن األدوات التــي يمكــن أن تســاعد فــي تصميــم التحليــل. وفيمــا يلــي وصــف ألربــع 
ــر،  ــر اســتخداًما فــي مجــال العمــل اإلنســاني: وهــي: المؤشــرات، والمعايي ــك األدوات األكث مــن تل

ــة. واألطــر، والخطــط التحليلي

المؤشرات
ــدم لمحــة عــن  ــة، ألنهــا يجــب أن تق ــة بعناي ــم األّولــي ورصــد الحال ــار مؤشــرات التقيي يجــب اختي
الوضــع الحالــي، أو يمكــن مقارنتهــا بالماضــي أو مــا هــو متوقــع فــي المســتقبل، أو إتاحــة إجــراء 
مقارنــات بيــن موقــع وآخــر )مثــل التقلبــات والفــروق فــي أســعار الســوق( أو كل هــذه األمــور. وقــد 

يمكــن اســتخدام المؤشــر نفســه بوصفــه “مؤشــًرا للنتائــج”.

عنــد رصــد أنشــطة البرامــج وتقييمهــا، ُتســتخدم المؤشــرات لقيــاس فعاليــة البرامــج. وفــي الرصــد 
ــا الســتخدامه فــي التحليــل. وبصفــة عامــة، توجــد ثــالث  والتقييــم النهائــي، ُيصنــف كل مؤشــر وفًق

فئــات هــي مؤشــرات العمليــة،23 ومؤشــرات النتائــج، ومؤشــرات التأثيــر.

تشير بعض المنظمات إلى مؤشرات العملية على أنها مؤشرات “مخرجات” أو مؤشرات “مخرجات األنشطة”.    23
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متى ُيستخدم؟مثال24ماذا يقيس؟
مؤشر 
العملية

ــج  ــطة البرنام ــذ أنش ــس تنفي يقي
ــج( ــة والنات )العملي

xx عــدد الشــركات التــي تلقــت 
مســاهمات من “اللجنــة الدولية” 
لدفــع رواتــب المتدربيــن الجــدد 
ــا فــي المناطــق  النازحيــن داخلّيً

لحضرية ا

ــد  ــل الرص ــاط )مث ــد النش رص
ــع( ــد التوزي بع

مؤشر 
النتيجة

ــج  ــطة البرنام ــار أنش ــس آث يقي
علــى  المنتفعيــن  حيــاة  علــى 
والمــدى  القصيــر  المــدى 

ســط لمتو ا

xx  األســر القادرة على كســب 
عــن  الدخــل  مــن  يكفــي  مــا 

ــمي ــل الرس ــق العم طري

ــد  ــل الرص ــاط )مث ــد النش رص
ومراجعــة  التوزيــع(  بعــد 

البرامــج النشــاط/ 

مؤشر 
التأثير

علــى  البرنامــج  أثــر  يقيــس 
ــى مســتوى  ــل عل المــدى الطوي
المســتفيد أو  المجتمــع المحلــي

xx عــدد األســر المســتفيدة التي 
ظلــت فــي عمــل رســمي حتــى 

بعــد نهايــة البرنامــج

التقييم النهائي

المعايير24
ألغــراض هــذا الدليــل، فــإن المعاييــر هــي أي مبــادئ أو مقاييــس يمكــن بواســطتها الحكــم علــى شــيء 
ا أدنــى  مــا أو اتخــاذ قــرار بشــأنه. وفــي التحليــل، يمكــن أن يكــون هــذا مجــرد خــط أســاٍس أو حــّدً
لمقارنــة قيمــة مؤشــر أو شــيء أكثــر تعقيــًدا، مثــل الســمات التــي يجــب أن تكــون لــدى األســرة لكــي 
ــا. وعــادة مــا يتــم اعتمــاد المعاييــر أو تكييفهــا أو تطويرهــا كجزء مــن تصميم  ُتعــد غيــر آمنــة اقتصادّيً
التحليــل حتــى تناســب اإلطــار التحليلــي وتوفــر أساًســا يســتند إليــه تحليــل البيانــات، ومــن ثــم الضمان 
بــأن جميــع البيانــات المطلوبــة ال يتــم جمعهــا فحســب، ولكــن أيًضــا جمعهــا بطريقــة صحيحــة وتتيــح 
إجــراء التحليــل المناســب. وفيمــا يلــي بعــض المعاييــر األكثــر اســتخداًما فــي مجــال العمــل اإلنســاني:

مثال25التعريفالمعايير
خط 

المعلومات 
األساسي

هــي نقــاط المعلومــات األساســية والمحــددة التــي 
تــم جمعهــا قبــل تنفيــذ أي تدخل أو حــدوث صدمة 
ــا  ــع أو األفــراد، وغالًبــا م ــرض لهــا المجتم تع
تكــون المقيــاس وتقــارن بالمعلومــات فيمــا بعــد، 
لمعرفــة التأثيــر اإليجابــي أو الســلبي ألي تدخــل 

أو مســاعدة، وفــي تحديــد آثــار الصدمــة.

ــن  ــن م ــن اللبنانيي ــي للعائدي ــم األّول ــص التقيي خل
ســوريا إلــى أن 48% منهــم حصلــوا علــى عمــل 
بأجــر بوصفهــم مــن العمالــة منخفضــة المهــارة، 
وذلــك مقارنــة بنســبة 13% مــن المجموعــة 

ــل نزوحهــم.  نفســها قب

أمثلة مقتبسة من برنامج الحصول على وظائف Access to Employment Programme الذي نفذته “اللجنة الدولية” في كولومبيا،     24
.2013  

منظمة الهجرة الدولية، تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 .  25
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مثال المعايير المتعددة
اســُتخدم النمــوذج التالــي كأســاس لتحديــد األســر “الضعيفــة” العائــدة فــي لبنــان. وتمثــل الهــدف فــي وضــع آليــة موحــدة 
تتســم بالشــفافية مــن أجــل تحديــد األســر الضعيفــة المعرضــة النعدام األمــن االقتصــادي، وتوافــر المرونة الكافيــة لمراجعة 

الحــاالت علــى حافــة الضعــف.

وينقســم النمــوذج إلــى تســعة نطاقــات ُتعــد مســاِهمة فــي األمــن االقتصــادي الكلــي لألســر. وُيقــاس كل نطــاق بمؤشــرات 
محــددة حســب الســياق وخطــوط أســاس/ حــدود دنيــا تــم تحديدهــا فــي أثنــاء عمليــة التشــاور. ويســتخدم النمــوذج مؤشــرات 
نوعيــة وكميــة علــى حــد ســواء لتوفيــر المعطيــات لصيغــة رياضيــة تنتــج درجــة لــكل نطــاق، ودرجــة للضعــف علــى 

نطــاق عــام.

مثالالتعريفالمعايير
النقــاط )المقاييــس( المحــددة ســلًفا التــي يجــب الحدود الدنيا

تخطيهــا إلحــداث أثــر أو الحصــول علــى إجابة 
معينــة. ويجــب أن يكــون الحــد األدنــى ثابًتــا.

الدوليــة”  “اللجنــة  وحــدة  فريــق  يــرى 
لألمــن االقتصــادي فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة أن متوســط  الحــد األدنــى لدرجــة 
ــة”،  ــو “أربع ــرة ه ــي األس ــي ف ــوع الغذائ التن
وُتعــد األســر التــي يقــل متوســط درجتهــا عــن 

“أربعــة” أســراً ضعيفــة.

ــى الفئات ــن تقتصــر عل ــام، ولك ــا أرق ــص وإم ــا ن إم
مجموعــة مــن الخيــارات أو الفئــات المحــددة. 
ــير  ــا تش ــا م ــا. وغالًب ــة بطبيعته ــي منفصل وه
ــا  ــات بوصفه ــم الفئ ــى قوائ ــات إل ــد البيان قواع

ــات”.  “نطاق

الشــاملة  االســتقصائية  الدراســة  تصنــف 
لألمــن الغذائــي فــي اليمــن، التــي أُجريــت فــي 
أوائــل عــام 2014، أربــاب األســر فــي أربــع 
مجموعــات هــي: متــزوج ولــه عــدة زوجــات، 
أو متــزوج ولــه زوجــة واحــدة، أو مطلــق/ 

ــزب.26 ــل/ أع ــل، أو أرم منفص

أســلوب ُيســتخدم لوضــع البيانــات فــي ترتيــب المقاييس
محــدد كمرجــع يمكــن أن ُتقــارن أو ُتقــاس 
األول،  المركــز  المثــال،  ســبيل  )علــى  بــه 
الثالــث(.  المركــز  أو  الثانــي،  المركــز  أو 
والمقاييــس النوعيــة هــي فــي الواقــع نــوع مــن 

ــدد. ــب مح ــا ترتي ــي له ــات الت الفئ

صنــف تقييــم أّولــي لألضــرار الهيكليــة أُجــري 
عقــب حــرب غــزة فــي عــام 2014 مســتوى 
الضــرر علــى أســاس مقيــاس معمــم: متوســط، 

وشــديد، ومدمــر.27

تجمــع بعــض التحليــالت بيــن عــدد مــن النطاقــات والمؤشــرات والمقاييــس والمعاييــر المرتبطــة بهــا 
إلنشــاء مصفوفــة أو إطــار متعــدد المعاييــر. علــى ســبيل المثــال، قــد يتطلــب تحديــد ضعــف فــرد مــا 
دراســة عــدد مــن النطاقــات، وقــد يكــون، أو ال يكــون لهــا عــدد مــن المؤشــرات التــي قــد ُيخصــص 
أو ال يخصــص لــكل منهــا وزن متســاٍو )المســاهمة فــي مســتوى الضعــف، والمســاهمة فــي مســتوى 

الخطــر، ومــا إلــى ذلــك(.

برنامج األغذية العالمي، والجهاز المركزي لإلحصاء التابع لحكومة اليمن، واليونيسيف، 2014.  26
برنامج التطبيقات العملياتية لألقمار الصناعية )UNOSAT(، أيلول/ سبتمبر 2014.  27
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ف
ضع

معايير ال
المكون

المؤشر)المؤشرات( 
التي يتم قياسها

1= األقل
2

3
4

 5= األعلى

1
تكوين األسر

ضع 
نسبة اإلعالة1 وو

ب األسرة
ر

نسبة اإلعالة1
%

 200=<
نسبة اإلعالة

%
 300-201

نسبة اإلعالة
%

 400-301
نسبة اإلعالة

%
 500-401

نسبة اإلعالة
%

 501=>
أو أسرة يعولها فرد واحد

2
الدخل

صول أنشطة مدرة للدخل
ح

نشاط دائم مدر للدخل
ت أو 

نشاط مؤق
موسمي مدر للدخل

عدم وجود نشاط مدر للدخل

ت الشهرية مقابل 
النفقا

سلة اإلنفاق لكل فرد2
%< سلة اإلنفاق 

 30
الشهري )105 

ت/ فرد/ شهر(
دوالرا

%< سلة 
 30-16

اإلنفاق الشهري
% < سلة 

 15-1
اإلنفاق الشهري

>= سلة اإلنفاق الشهري 
و< سلة اإلنفاق الشهري 
الالزم للبقاء )سلة اإلنفاق 
الشهري الالزم للبقاء = 
88 دوالًرا/ فرد/ شهر(

تساوي أو أقل من سلة 
اإلنفاق الشهري الالزم للبقاء

مستوى الدين
ال يوجد دين 

1-150 دوالراً
151-300 دوالر

301-450 دوالًرا
<450 دوالًرا

3
ف المعيشة

ظرو
نوع المبنى

منزل أو شقة بالكامل
غرفة في منزل/ شقة

مركز جماعي، أو 
مستوطنة غير رسمية، أو 

تشرد/ البقاء في العراء
حالة المبنى

جيدة/ مقبولة مع نظام تدفئة 
في حالة تشغيل جيدة

ب/ النوافذ بحاجة 
األبوا

صالح أو نظام 
إل

ا التدفئة يعمل جزئّيً

صالح 
ف بحاجة إل

السق
أو أنه غير عازل للمياه/ 

مغمور بالمياه أو ال 
يوجد نظام للتدفئة   

اكتظاظ أماكن المعيشة
“<3.5 متر مربع/ فرد

أو 1-2 فرد/ غرفة”
“3.5 متر مربع/ فرد
أو 3-6 أفراد/ غرفة”

“>3.5 متر مربع/ فرد
أو <6 أفراد/ غرفة”

صول على الطاقة 
الح

للتدفئة والطهي
ف 

القدرة على تحمل تكالي
الطاقة للتدفئة والطهي

القدرة الجزئية على تحمل 
ف إحداهما والقدرة 

تكالي
ف اآلخر 

على تحمل  تكالي

عدم القدرة على تحمل 
ف أي منهما

تكالي

صول على المياه النظيفة
الح

صول بشكل كامل
الح

صول بشكل غير كامل
الح

صحي
نوع المرفق ال

بدفق المياه
تقليدي

محسن
في الخالء

عدد األفراد الذين 
يتشاركون دورة المياه

ض مشترك
>3 أفراد/ مرحا

ض مشترك
>5 أفراد/ مرحا

ض 
5-7 أفراد/ مرحا

مشترك
7-10 أفراد/ 

ض مشترك
مرحا

<10 أفراد/ 
ض مشترك

مرحا
صول المنزلية المريحة 

األ
ب 

صة بسبل كس
أو الخا

ضرورية
صول ال

ش واأل
العي

ضرورية
صول ال

األ
صول 

س جميع األ
لي

ضرورية
ال
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ف
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معايير ال
المكون

المؤشر)المؤشرات( 
التي يتم قياسها

1= األقل
2

3
4

 5= األعلى

4
استهالك الغذاء 

ت لكل يوم )أي فرد(
الوجبا

ت
ث وجبا

ثال
وجبتان

وجبة
اإلنفاق على الغذاء

%
 45<

%
 54-45

%
 64-55

%
 74-65

%
 74>

5
صحة

ال
صول على 

الح
صحية

الرعاية ال
صول كامل

ح
ب 

صول جزئي )إما بسب
ح

ف 
ضع

ت أو 
ص الخدما

نق
ف(

القدرة على تحمل التكالي

ب 
صول )إما بسب

عدم الح
ف 

ضع
ت أو 

ص الخدما
نق

ف(
القدرة على تحمل التكالي

صحية 
ت ال

االحتياجا
ألفراد األسرة 

ال يوجد أي من أفراد 
ت 

األسرة له احتياجا
صحة

صة تتعلق بال
خا

أفراد األسرة من النساء 
ت

ضعا
الحوامل أو المر

أفراد األسرة ذوو اإلعاقة، 
ًضا مزمًنا 

أو من يعانون مر
صحية خطيرة 

أو حالة 
6

ف
ت التكي

آليا
ت 

إطار استراتيجيا
ت 

– تأثير آليا
ف3

التكي
ف على األسرة

التكي

ال توجد آلية أو آلية 
ف سلبية )1( 

تكي
ت 

الحد األدنى من آليا
ف )2(

التكي
ف غير قابلة 

آلية تكي
س )3(

لالنعكا

7
الحماية

األطفال أو كبار 
السن دون مرافقة

ال
نعم

ف
ضحايا العن

ال
نعم

صول إلى 
ت منذ الو

الوق
صول

لبنان ومكان الو
< عامان 

1-2 عام
> عام

8
المساعدة

صول على
الح

 المساعدة
مساعدة

 مستمرة
تلقي المساعدة 
في مرحلة ما

عدم تلقي أي مساعدة 

معايير االختيار
ف4 

ضع
درجة ال

15<
20-15

20>
ف

ضع
مستوى ال

ضعًفا في أكثر من مجال واحد 
قد ال يكونون األكثر 

ضعًفا في 
قد يكونون األكثر 

ت
مجالين إلى ثالثة مجاال

ضعًفا في
قد يكونون األكثر 

ت
أكثر من ثالثة مجاال

ضع االختيار
و

لم يتم االختيار
ت المراجعة

تم
تم االختيار

تعريفات المؤشر
صي الموارد بوسائل غير مباشرة 

س من اختبار تق
ض بمفردهم(. مقتب

ب إلى المراحي
ض بمفردهم( / )# البالغون القادرون على تناول الطعام، أو االغتسال، أو الذها

ب إلى المراحي
 نسبة اإلعالة– )# األطفال دون 16 عاًما + # كبار السن أكبر من 59 عاًما + # البالغون غير القادرين على تناول الطعام، أو االغتسال، أو الذها

 1
.P

M
T

ب الفريق العامل لالستجابة النقدية، لبنان.
ت/ فرد/ شهر(. محدد من جان

ت - 571 دوالًرا/ أسرة/ شهر )105 دوالرا
سلة الحد األدنى للنفقا

 2
ب الفريق العامل لالستجابة النقدية، لبنان.

ت الالزمة للبقاء على قيد الحياة - 453 دوالًرا/ أسرة/ شهر )88 دوالًرا/ فرد/ شهر(. محدد من جان
سلة الحد األدنى للنفقا

 2
ب األحمر، لبنان، تشرين األول/ أكتوبر 2014.

صلي
صادي التابعة للجنة الدولية لل

ف وحدة األمن االقت
ب تعري

ف - حس
ت التكي

إطار استراتيجيا
 3

ب األحمر، لبنان، تشرين األول/ أكتوبر 2014.
صلي

صادي التابعة للجنة الدولية لل
ف وحدة األمن االقت

ب تعري
ف - حس

ت التكي
إطار استراتيجيا

 3
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ــرات، أو  ــات، أو المتغي ــى االفتراضــات، أو النظري ــة مــن العناصــر تســتند إل اإلطــار: هــو مصفوف
ــواع ال حصــر لهــا مــن  ــاك أن ــع هــذه العناصــر. وهن ــة أو جمي ــر ذات الصل المؤشــرات، أو المعايي
األطــر، وغالًبــا مــا ُتطلــق عليهــا أســماء أخــرى غيــر “اإلطــار” )مثــل نمــوذج، أو مخطــط العمليــة، 
ومــا إلــى ذلــك(. واألطــر األكثــر شــيوًعا فــي االســتخدام فــي مجــال العمــل اإلنســاني هــي األطــر 

ــة”. ــة” واألطــر “المنطقي “المفاهيمي

األطار المفاهيمي
ــة مجــردة أو  ــر بطريق ــة أو الظواه ــات الفعلي ــل لشــرح العملي ــي أدوات تحلي ــة: ه األطــر المفاهيمي
ــن،  ــة بموضــوع معي ــة والمعرف ــة التاريخي ــى األدل ــتناًدا إل ــة اس ــة. وتوضــع األطــر المفاهيمي معمم
ويمكــن اســتخدامها فــي توجيــه عمليــة جمــع البيانــات فــي أثنــاء العمليــة. ويمكــن أيًضــا أن تضمــن 
ــل  ــات التــي تحل ــة، واالتســاق فــي العملي ــة معين ــات وتحليلهــا فــي عملي ــة جمــع البيان شــمولية عملي
الظواهــر المماثلــة. وقــد ُتســتخدم بشــكل كلــي )علــى ســبيل المثــال بــأن ُتؤخــذ جميــع العالقــات داخــل 
ــأن ُتؤخــذ عالقــة واحــدة داخــل اإلطــار  ــال، ب ــا )علــى ســبيل المث ــار(، أو جزئّيً اإلطــار فــي االعتب

فــي االعتبــار(.
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مالیةمالیة

اجتماعیةاجتماعیة

بشریةبشریة
استراتیجیات
كسب العیش

اإلنتاج
الغذائي

الدخل

االستھالك
الغذائي

الظروف
المعیشیة

تغطیة 
النفقات
األساسیة
األخرى

التغذیة

التعلیم
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ق

نواتـــــــــج 

نواتـــــــــج طویلة األجل

متوسطة األجل
نواتـــــــــج 

السیاسات والمؤسسات والعملیات

سیاق الضعف

الثقافات والتقالید
المؤسسات/ السوق

البنیة التحتیة
القوانین والسیاسات

الصدمات
االتجاھات

الطابع الموسمي

ت البشریة
الرفاه واإلمكانا

الشكل 5 - اإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي

يصــف اإلطــار المفاهيمــي لألمــن االقتصــادي )الــذي اعتمدتــه وحــدة األمــن االقتصــادي، والمقتبــس 
مــن إطــار ســبل كســب العيــش المســتدامة، الصــادر عــن وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة، 1999( 
بطريقــة مبســطة، التفاعــل بيــن أصــول كســب العيــش، واالســتراتيجيات، والنواتــج، وكيف أنهــا تتأثر 
بالسياســات والمؤسســات والعمليــات وتؤثــر فيهــا، و”ســياق الضعــف”. ويمكــن االطــالع على وصف 
أكثــر تفصيــالً لإلطــار وتطبيقــه الميدانــي فــي دليــل وحــدة األمــن االقتصــادي تحــت عنــوان التقييــم 

األّولــي لألمــن االقتصــادي )“اللجنــة الدوليــة”، 2016(.

اإلطار المنطقي
يوضــح اإلطــار المنطقــي العالقــة الســببية بيــن العناصــر التــي ســيجري قياســها. وُيعــد إطــار النتائــج 
نوًعــا مــن األطــر المنطقيــة، وهــو ُيســتخدم فــي الرصــد والتقييــم النهائــي. وتحــدد األطــر مــن هــذا 
النــوع النتائــج المتوقعــة مــن عمليــة الرصــد والتقييــم النهائــي، والتــي ســتكون بمنزلــة دليــل لمــا يجــب 
متابعتــه )مؤشــرات العمليــة والنتائــج، أو التأثيــر، أو كالهمــا(. وُتعــد أطــر النتائــج أداة رئيســية فــي 
نهــج اإلدارة المســتندة إلــى النتائــج الــذي تتبعــه “اللجنــة الدوليــة”. لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر: 
 EcoSec Project Design, Monitoring and دليــل “اللجنــة الدوليــة”، تحــت عنــوان

ــة”، 2016(. ــة الدولي Evaluation )“اللجن
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األسر األكثر ضعًفا التي األثر المطلوب
تعيش في مناطق متأثرة 

بالنزاع على مقربة من خط 
التماس والحدود الدولية 
مع أرمينيا قادرة على 

تغطية احتياجاتها األساسية 
والنفقات الضرورية

100 أسرة غير قادرة على 
تغطية احتياجاتها األساسية 

والنفقات الضرورية

100 أسرة قادرة على 
تغطية احتياجاتها األساسية 
والنفقات الضرورية دون 
تلقي مزيد من المساعدات 

من “اللجنة الدولية”

النتائج على 
المدى المتوسط

زيادة دخل معظم 
األسر األكثر ضعًفا

المتوسط الشهري لدخل 
األسرة يبلغ 250 
مانات أذربيجانية

80% من األسر المستفيدة 
من مبادرة االقتصاد 

الجزئي يزيد دخلها بنسبة 
30% خالل 12 شهًرا 

من إطالق المبادرة

النتائج على 
المدى القصير

األسر األكثر ضعًفا لديها 
القدرة على الحصول 

على القروض الصغيرة

عدم القدرة على الحصول 
على القروض الصغيرة

90% أو أكثر من األسر 
المستفيدة من مبادرة 

االقتصاد الجزئي لديها 
القدرة على الحصول 

على القروض الصغيرة 
من أجل مزيد من تطوير 

أنشطة األعمال 

لدى معظم األسر 
األكثر ضعًفا الوسائل 

لسداد القروض لمبادرة 
االقتصاد الجزئي 

المدعومة بالمشروعات

100 أسرة حصلت 
على قروض من مبادرة 

االقتصاد الجزئي

95% أو أكثر من األسر 
المستفيدة من مبادرة 

االقتصاد الجزئي تسدد 
القروض )باإلضافة 

إلى الفائدة( وفًقا 
لاللتزامات التعاقدية

معظم األسر يمكنها 
الحصول على نشاط 

مدر للدخل

100 أسرة ليس لديها 
نشاط منتظم مدر للدخل

100 أسرة حصلت على 
موافقة على مشروع ضمن 

مبادرة االقتصاد الجزئي

الجدول 3 - مقتطف من إطار رصد النتائج للخطة التشغيلية ألذربيجان التي وضعتها “اللجنة الدولية” 2015/ 2016.

خطة التحليل

تحــدد خطــة التحليــل، لعمليــة محــددة، البيانــات التــي يجــب جمعهــا لعمليــة محــددة، ومــكان جمعهــا 
ومصــادر البيانــات أو كليهمــا، وتصــف أيًضــا مــدى الحاجــة إلــى تجميــع البيانــات إلتاحــة صياغــة 
ــع  ــن جمي ــل بي ــط التحلي ــع خط ــتخدامها.28 وتجم ــب اس ــي يج ــل الت ــواع التحلي ــتنتاجات، وأن االس
المؤشــرات والمعاييــر واإلطــار التــي سُتســتخدم جميًعــا، وتوفــر لهــا الهيــكل المطلــوب. وهــي عــادة 

مــا يجــري تطويرهــا مــن أجــل عمليــات محــددة لجمــع البيانــات وتحليلهــا.

وهنــاك عــدة طــرق لصياغــة خطــة التحليــل، وذلــك بالجمــع بينهــا وبيــن أداة أخــرى، مثــل إطــار 
ــة  ــمي )بالموافق ــر رس ــكل غي ــة، أو بش ــمية منظم ــة رس ــرات، كوثيق ــع المؤش ــدول تتب ســجل أو ج

ــط. ــي اجتمــاع التخطي عليهــا( ف

ــا كان شــكل خطــة التحليــل، فإنهــا ُتعــد بالغــة األهميــة فــي إيجــاد الصلــة بيــن التصميــم وتنفيــذ  وأّيً
عمليــة جمــع البيانــات والنتائــج المســتخلصة منهــا. وهــي توجــه اختيــار منهجيــة جمــع البيانــات، أو 
الجمــع بيــن المنهجيــات، وتحســين أدوات جمــع البيانــات وتحليلهــا )اســتطالعات الــرأي، واألدلــة، 
ومــا إلــى ذلــك مــن أجــل جمــع البيانــات، وإدخــال البيانــات، وملفــات التحليــل، والنمــاذج المرئيــة، 

28  ُتطلق على خطط التحليل أسماء أخرى مثل خطط جمع البيانات، ومصفوفات تخطيط المؤشر، وجداول تخطيط الرصد والتقييم النهائي، وما إلى ذلك. 
وستعتمد هذه األسماء على غرضها العام والشكل المستخدم فيها ونوعية المستخدمين، الذين سيختلفون مع كل ممارسة ونطاق الخطة.
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ومــا إلــى ذلــك مــن أجــل التحليــل(. وتضمــن خطــة التحليــل الكفــاءة، والدقــة، وتدقيــق الطــرق التــي 
ــد جــدوى الطــرق المحــددة. ويمكــن أن تشــمل  ــى تحدي ــى أنهــا تســاعد عل ــة إل سُتســتخدم، باإلضاف

ــا مــن المكونــات التاليــة: خطــة التحليــل أّيً
االحتياجات إلى المعلومات �
معلومات عن السياق �
مؤشر )مؤشرات( ومعايير من أجل التحليل )خط األساس، أو الحد األدنى، وما إلى ذلك( �
البيانات المطلوبة �
طريقة )طرق( جمع البيانات �
نوع التحليل �

الجدول 4 - مقتطفات من خطة التحليل الخاصة بتقييم اقتصاد األسر في مالي الذي أجرته “اللجنة الدولية”، 2014.

االحتياجات 
للمعلومات

نوع التحليل1مصدر البياناتالمعيارالمؤشر

السؤال 1: من األسر األكثر ضعًفا من حيث األمن االقتصادي؟

مؤشر التنوع استهالك الغذاء
الغذائي لدى األسرة

استبيان األسر 4
)عينة عشوائية( 

إحصائيات  �
وصفية حسب 

الموقع
التدقيق المتقاطع  �

مع توضيح 
وضع األسر، 

والنشاط الرئيسي 
لكسب العيش، 

ومستوى 
الفقر، ووضع 

رب األسرة

2عدد الوجبات/ يوم

المستقرة مقابل مصادر الغذاء
غير المستقرة

مستوى اإلنفاق 
على الغذاء

 ،%70>
 ،60-50 ،70-60

40< ،50-40

إمكانية الحصول إنتاج الغذاء
على األعالف 

من أجل الماشية

الحصول غير 
المقيد، مع 

المدخالت اإلنتاجية 
المطلوبة 

مناقشة مجموعة 
التركيز )مجموعة 

مربي الماشية 
المختارة خصيًصا 

لهذا الغرض( 

الوصف النوعي  �
والكمي

الحصول على 
األراضي من 
أجل الزراعة

الحصول غير 
المقيد، مع 

المدخالت اإلنتاجية 
المطلوبة

مناقشة مجموعة 
التركيز )مجموعة 

المزارعين 
المختارة خصيًصا 

لهذا الغرض( 

الوصف النوعي  �
والكمي

……………

ــد حســب  ــل التحدي ــل، مث ــرارات بشــأن االحتياجــات مــن المعلومــات وحــدة )وحــدات( التحلي ــا أن تحــدد الق ــن دائًم يتعي
المنطقــة الجغرافيــة، والمنطقــة التــي تتوفــر فيهــا ســبل كســب العيــش، ومــا إلــى ذلــك - أو أي تقســيم مطلــوب تنفيــذه أو 
كليهمــا - مثــل نــوع رب األســرة، ووضــع النــزوح، ومــا إلــى ذلــك. وســتحدد هــذه المعلومــات الحاجــة  إلى عينــات مصنفة 
)أو غيــر مصنفــة( إلــى طبقــات، أو ربمــا تــدل علــى االحتياجــات إلــى مزيــد مــن جمــع البيانــات )اســتبيان األســر إلدراج 

نــوع رب األســرة، ووضــع النــزوح، ومــا إلــى ذلــك( أو كليهمــا.
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اختيار أداة التصميم الصحيحة
قــد يكــون كل هــذا الحديــث عــن النمــاذج، والمعاييــر، واألطــر، وخطــط التحليــل مربــًكا إلــى حــد مــا. 
وتتمثــل الفكــرة فــي فهــم كل منهــا واســتخدام أفضــل أداة تناســب موقًفــا محــدًدا. وربمــا ُتســتخدم أداة 
تحليليــة أو أكثــر، ســواًء بمفردهــا، أو مــع أداة أخــرى فــي الوقــت نفســه ولكــن بصــورة منفصلــة، أو 

فــي اتســاق كل مــع األخــرى )بصــورة مجمعــة(.

أمثلةاالستخدامات  األداة
التقييمات األّولية �المعايير

رصد الحالة �
إدارة الحالة )مثل التسجيل( �
الرصد والتقييم النهائي �

معايير الضعف �
معايير االختيار �
معايير المخاطر �
معايير اإلحالة �

اإلطار 
المفاهيمي

الفرضيات والنظريات �
التقييمات األّولية �
رصد الحالة �
الرصد والتقييم النهائي �

اإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي �
اإلطار المفاهيمي ألسباب سوء التغذية  �

رصد الحالة �اإلطار المنطقي
الرصد والتحليل �

إطار رصد النتائج  �

التقييمات األّولية �خطة التحليل
رصد الحالة �
الرصد والتقييم النهائي �

خطة تحليل التقييم األّولي �
خطة تحليل الرصد �
خطة تحليل التقييم النهائي �

الجدول 5 - استخدامات أدوات تصميم التحليل في مجال العمل اإلنساني

الخطأ واالنحياز
يمكن أن تتأثر دقة نتائج عملية ما بسبب عدة عوامل هي عدم توفر البيانات األساسية، وعدم كفاية 
كم البيانات التي جرى جمعها، والخطأ في تفسير العملية أو موضوع البحث، وتنوع اإلجابات من 
البيانات األساسية، وأخطاء جمع العينات، واالنحياز في جمع  حيث نوعها وكمها في عملية جمع 

البيانات، وما إلى ذلك.

ويتعين أخذ المصادر المحتملة للخطأ واالنحياز في الحسبان، في مرحلة التصميم، وُيعد تخفيف حدة 
االنحياز والخطأ إلى أقصى حد ممكن أمًرا بالغ األهمية، ألنهما قد يؤديان إلى نتائج غير شاملة أو 

غير صحيحة أو كلتيهما، ومن ثم يتسببان أيًضا في سوء استخدام البيانات أو رفضها.

تخفيف حدة الخطأ
في عمليات جمع البيانات وتحليلها، عادة ما تكون األخطاء على شكل أخطاء في القياس في أثناء 
جمع البيانات، أو أخطاء خالل عملية التحليل أو خالل عملية استخالص المعلومات أو خالل إعداد 

التقارير واإلبالغ.

ولتخفيف حدة أخطاء القياس، يجب اختبار جميع األدوات وتدريب جامعي البيانات قبل بدء عملية 
جمع البيانات. وال يتم إجراء االختبار والتدريب في المكاتب فحسب، وإنما أيًضا عن طريق التدريب 

على لعب األدوار أو اختبار العملية قبل تنفيذها.

قبل  العمل  من  التأكد  أجل  من  النظراء  من  لمراجعة  واإلبالغ  البيانات  تحليل  يخضع  أن  ويجب 
اكتشاف  على  أيًضا  المساعدة  التفسير  وجلسات  التحليل  عملية  في  التعاون  شأن  ومن  مشاركته. 

األخطاء.

التخفيف من حدة االنحياز
وافتراضاته  وتصوراته  الباحث  خبرات  بفعل  ودقته  ما  قياس  ُتهدد صحة  عندما  االنحياز  يحدث 
التالي  للقياس والتحليل.29 ويورد اإلطار  المستخدمة  الُنهج والطرق واألدوات  أو بسبب  الخاصة، 

أنواع االنحياز المختلفة.

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2013.  29
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انحياز غير مقصودانحياز مقصود

مثــال - قيــام المحلليــن بجمــع البيانــات مــن طــرف واحــد 
وذلــك ألن  النــزاع ودراســتها،  أطــراف  مــن  فحســب 
لمنظمتهــم اتصــاالت بيــن األشــخاص المنتميــن لذلــك 

الطــرف.

مثــال - تقســيم العينــة حســب مصــادر ســبل كســب العيــش 
الرئيســية فــي إحــدى المناطــق )علــى ســبيل المثــال الرعــاة 
المزارعــون، والصيــادون، وأصحــاب األعمــال التجاريــة 
الصغيــرة(، غيــر أنــه بمجــرد وجــود الباحثيــن علــى أرض 
الواقــع، فإنهــم يدركــون أن هنــاك مجموعــة صغيــرة مــن 
الســكان تعمــل فــي مجــال التعديــن ليــس لها رأي ولــم تؤخذ 

فــي الحســبان فــي طريقــة جمــع العينــات.  

انحياز ال يمكن تجنبهانحياز يمكن تجنبه

ــع  ــليم جمي ــة الس ــات الثانوي ــل البيان ــدد تحلي ــال - ال يح مث
اختيــار طريقــة  الممكنــة عنــد  الضعيفــة  المجموعــات 
مناســبة لجمــع العينــات وحجمهــا قبــل التوجــه إلــى  العمــل 

ــي. الميدان

مثــال - عــدم إدراج منطقــة بســبب القيــود األمنيــة أو 
التحتيــة.  بالبنيــة  المتعلقــة 

وينبغــي دائًمــا أن يؤخــذ االنحيــاز غيــر المقصــود واالنحيــاز الــذي ال يمكــن تجنبــه فــي الحســبان، فــي 
أثنــاء التحليــل، ويتــم اإلبــالغ عنهمــا بوصفهمــا قيديــن علــى البيانــات والمعلومات واالســتنتاجات.

حماية البيانات واألخالقيات
يجب أخذ القضايا األخالقية وتدابير حماية البيانات في االعتبار قبل جمع البيانات أو تدقيقها.

االعتبارات األخالقية
يجــب أن تتبــع االعتبــارات األخالقيــة فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا مــن أجل العمــل اإلنســاني المبادئ 
ــرام االســتخدام  ــد احت ــى وجــه التحدي ــة”،30 عل ــة الدولي ــا “اللجن ــي تقدمه ــة للمســاعدات الت التوجيهي
الثقافــي واألعــراف، ومبــدأ “عــدم إلحــاق الضــرر”، والمســاءلة أمــام أولئــك الذيــن نســعى إلــى تقديــم 

المســاعدة لهــم. وفيمــا يلــي بعــض االعتبــارات العامــة.
جمع البيانات األساسية يتطلب تكلفة، من حيث الوقت، من كل من المشارك وجامع البيانات. . 1

وفي حين أنه من المهم أخذ الوقت الكافي للحصول على معلومات ذات جودة عالية، يمكن أن 
تستند إليها القرارات السليمة، فإن اإلفراط في إجراء المقابالت أو غيرها من عمليات جمع 
البيانات و/ أو تكرارها قد يكون مرهًقا لجميع األطراف المعنية، ويستغرق وقًتا بعيًدا عن 

األولويات األخرى، ويؤدي إلى جمع كم هائل من البيانات من دون فائدة إضافية.
قد يكون من الصعب علی المشاركين اإلجابة عن األسئلة ذات الطابع الحساس أو عن . 2

موضوعات معينة، أو األسئلة التي قد تكون مصدًرا للتوتر، أو ربما تسبب اضطراًبا في 
المجتمع المحلي.

قد تكون الوسائل الرقمية للحصول على البيانات عن ُبعد، بواسطة خدمة الرسائل القصيرة أو . 3
الهاتف، منحازة ألولئك الذين يمكنهم الوصول إلى الهاتف والشبكة الرقمية. وثمة نقطة أخرى 

يجب تذكرها وهي أنه قد يصعب التحقق من هويات المشاركين.
قد ال يؤدي استخدام وسائل التواصل االجتماعي، عن طريق الوسائل الرقمية عن ُبعد إلى . 4

الحصول على كميات كافية من البيانات الدقيقة، وربما يكون منحاًزا لمن يستطيعون الوصول 
إلى هذه التكنولوجيا واستخدامها )التمييز الرقمي(، وهو األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى 

ض مشارکة البيانات  عمليات رقابة أو افتراضات غير صحيحة. وفي بعض الحاالت، قد تعرِّ
بشكل عام أو عبر شبكة غير مؤمنة مقدم البيانات للخطر.

قد تستبعد الطرق التحليلية اآللية التي ال تخضع لإلشراف البشري الفئات السكانية الضعيفة من . 5
التحليل أو من تلقي المساعدة اإلنسانية أو من كليهما.

ويجــب مراعــاة القضايــا األخالقيــة فــي أثنــاء مرحلــة التصميــم. ويمكــن االســتعانة بالقائمــة المرجعية 
البســيطة التاليــة لــكل بيــان مــن البيانــات ولــكل طريقــة لجمــع البيانــات وكل طريقــة تحليليــة. وهــذه 
القائمــة ليســت شــاملة. ومــن المرجــح أن تختلــف االعتبــارات األخالقيــة مــن ســياق إلــى آخــر، ويجب 

مراجعــة القائمــة فــي كل ســياق مــن حيــث صلتهــا بالموضــوع.

30  انظر سياسة المساعدة المقدمة من “اللجنة الدولية”، القسم 3، “المبادئ التوجيهية”، ومدونة سلوك من أجل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر والمنظمات غير الحكومية لإلغاثة في حاالت الكوارث.
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أخالقيات جمع البيانات وتحليلها: قائمة مرجعية
لماذا نقوم بجمع هذه البيانات؟ هل توجد بالفعل؟ �
ماذا سنفعل بهذه البيانات؟ هل نحن بحاجة إليها جميعها؟ هل نحن بحاجة إلى هذا القدر من التفاصيل؟ �
هل يمكن أن يسبب طرح هذه األسئلة مضايقة المشارك  أو إغضابه؟ �
هل جمع هذه البيانات يمكن أن يعرض المشارك للخطر؟ �
هل يمكن أن يتسبب جمع هذه البيانات في  اضطراب في المجتمع المحلي؟ �
هل الطرق المستخدمة شاملة وممثلة لجميع الفئات؟ �
هل لدى المشاركين القدرة على اإلجابة؟ هل هم على دراية بأي مخاطر مرتبطة بمشاركتهم في هذه العملية؟ �

ــات أو  ــي البيان ــع مقدم ــن التفاعــل م ــا م ــات األساســية مســتوى معيًن ــع البيان ــا يســتلزم جم عــادة م
المجتمــع المحلــي الــذي ُتجمــع فيــه البيانــات أو كليهمــا. ويجــب أن يكون مقدمــو البيانــات والمجتمعات 
المحليــة، علــى أقــل تقديــر، علــى درايــة بالبيانــات التــي يتــم جمعهــا، ولماذا ُتجمــع، وكيف سُتســتخدم. 
وإذا تعــذر ذلــك، ينبغــي إعــادة تقييــم الحاجــة إلــى جمــع البيانــات. وُيناقــش التواصــل مــع مقدمــي 
البيانــات والمجتمعــات المحليــة فــي جمــع البيانــات األساســية فــي الفصــل الرابــع فــي القســم المعنــون 

بـ”التواصــل والموافقة”.

حماية البيانات
حمايــة البيانــات: هــو المصطلــح الجامــع لمجموعــة المبــادئ األساســية، وحقــوق األشــخاص موضوع 
البيانــات، والتزامــات مراقبــي البيانــات )بمــا فــي ذلــك “أمــن البيانــات” و”ســالمة البيانــات”( وتدابيــر 
اإلنفــاذ الالزمــة لمنــع فقــدان البيانــات، أو إســاءة اســتخدامها، أو انتهــاك الحقــوق الشــخصية فــي حماية 

ــات والخصوصية. البيان

ويشــير مصطلــح أمــن البيانــات إلــى التدابيــر التكنولوجيــة والتنظيميــة الالزمــة لتوفير الحمايــة الكافية 
للبيانــات مــن أي مخاطــر قــد تتعــرض لهــا. وفــي هــذا الدليــل، يشــير مصطلــح ســالمة البيانــات إلــى 

الحفــاظ وضمــان دقــة البيانــات واتســاقها علــى مــدار دورتهــا بالكامــل.31

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب مراعــاة حقــوق األشــخاص موضــوع البيانــات فــي أثنــاء جمــع البيانــات 
الشــخصية ومعالجتهــا. والمعلومــات عــن هــذا األمــر وعــن المبــادئ األساســية لجمــع هــذه البيانــات 
متاحــة فــي قواعــد “اللجنــة الدوليــة” بشــأن حمايــة البيانــات الشــخصية )“اللجنــة الدوليــة”، 2016( 
وبتفصيــل أكبــر فــي إحــدى الوثائــق الداخليــة لـ”اللجنــة الدوليــة”، )اإلطار المرجعــي لـ”اللجنــة الدولية” 
ــات  ــح أن البيان ــة”، 2015(. ومــن المهــم توضي ــة الدولي ــات الشــخصية( )“اللجن ــة البيان لدليــل حماي
الشــخصية ال تقتصــر علــى التفاصيــل التــي يمكــن بشــكل مباشــر أن تحــدد هوية شــخص ما )األســماء، 
وأرقــام الهواتــف، وإحداثيــات النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع، والعناويــن، ومــا إلــى ذلــك(، ولكــن 
يمكــن أيًضــا أن تكــون البيانــات التــي تحــدد، عنــد تجميعهــا، هويــة شــخص مــا بشــكل فعــال. علــى 
ســبيل المثــال، لنأخــذ مجموعــة افتراضيــة مــن بيانــات المقابــالت مــع األســر التــي تتضمــن معلومــات 
ــراد كل  ــاب األســر، وعــدد أف ــة ألرب ــة االجتماعي ــي ُتجــرى فيهــا المقابــالت، والحال ــة الت عــن القري
أســرة، والمصــدر الرئيســي لدخــل األســرة. إلــى أي مــدى مــن المحتمــل أن يكــون مــن الصعــب تحديــد 
هويــة أرملــة لديهــا ثالثــة أطفــال، التــي يتمثــل مصــدر دخلهــا الرئيســي فــي أعمــال الحياكة؟ وكــم عدد 

األســر فــي تلــك القريــة التــي ســيكون لهــا تلــك الخصائــص؟

حماية البيانات عن طريق التصميم
يجــب النظــر فــي جميــع جوانــب حمايــة البيانــات فــي أثنــاء مرحلــة تصميــم أي عمليــة. ويتوقــف مدى 
تدابيــر حمايــة البيانــات المطلوبــة علــى طبيعــة العمليــة. علــى ســبيل المثــال، فــي كل عمليــة لجمــع 
البيانــات األساســية، يجــب علــى مراقــب البيانــات )وهــو “اللجنــة الدوليــة” فــي هــذه الحالــة( الوفــاء 

بجميــع التزاماتــه المتعلقــة بأمــن البيانــات وســالمتها، وذلــك علــى أقــل تقديــر.

التعريف بحسب ويكيبيديا، تم الدخول عليه في نيسان/ أبريل 2015.  31
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وُيعــد تقليــص البيانــات أحــد التدابيــر األولــى التــي يمكــن اتخاذهــا لضمــان حمايــة البيانــات. وهــو مــن 
ــة البيانــات )انظــر: “المــادة 4: البيانــات الكافيــة والمالئمــة” فــي “اإلطــار  ــادئ األساســية لحماي المب
المرجعــي لدليــل حمايــة البيانــات الشــخصية” الصــادر عــن “اللجنــة الدوليــة”(32، والتدابيــر الوقائيــة، 

وذلــك ألنــه ليــس مــن الواجــب حمايــة البيانــات إذا لــم تكــن موجــودة.

مثال
فــي عمليــة لرصــد األنشــطة، ُتجــرى مقابــالت مــع مجموعــة مختــارة مــن المســتفيدين بغــرض رصــد مؤشــرات العمليــة 
والنتائــج. ويتــم جمــع أســماء أربــاب األســر، وأرقــام هواتفهــم، وإحداثيــات النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع، ومــع ذلــك، 
ال ُتســتخدم هــذه البيانــات علــى اإلطــالق. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن إتاحــة نمــوذج منفصــل لمســتفيدين محدديــن الســتيفائه، 
علــى ســبيل المثــال، لألشــخاص الذيــن يثيــرون قضايــا أخــرى يجــب متابعتهــا )وبالتالــي يكــون مــن المطلــوب الحصــول 

علــى معلومــات االتصــال بهــم(.

عــالوة علــى ذلــك، ينبغــي لــكل مــن يشــارك فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا النظــر فــي اتخــاذ التدابيــر 
األساســية لضمــان أمــن البيانــات وســالمتها، مثــل:

التأكد من التعامل مع النماذج الورقية والتقارير بشكل آمن، وعدم تركها دون مراقبة أو في  �
أماكن غير مخصصة لحفظها واستخدامها من قبل األشخاص غير المخولين باالستخدام.

التأكد من أن البيانات التي يتم تشاركها ونقلها وحفظها إلكترونّيًا ُتنقل عبر شبكة مؤّمنة من  �
االختراق أو سوء االستخدام، وبها آليات للحماية اإللكترونية مثل التشفير المناسب وتحديد 

مستخدمي الشبكة.
تضمين حد أدنى من البيانات الوصفية عن البيانات، مثل طرق جمع البيانات، ومصدر البيانات،  �

وتاريخ البيانات، والقيود على استخدامها إن وجدت.
إدراج طرق جمع البيانات وتحليلها في أي تقارير بحيث يتم استخدامها بشكل صحيح، وإذا تم  �

إجراء تحليل متكرر، فإنه ُيجرى باستخدام الطرق نفسها، أو يأخذ التحليل المقارن أي اختالفات 
في طرق التحليل بعين االعتبار.

تحديد الفترة التي يجب من أجلها االحتفاظ بالبيانات وتخزينها، وأي تدابير حماية قد تكون  �
مطلوبة لمدة دورة البيانات.

عند تشارك البيانات، يجب تحديد شروط استخدام أطراف ثالثة لها. �

ــات الشــخصية”  ــة البيان ــل حماي ــي لدلي ــة، انظــر “اإلطــار المرجع ــات التفصيلي ــن المعلوم ــد م لمزي
ــج  ــي البرنام ــن موظف ــع م ــة”، 2015(. وال ُيتوق ــة الدولي ــة” )“اللجن ــة الدولي ــن “اللجن ــادر ع الص
ــم  ــاك متخصصــون يمكنه ــات، فهن ــة البيان ــب حماي ــن جوان ــب م ــكل جان ــة ب ــى دراي ــوا عل أن يكون
مســاعدتهم علــى ضمــان حمايــة البيانــات. وعنــد اســتخدام طــرق جديــدة لجمــع البيانــات وتحليلهــا 
أو طــرق تكنولوجيــة جديــدة بالنســبة لـ”اللجنــة الدوليــة”، أو عنــد التعامــل مــع البيانــات الشــخصية، 

ــات. ــة البيان ــي مجــال حماي ــن ف ــن المعنيي ســيكون مــن الحكمــة التشــاور مــع المتخصصي

“اللجنة الدولية”، 2015.  32
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يتمثــل الهــدف مــن جمــع البيانــات فــي جمــع أكبــر قــدر مطلــوب مــن البيانات عــن المتغيــرات موضع 
االهتمــام أو قياســها أو كليهمــا مــن أجــل تمكينــك مــن اإلجابــة عــن األســئلة الرئيســية الموضحــة قرين 
أهــداف التحليــل. وُيسترَشــد عنــد اختيــار البيانــات التــي يجــب جمعهــا بخطــة التحليــل )انظــر: القســم 

المعنــون “تصميــم التحليــل”، الفصــل الثالث(.

فــي الدراســات االســتقصائية، غالًبــا مــا تبــدأ فــرق العمــل بوضــع االســتبيان، متخطيــة مرحلــة التصميــم األساســي للتحليــل 
ــي  ــم جمعهــا للمؤشــرات الت ــي يت ــات الت ــد هــذه الممارســة مــن خطــر عــدم مالءمــة البيان ــل. وتزي ووضــع خطــة التحلي
يتعيــن قياســها لإلجابــة عــن األســئلة الرئيســية التــي اســتلزمت إجــراء هــذه العمليــة، وأيًضــا تزيــد فــرص جمــع كــّم كثيــر 

ا مــن البيانــات. أو قليــل جــّدً

ويركــز هــذا الفصــل مــن الدليــل علــى جمــع البيانــات األساســية. وهــو ال يشــمل البيانــات الثانويــة أو 
المراجعــات المســتندية. غيــر أن األقســام الخاصــة بالتحليــل تنطبــق علــى كل مــن البيانــات األساســية 

والبيانــات الثانويــة.

التواصل والموافقة
ــا  عــادة مــا يســتلزم جمــع البيانــات األساســية مســتوى معيًن
ــي  ــع المحل ــات أو المجتم ــي البيان ــع مقدم ــل م ــن التواص م
ــى  ــب، عل ــا. ويج ــع كليهم ــات أو م ــه البيان ــع في ــذي ُتجم ال
أقــل تقديــر، جعــل مقدمــي المعلومــات والمجتمعــات المحليــة 
علــى درايــة بنــوع البيانــات التــي يتــم جمعهــا، ولمــاذا، 
ــادة  ــي إع ــك، ينبغ ــام بذل ــذر القي ــتخدم. وإذا تع ــف سُتس وكي

ــات. ــع البيان ــى جم ــم الحاجــة إل تقيي

يتعّين لمعامالتنا مع المانحين 
والمستفيدين أن تعكس موقًفا 

منفتًحا وشفاًفا.
مدونة السلوك للحركة الدولية 

للصليب األحمر والهالل األحمر
)الحركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر/ اللجنة الدولية  

للصليب األحمر، 1994(.

التواصل
قــد يشــمل التواصــل مــع مقدمــي البيانــات والمجتمعــات المحليــة التــي هــي موضــوع عمليــة جمــع 

البيانــات وتحليلهــا مــا يلــي:
إشراك المجتمع المحلي في العملية، إما في خطوات معينة في العملية )تصميم خطة جمع  �

البيانات، أو إعداد قوائم المستفيدين، وما إلى ذلك( وإما في العملية برمتها )على سبيل المثال 
إذا تم استخدام نهج تشاركي لتحليل الوضع، ووضع سيناريوهات مستقبلية، وخيارات االستجابة 

اإلنسانية(. ينبغي توضيح مستوى المشاركة في مرحلة التصميم.
إطالعهم مسبًقا على الترتيبات اللوجستية لعملية جمع البيانات، بما في ذلك متى سُتجرى  �

العملية، وأين، ومن قد يشارك فيها، ولماذا.
التواصل بشكل واضح بشأن كيفية استخدام البيانات، ولماذا هي ضرورية، ومن قد يمكنه أو ال  �

يمكنه الوصول إليها.
التواصل الواضح بشأن كيفية معالجة البيانات، والتدابير التي ستتخذ لضمان حمايتها وسالمتها. �

ــي المجــال اإلنســاني  ــن ف ــن العاملي ــة بي ــوح للتواصــل والشــفافية التام ومــن شــأن وجــود خــط مفت
والمجتمعــات المحليــة المتضــررة أن يســاعد علــى تعزيــز نوعيــة البيانــات وتحليلهــا. وفــي مجــال 
العمــل اإلنســاني، ُتجــرى معظــم عمليــات جمــع البيانــات بغيــة تحديــد األضــرار، ومــدى الضعــف، 
ــات  ــادر المعلوم ــل مص ــون أفض ــه، وتك ــاني وفعاليت ــل اإلنس ــة العم ــدى مالءم ــات، وم واالحتياج
ــي  ــراكهم ف ــل وإش ــم - ب ــل معه ــل التواص ــل. وُيمث ــرروا بالفع ــن تض ــخاص الذي ــك األش ــي أولئ ه
هــذه العمليــة، وهــو األفضــل - أقــل شــيء يمكــن لمــن يعمــل فــي المجــال اإلنســاني فعلــه إلظهــار 

ــم. مســؤوليته33 تجاهه

إن شــرح أســباب جمــع البيانــات واســتخداماتها للمشــاركين يمثــل فرصــة إلشــراكهم فــي العمليــة وضمــان مشــاركتهم فــي 
جمــع البيانــات واســتخالص النتائــج، وهــي أنشــطة تهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى خدمتهــم.

33  “المسؤولية تجاه األشخاص المتضررين من النزاع أو حاالت العنف األخرى هي طريقة للقيام بأنشطة واستخدام الموارد في إطار االحترام الكامل 
ألولويات الناس، واستناًدا إلى احتياجاتهم. وعلى هذا النحو، فهي عملية وموقف وليست نشاًطا متميًزا” )“اللجنة الدولية”، 2014(.
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الموافقة
تتطلــب قواعــد حمايــة البيانــات وضــع “أســاس مشــروع” لمعالجــة البيانــات. ويمكــن أن يكــون هــذا 
ــا مــن األمــور التاليــة: موافقــة صاحــب البيانــات علــى تشــاركها واســتخدامها  األســاس المشــروع أّيً
ضمــن االتفــاق، أو “المصالــح الحيويــة” لصاحــب البيانــات أو شــخص آخــر، أو تنفيــذ تعاقــد مــا، أو 
أن ُتنفــذ أنشــطة “اللجنــة الدوليــة” علــى أســاس “أســباب مهمــة للمصلحــة العامــة”. وقــد يكــون المثــال 
ــا الحصــول  األخيــر مناســًبا فــي حــاالت مثــل توزيــع مــواد اإلغاثــة، حيــث إنــه قــد ال يمكــن عملًي
علــى موافقــة جميــع المســتفيدين المحتمليــن، وأال يكــون هنــاك احتمــال ألن تتعــرض حيــاة أصحــاب 
البيانــات أو غيرهــم مــن األشــخاص وأمنهــم وكرامتهــم وســالمتهم للخطــر )وفــي تلــك الحالــة، ربمــا 

تكــون “المصلحــة الحيويــة” هــي أنســب أســاس لمعالجــة البيانــات(.

ــم  ــا، يجــب تقدي ــق عليه ــة المتف ــى الموافق ــاًء عل ــات بن ــرر الموظــف المســؤول معالجــة البيان وإذا ق
قــدر معيــن مــن المعلومــات إلــى صاحــب البيانــات. وذلــك ألن الموافقــة ال يمكــن أن توصــف بأنهــا 
“مســتنيرة” إال إذا كان صاحــب البيانــات علــى علــم تــام بمــا قــد تنطــوي عليــه عمليــة معالجــة البينــات 

مــن مخاطــر أو تداعيــات، وأن يتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن الموافقــة عليهــا.

يجب تقديم حد أدنى معين من المعلومات عن عملية المعالجة إلى أصحاب البيانات، مثل:
الغرض من جمع البيانات )وهو ما يتم بالفعل بانتظام كجزء من التوعية أو البيانات الموجزة أ. 

التي تسبق البرامج(.
ما إذا كان من المرجح أن يتم تشارك البيانات مع منظمات أو أي جهات أخرى.ب. 
مدة االحتفاظ بالبيانات قبل التخلص منها أو وضعها في سجالت المحفوظات )األرشيف(.ج. 
البيانات، وحقوقهم المتعلقة به، د.  التعامل مع  إذا كانوا يريدون معلومات أو شرًحا إضافّيًا حول 

فسيجدونها في إشعار حماية البيانات الجاري إعداده للبرنامج المعني أو يمكنهم االستفسار من 
الموظف المسؤول عن مكتب حماية البيانات.

وتشــير قواعــد “اللجنــة الدوليــة” لحمايــة البيانــات إلــى أنهــا تفضــل أن تكــون الموافقــة هــي األســاس 
ــي تعمــل فيهــا  ــة العظمــى مــن الســياقات الت ــي الغالبي ــك، فف ــات. ومــع ذل المشــروع لمعالجــة البيان
“اللجنــة الدوليــة” - وبالنظــر إلــى المتطلبــات المذكــورة أعــاله - فــإن الموافقــة ليســت هــي األســاس 

األكثــر جــدوى لمعالجــة البيانــات. ويرجــع هــذا إلــى عــدد مــن األســباب علــى النحــو التالــي:
من المرجح أن يكون األفراد عرضة لخطر بالغ، وظروفهم غير مستقرة للغاية لدرجة عدم . 1

تمتعهم بحرية حقيقية في اتخاذ قرار.
روا بشكل كامل عواقب البيانات التي تجري معالجتها بالطريقة . 2 قد ال يكون بوسع األفراد أن يقدِّ

المقترحة، إما بسبب ضعفهم وإما بسبب تعقيد عملية المعالجة )ال سيما إذا كانت تنطوي على 
حلول سحابية أو تكنولوجيا جديدة أو جهات معالجة خارجية(.

نظًرا لطبيعة الظروف التي تعمل فيها “اللجنة الدولية”، فإن اإلثقال على أصحاب البيانات في . 3
اللقاء األول بمعلومات معقدة صيغت بمصطلحات قانونية أو مصطلحات غير مفهومة لهم قد 

يؤدي إلى نتائج عكسية وال يؤدي إلى بناء عالقة ثقة معهم.

وهــذا هــو الســبب فــي أن قواعــد حمايــة البيانــات التــي وضعتهــا “اللجنــة الدوليــة” تنــص علــى أن 
األســاس األنســب لمعالجــة البيانــات، فــي معظــم الحــاالت، ليــس الموافقــة، بــل أســاس مشــروع آخــر 

أو مجموعــة مــن األســس األخــرى، مثــل مــا يلــي:
المصالح الحيوية لصاحب البيانات أو لشخص آخر.	§
أسباب مهمة للمصلحة العامة.	§
تنفيذ تعاقد معين.	§

لمزيد من االسترشاد، يرجى الرجوع إلى مكتب حماية البيانات في جنيف.
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طرق جمع البيانات األساسية
تشــمل طــرق جمــع البيانــات واألدوات المســتخدمة لجمــع البيانــات، ووســائل تســجيلها، والطريقــة 
ــا. ويعتمــد اختيــار الطــرق فــي المقــام األول علــى مــا  التــي يتــم بهــا جمــع البيانــات أو قياســها مادّيً

يلــي:
درجة تحديد األهداف )احتياجات المعلومات المحددة بوضوح، واالحتياجات االستكشافية، وما  �

إلى ذلك(.
نوع البيانات )أساسية أو ثانوية، أو كمية أو نوعية، أو القياس أو المالحظة، وما إلى ذلك(. �
نوع الوصول إلى مصادر البيانات ومداه )الوصول إلى األفراد، أو الوصول إلى األفراد عن  �

طريق الهاتف، أو الوصول إلى مقدمي البيانات الذين يستطيعون التحدث إلى األفراد، وما إلى 
ذلك(.

كم البيانات التي يجب جمعها )عدد مقدمي المعلومات، وعمق البيانات، وما إلى ذلك(. �

تتضمن طرق جمع البيانات ستة عناصر رئيسية على النحو الموضح في اإلطار التالي.

هل ستأتي البيانات من مصدر رئيسي أم ثانوي؟ َمن/ ما هذا المصدر؟المصدر
ما مقدار التدقيق المتقاطع )أكثر من مصدر( المطلوب؟

النطاق و 
المستوى

هل يجب إبالغ المعلومات على المستوى الفردي أم المحلي أم اإلقليمي أم القُطري؟

للبيانــات األساســية، هــل سُتســتخدم دراســة اســتقصائية منظمــة أو شــبه منظمــة؟ أم أداة تشــاركية؟ األداة
أم قائمــة مرجعيــة للمالحظــة؟ أم جهــاز لتحديــد المواقــع العالميــة؟ أم ربمــا مجــرد قائمــة مرجعيــة 

للنقــاط الرئيســية؟

هل ستجمع البيانات خالل فترة معينة من السنة؟ وهل سيتم ذلك بصفة متكررة؟التوقيت

هــل تحتــاج إلــى جمــع عينــة؟ إذا كان الجــواب نعــم، مــا العينــة التــي ســوف تســتخدمها؟ كيــف ســيتم العينة
اختيــار وحــدات العينــة؟

مــا مــدى الدقــة المطلوبــة فــي البيانــات مــن أجــل إجــراء التحليــل؟ هــل تحتــاج إلــى تدابيــر دقيقــة أو الدقة
تقديــرات تقريبيــة؟

مصدر البيانات ونطاقها وأدواتها
ــات  ــى البيان ــة. ويمكــن التركيــز عل ــات األساســية والثانوي يســتعين العمــل اإلنســاني بمصــادر البيان
الثانويــة عندمــا تكــون متاحــة بســهولة وموثوًقــا بهــا أو عندمــا يكــون الوقــت محــدوًدا أو كليهمــا. وقــد 
يتــم التأكيــد علــى البيانــات األساســية عندمــا ال ُيعــرف ســوى القليــل عــن فئــة معينــة مــن الســكان، 
أو عندمــا تكــون هنــاك حاجــة لإلجابــة علــى أســئلة محــددة. ويعتمــد نطــاق البيانــات علــى متطلبــات 
المعلومــات، ويكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى مصــدر البيانــات، وأيًضــا علــى جمــع العينــات فــي حالــة 

جمــع البيانــات األساســية.

تجمــع وحــدة األمــن االقتصــادي معظــم بياناتهــا األساســية عــن طريــق المالحظــة المباشــرة، 
ــالت  ــر أو المقاب ــع األس ــالت م ــيين، والمقاب ــات الرئيس ــي المعلوم ــة، ومقدم ــات الجماعي والمناقش
ــادر  ــض مص ــن االقتصــادي ببع ــدة األم ــتعين وح ــة. وتس ــة أو المنظم ــة الفردي ــة، والمتابع الفردي
البيانــات والمعلومــات الثانويــة مثــل مكاتــب اإلحصائيــات الحكوميــة، والمؤسســات األكاديميــة 
والبحثيــة، والتقاريــر الــواردة مــن الــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
وتقاريــر “اللجنــة الدوليــة” وبياناتهــا الســابقة ومــا إلــى ذلــك. وتوجــد أدوات مختلفــة لجمــع البيانــات. 

ــل. ــن التفصي ــد م ــذا الموضــوع بمزي ــس ه ــيناقش الفصــل الخام وس
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الجدول 6 - أنواع مصادر البيانات األساسية وأهدافها واألدوات النمطية لجمع البيانات

لجمع معلومات نوعية بالغة األهمية يصعب  �المالحظة المباشرة
جمعها بواسطة المناقشات أو المقابالت

إلكمال/ للتدقيق المتقاطع للمعلومات  �
الكمية بمالحظات تستند إلى الهدف

مالحظات حرة �
قائمة مرجعية/ دليل  �

تدوين المالحظات
نموذج شبه منظم �
كاميرا/ جهاز تسجيل �

لجمع معلومات نوعية وكمية بالتوافق مع  �مجموعة 
مجموعة عامة )مناقشة جماعية مع المجتمع 
المحلي(، أو من مجموعة محددة، أو حول 
موضوع محدد )مناقشة مجموعة التركيز(

إلكمال/ للتدقيق المتقاطع للبيانات التي يتم  �
جمعها على مستوى الفرد/ األسرة

مالحظات حرة �
رسم بياني �
أدوات تشاركية �
قائمة مرجعية/ دليل المناقشة �
نموذج شبه منظم �
كاميرا/ جهاز تسجيل �

مقدم المعلومات 
الرئيسي

لجمع معلومات نوعية وكمية عن مجموعة  �
أو موضوع محدد من أحد مقدمي 

المعلومات الذي يتحدث باسم المجموعة
إلكمال/ للتدقيق المتقاطع للبيانات التي  �

يتم جمعها على مستوى المجموعة

مالحظات حرة �
رسم بياني �
أدوات تشاركية �
قائمة مرجعية/ دليل المناقشة �
نموذج شبه منظم �
قائمة منظمة �
جهاز اتصال �

األسرة، أو األفراد، 
أو الهيكل

لجمع بيانات كمية ونوعية يوثق بها  �
لتوجيه المؤشرات بطريقة موحدة بما 

يمكن من إجراء تحليل إحصائي
إلكمال/ للتدقيق المتقاطع للبيانات التي  �

يتم جمعها على مستوى المجموعة

نموذج شبه منظم �
نموذج منظم �
جهاز اتصال �

ليــس مــن الضــروري دائًمــا إجــراء التدقيــق المتقاطــع للبيانــات والمعلومــات، ولكنهــا غالًبــا مــا تكــون 
عمليــة مفيــدة. وفــي بعــض األحيــان، عندمــا ال يكــون هنــاك ســوى مصــدر واحــد، تصبــح مراجعــة 
موثوقيــة البيانــات قبــل اســتخدامها أكثــر أهميــة، وإذا مــا اســتخدمت هــذه البيانــات، يجــب اإلبــالغ 
ــون  ــة، انظــر القســم المعن ــى األمثل ــى اســتخدامها. لالطــالع عل ــود عل عــن موثوقيتهــا وعــن أي قي
“موثوقيــة المعلومــات” فــي الفصــل الرابــع مــن كتيــب “اللجنــة الدوليــة” بعنــوان التقييــم األّولــي لألمن 

االقتصــادي )وحــدة األمــن االقتصــادي التابعــة لـ”اللجنــة الدوليــة”، 2016(.

التوقيت
ينبغــي أن يــدرج تصميــم التحليــل أي تبايــن فــي البيانــات يتأثــر بفتــرة زمنيــة محــددة أو بفتــرة جمــع 

البيانــات، أو أي فاصــل زمنــي بيــن عمليــات جمــع البيانــات )ألغــراض الرصــد أو المقارنــة(.

ــة  ــل، أو تصفي ــي العم ــر ف ــراد األس ــون أف ــا يك ــوم )عندم ــن الي ــت م ــات بالتوقي ــر البيان ــد تتأث وق
المخــزون، ومــا إلــى ذلــك(، واليــوم مــن األســبوع )يــوم التســوق، أو العطلــة الرســمية، ومــا إلــى 
ذلــك(، والوقــت مــن الشــهر )دفــع رواتــب العامليــن فــي الدولــة، ومــا إلــى ذلــك(، والوقــت مــن الســنة 
)العطــالت لمناســبات ثقافيــة، والتغيــرات الموســمية، وفتــرات شــح الغــذاء، ومــا إلــى ذلــك(. ونتيجــة 

لذلــك، ســوف تكــون البيانــات مؤشــًرا علــى وقــت جمعهــا.

مثال 
أظهــرت البيانــات المتعلقــة بإنفــاق األســر التــي تــم جمعهــا فــي أثنــاء تقييــم أولــي لألمــن االقتصــادي أجــري فــي شــمالي 
ــع. وكان شــهر  ــر مــن المتوق ــة كان أكث ــى األنشــطة االجتماعي ــاق عل ــو 2014 أن متوســط اإلنف ــي تمــوز/ يولي ــي ف مال
تمــوز/ يوليــو يوافــق شــهر رمضــان الــذي تنفــق فيــه األســر المزيــد مــن األمــوال علــى الطعــام ومالبــس العيــد. ولذلــك، 

لــم تكــن البيانــات المتعلقــة باإلنفــاق دالــة علــى متوســط اإلنفــاق الشــهري.
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وقــد يتوقــف تقلــب المتغيــرات التــي يجــري قياســها بمــرور الوقــت علــى طــول الفتــرة الزمنيــة بيــن 
ــال، بينمــا تقــوم برصــد أســعار الســوق، ســيتعين عليــك النظــر  ــى ســبيل المث ــات القيــاس. عل عملي
فيمــا إذا كانــت األســعار عرضــة للتغيــر أســبوعّيًا أو شــهرّيًا، وذلــك مــن أجــل تحديــد عــدد المــرات 

المطلوبــة لجمــع البيانــات بغيــة تحديــد االتجاهــات.

قــد تؤثــر هــذه الحساســية، مــن حيــث الزمــن أيًضــا، علــى أي مقارنــات ترغــب فــي إجرائهــا )قبــل 
األمــر المحــدد وبعــده، أو فــي موســم معيــن، ومــا إلــى ذلــك(. علــى ســبيل المثــال، ربمــا تتغير النســبة 

المئويــة إلنتــاج األســر الــذي تســتهلكه تلــك األســر نفســها قبيــل موســم الحصــاد وبعــده مباشــرة.

وينبغــي أخــذ هذيــن العامليــن - الحساســية مــن حيــث الزمــن والفتــرات الزمنيــة الفاصلــة بيــن عمليات 
القيــاس - فــي الحســبان، فــي أثنــاء مرحلــة التصميــم والتخطيــط، وأيًضــا فــي أثنــاء التحليــل مــن أجــل 

فهــم آثارهــا علــى النتائج.

جمع العينات
جمــع العينــات: هــو عمليــة اختيار الوحدات )األشــخاص، واألســر، والمنظمــات، والقــرى، والمواقع، 
ومــا إلــى ذلــك( مــن الســكان موضــع االهتمــام، مــن أجــل دراســة اســتقصائية أو دراســة أخــرى أو 
كلتيهمــا، والتــي ُتعمــم نتائجهــا بعــد ذلــك علــى الســكان الذيــن اختيــرت وحــدات جمــع العينــات مــن 
ــن الســكان  ــان م ــه كل شــخص أو كي ــدرج في ــذي ُي ــداد ال ــات عــن التع ــع العين ــف جم ــم. ويختل بينه
موضــع االهتمــام فــي الدراســة االســتقصائية أو أي دراســة أخــرى. وغالًبــا ال يتســنى إجــراء تعــداد، 
ولــن يضيــف دائًمــا إلــى مصداقيــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا. وفــي مجــال العمــل اإلنســاني، عــادة 

مــا ُيســتخدم جمــع العينــات فــي عمليــات التقييــم األّولــي والرصــد والتقييــم النهائــي.

مثال 
قــام فريــق وحــدة األمــن االقتصــادي فــي غــزة بتوزيــع األغذيــة واألدوات المنزليــة الضروريــة علــى 23,491 أســرة 
عقــب الحــرب فــي عــام 2014. ثــم نفــذ الفريــق عمليــة رصــد باســتخدام دراســات اســتقصائية عــن األســر بهــدف معرفــة 
المزيــد عــن نوعيــة المــواد الموزعــة واســتخدام األســر المعنيــة لهــا، وكذلــك تحديــد األســر التــي ال تــزال ضعيفــة وربمــا 
تكــون بحاجــة إلــى مســاعدات إضافيــة. وأجريــت دراســة اســتقصائية علــى عينــة عشــوائية مــن 384 أســرة مــن أصــل 
23,491 أســرة، ووصفــت البيانــات بأنهــا ممثلــة لجميــع األســر )بنســبة ثقــة تبلــغ 95% وهامــش خطــأ 5%(. وقســمت 

البلديــة العينــة بطريقــة تناســبية إلــى فئــات بغيــة ضمــان التنــوع الجغرافــي فــي العينــة.

ــات العشــوائية(  ــة )أخــذ العين ــة االحتمالي ــا: الطريق ــات، هم ــع العين ــان أساســيتان لجم توجــد طريقت
ــن  ــة شــكالً م ــة االحتمالي ــتخدم الطريق ــة(. وتس ــات المنهجي ــذ العين ــة )أخ ــر االحتمالي ــة غي والطريق
أشــكال االنتقــاء العشــوائي تتــاح فيــه لــكل فــرد فرصــة متســاوية )احتمــال( الختيــاره ضمــن العينــة. 
ــم  ــن تعمي ــه يمك ــاز، وأن ــن االنحي ــد م ــي الح ــة ف ــة االحتمالي ــات بالطريق ــع العين ــة جم ــل مزي وتتمث

ــا. ــة يمكــن قياســه كّمّيً ــة والثق ــع الســكان موضــع االهتمــام بمســتوى مــن الدق ــى جمي ــات عل البيان

وتختلــف طريقــة عــدم االحتمــال فــي جمــع العينــات عــن الطريقــة االحتماليــة فــي أنهــا ال تســتخدم 
االنتقــاء العشــوائي علــى مــدار العمليــة )ومــع ذلــك، يمكــن اســتخدامه فــي مراحــل معينــة(. ومــن ثــم، 
ال تتــاح لــكل فــرد فرصــة متســاوية الختيــاره ضمــن العينــة. وتتمثــل مزيــة الطريقــة غيــر االحتماليــة 
فــي أنهــا قــد تمنــح المحلليــن مزيــًدا مــن الرقابــة علــى العينــة وتمكنهــم مــن التركيــز علــى المجــاالت 
الرئيســية )بافتــراض أن لديهــم خلفيــة كافيــة( ممــا يقلــل مــن متطلبــات المــوارد )ولكــن ذلــك ليــس 
بصفــة دائمــة(. وُيناقــش جمــع العينــات بمزيــد مــن التفصيــل فــي الفصــل الخامــس، المعنــون: جمــع 

العينــات.

الدقة
ُيقصــد بالدقــة، فــي ســياق هــذا الدليــل، مســتوى التفاصيــل المطلوبــة لتحليــل متغيــر مــا. علــى ســبيل 
ــول  ــتقصائية ح ــة اس ــي دراس ــتخدامها ف ــار الس ــال الصغ ــن األطف ــات ع ــع البيان ــد جم ــال، عن المث
التغذيــة، يجــب تســجيل عمــر كل طفــل بدقــة شــديدة حتــى يــوم إجــراء الدراســة. ولكــن عنــد جمــع 
البيانــات، علــى ســبيل المثــال، مــن أجــل دراســة اســتقصائية للتصــورات، فقــد ُيكتفــى بعمــل تقديــر 

تقريبــي لســن أربــاب األســر.
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اختيار الطريقة الصحيحة
ال توجــد طريقــة واحــدة محــددة لجمــع متغيــر معيــن. علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت بحاجة إلــى معرفة 
ــي: جمــع  ــأي ممــا يل ــام ب ــك القي ــوار، فيمكن متوســط حجــم األســر فــي خمــس قــرى فــي كــوت ديف
حجــم كل أســرة وحســاب المتوســط، أو جمــع األحجــام مــن عينــة مــن األســر وحســاب المتوســط، أو 
د  أن تطلــب مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســيين متوســط حجــم األســرة ثــم تحســب المتوســط. وُتحــدَّ
الطــرق المتبعــة حســب الجــدوى والمتطلبــات التحليليــة، وعــن طريــق تجانــس الســكان أو األشــخاص 
موضــع االهتمــام أو عــدم تجانســهم. ويجــب علــى المحلليــن أن يطرحــوا على أنفســهم األســئلة التالية:

ما القرارات التي يجب اتخاذها على أساس البيانات؟ �
هل سيكون هذا هو المصدر الرئيسي للمعلومات، أم لن يستخدم إال من أجل التدقيق المتقاطع؟ �
إلى أي مدى يجب أن نكون على يقين؟ وما مدى الدقة؟ �
هل سيعترض صناع القرار على هذه البيانات؟ �

ــى ســبيل  ــة محــددة )عل ــات منهجي ــات والمؤشــرات متطلب ــك، تفــرض بعــض البيان ــى ذل عــالوة عل
ا أدنــى لحجــم  المثــال، تتطلــب حــاالت ســوء التغذيــة طريقــة محــددة لقيــاس ســوء التغذيــة، أو حــّدً
العينــة، ومــا إلــى ذلــك( أو يكــون لديهــا مقاييــس ووحــدات واضحــة )علــى ســبيل المثــال، ســُتجمع 
ــا(، مما يســهل تحديــد مصادر  أســعار الســوق مــن حيــث الكميــات المشــتراة والعملــة المســتخدمة محلّيً
البيانــات وطرقهــا. ومــع ذلــك، يمكــن قيــاس حــاالت أخــرى بواســطة مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق، 
ويتحــدد اختيــار الطريقــة حســب النهــج التحليلــي المتبــع. وســتختلف االســتنتاجات التــي يتــم التوصــل 
إليهــا باســتخدام طــرق مختلفــة، حتــى وإن كانــت قائمــة علــى البيانــات والمؤشــرات نفســها، ويجــب 

أن يؤخــذ هــذا األمــر فــي االعتبــار عنــد تصميــم العمليــة.

مستوى الهيكل والمرونة
ســيعتمد عــدد الضوابــط الخاصــة بجمــع البيانــات ومســتواها أو مرونتهــا أو كليهمــا علــى متطلبــات 

المعلومــات ودرجــة إمكانيــة العمــل المشــترك مــع البيانــات أو المعلومــات األخــرى المطلوبــة.

وقــد تكــون البيانــات التــي يتــم جمعهــا بأســلوب منظــم بيانــات نوعيــة أو كميــة، وعــادة مــا تســتخدم 
ــا  هــذه الطريقــة فــي عمليــات دقيقــة حيــث ُتفهــم متطلبــات المعلومــات وُتحــدد بشــكل كامــل. وغالًب
ــات التســجيل، أو الدراســات  ــي عملي ــات أحــد العناصــر ف ــة المنظمــة لجمــع البيان مــا تشــكل العملي
ــة أو  ــات وصفي ــا إحصائي ــج عنه ــل النات ــن التحلي ــث يتضم ــد حي ــات الرص ــتقصائية، أو عملي االس
ــا محــددة بوضــوح  ــات بأســلوب منظــم خصائــص وطرًق ــال للبيان ــع الفع ــب الجم اســتداللية. ويتطل
ســلًفا، واتســاًقا فيمــا بيــن جامعــي البيانــات ومقدميهــا أنفســهم، وفيمــا بيــن الطرفيــن. ويميــل تحليــل 
ــة لدعــم األفــكار المطروحــة. ــى أدل ــا، أو أن يعثــر عل ــات إلــى أن يكــون اســتنتاجّيًا أو تأكيدّيً البيان

وقــد تكــون البيانــات التــي يتــم جمعهــا بأســلوب أكثــر انفتاًحــا أو مرونــة أيًضــا بيانــات نوعيــة أو 
كميــة، وعــادة مــا تســتخدم هــذه الطريقــة عندمــا يتعــذر تحديــد متطلبــات المعلومــات أو فهــم الوضــع 
بصــورة كاملــة. وُتتــرك “مســاحة” كافيــة فــي المحادثــة لزيــادة الفرصــة المتاحــة لمقــدم المعلومــات 
ــك، يجــب أن  ــى ذل ــة إل ــبًقا. باإلضاف ــا مس ــن تحديده ــل م ــن المحل ــم يتمك ــات ل للكشــف عــن معلوم
ــا األشــخاص  ــي يكشــف عنه ــات الت ــان تســجيل البيان ــة لضم ــات بالمرون ــع البيان ــاذج جم ــم نم تتس
موضــع االهتمــام. وغالًبــا مــا تكــون العمليــة المفتوحــة لجمــع البيانــات أحــد أوجــه التقييمــات األوليــة 
ــث يتضمــن  ــل، حي ــدى الطوي ــى الم ــاس البشــرية عل ــم االجن ــات األساســية ودراســات عل أو التقييم
التحليــل الناتــج عنهــا تقاريــر وصفيــة، وقصًصــا عــن التجــارب الشــخصية و/ أو التصــورات و/ أو 
ــرة  ــات ذوي خب ــة مفتوحــة وجــود جامعــي بيان ــة وبطريق ــات بفعالي ــب جمــع البيان ــؤات. ويتطل التنب
لديهــم معرفــة كافيــة بالموضــوع ومتطلبــات المعلومــات، وهــو مــا يســتلزم أيًضــا تدويــن مالحظــات 
وإعــداد “مذكــرات” شــاملة. ويميــل تحليــل البيانــات إلــى أن يكــون اســتقرائّيًا واستكشــافّيًا، وهو يهدف 

إلــى العثــور علــى أنمــاط ومفاهيــم فــي البيانــات التــي تــم اكتشــافها، إذا جــاز التعبيــر.

ــن الســابقتين.  ــن الطريقتي ــا وســًطا بي ــل مكاًن ــم جمعهــا بأســلوب شــبه منظــم تحت ــات التــي يت البيان
ــا  ــي ينبغــي التعامــل معه ــا الرئيســية الت ــن المحــددة للقضاي ويمكــن اســتخدام مجموعــة مــن العناوي
باالســتعانة ببعــض المتغيــرات التــي تــم جمعهــا بأســلوب منظــم للغايــة وغيرهــا مــن المســائل التــي 
يتــم التعامــل معهــا بطريقــة مفتوحــة. وُتعــد العمليــة شــبه المنظمــة لجمــع البيانــات إحدى أكثــر الطرق 
ــي، ورصــد  ــم النهائ ــات الرصــد والتقيي ــريعة، وعملي ــة والس ــات المتعمق ــراء التقييم ــتخداًما إلج اس

الحالــة. وقــد يتضمــن تحليــل البيانــات الجمــع بيــن االســتدالل االســتنتاجي واالســتقرائي.
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إمكانية العمل المشترك
ــا  ــادة م ــا. وع ــالن مًع ــر، يعم ــيئين، أو أكث ــل ش ــى جع ــدرة عل ــي الق ــل المشــترك: ه ــة العم إمكاني
يرتبــط هــذا المفهــوم بمجــال اإللكترونيــات وقواعــد البيانــات. علــى ســبيل المثــال، ال يتناســب القابــس 
الكهربائــي السويســري الصنــع مــع المقبــس البريطانــي الصنــع دون االســتعانة بمحــول. ومــن ثــم، ال 

يعمــل أي مــن القابــس السويســري أو المقبــس البريطانــي بمفردهمــا.

وهنــا، نتوســع فــي مصطلــح “إمكانيــة العمــل المشــترك” ليشــمل ســياق البيانــات، مــع اإلشــارة إلــى 
ــل  ــراض التحلي ــا ألغ ــا أو مقارنته ــع بينه ــن الجم ــي يمك ــات الت ــن البيان ــر م ــن أو أكث ــات بياني صف
المتعمــق عبــر الزمــان والمــكان. وبعبــارة أخــرى: هــل تتحــدث البيانــات اللغــة نفســها؟ لنأخــذ تقييًمــا 
ــات عــن دخــل األســر، وبمجــرد عــودة  ــه بيان ــا لألمــن االقتصــادي كانــت ُتجمــع في ــا افتراضّيً أولّيً
الباحثيــن إلــى المكتــب يكتشــفون أن بعــض البيانــات عــن الدخــل تــم جمعهــا بالعملــة المحليــة وبعضها 
ــن  ــاس. وال يمك ــدة القي ــدد وح ــم تح ــا ل ــم جمعه ــي ت ــات الت ــي، وأن البيان ــدوالر األمريك ــر بال اآلخ
تصحيــح البيانــات دون هــذه “الخاصيــة” - وحــدة القيــاس - ومــن شــأن التخمينات المدروســة أن تضر 

بنوعيــة البيانــات. وفــي نهايــة المطــاف، أصبحــت البيانــات غيــر قابلــة لالســتخدام.

ومــن أجــل تحقيــق إمكانيــة العمــل المشــترك بيــن البيانــات، مــن الضــروري القيــام بمــا يلــي: فهــم 
ــر  ــد أط ــدة، وتحدي ــية جدي ــات أساس ــع أي بيان ــط لجم ــع ضواب ــرة، ووض ــة المتوف ــات الثانوي البيان
التحليــل والمؤشــرات وخصائــص البيانــات وطــرق جمــع البيانــات بوضــوح. وســيضمن ذلــك إمكانية 

المقارنــة بيــن البيانــات مــن حيــث مصادرهــا وأيًضــا عبــر المــكان والزمــان.

إمكانية العمل المشترك على أكثر من مستوى 
ــة العالمــي، لجمــع  ــه برنامــج األغذي ــي، وهــي مؤشــر وضع ــان درجــة االســتهالك الغذائ ــان مختلفت ــد تســتخدم منظمت ق
بيانــات عــن اســتهالك األغذيــة لــدى األســر وتحليلهــا. ويمكــن للمنظمتيــن إبــالغ النتائــج التــي توصلتــا إليهــا - مــع تصنيف 
االســتهالك الغذائــي علــى أنــه “ضعيــف” أو “فــي حــدود المســموح بــه” أو “جيــد” - مــن حيــث النســب المئويــة لألســر.

ــدى  ــي ل ــف االســتهالك الغذائ ــا نفســها لتصني ــة إال إذا اســُتخدمت الحــدود الدني ــة للمقارن ــات قابل ــذه البيان ــون ه ــن تك ول
األســر علــى أنــه “ضعيــف” أو “فــي حــدود المســموح بــه” أو “جيــد”. ومــع ذلــك، إذا ُجمعــت البيانــات باســتخدام اإلطــار 
الزمنــي نفســه، )اســتدعاء لمــدة ســبعة أيــام(، وطريقــة جمــع العينــات نفســها، فإنــه يمكــن الجمــع بيــن البيانــات األصليــة 

إلنشــاء تحليــل جديــد.

ضبط الخصائص
فــي أثنــاء جمــع البيانــات - األساســية والثانويــة - أو مشــاركتها، يجــب دائًمــا إدراج خصائص الشــيء 
ــا لضمــان جمــع البيانــات  الــذي يتــم قياســه. وخــالل مرحلــة جمــع البيانــات، ُيعــد هــذا أمــًرا ضرورّيً
ــات  ــم البيان ــا مــن أجــل فه ــًرا ضرورّيً ــد أم ــات، ُيع ــة مشــاركة البيان ــي مرحل باألســلوب نفســه. وف
وكيفيــة اســتخدامها أو مقارنتهــا. فاألرقــام وبعــض الكلمــات ال تعنــي شــيًئا دون مزيــد مــن الوصــف. 

وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى الخصائــص:
اإلطار الزمني )كل ساعة، أو يومّيًا، أو 30 يوًما، وما إلى ذلك( �
وحدة المالحظة )األسرة، أو الذرة البيضاء، أو األطفال دون سن الخامسة، وما إلى ذلك(. �
وحدة القياس )كيلوغرام، سنتيمتر، وحدة العملة، وما إلى ذلك(. �

عنــد مشــاركة البيانــات، يجــب أن تتضمــن الخصائــص أيًضــا معلومــات عــن الموقــع الجغرافــي واإلطــار الزمنــي )متــى 
ُجمعــت البيانــات، والمنطقــة الجغرافيــة التــي تغطيهــا، ومــا إلــى ذلــك(.

ضبط اإلجراءات
ــتخدم  ــا ال ُتس ــق، وعندم ــلوب متس ــع بأس ــا ال ُتجم ــيما عندم ــأ ال س ــًة للخط ــات عرض ــون البيان تك
اإلجــراءات أو األدوات المحــددة ســلًفا أو كلتاهمــا. وهــذا هــو مــا يحــدث تحديــًدا فــي جمــع البيانــات 
ــوم  ــد تختلــف أســعار الســوق حســب الي ــال، ق ــى ســبيل المث ــاس. عل المنظمــة وســط تجمــع مــن الن
مــن األســبوع، بــل وحتــى حســب الوقــت مــن اليــوم. وقــد ال تــدون اإلجــراءات المســتخدمة لجمــع 
البيانــات فــي التقريــر النهائــي، وال ســيما فــي التقاريــر الموجــزة، ويقبلهــا المســتخدمون علــى أنهــا 
مــن المســلمات، إال أن هــذه اإلجــراءات بالغــة األهميــة لضمــان اتســاق البيانــات ودقتهــا، خاصــة عنــد 

مقارنــة البيانــات عبــر المــكان والزمــان.
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قد تشمل اإلجراءات ما يلي:
متى ُتجمع البيانات )الساعة، أو اليوم من األسبوع، أو الشهر، أو الموسم، وما إلى ذلك(. �
أين ُتجمع البيانات )من أي مصدر، أو من مصدر واحد أو أكثر، وما إلى ذلك(. �
كيف ُتجمع البيانات )أنواع األدوات المستخدمة، وطرق تقريب الكسور، وما إلى ذلك(. �
تفاصيل عن جامع )جامعي( البيانات ومقدم )مقدمي( المعلومات. �

الجدول 7 -  يوضح المثال التالي ما يلي: يورد العمود إلى اليمين نتائج التحليل في أربع عمليات منفصلة، ويورد العمودان إلى 
اليسار الخصائص واإلجراءات التي كان يمكن تحديدها قبل جمع البيانات. وُيعد هذا تخميًنا يستند إلى معرفة سابقة، 

إذا جاز التعبير، وألغراض العرض فقط، ألن التفاصيل الكاملة عما إذا كانت هذه العناصر منضبطة بالفعل في 
الدراسة الحقيقية لم تكن متاحة. وكان من الممكن جمع البيانات دون تحديد كل هذه الخصائص والطرق، فبعضها 

محدد بوضوح على النحو الوارد في المؤشر نفسه أو في التقرير.

الطريقة المحددة سلًفاالخاصية المحددة سلًفانتائج التحليل

يبلـــغ متوســـط اإلنفـــاق الشـــهري 
كينـــي شـــلن  لألســـرة 3,100 

الوقت )شهر واحد أو  �
متوسط 30 يوًما(

وحدة التحليل )المجتمع المحلي( �
وحدة المالحظة )األسرة( �
وحدة القياس )الشلن الكيني( �

إبالغ األسرة التي ستشملها  �
الدراسة االستقصائية قبل يوم 

واحد لضمان وجودها في المنزل
إعداد قائمة ببنود النفقات النقدية  �

اليومية على مدار الشهر السابق
إعداد قائمة ببنود النفقات  �

النقدية غير المنتظمة على 
مدى األشهر الستة السابقة

ــرام  ــمي لكيلوغ ــة االس ــعر التجزئ س
ــو 22,500  ــاء ه ــذرة البيض ــن ال م

ــي. ــلن صومال ش

وحدة التحليل )السوق( �
وحدة المالحظة )الذرة البيضاء( �
وحدة القياس )1 كيلوغرام،  �

والشلن الصومالي(

البيانات التي ُجمعت في يوم  �
السبت، يوم السوق الرئيسي

البيانات التي ُجمعت بين  �
الساعتين 8 و10 صباًحا

البيانات التي ُجمعت من ثالثة  �
تجار والمتوسط المحتسب

 300 علــى  محتجــز  كل  حصــول 
غــرام مــن العصيــدة لوجبــة االفطــار.

وحدة التحليل )مجموعة  �
من المحتجزين(

وحدة المالحظة  �
)العصيدة/ محتجز(

وحدة القياس )غرام( �

إجمالي كمية الطعام الُمعد  �
)الطعام المطهو( الذي ُيستهلك 

في الصباح في وجبة منتظمة

الفوائــد األساســية المتــالك  تشــمل 
 ،)%34( الحليــب  إنتــاج  الماشــية 
ومهــر الــزواج )25%(، والســماد 
والتعويــض   ،)%10( الطبيعــي 
)9%(، والمبيعــات/ الدخــل )%7(، 
 ،)%3( والزبــد   ،)%6( واللحــوم 
وحراثــة األرض )3%(، والجلــود/ 
مشــتقات الجلود )2%(، واســتخدامها 

فــي االحتفــاالت )%1(.34

وحدة التحليل )أصحاب الماشية  �
في مجتمع محلي معين(

وحدة المالحظة )مجموعة  �
التركيز على أصحاب الماشية(

البيانات التي ُجمعت من أجل  �
مناقشة مجموعة التركيز 

مع أصحاب الماشية
استخدم التجميع النسبي مع 10  �

مجموعات من المجتمع المحلي

.Feinstein Group ، 2014 مجموعة فينشتاين  34
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ربط البيانات برموز األماكن
يمكــن أن تكــون رمــوز األماكــن بالغــة األهميــة مــن أجل ضمــان إمكانية العمل المشــترك بين البيانــات الجغرافيــة والديمغرافية 

والمواضيعية.

ورمــز المــكان “P-Code” هــو اختصــار مصطلــح “Place Code”، وهــو رمــز ُيعطى لســمة جغرافية مميــزة، مثل مكان 
مأهــول )قريــة، أو بلــدة، أو مدينــة، ومــا إلــى ذلــك( أو وحــدة إداريــة )مقاطعــة، أو محافظــة، أو واليــة، أو بلدية، وما إلــى ذلك(.
وعــادة مــا يقــوم المكتــب الجغرافــي أو مكتــب اإلحصائيــات الحكومــي بتحديــد رمــوز المــكان، وإذا لــم تكــن متاحــة أو محدثــة 
بســهولة، فــإن األمــم المتحــدة أو أي مؤسســة أخــرى معنيــة تتولــى وضعهــا فــي بعــض األحيــان. ويتمثــل الهــدف مــن رمــز 
ف فريــد للخاصيــة الجغرافيــة. وقــد تســأل: “لمــاذا ال ُيســتخدم اســم الخاصيــة فحســب؟” هنــاك ســببان  المــكان فــي توفيــر معــرِّ

رئيســيان لهــذا األمــر همــا:
1.  االســم ليــس دائًمــا مميــًزا. هــل تعلــم أن هنــاك اســمي باريــس وكنتاكــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة؟ واســم 

لنــدن فــي مقاطعــة أونتاريــو فــي كنــدا؟
2.  يمكــن كتابــة االســم بعــدة طــرق مختلفــة، ممــا قــد ُيحــدث التباًســا عندمــا تحــاول تنســيق قوائــم البيانــات التــي 
تتوافــق مــع هــذه المواقــع. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى شــيء مــن هــذا القبيــل: “ُتظهــر بياناتي 

أن هنــاك 5000 شــخص يعيشــون فــي ِتمبكتــو و4000 شــخص فــي تومبوكتــو”.

وليــس ثمــة معيــار عالمــي لرمــوز المــكان، ومــع ذلــك فهــي تتكــون عــادة مــن سلســلة مــن الحــروف واألرقــام. وفيمــا 
يلــي مثــال مــن الســودان.

اسم المِحلةرمز مكان المِحلة اسم الواليةرمز مكان الوالية

SU06جونقليSU0601 ألتار

SU06جونقليSU0602 أيود

SU06جونقليSU0603 ديرور

…………

ــة بشــأن  ــم إحصائيــات الســكان أو ترفــق ببيانــات نظــم المعلومــات الجغرافي ــًرا مــا توجــد رمــوز المــكان فــي قوائ وكثي
نقــاط االهتمــام أو الحــدود اإلداريــة. وإذا لــم تكــن تعــرف رمــوز األماكــن فــي بلــدك، ابــدأ باالستفســار مــن مســؤول نظــم 
 ،)https://data.hdx.rwlabs.org/( المعلومــات الجغرافيــة المحلــي أو ابحــث فــي موقــع تبــادل البيانــات اإلنســانية

وتابــع مــع مكتــب إحصائيــات الحكومــة المحليــة أو مكتــب األمــم المتحــدة إذا لــم تكــن الرمــوز متاحــة بســهولة.

أدوات جمع البيانات األساسية
ــدر  ــة، ومص ــل الالزم ــق التفاصي ــر، وعم ــوع المتغي ــى ن ــات عل ــع البيان ــار أداة جم ــف اختي يتوق
ــر  ــال، إذا كان المتغي ــى ســبيل المث ــل مترابطــة. عل ــا عوام ــذه كله ــات. وه ــع البيان ــات، وجام البيان
ــا )بحيــث يمكــن اســتخدامه لكتابــة  هــو مســاحة قطعــة مــن األرض والمقيــاس يجــب أن يكــون دقيًق
صــك ملكيــة لقطعــة األرض(، فــإن قطعــة األرض التــي ســتكتب فــي صــك الملكيــة ســتكون مصــدر 
البيانــات، ويجــب أن تتوفــر لجامــع البيانــات المعــدات المناســبة، وأن يكــون لديــه المعرفــة الالزمــة 

لقيــاس مســاحة قطعــة األرض بدقــة.

وهنــاك ســتة أنــواع مــن األدوات التــي عــادة مــا تســتخدم لجمــع البيانــات األساســية المنظمــة أو شــبه 
المنظمــة أو المفتوحــة ألغــراض التحليــل اإلنســاني، وصنــع القــرار، ووضــع البرامــج.

https://data.hdx.rwlabs.org/)
https://data.hdx.rwlabs.org/)
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الجدول 8 - األدوات الشائعة االستخدام في جمع البيانات األساسية من أجل العمل اإلنساني.

شبه منظمأمثلةالوصفاألداة
مفتوحمنظم

معلومــات مرجعيــة، عــادة مــا تكــون التسجيل
ديمغرافيــة، أو الحــد األدنــى مــن عدد 

المتغيــرات الوصفيــة أو كليهمــا

التعداد العام للسكان �
تسجيل المستفيدين �
سجالت المستشفيات �

x

دراسة استقصائية  �استيفاء المشارك لالستبيان وإعادتهاالستبيان الذاتي
لمعرفة التعلقات 

دراسة استقصائية لقياس الرأي �

xx

أثنــاء المقابلة فــي  اســتيفاؤه  يتــم  اســتبيان 
مــن  أكثــر  أو  واحــد  مــع  مقابلــة 

االســتبيان فــي  المشــاركين 

استبيان األسرة/ فردي �
استبيان مقدمي البيانات  �

األساسيين

xxx

البيانــات المناقشة الجماعية جامــع  يجريهــا  مناقشــة 
ــي  ــاركين ف ــن المش ــة م ــع مجموع م

االســتبيان

مناقشة جماعية في  �
المجتمع المحلي

مناقشة مجموعة التركيز �
األدوات التشاركية �

xxx

البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــالل المالحظة المباشرة
مالحظــة عنصــر أو ظاهــرة مــا

مالحظة الضرر �
مالحظة نوع األدوات  �

المنزلية وحالتها
� …

xx

محيط منتصف العضد �وحدة فنية أو أداة تستخدم للقياسالقياس
حجم/ مساحة قطعة أرض �
� …

x

التقاريــر التقارير  تعــد  التحليليــة  الوحــدات 
بشــكل منتظــم

االستعانة بمصادر خارجية  �
متعددة/ مصادر محددة

روايات شهود العيان �
الخط الساخن لتلقي التعليقات �

xxx

تدوين المالحظات وكتابة المذكرات
ُيعد تدوين المالحظات وكتابة المذكرات طريقتين لتسجيل البيانات التي تم جمعها بأسلوب مفتوح، 
وفي هذا السياق، يكون جامع البيانات هو نفسه األداة. وُتستخدم هاتان الطريقتان في النهج النوعي أو 
نهج الطريقة المختلطة للتحليل، حيث يحدد جامع البيانات أو محللها أو كالهما طريقة تنظيم البيانات.

المحتوى

ينبغي أن تتضمن المالحظات دائًما معلومات مفصلة عن مقدمي المعلومات وعن األسلوب الذي يتم به 
اختيارهم، ويتعين أيًضا أن تتضمن أي خصائص أخرى يجب أخذها في االعتبار وأي أوجه قصور 

في المعلومات المقدمة.

وينبغي التمييز بين مختلف مصادر البيانات بوضوح، أي مقدمي البيانات، واالقتباسات، وروايات 
أمًرا ضرورّيًا من أجل فرز  البيانات نفسه. وُيعد هذا  المباشرة، وجامع  العيان، والمالحظة  شهود 
البيانات في وقت الحق، واستخدامها بشكل صحيح، وتحقيق أقصى استفادة منها. على سبيل المثال، 
يمكن أن تكون االقتباسات أداة قوية للغاية في إعداد التقارير، ويجب أن نتمكن من العثور عليها في 
مالحظاتنا. وهناك عدد من الطرق لتمييز هذه المصادر بعضها عن بعض، سواًء من خالل طريقة 
الكتابة )كتابة الكلمات الرئيسية بأحرف كبيرة، واستخدام فاصلتين مقلوبتين لالقتباسات المباشرة، وما 
إلى ذلك(، أو عن طريق تخطيط الصفحة )مثل وضع األفكار في الهوامش(، أو وضع عالمة تبرز 
التعليق لتمييز  المثال، يمكن وضع الحرف “ت” قبل  البيانات )على سبيل  كل عنصر من عناصر 

التعليقات عن روايات الشهود(.

المذكرات التحليلية
أنها مكان )تفرغ  المدونات؛ أي  أو  اليومية  الباحث  إلى حد ما مدخالت  التحليلية تشبه  “المذكرات 
فيه عقلك( بشأن المشاركين، أو الظاهرة، أو العملية قيد البحث عن طريق التفكير، ومن ثم الكتابة، 

.”)Saldaña، 2009 وبالتالي مزيد من التفكير فيها )سالدانيا
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كتابــة المذكــرات: هــي عمليــة لتســجيل مالحظــات جامعــي البيانــات وأفكارهــم التــي تتطــور علــى 
مــدار الدراســة. وتســجل المذكــرات أفــكار جامعــي البيانــات بشــأن الظواهــر والعمليــات ومــا إلــى 
ذلــك، عنــد حدوثهــا، ويمكــن إدراجهــا الحًقــا فــي التحليــل األوســع نطاًقــا للبيانــات. ويمكــن أن تأخــذ 
شــكل مالحظــات هامشــية شــاملة أو تعليقــات، وقــد تســاعد أيًضــا علــى تتبــع تسلســل األفــكار التــي 

تتطــور فــي أثنــاء تحليــل البيانــات35 

المذكرات التحليلية: موضوعات للتفكير 
فيمــا يلــي قائمــة بالموضوعــات التــي يجــب التفكيــر فيهــا عند جمــع البيانــات النوعية )ســالدانيا، أساســيات البحــث النوعي،  

Saldaña, Fundamentals of Qualitative Research 2011، صفحة 36102(:
ما عالقتك شخصّيًا بالمشاركين أو الظاهرة أو كليهما؟ �
األسئلة الواردة في دراستك �
اختيارك للرموز التي تستخدمها وتعريفاتها التشغيلية �
األنماط، والفئات، والموضوعات، والمفاهيم التي تنشأ �
الشبكات الممكنة )الروابط، والصالت، والتداخالت، والتدفقات( بين الرموز، والفئات، والموضوعات، والمفاهيم �
نظرية ناشئة أو موجودة وذات صلة �
أي مشكالت مع الدراسة �
أي معضالت شخصية أو أخالقية حول الدراسة �
االتجاهات المستقبلية للدراسة �
المذكرات التحليلية التي دونت حتى اآلن �
التقرير النهائي للدراسة �

الترميز
يمكنــك البــدء فــي وضــع رمــوز فــي المالحظــات والمذكــرات )وهــي كلمــات أو عبــارات قصيــرة 
لتصنيــف البيانــات النوعيــة، بهــدف اكتشــاف البيانــات وتقليلهــا إلــى الحــد األدنــى مــن عناصرهــا؛ 
بمــا ال يتضمــن ســوى المعلومــات الالزمــة للتحليــل(. لالطــالع علــى وصــف أكثــر تفصيــاًل للترميز، 

انظــر الفصــل التاســع.

مثال
فيمــا يلــي مثــال لنمــوذج تدويــن المالحظــات. ويســاعد هــذا الشــكل مــدون المالحظــات علــى التمييــز بيــن األســئلة، واإلجابــات، 

ومالحظــات جامعــي البيانــات )بمــا فــي ذلــك المذكــرة التحليليــة، والرمــوز المبدئيــة، ومــا إلــى ذلــك(.
ويمكــن أن يتضمــن النمــوذج، باإلضافــة إلــى ذلــك، مســاحة للتمييــز بيــن مصــدر اإلجابــات )صاحــب أعمــال تجاريــة صغيــرة، 
أو مــدرس فــي مدرســة، ومــا إلــى ذلــك(. ويمكــن اســتخدام هــذا النــوع مــن النمــاذج مــع قائمــة مرجعيــة أو دليــل للمناقشــة يســلط 

الضــوء علــى الموضوعــات التــي ينبغــي تناولهــا فــي المناقشــة.

نموذج مدون مالحظات المناقشة الجماعية

أ. معلومات أساسية

|__|مناقشة رقم2يوم  |__|__|   شهر  |__|__|   سنة  |__|__|1

اسم مدون المالحظات4اسم مدير المناقشات3

المدينة/ البلدة/ القرية6الوحدة اإلدارية5

المجتمــع 8اسم ممثل المجتمع المحلي7 بممثــل  االتصــال  بيانــات 
لمحلــي ا

|__|__| رجال + |__|__| نساء  =  |__|__| إجماليعدد المشاركين9

وصف المشاركين10

كيف تم اختيار المشاركين؟11

توقيت االنتهاء13توقيت البدء12

ب. مالحظات

المالحظاتاإلجاباتالسؤال

برنامج األغذية العالمي، 2009.  35
36  بتصريح من مطبعة جامعة أكسفورد )www.oup.com(. وتقتصر المادة على العرض وال تخضع لرخصة المشاع اإلبداعي، أو أي رخصة 

أخرى للوصول المفتوح، التي من شأنها أن تسمح بإعادة االستخدام دون الحاجة إلى تصريح من مطبعة جامعة أكسفورد. وللحصول على تصاريح 
.Academic.permissions@oup.com  إعادة االستخدام، يرجى التواصل على

http://www.oup.com
mailto:Academic.permissions@oup.com
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األدلة والقوائم المرجعية
يمكــن أن تتخــذ أدلــة المناقشــة وقوائمهــا المرجعيــة عــدة أشــكال. وعــادة مــا يتمثــل الهــدف الرئيســي 
فــي تحديــد الموضوعــات التــي ينبغــي تناولهــا. وبصفــة عامــة، لــن يســرد دليــل المناقشــة إال 
الموضوعــات الرئيســية التــي يجــب تناولهــا. وقــد توفــر أيًضــا توجيهــات أكثــر تحديــًدا بشــأن ســير 
ــي  ــة. وف ــي المحادث ــي ف ــر بشــكل طبيع ــم تظه ــا إذا ل ــل معه ــة للتعام ــل ذات صل ــة وتفاصي المناقش
بعــض الحــاالت، قــد توفــر جــداول منظمــة لتســجيل الشــخصيات الرئيســية إذا كانــت موجــودة، مثــل 

ــن. األشــخاص المتضرري

كمــا هــو الحــال مــع المالحظــات المفتوحــة، تكــون األدلــة مفيــدة للغايــة لجمــع المعلومــات النوعيــة. 
ولكونهــا أكثــر تنظيًمــا، ينبغــي أن تكــون واضحــة بمــا فيــه الكفايــة بحيــث يتــم اســتخالص المعلومــات 
ــي  ــاركين ف ــود” المش ــث ال “تق ــة بحي ــه الكفاي ــا في ــه بم ــت نفس ــي الوق ــة ف ــن مفتوح ــة، ولك المطلوب
االســتبيان فــي اتجــاه مفتــرض. ويجــب أن تتضمــن أدلــة المناقشــة مســاحة كافيــة لتدويــن المالحظــات 
ــة  ــر الطريق ــي أن تيس ــة. وينبغ ــات منفصل ــي صفح ــش أو ف ــي الهوام ــواًء ف ــرات، س ــة المذك وكتاب
المختــارة التمييــز بيــن التقاريــر الــواردة مــن مقدمــي المعلومــات وتحليــل جامــع البيانــات وأفــكاره، 
والبيانــات المقدمــة مــن مختلــف مقدمــى المعلومــات )فــي حالــة المناقشــات الجماعيــة(، ويحتمــل أن 

تجمــع البيانــات فــي فئــات مختلفــة مــن أجــل التحليــل.

النماذج المنظمة والنماذج شبه المنظمة
يتنــاول هــذا القســم النمــاذج المنظمــة والنمــاذج شــبه المنظمــة، على ســبيل المثــال اســتطالعات الرأي 
الذاتيــة وغيرهــا، مثــل تلــك النمــاذج المســتخدمة فــي التســجيل، والقيــاس، والمقابــالت، والمناقشــات 
الجماعيــة. ويجــري تجميعهــا مًعــا؛ إذ تكــون العديــد مــن العناصــر والمفاهيــم هــي نفســها. ويهــدف 
نمــوذج مثــل االســتبيان إلــى تحقيــق أمريــن فــي المقــام األول همــا تحقيــق أقصــى قــدر مــن اإلجابات، 
والحصــول علــى معلومــات دقيقــة قابلــة للقيــاس والتفســير. ويمكــن للنمــاذج جيــدة التصميــم تحســين 
فعاليــة التكلفــة، وأن تضمــن جــودة البيانــات ودقتهــا. غيــر أن موضــوع تصميــم النمــوذج نــادًرا مــا 

يحظــى باهتمــام كبيــر علــى غــرار تصميــم العينــة أو تطويــر برمجيــات تحليــل البيانــات.

ــدة  ــتخدم ووح ــيط المس ــية بالوس ــة أساس ــز بصف ــه، ويتمي ــن نوع ــد م ــوذج فري ــة أن كل نم والحقيق
ــذا  ــتعرض ه ــة. ويس ــر منظم ــات غي ــة أو معلوم ــات منظم ــد معلوم ــا إذا كان يؤك ــة، وبم المالحظ
القســم بعــض المفاهيــم األساســية فــي تصميــم النمــوذج. ويركــز علــى الطــرق شــبه المنظمــة والطرق 
المنظمــة– كمــا هــي عــادة الدراســات االســتقصائية-لجمع البيانــات األساســية. ولــن تنطبــق أجــزاء 
معينــة مــن هــذا القســم إال علــى أنــواع معينــة مــن النمــوذج أو وســائط معينــة )علــى ســبيل المثــال، 

قــد يختلــف النمــوذج الورقــي عمــا يقابلــه مــن نمــوذج إلكترونــي(.

 Economic Security Assessment ويقتبــس هــذا الفصــل الكثيــر مــن األمثلــة مــن مكتبــة
and Monitoring Data Collection Tools.37 وهــذه األدوات متاحــة علــی صفحة “البيانات 
والتحليــل” فــي مرکــز معلومــات وحــدة األمــن االقتصــادي علــی شــبكة اإلنترنــت الخاصــة بـ”اللجنــة 

.)http://intranet.gva.icrc.priv/ecosec( ”الدولية

المحتوى
تمثــل خطــة التحليــل نقطــة البدايــة لتحديــد محتــوى االســتبيان. ويجــب أن يكــون كل عنصــر )أحــد 
البيانــات أو ســؤال( مــن عناصــر االســتبيان ذا صلــة، ويمكــن عــن طريقــه جمــع معلومــات دقيقــة. 
ــات  ــم المعلوم ــة أو تقدي ــى اإلجاب ــن عل ــن يســتهدفهم االســتبيان قادري ــك الذي وينبغــي أن يكــون أولئ
الالزمــة أو كليهمــا، ولديهــم الرغبــة فــي ذلــك.38 وُيبــرز الجــدول التالــي بعــض النقــاط الرئيســية التــي 
يجــب التحقــق منهــا عنــد إعــداد محتــوى االســتبيان ومراجعتــه. وينبغــي أال يكــون هنــاك تعقيــد إلــى 
حــد مــا فــي إعــداد اســتبيان علــى أســاس خطــة تحليــل جيــدة التصميــم، ويجــب أن يكــون اســتعراض 

ــا إلــى حــد مــا. محتوياتــه فــي ضــوء االعتبــارات الــواردة أدنــاه أمــًرا روتينّيً

وحدة األمن االقتصادي بـ“اللجنة الدولية”، نيسان/ أبريل 2015.  37
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عند إعداد استبيان، فكر في ...

الصلــة )مرتبــط 
بالموضــوع(

هل العنصر )أحد البيانات أو السؤال(  �
في  مدرج  هو  هل  ومفيد؟  ضروري 

خطة التحليل الخاصة بي؟

أم مجرد عدد  � أحتاج معرفة عمر كل طفل   هل 
األطفال دون سن السادسة عشرة

ينبغي  �الدقة هل  “مزدوج”؟  العنصر  هل 
أربعة  أو  أو ثالثة  إلى سؤالين  تقسيمه 

أسئلة؟
هل يجب أن يكون العنصر أكثر تحديًدا؟ �
أكثر  � العنصر  يكون  أن  يجب  هل 

عمومية؟

 إذا سألتهم عن دخلهم على مستوى األسرة، هل  �
سيدرجون معلومات عن التحويالت والهدايا؟

 إذا سألتهم عن مستوى رضاهم عن المساعدات  �
أن  لي  فهل  الغذائية،  غير  والمساعدات  الغذائية 
أعرف إذا كانوا راضين عن إحداهما دون األخرى؟

 هل أحتاج معرفة عدد األطفال والبالغين باإلضافة  �
إلى العدد الكلي ألفراد األسرة؟

األيام  � خالل  المالية  التحويالت  عن  سألت  إذا   
الثالثين الماضية، هل سيكون لدي تفاصيل كافية 

لفهم مساهمتها في االقتصاد العام لألسرة؟

رغبة 
المشاركين 

في االستبيان 
في التحدث 

وقدرتهم 
على ذلك

هل يمكن للمشاركين في االستبيان تقديم  �
المعلومات المطلوبة؟

االستبيان  � في  المشارك  يجيب  هل 
بصدق؟

إذا كان األمر  � الموضوع حساس؟  هل 
كذلك، كيف أتناوله؟

 هل يمكن ألفراد األسرة تذكر عدد األغنام التي  �
كانوا يمتلكونها قبل األزمة؟

التي  � الماشية  رؤوس  بعدد  سيخبرونني  هل 
يمتلكونها؟

هل  � منازلهم؟  مغادرة  قرروا  لماذا  أسألهم  كيف   
سيتحدثون عن أي تحديات أو ضيق يواجهونه في 

المجتمع المحلي المضيف؟

السؤال  �التكرار هذا  طرحت  أن  لي  سبق  هل 
أن  علّي  يجب  هل  أخرى؟  بطريقة 
مختلفتين  بطريقتين  صياغته  أحاول 
لضمان طرحي السؤال بطريقة سليمة، 
؟ أم أن ذلك سيصبح مكرًرا تكراًرا مماّلً

البيانات  � أخرى  منظمات  تجمع  هل 
نفسها؟

تلقوا أي تحويالت،  �  إذا سألتهم عما إذا كانوا قد 
وإذا كان األمر كذلك، كم كان مقدارها، هل يجب 
البيانات مرة أخرى تحت بند  علّي أن أجمع هذه 

الدخل الشهري؟
أنماط  � عن  بيانات  أخرى  منظمات  جمعت  هل   

التحويالت؟

الطول

ال يوجــد توافــق فــي اآلراء بيــن علمــاء االجتمــاع بشــأن الطــول األمثــل لالســتبيانات، التــي غالًبــا مــا 
ُتنتقــد لتأثيرهــا علــى معــدل اإلجابــة ودقــة البيانــات. واألدلــة علــى تأثيــر االســتبيانات علــى معــدل 
ــت المســتغرق  ــأن طــول االســتبيانات والوق ــاد ب ــاك ســبب لالعتق ــر حاســمة، ولكــن هن ــة غي اإلجاب
ــى  ــا عل ــالزم عبًئ ــن ال ــول م ــتبيانات األط ــل االس ــات. وتمث ــة البيان ــى دق ــران عل ــتكمالها يؤث الس
المشــاركين فــي االســتبيان الذيــن يشــعرون بالتعــب وربمــا بالملــل. وقــد ال يرفضــون اإلجابــة عــن 
األســئلة، غيــر أنهــم قــد يبــدأون فــي تقديــم إجابــات ســريعة أو عشــوائية لالنتهــاء مــن المقابلــة. وهناك 
إجمــاع عــام علــى أن المقابــالت المباشــرة يجــب أن تســتمر لمــدة تتــراوح بيــن 45 و60 دقيقــة، وأن 

المقابــالت عبــر الهاتــف واإلنترنــت يجــب أن تكــون أكثــر إيجــاًزا.39

كــن حــذًرا مــن احتمــال إضعــاف الدافــع لــدى المشــاركين فــي االســتبيان وشــعورهم بالتعــب. ومــع 
أخــذ ذلــك األمــر فــي االعتبــار، قــم بمراجعــة االســتبيانات الطويلــة لمعرفــة مــا بهــا مــن تكــرار )هــل 
أســأل الســؤال نفســه بثــالث طــرق مختلفــة؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، هــل تســاعد هــذه الطريقــة فــي 
التدقيــق المتقاطــع أو تســاهم فــي إحــداث ارتبــاك بســبب كثــرة البيانــات؟(، ومعرفــة أهميتهــا )هــل 

أحتــاج إلــى كل هــذه التفاصيــل؟ هــل أحتــاج إليهــا مــن هــذا المصــدر؟(.

.Iarossi، 2006 إياروسي  39
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الصيغة
ُتظهر الدراسات أن صيغة األسئلة لها تأثير مباشر على اإلجابة. ويجب أن يكون لدى مصمم االستبيان 
الشعور بقدرات المشاركين في االستبيان، وعند صياغة األسئلة، حاول أن تتخيل أنه هو المشارك 
النموذجي في االستبيان، أو األقل تعليًما بين المشاركين، الذي سيتعين عليه اإلجابة عن األسئلة. وُتعد 
معرفة السياق واللغات المحلية أمًرا أساسّيًا. ويتمثل الهدف من ذلك في أن تعكس اإلجابات الموقف 
الفعلي أو تفسير شخص ما لها على النحو المطلوب، ويجب أال ُيضطر المشاركون في االستبيان إلى 

أن يفسروا األسئلة المطروحة عليهم.

وهناك أربعة معايير لصياغة األسئلة يجب االلتزام بها. وينبغي أن تكون األسئلة موجزة، وموضوعية، 
وبسيطة، ومحددة.

)IAROSSI، 2006 أربعة معايير لصياغة األسئلة )توضيحات مقتبسة من دراسة إياروسي

اجعل األسئلة قصيرة قدر اإلمكان  �موجزة
)دون أن تتضمن عمق التفاصيل في 

اإلجابة( وفي صميم الموضوع.
اطرح سؤاالً واحًدا في المرة. �

ال تسأل: كم يبلغ دين أسرتك الحالي؟ �
ولكن اسأل: هل على أسرتك أي  �

دين حالًيا؟ إذا كان الجواب نعم، 
يكون السؤال: هل هو دين كبير؟

تجنب األسئلة االستدراجية. �موضوعية
تجنب األسئلة التي تتضمن  �

كلمات مشحونة عاطفّيًا.
كن حذًرا من طرح افتراضات. �
كن حذًرا مع قوائم الخيارات المتعددة  �

المحددة مسبًقا؛ هل هي شاملة؟

ال تسأل: كم مرة في األسبوع الماضي  �
اضطرت أسرتك إلى التسول من أجل 

الحصول على ما يكفي من الطعام؟
ولكن اسأل: في األسبوع الماضي،  �

هل كانت أسرتك في وضع لم 
يكن لديكم فيه ما يكفي من الطعام 

أو المال لشراء الطعام؟

استخدم كلمات بسيطة ومباشرة  �بسيطة
مألوفة للجميع.

تجنب المصطلحات التقنية. �
استخدم المصطلحات نفسها  �

في االستبيان بالكامل.
تجنب األسئلة السلبية، اطرح بدالً  �

منها أسئلة للتأكيد اإليجابي.

ال تسأل: ما نسبة األسر في المجتمع  �
المحلي التي ليس لديها هواتف محمولة؟

ولكن اسأل: ما نسبة األسر في المجتمع  �
المحلي التي لديها هواتف محمولة؟

كن حذًرا من الكلمات العامة )في  �محددة
كثير من األحيان، في بعض األحيان، 

وما إلى ذلك( واألوصاف.
تجنب االختصارات. �
تجنب األسئلة المركبة أو  �

“متعددة الموضوعات”.
تأكد من أن المشارك في االستبيان  �

لن يضطر إلى بذل جهد كبير بحيث 
يكون محدًدا على النحو المطلوب.

تجنب األسئلة االفتراضية. �

ال تسأل: كم مرة تأكل أسرتك اللحوم؟ �
ولكن اسأل: في األيام السبعة الماضية،  �

كم عدد األيام التي تناولت فيها أسرتك 
اللحوم؟ هل هذا أكثر مما كان في أسبوع 

قبل األزمة، أو أقل أو هو نفسه؟

التسلسل في األسئلة
من شأن تسلسل األسئلة وتدفقها أن يجعل من السهل إتمام االستبيان والحفاظ على استمرار المشارك في االستبيان 
وشعوره باالرتياح. وينبغي إيالء اهتمام خاص لبداية االستبيان، وتدفق الموضوعات واألسئلة، وموضع األسئلة 

التي يحتمل أن تكون حساسة.

االفتتاح/ المقدمة
االنطباعات األولى بالغة األهمية. وينبغي أال تكون المقدمة واألسئلة األولى صعبة على المشاركين في االستبيان. 
وفي المقابالت، يمكن استخدامها حتى لكسر الحواجز وتمهيد الطريق إلجراء محادثة جيدة. ويجب على جامع 
البيانات تعريف نفسه والجهة التابع لها بشكل صحيح، وتحديد أهداف المقابلة، وشرح كيفية استخدام البيانات 
ومقدار الوقت الالزم إلتمام االستبيان. وقد يقدم جامع البيانات أيًضا نموذج موافقة )للحصول على بيانات حساسة 
أو شخصية بشكل خاص(، ويصف أي توقعات قد تكون لديه من المشارك في االستبيان )في حالة توقع المتابعة(.
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تدفق المعلومات
ينبغــي أن يكــون تدفــق الموضوعــات واألســئلة مــن العــام إلــى المحــدد، ومــن الســهل إلــى الصعــب. 
فقــد يشــعر المشــاركون فــي االســتبيان بمزيــد مــن الراحــة إذا كانــت األســئلة القليلــة األولــى مفتوحــة 
ومــن الســهل اإلجابــة عنهــا، وقــد يشــعرون بأنهــم محاصــرون إذا مــا واجهتهــم فــي البدايــة سلســلة 
مــن األســئلة التــي تتطلــب اإلجابــة عنهــا إمــا “نعــم” وإمــا “ال”. وينبغــي جمــع المعلومــات بطريقــة 
تبــدو طبيعيــة ولهــا منطــق نفســي معيــن، وهــذا مــن شــأنه أن يحــول دون تشــتت جامعــي البيانــات 
والمشــاركين فــي االســتبيان. وينبغــي إكمــال الموضــوع قبــل البــدء فــي موضــوع آخر، ويجــب تجنب 

التنقــل بيــن موضــوع وآخــر إلــى أقصــى حــد ممكــن.

مثال 
يمكــن جمــع البيانــات عــن مصــادر الغــذاء إلــى جانــب البيانــات عــن اســتهالك الغــذاء أو بعدهــا مباشــرة، ألن ذلــك ســيكون 

ــا أو ســهاًل للموضــوع بالنســبة للمشــاركين في االســتبيان. تغييــًرا طبيعّيً

 مــن ناحيــة أخــرى، ُيعــد “تخطــي الترتيــب” أداة مفيــدة لتجــاوز األســئلة غيــر ذات الصلة. على ســبيل 
المثــال، بــداًل مــن أن تطــرح الســؤال: “كــم يبلــغ الديــن المتراكــم علــى أســرتك حالًيــا؟” )وهــو ســؤال 
مركــب(، يمكنــك أن تســأل: “هــل علــى أســرتك أي ديــن حالًيــا؟”، إذا كان الجــواب “نعــم”، فيمكــن 
طــرح ســؤال للمتابعــة، مثــل: “كــم يبلــغ الديــن المتراكــم علــى أســرتك حالًيــا؟”، وإذا كان الجــواب 

“ال”، فيمكــن للشــخص الــذي ُيجــري المقابلــة أن يتخطــى الســؤال التالــي.

األسئلة الحساسة
يجــب أال ُتطــرح أســئلة حساســة إال إذا كانــت البيانــات المطلوبــة ضروريــة للغايــة مــن أجــل التحليــل. 
ــذي ُيجــري  ــي الشــخص ال ــتبيان وف ــي االس ــة المشــارك ف ــد كســب ثق ــي أن ُتطــرح إال بع وال ينبغ
ــا، وأن تســبقها مجموعــة مــن األســئلة العامــة حــول  المقابلــة والهــدف منهــا. وينبغــي تقديمهــا تدريجّيً

الموضــوع.

مثال
ــا علــى مســتوى األســرة، قــد يرغــب الشــخص الــذي ُيجــري المقابلــة فــي  عنــد جمــع بيانــات عــن حركــة النازحيــن داخلّيً
البــدء بأســئلة بســيطة عــن المــكان الــذي أتــت منــه األســرة )مــكان اإلقامــة المعتــاد( ومتــى وصلــوا إلــى مكانهــم الحالــي، 

قبــل مناقشــة ســبب اضطرارهــم لتــرك منازلهــم، وإذا كانــوا يخططــون للعــودة.

التخطيط 
التعليمات والتوجيه

يجــب أن يتضمــن كل نمــوذج تعليمــات صريحــة بكيفيــة اســتخدامه، وذلــك فــي بدايــة االســتبيان وفــي 
جميــع صفحاتــه. ويحــدد تعقيــد االســتبيان كــم المــواد التوجيهيــة المطلوبــة. وينبغــي تغطيــة النقــاط 

التاليــة:
التقديم: تقديم نفسك، مع وصف أهداف العملية، وشرح كيفية استخدام المعلومات، وما إلى ذلك. �
اختيار المشاركين في االستبيان: اختيار المواقع، واختيار وحدات جمع العينة، مثل األسر أو  �

األفراد، ومعايير اختيار مقدمي البيانات الرئيسيين، وتكوين مجموعات التركيز، وما إلى ذلك.
استخدام النموذج: اتباع ترتيب األسئلة على النحو الموضح تماًما، وأسئلة المتابعة )على أساس  �

اإلجابات(، وترك المقابلة تسير في اتجاهها المعتاد ما دامت تتطرق إلى جميع الموضوعات، 
وما إلى ذلك.

ف المثال التالي من عملية لتسجيل األسر - بوضوح - “األسرة” لضمان أن كل جامعي البيانات يستخدمون  الشكل 6 -  يعرِّ
التعريف نفسه. وهذا أمر بالغ األهمية في الحاالت التي يدرس فيها بعض جامعي البيانات أفراد األسرة الممتدة في 

حين ال يقوم آخرون بذلك.
نموذج طلب التسجيل

1. معلومات عامة

 اسم جامع البيانات01.1
الموقع: |____________________|رايون: |_________________| موقع التسجيل02.1
اليوم |__|__|   الشهر |__|__|   السنة |__|__| تاريخ التسجيل03.1

2. معلومات األسرة

هذا القسم عن األسرة المباشرة. واألسرة، ألغراض هذا الشكل، هي الزوج والزوجة )إذا كان هناك زوجة( وجميع األطفال دون سن 18 سنة.
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قد تشمل التعليمات الخاصة باألسئلة ما يلي:
طرح األسئلة: حيثما ُتدرج األسئلة في شكل خيارات متعددة، قد يكون من األفضل أحياًنا  �

وضعها بطريقة مفتوحة، وترك األمر لتقدير جامع البيانات الختيار اإلجابة األنسب، وفي بعض 
الحاالت، ال ُيقصد أن توجه األسئلة إلى المشارك في االستبيان، بل ليجيب عنها جامع البيانات 

عن طريق المالحظة المباشرة.
الفترة المرجعية لإلجابة: دخل األسرة خالل األشهر الستة الماضية، أو مبيعات األرز خالل  �

موسم 2013 - 2014، أو قبل األزمة في عام 2005، وما إلى ذلك.
وحدات القياس: ألي بيانات كمية؛ حيث ال يكون ذلك واضًحا )دخل األسرة بالجنيه السوداني،  �

أو تكلفة لتر من الحليب، أو إنتاج األرز بالكيلوغرام، وما إلى ذلك(.
تعريف دقيق للفئات: ألن هذا األمر قد يكون مفتوًحا للتأويل )من الذي ُيعد فرًدا في األسرة، وما  �

هي الفئة العمرية المستخدمة لتعريف األطفال، وأي نوع من “المجموعات” ُيشار إليه، وما إلى 
ذلك.

الشكل 7 -  يوضح المثال التالي لجامع البيانات أنه يتعين عليه أن يحسب األصناف الصالحة لالستخدام دون غيرها، ومن ثم فإن 
مجموعة البيانات العامة لن تتضمن سوى البنود الصالحة لالستخدام. ويناسب هذا األمر هدف السؤال المتمثل في 

معرفة ما تملكه األسرة ويمكنها استخدامه بما يتناسب مع ظروفها المعيشية..
امــأ الجــدول بعــدد البنــود التــي تملكهــا األســرة مــن كل صنــف. ال تحســب األصنــاف التــي ال تعمــل أو التــي تكــون فــي حالــة رديئــة لدرجــة 1.0

أنهــا ال ُتســتخدم/ ال ينبغــي أن ُتســتخدم.

العددالبندالعددالصنف

|__|__|07 – حوض غسيل|__|__|01 – بطانيات

08 –  وعــاء بالســتيكي ســعة 10 |__|__| مجموعة02 – مجموعات مالبس 
لترات

 |__|__|

03 –  شبكات منع البعوض 
)ناموسيات(

ســعة |__|__| بالســتيكي  09 –  وعــاء 
لتــًرا  20

 |__|__|

|__|__|10 – هاتف محمول|__|__|04 – أغطية بالستيكية

|__|__|11 – جهاز راديو|__|__|05 – أواني طهي

|__|__|12 – جهاز تليفزيون |__|__| مجموعة06 – أدوات تناول الطعام

األقسام والترقيم
ــك  ــه إذا كان ذل ــا مجموعــة مــن التعليمــات الخاصــة ب ــكل منه ــي أقســام، ل ــم األســئلة ف يمكــن تنظي
مناســًبا )علــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن يقتصــر طــرح األســئلة فــي هــذا القســم علــى األســر التــي 
تعتمــد علــى تربيــة الماشــية(. ويجــب ترقيــم األســئلة والصفحــات بحيــث يمكــن لجامعــي البيانــات 

ــوا فــي هــذه العمليــة. بســهولة متابعــة إلــى أي نقطــة وصل

الشكل 8 -  مثال على استبيان به أقسام واضحة وترقيم لألسئلة. 
1. معلومات عامة

اسم من ُيجري المقابلة1.1
اليوم |__|__|   الشهر |__|__|   السنة |__|__|Date 3.1|_________________|القرية/ البلدة2.1

2. السمات الديمغرافية لأسرة 

ما وضع األسرة؟ اختر واحدة.1.2
ا  |__| مقيمون  |__|عائدون  |__|نازحون داخلّيً

|__|__|ما حجم األسرة )عدد أفراد األسرة(؟ 2.2
|__|__|كم عدد أفراد األسرة الذين كان لديهم عمل/ وظيفة قبل األزمة؟3.2
|__|__|كم عدد أفراد األسرة الذين لديهم عمل/ وظيفة حالًيا؟4.2

األشكال المرئية
ســيكون لألشــكال المرئيــة، مثــل الكتابــة بخــط عريــض، ووضــع خــط تحــت الكلمــات، و”األشــكال”، 
فائــدة كبيــرة لمــن ُيجــرون المقابــالت عندمــا ينتقلــون مــن جــزء إلــى آخــر فــي النمــوذج. وبالنســبة 
ــة بخــط  ــك، يمكــن للكتاب ــى ذل ــا إل ــة أو وحــدات محــددة وم ــرات زمني ــى فت ــي تشــير إل لألســئلة الت
عريــض أن تســاعد علــى تذكيــر جامــع البيانــات بــأن يشــير إلــى فتــرة أو وحــدة معينــة، ومــا إلــى 

ذلــك. وتســتخدم األســهم عــادة لتوجيــه “تخطــي الترتيــب”.

الخانة الفارغة
يجــب تــرك خانــة كافيــة لكتابــة التعليقــات والمالحظــات ومــا إلــى ذلــك. ويجــب أن تتضمــن أســئلة 
ــا الختيــارات “أخــرى” مــع خانــة كافيــة لكتابــة اســم الفئــة  االختيــارات المتعــددة دائًمــا ســطًرا إضافّيً

التــي لــم تكــن مدرجــة مســبًقا.
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المعّرف الفريد
ــا أو مزيًجــا  المعــّرف الفريــد هــو هويــة مميــزة لــكل نمــوذج، الــذي يمكــن أن يكــون رقًمــا أو حرًف
ــا، عــادة مــا ُينشــئ التطبيــق المســتخدم المعّرفــات  منهمــا. وعنــد جمــع البيانــات وإدخالهــا إلكترونّيً
الفريــدة بصــورة تلقائيــة. وإذا كان الــورق أو صفحــة إكســيل هــي الوســيط، يجــب علــى المســتخدم 
إنشــاء معــّرف فريــد. والشــرط الوحيــد هــو أن يكــون لــكل نمــوذج رمــز تعريــف مميــز لــه. علــى 

ســبيل المثــال، إذا كان لديــك مائــة اســتبيان منظــم، يجــب أن يكــون لديــك مائــة معــّرف فريــد.

ويجــب أال تحتــوي  رمــوز التعريــف المميــزة علــى أحــرف “خاصــة”: +، أو “، أو *، أو ç، أو %، 
أو& ، أو #، ومــا إلــى ذلــك؛ إذ يمكــن أن تقرأهــا برامــج معالجــة البيانــات بصــورة خطــأ. ويمكــن 

.)_( undescores وشــرطات ســفلية ،)-( dashes أن تتضمــن حروًفــا وأرقاًمــا وشــرطات

يمكن للمعّرف الفريد:
إنشاء رابط بين نموذج جمع البيانات وقاعدة البيانات )وهو أمر بالغ األهمية في جمع البيانات . 1

باستخدام األوراق(.
تسهيل حفظ السجالت والرجوع إلى النماذج الورقية )مثل استخدام فهرس للكتب في مكتبة ما، . 2

أو فرز سجالت أسرى الحرب في قسم المحفوظات في “اللجنة الدولية” في جنيف(.
أن ُتستخدم كما في التحليالت لحساب عدد السجالت المميزة وحساب معدالت اإلجابة.. 3

نموذج لطريقة إنشاء المعّرف الفريد
تتمثــل أفضــل الممارســات فــي تحديــد رمــز فريــد مميِّــز لــكل اســتبيان. وإذا لــم يكــن ذلــك ممكًنــا عنــد طباعــة االســتبيانات، 
فــإن الحــل الســهل هــو أخــذ عــدد مــن العناصــر التــي تــم جمعهــا بالفعــل فــي االســتبيان والجمــع بينهــا بطريقــة تجعــل كل 

اســتبيان مختلًفــا عــن جميــع االســتبيانات األخــرى.

ــى مــن أســماء جامعــي  ــدي يتضمــن معلومــات عــن )أ( األحــرف األول ــرض أن القســم التمهي ــال، لنفت ــى ســبيل المث عل
البيانــات، و)ب( اســم الموقــع، و)ج( رقــم االســتبيان )األول، أو الثانــي، أو الثالــث، أو الرابــع، ومــا إلــى ذلــك( الــذي قــام 
بــه جامــع البيانــات فــي ذلــك الموقــع، فيمكــن تحديــد المعــّرف الفريــد عــن طريــق اســتخدام هــذه العناصــر الثالثــة، إذ 
مــن غيــر الممكــن أن يتكــرر هــذا المــزج )ألنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك ســوى حالــة واحــدة يأخــذ فيهــا جامــع البيانــات 

اســتبياًنا لــه رقــم محــدد فــي ذلــك الموقــع(.

انظر المثالين التاليين.

جامع البيانات 1 )إس إم( 
في الموقع نينجيروم

جامع البيانات 2 )تي بي( 
في الموقع نينجيروم

نينجيروم 1 إس إم
نينجيروم 2 إس إم
نينجيروم 3 إس إم

...

نينجيروم 1 تي بي
نينجيروم 2 تي بي
نينجيروم 3 تي بي

...

أنواع األسئلة

معلومات أساسية
ــدء  ــل ب ــى معلومــات أساســية يمكــن اســتيفاؤها قب ــدي مــن النمــوذج عــادة عل ــوي القســم التمهي يحت
ــكان إجــراء  ــات نفســها، وم ــات، والبيان ــع البيان ــات عــن جام ــن معلوم ــي أن يتضم ــة. وينبغ المقابل

ــتبيان. ــي االس ــة، والمشــاركين ف المقابل

الشكل 9 - مثال على قسم تمهيدي يمكن استيفاؤه قبل المقابلة..
ينبغي استيفاء هذا القسم قبل المقابلة توفيًرا للوقت.

اسم من يقوم بإجراء المقابلة02.1اليوم |__|__|   الشهر |__|__|   السنة |__|__|01.1
مقاطعة بايام04.1والية03.1
قرية06.1 مقاطعة بوما05.1
|__|__|__|__|عدد أفراد األسرة08.1|__|__|__|__|عدد أعضاء الفريق07.1
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نصيحــة: نشــجعك بشــدة علــى االحتفــاظ بســجل لجامعــي البيانــات ونمــاذج جمــع البيانــات الخاصــة بهــم )بمعنــى أنــه يجــب 
أن تعــرف، فــي كل حالــة، مــن قــام بجمــع البيانــات فــي نمــوذج معيــن(. وســيكون هــذا األمــر مفيــًدا فــي مرحلــة معالجــة 
البيانــات وتحليلهــا، ألنــه ســيكون مــن األســهل بكثيــر بنــاًء علــى ذلــك االتصــال بالشــخص المناســب فــي حالــة إثــارة أي 

أســئلة فيمــا لــه صلــة بالمــواد التــي تتضمنهــا النمــاذج.

العناصر الديمغرافية
البيانــات الديمغرافيــة: هــي بيانــات عــن مجموعــة ســكانية معينــة مثــل إحصائيــات الســكان، والنــوع، 
والعمــر، والعــرق، ومــا إلــى ذلــك. وقــد يســتلزم األمــر إدراج قســم عــن البيانــات الديمغرافيــة فــي 

نمــوذج جمــع البيانــات أو االســتبيان فــي الحالتيــن التاليتيــن:
عندما يجب جمع األرقام أو التقديرات السكانية )مثل استبيان المجتمع المحلي، أو مناقشة جماعية(  �

وربما تصنيفها حسب نوعها )المجموعة اإلثنية، أو النوع، أو العمر، وما إلى ذلك(.
عندما يجب تصنيف البيانات )استبيان األسرة أو استبيان فردي، نموذج تسجيل، أو نموذج رصد،  �

وما إلى ذلك( حسب النوع، أو العمر، أو حالة النزوح، أو عدد األشخاص في األسرة، أو جنس رب 
األسرة وعمره ومستواه التعليمي، وما إلى ذلك.

الشكل 10 -  مثال على األرقام التفصيلية ألفراد األسرة.
أفــراد األســرة: تتكــون األســرة، ألغــراض هــذا التدريــب، مــن مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون ويأكلــون مًعــا ويتشــاركون المــوارد نفســها. 0.1

وإذا كانــت األســرة تســتضيف أســرة أخــرى، وتتشــاركان المــوارد نفســها، فيجــب احتســابها هنــا. ال ُيحســب األفــراد الذيــن ليســوا فــي المدينــة/ البلــدة/ 
القريــة فــي الوقــت الراهــن.

4 – كبار السن )<65(3 – البالغون )18-65(2 – األطفال )5-17(1 – األطفال )>5(اإلجمالي
|__|__||__||__||__||__|

وينبغي أن تبين خطة التحليل ما إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة أم ال.

أسئلة االختيارات المتعددة
أســئلة االختيــارات المتعــددة هــي أســئلة لهــا إجابتــان محتملتــان أو أكثــر، وقــد تقتصــر علــى إجابــة 
ــن  ــدة( ضم ــة واح ــن إجاب ــر م ــددة )أي أكث ــات متع ــة، أو إجاب ــات الممكن ــن اإلجاب ــن بي ــدة م واح

ــة. ــات الممكن اإلجاب
ينبغي أن يتم اختيار اإلجابات بعناية شديدة، بالتشاور مع الموظفين الميدانيين ذوي الخبرة،  �

والموظفين ذوي المعرفة المحلية، وتماشًيا مع البيانات الثانوية، السابقة والحالية على حد سواء 
)بغية إتاحة إجراء المقارنة بينها(.

يجب أن يكون كل خيار ممّيًزا، وُيعبر عنه بوضوح باللغة المحلية، مع وجود هامش محدود  �
للخطأ في التفسير أو عدم وجود مجال لذلك على اإلطالق.

يجب دائًما أن ترد األسئلة التي قد تكون لها إجابات بخالف تلك المدرجة في النموذج مع خيار  �
واحد “آخر” )وأحياًنا خيارين “آخرين”(على األقل، لإلجابة.

يجب أن تحدد التعليمات ما إذا كان ينبغي على من ُيجري المقابلة أن يقرأ قائمة الخيارات  �
للشخص الذي ُيجري معه المقابلة أو ما إذا كان يجب عليه أن يطرح السؤال بطريقة مفتوحة، 

ومن ثم يختار بنفسه اإلجابة األنسب.

الشكل 11 -  السؤال 0-1 أدناه هو سؤال اختيارات متعددة له أكثر من إجابة ممكنة. أما السؤال 1-1 فليس له سوى إجابة واحدة 
ممكنة.

مــن خــالل المالحظــة المباشــرة )ال تســلْ(: 0.1
ــي أي ضــرر واضــح  ــاء ف هــل يتســبب البن
أو إهــالك كبيــر ألي مــن العناصــر التاليــة؟ 

)أكثــر مــن إجابــة ممكنــة(

|_| السقف
|_| الجدران

|_| األرضيات
|_| األبواب
|_| النوافذ

|_| ال يوجد ضرر

مــن خــالل المالحظــة 1.1
المباشــرة )ال تســلْ(: 

مــا نــوع البنــاء؟

أ = بيت من الطين، له سقف |__|
من أغصان األشجار 

ب = بيت من الطين، له 
سقف من الصفيح

ج = بيت من الطوب
د = بيت من اإلسمنت

هـ = أخرى، ُيرجى التحديد
________________

هل يجب علّي “ترميز” اختياراتي؟ 
ُيعــد الترميــز هنــا طريقــة ليحــل الرمــز محــل اإلجابــة الشــفوية، وعــادة مــا يكــون رقًمــا أو حرًفــا. وفــي نمــاذج جمــع البيانــات 
الورقيــة، تكــون الرمــوز مفيــدة للغايــة عندمــا تكــون خيــارات اإلجابــة كثيــرة ومبهمــة، فهــي توفــر الوقــت وتجنــب جامعــي البيانات 
االضطــرار إلــى كتابــة إجابــة كاملــة. ومــع ذلــك، ُيعــد هــذا خيــاًرا غيــر متــاح إال لجامعــي البيانــات الذيــن يســهل عليهــم اســتخدام 
فــات( متضمنــة فيهــا؛ بحيــث ال يراهــا جامــع البيانــات علــى  الرمــوز. وفــي أدوات جمــع البيانــات المتنقلــة، تكــون الرمــوز )المعرِّ
ــا فــي اإلجابــات التــي بهــا إســهاب/  اإلطــالق. ويمكــن أن يصبــح اســتخدام الرمــوز فــي قاعــدة البيانــات النهائيــة أمــًرا ضرورّيً
تطويــل، حيــث قــد يمثــل تحدًيــا عنــد كتابــة صيــغ للبحــث عــن إجابــات معينــة، فــي إكســيل، علــى ســبيل المثــال، عنــد اســتخدام 

البحــث أو المطابقــة.
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أسئلة األعداد
أســئلة األعــداد: هــي أســئلة تســعى إلــى الحصــول علــى إجابــات عدديــة يمكــن تســجيلها، مثــل األعداد 
الصحيحــة أو العشــرية. وقــد يكــون العــدد فــي الســؤال وحــدة قيــاس أو نســبة مئويــة محــددة. ويمكــن 
ــي جــدول.  ــة ف ــا مــا تكــون ممثل ــر، غالًب ــردي أو كجــزء مــن سلســلة أكب تســجيل األعــداد بشــكل ف
ــد  ــا أن تحــدد أســئلة األعــداد والجــداول العدديــة وحــدة القيــاس. وقــد يكــون مــن المفي وينبغــي دائًم
اســتخدام تنســيق إدخــال البيانــات الــذي يكــون فيــه لــكل رقــم فــي العــدد خانــة خاصــة بــه. وقــد يجعــل 
هــذا األمــر مــن األســهل قــراءة خطــوط أيــدي جامعــي البيانــات المختلفــة فــي االســتبيانات الورقيــة.

الشكل 12 - مثال للخانات المخصصة لألرقام.
قــم بتقديــر إنفــاق األســرة األســبوعي علــى مــدى الشــهر الماضــي بالجنيــه فــي جنــوب الســودان. إذا لــم ُتــدرج بعــض أنــواع اإلنفــاق فــي القائمــة، 0.1

قــم بإضافتهــا تحــت النقــاط 10-12 إلــى أن يكتمــل التقديــر لمجمــوع النفقــات الشــهرية. ال ُتــدرج ســوى النفقــات اليوميــة/ األســبوعية. وستســجل 
النفقــات علــى المــدى األطــول تحــت الســؤال 0 - 2.

اإلنفاقالبند
)جنيه جنوب السودان(

اإلنفاقالبند
)جنيه جنوب السودان(

01 - الطعام )بما في ذلك 
الزيت، والسكر، والملح(

|__|__|__|__|07 - الحطب/ الفحم/ وقود للطهي|__|__|__|__|

|__|__|__|__|08 - االتصاالت|__|__|__|__|02 - قهوة/ شاي 
|__|__|__|__|09 - االنتقاالت|__|__|__|__|03 - مشروبات )ماء، وصودا(

|__|__|__|__|10 - ______________________|__|__|__|__|04 - صابون
|__|__|__|__|11 - ______________________|__|__|__|__|05 - مالبس/ أحذية

|__|__|__|__|12 - ______________________|__|__|__|__|06 - الطحن
|__|__|__|__|__|__| جنيه جنوب السودانإجمالي النفقات األسبوعية في الشهر الماضي1.1

يمكــن أن تتضمــن نمــاذج جمــع البيانــات الرقميــة )مثــل النمــاذج المســتخدمة علــى أجهــزة الكمبيوتــر 
المحمولــة، أو األجهــزة المحمولــة فــي اليــد، أو عبــر شــبكة اإلنترنــت( ضوابــط لألعداد )الحــد األدنى 
والحــد األقصــى للقيــم، والحــد األقصــى لألعــداد الصحيحــة أو العشــرية، ومــا إلــى ذلــك(. ويمكــن أن 

يكــون ذلــك مفيــًدا للغايــة فــي مراقبــة جــودة البيانــات.

أسئلة القياس
ــف  ــرة، أو النســبة. وتصن ــة، أو الفت ــاس الترتيبي ــاس مســتويات القي ــد تســتخدم أســئلة الحجــم والقي ق
ــط،  ــع، ومتوس ــع. ومرتف ــث، والراب ــي، والثال ــو: األول، والثان ــى نح ــم عل ــة القي ــات الترتيبي القياس
ومنخفــض. ومــا إلــى ذلــك. وكثيــًرا مــا تســتخدم فــي األســئلة عــن مســتويات الرضــا، واألفضليــات، 

والمصــادر )األساســية أو الثانويــة( ومــا إلــى ذلــك.

الشكل 13 - مثال على مقياس ترتيبي للتعرف على مستوى الرضا.
ما مستوى الرضا العام لدى األسر عن األغذية التي قُدمت لها؟0.7

ا    |_| راضية    |_| راضية إلى حد ما    |_| غير راضية    |_| محبطة |_| راضية جّدً

وُتســتخدم قياســات الفتــرة لتصنيــف المعلومــات فــي نطاقــات محــددة. وهــي وســيلة مفيــدة لتســجيل 
األرقــام التــي يصعــب التعبيــر عنهــا بدقــة، أو األرقــام التــي قــد ال يتســنى لجميــع المشــاركين فــي 
االســتبيان تقديمهــا بثقــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن كتابــة قياســات الفتــرة للعمــر علــى النحــو التالــي: 

ــر-10، و11-20، و21-30، و31-40، و50-41. صف

الشكل 14 - مثال على مقياس الفترة، الفئة العمرية.
أ = >= 17 عاًما|__| عمر رب األسرة0.4

ب = 18-60 عاًما
جـ = < 60 عاًما

ا، ومــا إلــى ذلــك( عرضــة ألن ُتفســر بشــكل مختلــف مــن  تكــون الكلمــات الوصفيــة للقيــاس )األغلبيــة، والكثيــر، وجــّدً
جانــب جامــع البيانــات والمشــارك فــي االســتبيان. وينبغــي التفكيــر الدقيــق فــي اســتخدام لغــة وصفيــة فــي أثنــاء صياغــة 
خطــة التحليــل، وعنــد تصميــم االســتبيان، وفــي أثنــاء تحليــل النتائــج. علــى ســبيل المثــال، دعونــا نفتــرض وجــود أربــع 
فئــات لقيــاس مــدى الضــرر الــذي تعــرض له أحــد المنازل: “ال شــيء”، و“متوســط”، و“شــديد”، و“تدمير كامــل”. وبمقدور 
المــرء أن يفــرق بيــن “متوســط” و“شــديد” بالقــول إن الوصــف األول يعنــي األضــرار التــي لحقــت بالنوافــذ واألبــواب، 
وإن الوصــف الثانــي يشــمل األضــرار التــي لحقــت بالجــدران والســقف. وينبغــي تســجيل ذلــك فــي االســتبيان، وإبــرازه 

فــي أثنــاء تدريــب جامعــي البيانــات، واختبــاره قبــل اســتخدام االســتبيان.
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تخطي الترتيب
ــئلة ذات  ــي ال يطــرح إال األس ــة لك ــن ُيجــري المقابل ــه م ــب لتوجي ــتعانة بتخطــي الترتي ــن االس يمك
ــة  ــت إجاب ــال، إذا كان ــبيل المث ــى س ــن. عل ــارك معي ــى مش ــق عل ــي تنطب ــئلة الت ــة، أي األس الصل
المشــارك فــي االســتبيان علــى أحــد األســئلة “نعــم”، فقــد يكــون هنــاك ســؤال متابعــة، وإال، فــإن مــن 

ــي. ــى الســؤال التال ــة ســينتقل إل يجــري المقابل

الشكل 15 - مثال على تخطي الترتيب.
|_| نعم   |_| ال   إذا كانت اإلجابة هل على األسرة أي دين حالًيا؟0.1

“ال”، يمكنك تخطي هذا القسم.
إذا كانــت اإلجابــة “نعــم”، مــا هــو إجمالــي 1.1

الديــن؟
|__|__|__|__|__|__| جنيه جنوب السودان

مصــدر 2.1 مــن  )أكثــر  المقــرض؟  مــن   ...
) محتمــل

|_| األصدقاء/ العائلة
|_| منظمة إنسانية/ تنموية

|_| متجر محلي/ محل
|_| جمعية تعاونية

|_| مقرض من القطاع الخاص
|_| مصرف/ اتحاد ائتمان

|_| ال توجد إجابة
|_| أخرى، ُيرجى التحديد

|_| شراء الطعام... ولماذا؟ )أكثر من سبب محتمل(3.1
|_| شراء أدوات منزلية

|_| دفع رسوم الخدمات الصحية
|_| دفع الرسوم المدرسية

|_| مدخالت األنشطة المدرة للدخل

|_| دفع مقابل العمل
|_| دفع اإليجار/ المرافق

|_| تكاليف المناسبات
|_| ال توجد إجابة

|_| أخرى، ُيرجى التحديد

ــه إال إذا كان  ــي ال توج ــئلة الت ــن األس ــلة م ــي سلس ــب ف ــي الترتي ــى تخط ــر عل ــال آخ ــر مث ويظه
ــا، أو العائديــن، أو الالجئيــن،  المشــارك فــي االســتبيان ينــدرج تحــت فئــة معينــة مثــل النازحيــن داخلّيً

أو المقيميــن، أو مــالك الماشــية ومــا إلــى ذلــك.

وُيعــد تخطــي الترتيــب مفيــًدا للغايــة لزيــادة وتيــرة عمليــة جمــع البيانــات. ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة 
إلــى تعليمــات واضحــة حــول االســتبيانات )لالســتبيانات الورقيــة(، وقواعــد جيــدة الترميــز )لجمــع 

البيانــات بطريقــة إلكترونيــة( لضمــان أن جامعــي البيانــات يســتخدمونها بشــكل صحيــح.

االختيارات المتتالية
“االختيــارات المتتاليــة”: هــي ســمة فريــدة مــن نوعهــا لجمــع/ إدخــال البيانــات بطريقــة إلكترونيــة. 
ــى أحــد  ــة عل ــات االختياري ــر اإلجاب ــن تغيي ــن م ــن أو المحللي ــن الباحثي ــة” هــي ســمة تمك و”المتتالي
األســئلة علــى أســاس اإلجابــة عــن ســؤال آخــر. علــى ســبيل المثــال، إذا كان الســؤال األول يتعلــق 
ببلــد مــا، والخيــارات هــي الســودان وإثيوبيــا وإريتريــا، والســؤال الثانــي عــن مدينــة، فــإن اختيــار 
المــدن يمكــن أن يقتصــر علــى تلــك المــدن فــي البلــد المختــار )الســودان، أو إثيوبيــا، أو إريتريــا(.

ــي  ــا ف ــبًقا وإدخاله ــبة مس ــم المناس ــداد القوائ ــب إع ــة، يج ــارات المتتالي ــتخدام االختي ــل اس ــن أج وم
ــام. النظ

الشكل 16 -  مثال لشكل إدراج الوحدات اإلدارية في لبنان الذي يمكن استخدامه في سؤال االختيارات المتتالية. ويورد العمودان 
J وK قائمة مميزة للوحدات اإلدارية الثانية. ويوضح العمودان H وI الوحدات اإلدارية األولى المرتبطة بالوحدة 
اإلدارية الثانية. وتتيح القائمة في هذا الشكل ألي إدخال بيانات أو قاعدة بيانات النظر في توفير خيارات اإلجابة 

على سؤال واحد على أساس اختيار سؤال سابق. لنفترض على سبيل المثال أنه تم اختيار جبل لبنان بوصفه 
المحافظة )الوحدة اإلدارية األولى(، ومن ثم، ستتضمن قائمة المناطق االختيارية )الوحدة اإلدارية الثانية( مناطق 

عالية، وبعبدا، والشوف، والمتن، وجبيل، وكسروان.
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األسئلة المفتوحة
ــات  ــد تكــون اإلجاب ــك، ق ــات فــي شــكل نــص، ومــع ذل ــب األســئلة المفتوحــة اإلجاب عــادة مــا تتطل
فــي بعــض األحيــان عبــارة عــن مزيــج مــن النصــوص واألرقــام والصــور ومــا إلــى ذلــك. وتكــون 
األســئلة المفتوحــة بالغــة األهميــة فــي عمليــة جمــع المعلومــات النوعيــة. وينبغــي أن تكــون واضحــة 
بمــا فيــه الكفايــة لضمــان جمــع المعلومــات المطلوبــة، ولكــن أيًضــا مفتوحــة بمــا يكفــي لتجنــب توجيــه 

المشــاركين فــي االســتبيان فــي اتجــاه مــا محــدد ســلًفا.

وكمــا هــو الحــال مــع أســئلة االختيــارات المتعــددة، ينبغــي إعطــاء مــن يجــرون المقابــالت تعليمــات 
بشــأن طــرح األســئلة وتوجيــه المناقشــات. وفــي معظــم الحــاالت، يجــب علــى مــن يجــرون المقابالت 
ــم أن  ــن عليه ــا يتعي ــتبيان، وإنم ــي االس ــا ف ــر به ــي تظه ــها الت ــة نفس ــئلة بالطريق ــرأوا األس أال يق
ــع  ــائدة، لجم ــروف الس ــل الظ ــي ظ ــب، ف ــلوب األنس ــاش باألس ــوا النق ــئلة أو يوجه ــوا األس يطرح
المعلومــات الالزمــة )وكان عليهــم أن يناقشــوا ذلــك األمــر وأن يطبقــوه قبــل بــدء العمــل الميدانــي(.

ينبغــي أن تكــون األســئلة المفتوحــة واســعة النطــاق بمــا فيــه الكفايــة لتمكيــن جامعــي البيانــات مــن 
ــت نفســه أن تكــون مالحظــات  ــي الوق ــن ف ــا، وأن تضم ــي يحتاجــون إليه ــات الت ــع كل المعلوم جم
جامعــي البيانــات شــاملة ومحــددة بمــا يكفــي لتلبيــة متطلبــات المعلومــات. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك 

فــي تقليــل وجــود إجابــات غامضــة، وبالتالــي ال جــدوى منهــا، إلــى أقــل حــد ممكــن.

الشكل 17 - مثال على سؤال مفتوح شبه منظم.
|_| نعم    |_| الهل ترفض األسرة أي نوع من المساعدات المقدمة إليها؟0.2

… ولماذا؟إذا كانت اإلجابة “نعم”، ما هذا النوع؟1.2

هل تكون األسئلة مفتوحة أم مغلقة؟
تتميــز األســئلة المفتوحــة بأنهــا ال تقيــد اإلجابــات، ممــا يتــرك المجــال مفتوًحــا لفهــم أعمــق مــن المتوقــع للقضايــا، ولكنهــا 

قــد تثيــر أيًضــا إجابــات غامضــة وغيــر قابلــة للتفســير.

مــن ناحيــة أخــرى، تســاعد األســئلة المغلقــة )مثــل األســئلة متعــددة االختيــارات( علــى إعــادة المعلومــات المفيــدة التــي 
يمكــن تحليلهــا، ولكــن قــد تكــون اإلجابــات عنهــا ضعيفــة ومحــدودة القيمــة عندمــا ال تكــون صياغــة الخيــارات المتاحــة 

للمشــاركين فــي االســتبيان جيــدة.

ويجــب موازنــة هــذه االعتبــارات عنــد إعــداد االســتبيان. وقــد يكــون مــن المفيــد اســتخدام أســئلة مفتوحــة فــي البدايــة، ثــم 
وضــع أســئلة مناســبة مغلقــة بنــاًء علــى اإلجابــات عــن األســئلة األصليــة. وينبغــي مراجعــة األســئلة المغلقــة مــن وقــت 
آلخــر. وفــي المقابــالت المباشــرة، ال ينبغــي قــراءة خيــارات اإلجابــات فــي كل حالــة، وفــي الواقــع، ال ينبغــي أن ُتقــرأ فــي 
معظــم الحــاالت. ويمكــن طــرح األســئلة بأســلوب مفتــوح، وبعــد ذلــك يتــرك لجامــع البيانــات أمــر تحديــد الخيــار األنســب 
أو اإلشــارة إلــى خيــارات “أخــرى” عندمــا ال تكــون اإلجابــة مــن بيــن الخيــارات المحــددة ســلًفا المدرجــة فــي النمــوذج. 

وُيعــد هــذا األمــر مجــاالً يجــب تدريــب جامعــي البيانــات عليــه.

المقارنة القبلية والبعدية
عنــد االفتقــار إلــى البيانــات األساســية المرجعيــة، أو عندمــا ال يمكــن االعتمــاد عليهــا أو تكــون فــي 
ــون واســعة  ــات األساســية )أي تك ــع البيان ــة جم ــى نطــاق عملي ــه عل ــن اســتخدامها في شــكل ال يمك
ــك(،  ــى ذل ــا إل ــة، وم ــر مكتمل ــة، أو غي ــة مختلف ــة، أو تغطــي عين ــددة للغاي ــة، أو مح ــاق للغاي النط
ــة. وفــي تقييمــات حــاالت الطــوارئ ورصــد  ــاء العملي ــد يكــون مــن الضــروري جمعهــا فــي أثن فق
البرامــج، حتــى لــو كانــت البيانــات األساســية المرجعيــة متاحــة، قــد يكــون مــن المفيــد جمــع بيانــات 
قبليــة وبعديــة للتعــرف مــن المشــاركين فــي االســتبيان علــى مــا إذا كانــت األمــور قــد تغيــرت بعــد 

ــة” أو كيــف تغيــرت. ــة الدولي الصدمــة أو مشــروع/ برنامــج “اللجن

ــا )أعــداد أو تقديــرات دقيقــة فــي شــكل أرقــام أو مقيــاس فتــرات( للبيانــات  ويمكــن القيــام بذلــك كمّيً
ــا )قياســات حســب الترتيــب أو بواســطة طريقــة نوعيــة أقــل تنظيًمــا( للبيانــات الكمية  الكميــة، أو نوعّيً

والنوعية.
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الشكل 18 - المقارنة الكمية
عدد األسر من بين 100 أسرة يمكنها 2 - المواد الغذائية 1 - المجموعة الغذائية

الحصول على المواد الغذائية
5 - إذا تغيرت، اذكر أسباب التغير

4 - اآلن3 - قبل الصدمة
 / 100 / 100الحبوب

100 / 100 / 
100 / 100 / 
100 / 100 / 

البقول )البقوليات 
والمكسرات والبذور( 

100 / 100 / 
100 / 100 / 

الشكل 19 - المقارنة النوعية
|_| نعم   |_| ال هل تغير دخل األسرة بعد الصدمة؟0.1

|_| زيادةإذا كانت اإلجابة “نعم”، إلى أي مدى؟1.1
|_| انخفاض

ــد تكــون  ــر أنهــا ق ــة، غي ــات الكمي ــة البيان ــد مقارن ــة عن ــر دق ــة أكث يمكــن أن تكــون القياســات الكمي
أيًضــا أقــل موثوقيــة لعــدد مــن األســباب، هــي: الظــروف، وتوافــر ســجالت تاريخيــة، والصعوبــة 
الهائلــة التــي يجدهــا المشــاركون فــي االســتبيان فــي تذكــر التفاصيــل بالدقــة المطلوبة. أمــا المعلومات 
النوعيــة فهــي أقــل دقــة ولهــا طابــع ذاتــي، ولكنهــا قــد تكــون أكثــر موثوقيــة عندمــا يكون المشــاركون 
غيــر قادريــن علــى تذكــر التفاصيــل علــى وجــه التحديــد. وينبغــي أخــذ هــذا األمــر فــي االعتبــار فــي 

أثنــاء التخطيــط للتحليــل.

تسجيل المالحظات
المالحظــات هــي نتيجــة مدخــالت حــواس البصــر والســمع والشــم - كل منهــا بصــورة منفصلــة أو 
مًعــا - وأيًضــا األســئلة المطروحــة واإلجابــة عنهــا، ومــا تفعلــه هــو إيجــاد شــرح للحالــة يعتمــد علــى 
ــم شــراؤها  ــات التــي يت ــة عــدد الحيوان االنطباعــات. ويمكــن أن تكــون المالحظــات منظمــة )مراقب
فــي الســوق علــى مــدى فتــرة معينــة مــن الزمــن، وحالتهــا الصحيــة( أو غيــر منظمــة )علــى ســبيل 

المثــال المشــاهدة، واالســتماع(.

وصف جودة البيانات
ُتعــد المالحظــات بشــأن جــودة البيانــات مفيــدة عنــد جمــع البيانــات التــي قــد تكــون غيــر دقيقــة، أو 
ــة أو  ــات إمــا بوســائل موضوعي ــة البيان ــى نوعي ــر موثــوق بهــا، أو منحــازة. ويمكــن الحكــم عل غي

ذاتيــة.

ويمكــن اســتخدام األوصــاف الموضوعيــة عنــد جمــع القياســات الثانويــة للبيانــات الكميــة مثــل أعــداد 
الســكان، ومخرجــات اإلنتــاج، ومــا إلــى ذلــك. ويســتتبع ذلــك جمــع المعلومــات لتحديــد مــا إذا كانــت 
البيانــات تســتند إلــى قياســات دقيقــة أو تقديــرات يمكــن أخذهــا فــي االعتبــار عنــد اســتخدام البيانــات 

الثانويــة.

الشكل 20 - التقييم الموضوعي لجودة البيانات
كــم شــخًصا يعيــش حالًيــا فــي المجتمــع المحلــي؟ قــم بــإدراج  أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل. ال تحســب األشــخاص/ األســر الذيــن ليســوا فــي 0.1

المدينــة/ البلــدة/ القريــة حالًيــا.
أسرأفراد  النوع  

|__|,|__|__|__|,|__|__|__||__|,|__|__|__|,|__|__|__|مقيمون01
|__|,|__|__|__|,|__|__|__||__|,|__|__|__|,|__|__|__|عائدون02
ا03 |__|,|__|__|__|,|__|__|__||__|,|__|__|__|,|__|__|__|نازحون داخلّيً
|__|,|__|__|__|,|__|__|__||__|,|__|__|__|,|__|__|__|الجئون04
05_______________________|__|__|__|,|__|__|__|,|__||__|__|__|,|__|__|__|,|__|

|__|,|__|__|__|,|__|__|__||__|,|__|__|__|,|__|__|__|إجمالي عدد السكان1.1
|_| تقديرات   |_| تعداد  |_| ال أعرفهذه األرقام تستند إلى ...2.1

ــة للتعبيــر عــن انطباعهــم عــن دقــة المعلومــات أو درجــة  ــا ذاتي ويســتخدم جامعــو البيانــات أوصاًف
الوثــوق بهــا. وقــد تكــون هــذه األوصــاف مفيــدة، وال ســيما للتعامــل مــع مجموعــات البيانــات الكبيرة، 
حيــث يصعــب تذكــر كل حالــة. ومــع ذلــك، ال تــزال أفضــل الممارســات بالنســبة لفــرق جمــع البيانات 
والمحلليــن هــي تجــاوز مثــل هــذه االنطباعــات فــي نهايــة كل يــوم، فــي حيــن تظــل حاضــرة فــي 

أذهــان جامعــي البيانــات.
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الشكل 21 - التقييم الذاتي للبيانات
بالنسبة لجامع البيانات، ما مدى ثقتك في البيانات المتعلقة باإلنفاق؟14.6

ا   |_| واثق   |_| واثق إلى حد ما   |_| غير واثق   |_| ال أعرف |_| واثق جّدً

ويمكن أن تتأثر هذه االنطباعات بعوامل مختلفة على النحو التالي:
كيف أجاب المشاركون في االستبيان عن األسئلة )هل اضطروا للتفكير في إجاباتهم لوقت  �

طويل؟ هل ترددوا؟(
العادات واألعراف االجتماعية )مثالً، هل من المعتاد أن يتشارك الناس في المنطقة هذا النوع  �

من المعلومات؟(
صعوبة تذكر أجزاء معينة من المعلومات - مخرجات اإلنتاج، أو الدخل، وما إلى ذلك - دون  �

االستعانة بالوثائق أو السجالت.

األدوات التشاركية
ــة لجمــع المعلومــات، وال ســيما عندمــا ال يكــون المشــاركون  األدوات التشــاركية هــي طريقــة فعال
فــي االســتبيان معتاديــن علــى الدراســات االســتقصائية المنظمــة. وتشــمل األدوات الشــائعة االســتخدام 

مــا يلــي:
رسوم الجداول الزمنية، والتقويمات، والخرائط. �
التجميع النسبي �
الترتيب وتحديد الدرجات �
شجرة األسئلة �
مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة �

وربمــا ال تناســب هــذه األدوات كل حالــة أو كل مجتمــع محلــي، ويجــب أال ُتســتخدم إال بعــد تفكيــر 
دقيــق. وســتتطلب كل أداة أو تقنيــة طريقــة معينــة لجمــع البيانــات )مقابــالت أو مناقشــات جماعيــة(، 
ــل  ــات فــي نموذجهــا الخــاص أو الجــزء الخــاص بهــا مــن االســتبيان، أو دلي ويمكــن تســجيل البيان
المناقشــة، أو القائمــة المرجعيــة. وتــرد أمثلــة علــى هــذه األدوات فــي دليــل وحــدة األمــن االقتصــادي، 

تحــت عنــوان “التقييــم األّولــي لألمــن االقتصــادي”، )“اللجنــة الدوليــة”، 2016(.

وسائط جمع البيانات األساسية
يمكــن جمــع البيانــات األساســية علــى وســائط مختلفــة، وأكثرهــا شــيوًعا النمــاذج الورقيــة، وأجهــزة 
ــد، ويمكــن أيًضــا جمعهــا عــن طريــق  ــة فــي الي ــة المحمول ــة، واألجهــزة المتنقل الكمبيوتــر المحمول

الهاتــف، وخدمــة الرســائل القصيــرة، ومــن خــالل شــبكة اإلنترنــت.

الورق
الــورق هــو الوســيلة األكثــر اســتخداًما، ألنــه غيــر مكلــف نســبّيًا ويتســم بالمرونــة - بمعنــى أنــه يمكــن 
إضافــة مالحظــات وإعــادة ترتيــب األســئلة، ومــا إلــى ذلــك - وألنــه ال يتطلــب مهــارات تقنيــة لتطوير 
ــك، أصبحــت  ــات. ومــع ذل ــة لجمــع البيان ــى عكــس األدوات اإللكتروني ــك عل االســتبيان نفســه، وذل
أدوات جمــع البيانــات اإللكترونيــة أســهل اســتخداًما. وتكــون النمــاذج الورقيــة مفيــدة فــي الحــاالت 
التــي ال تكــون فيهــا متطلبــات البيانــات محــددة بشــكل كامــل )التقييمــات الســريعة األوليــة(، حيــث 
تكــون هنــاك حاجــة إلــى الكثيــر مــن البيانــات النوعيــة أو حيــث قــد يكــون مــن غيــر المالئــم أو غيــر 
العملــي حمــل أجهــزة كمبيوتــر محمولــة أو أجهــزة محمولــة باليــد. ويمكــن أيًضــا اســتخدام النمــاذج 

الورقيــة كنســخ احتياطيــة أو باإلضافــة إلــى الوســائط األخــرى.
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استخدامات الورق: التسجيل، واالستبيانات الذاتية، والمقابالت، والمالحظة، والقياس، واإلبالغ.

المزايا
سرعة جمع البيانات �
المرونة �
الحاجة إلى قليل من المهارات التقنية �

العيوب
بطء عملية إدخال/ معالجة البيانات وارتفاع تكلفتها �
تزايد احتمال حدوث خطأ في إدخال/ معالجة  �

البيانات، بسبب عدم وجود تدابير اعتماد دقة 
اإلجابات أو التحقق منها، وضمان وضوح 
األسئلة، أو جعل طرح أسئلة معينة إجبارّيًا

تزايد احتمال ضياع البيانات إذا لم  �
يكن هناك نظام حفظ ورقي

الحاجة إلى أدوات إضافية: النظام العالمي  �
لتحديد المواقع )GPS(، وأجهزة تسجيل 

الصوت، والكاميرات، وما إلى ذلك.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة
يمكـن اسـتخدام أجهـزة الكمبيوتـر المحمولـة إلدخـال البيانـات إلكترونّيًـا بصورة مباشـرة، عن طريق 
وثائـق معالجـة النصـوص أو جـداول البيانات، أو عبر النماذج التـي وضعتها برامج معالجة البيانات، 
 ،Sphinx وسـفينكس ،CSPro وسـي إس بـرو ،Access MS مثـل مايكروسـوفت أكسـيس
 Statistical Package for the Social Sciences والحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

)SPSS(.

استخدامات أجهزة الكمبيوتر المحمولة: التسجيل، والمقابالت، والمالحظة، والقياس

المزايا
يتم جمع البيانات وإدخالها في آن واحد،  �

مما يتيح إجراء معالجة سريعة
قوة أجهزة الكمبيوتر وقدرتها على استيعاب  �

مجموعة متنوعة من البرامج
تزامن البيانات على الفور عندما تكون الشبكة متاحة �

العيوب
أصعب في الحمل من الورق أو  �

األجهزة المحمولة في اليد
قد تحتاج إلى مركز معين، أو - في كثير  �

من األحيان - مصدر طاقة )للشحن(
قد تكون غير مناسبة في المناطق  �

الخطرة أو التي تعاني الفقر
حسب إمكانيات جهاز الكمبيوتر المحمول، قد تكون  �

هناك حاجة إلى أدوات إضافية لتفعيل النظام العالمي 
لتحديد المواقع، والتقاط الصور، وما إلى ذلك.

األجهزة المحمولة في اليد
يمكـن اسـتخدام األجهـزة المنقولـة المحمولـة فـي اليد - الهواتـف الذكيـة، والهواتف اللوحيـة، وما إلى 
 Open Data ذلـك - جنًبـا إلـى جنـب مـع برامـج جمـع البيانـات مثـل مجموعـة البيانـات المفتوحـة
)Kit )ODK، وKoBoToolbox، وDevice Magic. واألجهـزة المحمولـة مفيـدة فـي جمـع 
البيانـات فـي أثنـاء التنقـل - علـى سـبيل المثـال، لجامعـي البيانـات الذين ينتقلـون من منـزل إلى آخر.

اســتخدامات األجهــزة المتنقلــة المحمولــة فــي اليــد: التســجيل، واالســتبيانات الذاتيــة، والمقابــالت، والمالحظــة، 
ــاس، واإلبالغ والقي

المزايا
تجري مرحلة جمع البيانات وإدخالها في  �

آن واحد، مما يتيح المعالجة السريعة
يمكن فرض نوعية البيانات باستخدام تخطي  �

الترتيب، وقواعد التحقق، واألسئلة اإلجبارية
يمكن رصد جودة البيانات من خالل أختام التوقيت  �

وإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع
يمكن أن تحمل عدًدا من التطبيقات المختلفة  �

المفيدة في العمل الميداني )نصوص، وصور، 
والنظام العالمي لتحديد المواقع، وما إلى ذلك(

التزامن الفوري للبيانات عندما تكون الشبكة متاحة �

العيوب
غير مناسبة للتعامل مع كم كبير من  �

المعلومات النوعية أو المفتوحة
تحتاج إلى مصدر طاقة في كثير  �

من األحيان من أجل الشحن
قد تكون غير مناسبة في المناطق  �

الخطرة أو التي تعاني الفقر
قد تكون هناك قيود في بعض المناطق على استخدام  �

الكاميرات أو أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع
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الهواتف
يمكــن جمــع البيانــات عبــر الهاتــف فــي ظــروف معينــة: عندمــا يتعيــن إجــراء مقابــالت مــع عــدد 
كبيــر مــن األشــخاص علــى نحــو غيــر عــادي مــن أجــل جمــع البيانــات، أو عندمــا يكــون الوصــول 
ــي  ــات الت ــجيل البيان ــب تس ــر، يج ــا كان األم ــي. وأّيً ــتقصائي أول ــص اس ــراء فح ــدوًدا، أو إلج مح
ــر المحمــول، أو الجهــاز  ــورق، أو الكمبيوت ــق ال ــات عــن طري ــم جمعهــا فــي نمــوذج جمــع البيان يت

ــول. ــي المحم اإللكترون

استخدامات الهواتف: االستبيانات الذاتية، والمقابالت، واإلبالغ

المزايا
سرعة جمع البيانات، لعدم وجود  �

حاجة إلى التحرك الميداني

العيوب
ُيطلب من مقدمي المعلومات أن  �

يكون لديهم هواتف تعمل
صعوبة التحقق من البيانات ومصدر البيانات �
قد تكون عمليات التواصل محدودة )10 - 15 دقيقة( �
قد تكون معدالت اإلجابة أقل من  �

معدالتها في المقابالت الشخصية

خدمة الرسائل القصيرة
ــة  ــا إلقام ــد(، وأيًض ــاه واح ــي اتج ــات )ف ــل المعلوم ــرة لنق ــائل القصي ــة الرس ــتخدام خدم ــن اس يمك
ــن(. وهــي مناســبة ال ســيما لجمــع  ــي اتجاهي حــوار مــع مقدمــي المعلومــات وجمــع المعلومــات )ف
عــات البيانــات مثــل خدمــات “فرونتاليــن” للرســائل  كميــات قليلــة مــن البيانــات، ويمكــن اســتخدام ُمجمِّ
ــل  ــة مث ــرو” RapidPro، ومنصــات المصــادر الخارجي ــد ب ــرة FrontlineSMS و”رابي القصي

ــات وتحليلهــا بشــكل فعــال. “أوشــاهيدي” Ushahidi لتســهيل معالجــة البيان

ــا، واإلبــالغ، واالســتعانة بمصــادر خارجيــة/  اســتخدامات الرســائل القصيــرة: االســتبيانات التــي ُتجــرى ذاتّيً
مصــادر محــددة

المزايا
جمع البيانات بشكل فوري �
توفر وسائط توسع نطاق تغطية مقدمي المعلومات �

العيوب
يجب أن يكون لدى مقدمي المعلومات أجهزة  �

محمولة قادرة على إرسال رسائل قصيرة
صعوبة التحقق من البيانات ومصادر البيانات �
قد يمثل أمن البيانات مشكلة؛ فليس كل مزودي الشبكة  �

يقومون بتشفير الرسائل القصيرة عند إرسالها
الحد األقصى للبيانات هو 160 حرًفا،  �

وقد يكون عدد مرات التواصل )في حالة 
االتصال في اتجاهين( محدوًدا أيًضا

 قد تكون معدالت اإلجابة أقل من  �
معدالتها في المقابالت الشخصية

اإلنترنت
مــن الشــائع أن يســتخدم األشــخاص الذيــن يمكنهــم الدخــول علــى شــبكة اإلنترنــت الدراســات 
ــم  ــتقصائية “SurveyMonkey”، ويمكنه ــع الدراســات االس ــل موق ــة مث ــتقصائية اإللكتروني االس
ــا علــى الفــور. وعــادة مــا ُتجــرى الدراســات االســتقصائية  أيًضــا معالجــة البيانــات وتجميعهــا مركزّيً

ــال. ــى ســبيل المث ــي عل ــع إلكترون ــى موق ــة، عل ــي أو بصــورة علني ــد اإللكترون ــر البري عب

استخدامات اإلنترنت: االستبيانات التي ُتجرى ذاتّيًا، واإلبالغ

المزايا
جمع البيانات بشكل فوري �
توفر وسائط توسع نطاق تغطية مقدمي المعلومات  �

العيوب
حاجة مقدمى المعلومات إلى الحصول على  �

أجهزة كمبيوتر واالتصال باإلنترنت
صعوبة التحقق من البيانات ومصادر البيانات �
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أجهزة التسجيل
تســتخدم أجهــزة التســجيل، مثــل مســجالت الشــرائط، وكاميــرات الفيديــو، لضمــان ســالمة البيانــات 
التــي يمكــن، عنــد جمعهــا بهــذه الطريقــة، تفريغهــا فــي وقــت الحــق بغــرض المراجعــة. وهــي مفيــدة 
ال ســيما عندمــا ال يتســنى ألعضــاء فريــق التحليــل حضــور المقابــالت، وعندمــا يكونــون بحاجــة إلــى 

معرفــة مــا يــدور فــي المناقشــات بشــكل يتســم بالشــفافية الكاملــة.

ــى التســجيل، وينبغــي أن تؤخــذ وســيلة تفريــغ  ــة المشــاركين عل ــد مــن الحصــول علــى موافق وال ب
ــاء تخصيــص الوقــت والمــوارد. البيانــات فــي الحســبان فــي أثن

استخدامات أجهزة التسجيل: مقابالت ومناقشات جماعية

المزايا
توفر وسائط تضمن سالمة البيانات �

العيوب
قد ال يرغب بعض المشاركين في التسجيل �
عملية التفريغ تستغرق وقًتا طوياًل وتكلف مااًل �

اختيار الوسيط المناسب - بعض االعتبارات التي يجب مراعاتها:

مــا أنســب طريقــة لجمــع نــوع البيانــات المطلــوب؟ قــارن الوســيط بنــوع النمــوذج المطلــوب. هــل البيانات
يمكــن اســتخدام الهاتــف الذكــي إلدخــال البيانــات المســتخلصة مــن األســئلة المفتوحــة؟ هــل النمــوذج 

الورقــي مناســب لتســجيل القياســات الكميــة الســريعة؟

مــا الشــعور الــذي قــد يكــون لــدى المصــادر، وأفــراد المجتمــع المحلــي إزاء الوســيط الــذي ُينظــر التصورات
فــي اســتخدمه؟

جامعو البيانات 
ومقدمو المعلومات

مــا األمــر الــذي مــن األرجــح أن يشــعر جامعــو البيانــات أو مقدمــو المعلومــات باالرتيــاح حيالــه؟ هل 
مــن شــأن ذلــك األمــر أن يكــون الوســيط األكثــر فعاليــة؟ مــا المطلــوب لتغييــر ذلــك؟

ما تكلفة الوسيط؟ هل يمكننا تحّملها؟التكلفة

مــا الســرعة التــي يمكــن بهــا جمــع البيانــات ومعالجتهــا باســتخدام الوســيط، وذلــك بالنظــر إلــى مــا الوقت
لدينــا مــن وقــت )أو مــا نرغــب فــي قضائــه مــن وقــت فــي هــذا األمــر(؟

ما مدى فعالية الوسيط في مراقبة الجودة ومنع حدوث أي خطأ على الفور؟الجودة

مــا مــدى مرونــة الوســيط؟ هــل يمكــن أن يتكيــف مــع الظــروف المتغيــرة؟ هــل نحــن بحاجــة إلــى المرونة
نســخة احتياطيــة؟

التطبيق على أرض الواقع

فريق جمع البيانات
ينبغــي اختيــار جامعــي البيانــات بعنايــة. ويجــب أن يقتصــر االختيــار علــى األشــخاص الذيــن يمكــن 
ــة  ــة كافي ــم معرف ــن لديه ــواردة، والذي ــات ال ــة والمعلوم ــق بالحال ــا يتعل ــم فيم ــى حياده ــاد عل االعتم
باألوضــاع المحليــة، ويعرفــون مــا يكفــي عــن المعلومــات التــي ســيتم جمعهــا، وأيًضــا لديهــم دوافــع 

تحفزهــم علــى هــذا العمــل. وينبغــي مراعــاة مســألتي النــوع والعــرق علــى نحــو دقيــق.

والوضــع األمثــل فــي الحقيقــة أن يتولــى شــخص واحــد إجــراء المقابلــة أو إدارة المناقشــة الجماعيــة، 
ــا  ــن المالحظــات أو كليهم ــات أو تدوي ــوم شــخص آخــر )أو شــخصان( بإدخــال البيان ويجــب أن يق
)غيــر أن ذلــك قــد ال يتــاح دائًمــا(. وعندئــذ، يمكــن لمــن يتولــى إجــراء المقابلــة أو إدارة المناقشــة 
ــري  ــل البص ــى التواص ــظ عل ــدد، وأن يحاف ــوع المح ــات والموض ــى المعلوم ــى مقدم ــز عل التركي
وإظهــار االرتيــاح والــود ممــا يزيــد مــن فــرص أن يشــعر المشــاركون بوجــوده بوصفــه إنســاًنا وليس 
مجــرد شــخص يقــوم بجمــع البيانــات ال أكثــر. ويمكــن لمــدون المالحظــات أن يركــز علــى تســجيل 

المعلومــات بشــكل صحيــح وكتابــة مذكــرات ســريعة.
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التدريب واالختبار المسبق
ينبغــي دائًمــا اختبــار طــرق جمــع البيانــات ووســائطها وأدواتهــا ومراجعتهــا قبــل وضعهــا موضــع 
التنفيــذ الكامــل. ويجــب تدريــب جامعــي البيانــات الذيــن يجــرون المقابــالت والمناقشــات الجماعيــة 

وأن يتضمــن تدريبهــم المجــاالت التاليــة:
ü§وصف أهداف الدراسة
ü§)وصف عملية )عمليات( التنظيم وراء الدراسة )التصميم والتنفيذ والتمويل
ü§توضيح توقعات جامعي البيانات
ü§توضيح منطق اختيار العينة والمشاركين في االستبيان
ü§استعراض األدوات مع شرح الهدف وكل سؤال
ü§التدريب على لعب األدوار التي تحاكي المقابلة
ü§الحد من االنحياز والتعامل مع االمتناع عن اإلجابة
ü§.)التواصل مع المشارك في االستبيان والحصول على موافقته )متى أمكن ذلك

إجراء المقابالت
ُيعــد إجــراء المقابــالت مهــارة ُتكتســب عــن طريــق الخبــرة. وتتمثــل األهــداف الرئيســية للمقابلــة فــي 
تشــجيع المشــارك، والحصــول علــى إجابــة، وجمــع بيانــات دقيقــة. ويتطــرق القســم التالــي إلــى بعض 

المفاهيــم الرئيســية فيمــا يتعلــق بـ”اللجنــة الدولية”.40 

المقدمة
ــف  ــه والتعري ــم نفس ــات تقدي ــع البيان ــى جام ــن عل ــة، إذ يتعي ــا بمقدم ــة دائًم ــدأ أي مقابل يجــب أن تب
بالدراســة وأهدافهــا. ويجــوز أيًضــا فــي هــذه المرحلــة االتفــاق بشــأن اســتخدام البيانــات، بمــا فــي ذلك 
اإلذن باســتخدام البيانــات فــي التحليــل أو الموافقــة الرســمية علــى ذلــك. باإٍلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي 
إبــالغ الشــخص الــذي ُتجــرى معــه المقابلــة بحقوقــه فيمــا يتعلــق بـ”اللجنــة الدوليــة”، وهــو العنصــر 
الحاكــم فــي البيانــات التــي يتعيــن جمعهــا. ومــن ثــم، يجــب علــى الشــخص الــذي ُيجــري المقابلــة أن 
يهيــئ الظــروف للمقابلــة. وتعتمــد كيفيــة القيــام بذلــك علــى نــوع البيانــات المطلــوب جمعهــا )القيــاس، 
والمعلومــات المحــددة التــي ينبغــي إعــادة جمعهــا، ومــا إلــى ذلــك( أو علــى المشــاركين فــي االســتبيان 
)األطفــال، واألشــخاص المتعلمــون تعليًمــا عالًيــا، واألشــخاص األقــل تعليًمــا، ومــا إلــى ذلــك( أو على 
كليهمــا. وينبغــي أن تؤخــذ الظــروف والبيئــة المحيطــة فــي االعتبــار أيًضــا، مثــل االســتخدام الثقافــي، 

والعــادات المحليــة، والصدمــات التــي حدثــت مؤخــًرا، ومــا إلــى ذلــك.

“فــي بدايــة أي مقابلــة، ال يكــون المشــارك علــى يقيــن مــن الــدور الــذي مــن المفتــرض أن يلعبــه. وال 
تكــون األمــور واضحــة لــه بشــأن مــا إذا كان عليــه أن يلعــب دوًرا موجًهــا إلــى مهمــة محــددة يتعيــن 
عليــه فيــه أن يجيــب علــى نحــو كاٍف ودقيــق، أو دوًرا يعتمــد علــى المحادثــة يحــاول فيــه التقــرب إلــى 
الشــخص الــذي ُيجــري المقابلــة عــن طريــق التوافــق مــع آرائــه الواضحــة أو بمحاولــة تــرك انطبــاع 
جيــد لديــه. وفــي أثنــاء التفاعــل االجتماعــي القصيــر فــي المقابلــة، يؤثــر األســلوب الــذي يســتخدمه 
الشــخص الــذي ُيجــري المقابلــة علــى كيفيــة فهــم المشــارك دوره، ومــن ثــم يؤثــر ذلــك علــى دقــة 

.)Iarossi، 2006 البيانــات التــي يتــم جمعهــا” )إياروســي

إذا كان الشــخص الــذي ُيجــري المقابلــة يتبــع طريقــة رســمية وغيــر وديــة، فمــن المرجــح أن ُيــدرك 
المشــارك أن عليــه تقديــم معلومــات دقيقــة دون إبــداء تعليقــات كثيــرة. وقــد يكــون أســلوب المقابــالت 
الرســمية - علــى نحــو أكبــر أيًضــا - مناســًبا للمشــاركين المتعلميــن أو مــن هــم علــى مســتوى عــاٍل 

مــن التعليــم.

ــات  ــم معلومــات وتعليق ــى تقدي ــد يشــجع المشــاركين عل ا فق ــر وّدً ــل رســمية وأكث أمــا األســلوب األق
ــذا  ــؤدي ه ــد ي ــعة. وق ــة موس ــي مناقش ــاركة ف ــئلتهم الخاصــة، أو المش ــرد بطــرح أس ــة، وال إضافي
النمــط مــن المقابــالت إلــى الحصــول علــى بيانــات أكثــر نوعيــة، أو معــدل إجابــة أعلــى، أو كليهمــا. 
وقــد يكــون أيًضــا أكثــر مالءمــة للمشــاركين األقــل تعليًمــا. ولكــن يبقــى هنــاك احتمــال حــدوث نــوع 
مــن التســاهل، فقــد يــؤدي أســلوب الشــخص الــذي ُيجــري المقابلــة إلــى أن يتجاهــل المشــارك تقديــم 

تفاصيــل دقيقــة.
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أظهــرت األبحــاث أهميــة احتفــاء المشــاركين بالموضــوع ودوافعهــم للمشــاركة. “العديــد مــن القــوى تحفــز النــاس علــى 
المشــاركة فــي دراســة اســتقصائية، وهــي: االهتمــام بالموضــوع، والرغبــة فــي اإلفــادة، واالعتقــاد فــي أهميــة الدراســة 
االســتقصائية، والشــعور بالواجــب )...(. وثمــة إكراهــات أخــرى تؤثــر علــى النــاس وتدفعهم إلــى الرفض، وهــي: صعوبة 
فهــم األســئلة، والخــوف مــن الغربــاء، والشــعور بــأن األمــر مضيعــة للوقــت، وصعوبــة تذكــر المعلومــات، والحــرج مــن 

.)Plateck, Pierre-Pierre and Stevens, 1985 ،األســئلة الشــخصية” )بالتيــك، وبييــر - بييــر، وســتيفنز

ويعتمــد اختيــار أســلوب واحــد أو مزيــج مــن األســاليب علــى الظــروف. ويجــب أن يعمــل الشــخص 
الــذي ُيجــري المقابلــة بوصفــه “حلقــة وصــل محايــدة”، غيــر أن عليــه أيًضــا أن يقنــع مــن ُيجــري 
ــة بالمشــاركة. وهنــا، نوصــي باســتخدام أســلوب ودي فــي البدايــة لضمــان المشــاركة،  معــه المقابل
ــح لمقدمــي البيانــات/ األشــخاص الذيــن ُتجــرى معهــم المقابلــة مــا إذا كان مــن المرجــح أن  وأن يوضَّ

تصبــح اإلجــراءات أكثــر رســمية ومتــى يتــم ذلــك.

طرح األسئلة
يمكــن أن يكــون النهــج المتبــع فــي طــرح األســئلة جامــًدا )علــى ســبيل المثــال، قــراءة األســئلة كمــا 
تظهــر فــي النمــوذج تماًمــا(، أو مرًنــا )علــى ســبيل المثــال، صياغــة األســئلة وفًقــا لتقديــر جامعــي 
البيانــات لمــدى مالءمتهــا(. وتعتمــد کيفيــة طــرح األســئلة فــي کل حالــة علــی طــرق جمــع البيانــات 
واألدوات المســتخدمة، وأيًضــا علــی الســياق. علــى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أن تســتلزم مقابلــة 
مفتوحــة أســلوًبا مرًنــا فــي طــرح األســئلة، فــي حيــن قــد يتطلــب اســتبيان منظــم أن يســتخدم الشــخص 

الــذي ُيجــري المقابلــة أســلوًبا أكثــر جمــوًدا.

ــا قبــل جمــع البيانــات. وفــي حالــة الدراســات  ويمكــن النظــر فــي األســاليب ومناقشــتها داخلّيً
االســتقصائية، يمكــن أن يشــكل ذلــك جــزًءا مــن التدريــب واالختبــارات القبليــة. وينبغــي للمشــاركين 
ــد اســتعراض األســئلة، ينبغــي توخــي  ــوا مــا تعلمــوه. وعن ــرة فــي هــذا المجــال أن يتبادل ذوي الخب
ــالت واألشــخاص  ــن يجــرون المقاب ــة لألشــخاص الذي ــا مفهوم ــان أن تكــون جميعه الحــرص لضم
ــل  ــل لتقلي ــا ُتطــرح بدائ ــة نفســها، وربم ــالت، وأنهــم يفســرونها بالطريق ــم المقاب ــن ُتجــرى معه الذي

ــي التفســير. احتمــال الخطــأ ف

طلب التوضيح
ــر  ــة أو غي ــر كامل ــة غي ــون إجاب ــي االســتبيان أحــد األســئلة، أو يجيب عندمــا ال يفهــم المشــاركون ف
ذات صلــة أو غيــر دقيقــة، يمكــن لألشــخاص الذيــن ُيجــرون المقابــالت المتابعــة أو إعــادة صياغــة 
الســؤال. وُيقصــد بتعبيــر “طلــب التوضيــح” أن ُيطلــب مــن المشــارك فــي االســتبيان تقديــم المزيــد 
مــن المعلومــات أو توضيــح إجابتــه. وإذا لــم يكــن ذلــك األمــر فــي مقــدور المشــارك فــي االســتبيان، 
فــإن طلــب التوضيــح يكــون غيــر مناســب. وتكمــن الصعوبــة فــي تحديــد متــى يكــون طلــب التوضيــح 
ــى  ــة(، ويجــب عل ــر كامل ــة أو غي ــر دقيق ــات غي ــال، عندمــا تكــون اإلجاب ــى ســبيل المث مناســًبا )عل
األشــخاص الذيــن ُيجــرون المقابــالت أيًضــا أن يحرصــوا علــى أال تكــون األســئلة مباشــرة بشــكل 
كبيــر وأن ال يطرحــوا أســئلة توجيهيــة عنــد طلــب التوضيــح، وهــو مــا قــد يكــون أيًضــا أمــًرا صعًبــا. 
ويبيــن الجــدول التالــي41 أســلوبين لطلــب التوضيــح يرتبطــان باألســئلة عــن الحقائــق وأســئلة الــرأي.
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التلقين
التلقيــن، الــذي يعنــي اقتــراح إجابــات ممكنــة )مثــل تلــك الــواردة فــي قائمــة اإلجابــات عــن األســئلة 
المتعــددة االختيــارات(، هــو أســلوب يســتخدم لتوجيــه المشــاركين فــي االســتبيان فــي اتجــاه معيــن. 

وينبغــي تجنــب التلقيــن مــا لــم تتطلــب طريقــة جمــع البيانــات ذلــك علــى وجــه التحديــد.

المبادئ التوجيهية لأشخاص الذين ُيجرون المقابالت

ال تفعلافعل

التواصل البصري مع المشارك في االستبيان �
االلتزام باألسئلة كما هي مكتوبة، واستخدام البدائل التي  �

جرت صياغتها مسبًقا إذا لزم األمر*
اتباع ترتيب األسئلة على النحو الموضح في التعليمات** �
تعرف  � أنك  تعتقد  كنت  وإن  )حتى  سؤال  كل  طرح 

اإلجابة(
اإلنصات، والتحلي بالصبر �
التشجيع، أو  � التوضيح، أو  الود، ويمكنك طلب  إظهار 

طلب التفاصيل، أو طلب اإليضاح إذا كان المشارك في 
االستبيان غير قادر على فهم أحد األسئلة أو تقديم إجابة 

مفصلة بما فيه الكفاية
استخدام األدوات )شريط قياس، أو كاميرا، أو خرائط،  �

الشرائط  وبكرات  ذلك(  إلى  وما  رسم،  لوحات  أو 
)الكرات، وما إلى ذلك( لجمع المعلومات

قضاء الوقت كله في قراءة النموذج �
تغيير األسئلة �
االنتقال بين األقسام )قد تفوت بعض األسئلة( �
تخطي بعض األسئلة �
إنهاء الجمل التي يستخدمها المشارك في االستبيان �
فرض إجابات إذا لم يكن المشارك في االستبيان راغًبا  �

في تقديم معلومات

* ال يطبق في المقابالت المفتوحة
** أقل تطبيًقا في المقابالت شبه المنظمة

النتائج والدروس المستفادة
ألن العمــل اإلنســاني غالًبــا مــا ُينفــذ فــي المواقــع نفســها، ينبغــي تشــارك األدوات المســتخدمة 
ــم، ســتجد  ــن ث ــي المســتقبل، وم ــا بســهولة الســتخدامها ف ــا، وإتاحته ــدروس المســتفادة، وحفظه وال

ــا. ــتفادة منه ــابقة لالس ــارب الس ــن التج ــروة م ــة ث ــل المقبل ــرق العم ف

ويشــير مخــزن البيانــات هنــا إلــى المــكان الــذي يتــم فيــه تجميــع البيانات مــن أجــل المعالجــة والتحليل 
النهائييــن. وفيمــا يتعلــق بالبيانــات المنظمــة )التــي ُتجمــع بأســلوب منظــم أو التــي توضــع الحًقــا فــي 
ــا، فــإن ذلــك المــكان عــادة مــا يكــون قاعــدة بيانــات. وقــد  شــكل معيــن( التــي تكــون مخزنــة رقمّيً
ــا فــي شــكل مســتندات وورد، أو علــى الــورق فــي خزائــن  ُتخــزن البيانــات غيــر المنظمــة إلكترونّيً

الملفــات، أو المحفوظــات. وتخــزن البيانــات مــا دامــت هنــاك حاجــة إليهــا.42

ويركــز هــذا القســم علــى تطويــر قواعــد بيانــات إلكترونيــة بســيطة للغايــة مــن أجــل البيانــات المنظمة 
التــي تــم جمعهــا علــى نمــاذج ورقيــة مــع القليــل مــن الســمات االرتباطيــة. وُيســتخدم مايكروســوفت 
ــل الهــدف فــي توفيــر حــل بســيط عندمــا ال  ــة الموضحــة، إذ يتمث ــع األمثل إكســيل 2010 فــي جمي
ــا علــى نمــاذج  تتوفــر تقنيــات أكثــر تقدًمــا. وال يكــون هــذا األمــر مناســًبا عنــد جمــع البيانــات إلكترونّيً
متنقلــة لجمــع البيانــات، أو النمــاذج علــى شــبكة اإلنترنــت، أو قواعــد بيانــات أكثــر تقدًمــا. ومــع ذلــك، 
يمكــن تطبيــق المفاهيــم الرئيســية علــى البيانــات األخــرى وحــزم البرمجيــات اإلحصائية. ويســتعرض 

ــا وتشــاركها. الفصــل الســادس: التعامــل مــع البيانــات حفــظ الســجالت رقمّيً

42  انظر المادة 6 الخاصة باالحتفاظ بالبيانات التي لم تعد هناك حاجة إليها وتدميرها وحفظها، الواردة في قواعد اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن 
حماية البيانات الشخصية، كانون الثاني/ يناير 2016.
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قاعدة البيانات
ــا  ــات إم ــد البيان ــون قواع ــن أن تك ــات.43 ويمك ــن البيان ــة م ــات: هــي مجموعــة منظم قاعــدة البيان

ــة. ــر ارتباطي ــة أو غي ارتباطي

قواعــد البيانــات غيــر االرتباطيــة: هــي مجموعــات ثنائيــة األبعــاد مــن البيانــات )عــادة فــي شــكل 
جــدول فــردي( يمكــن إنشــاؤها بواســطة معظــم أدوات معالجــة البيانــات مثــل مايكروســوفت إكســيل 
 Statistical Analysis System أو حــزم البرامــج اإلحصائيــة مثــل نظــام التحليــل اإلحصائــي

،)SAS( والحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة، وســفينكس.

قواعــد البيانــات االرتباطيــة: هــي قواعــد بيانــات تحتــوي علــى مجموعــة مــن الجــداول والعناصــر، 
لــكل منهــا ارتبــاط باآلخــر عــن طريــق ثابــت أو متغيــر أو مجموعــة مــن المعاييــر. ويمكــن إنشــاء 
قواعــد البيانــات االرتباطيــة األساســية بواســطة مايكروســوفت إكســيل أو حــزم البرامــج اإلحصائيــة، 
ــا. وقــد تتطلــب قواعــد البيانــات االرتباطيــة األكثــر تعقيــًدا،  التــي ُتــدار فيهــا معظــم االرتباطــات يدوّيً
التــي تحتــوي علــى العديــد مــن الجــداول واالرتباطــات وأنــواع االرتباطــات، برامــج أكثــر قــوة مثــل 
مايكروســوفت أكســيس، ومايكروســوفت إس كيــو إل )MS SQL(، وأوراكل )Oracle( التــي لهــا 

قــدرة علــى أداء وظائــف متقدمــة لتحديــد االرتباطــات وتخزينهــا وإدارتهــا.44

المبادئ األساسية في تخزين البيانات المنظمة44 
تنظيم البيانات من أجل دعم التحليل الذي ستقوم بإجرائه �
تقليل المدى الذي يجب عليك في إطاره إجراء التحليل عبر الجداول )البيانات المنفصلة( �
تخزين كل معلومة مع األخرى عندما يكون لها هيكل البيانات نفسه. �

نموذج البيانات
ــذي  ــكان ال ــات، أو مخطــط الم ــوذج البيان ــات هــي إنشــاء نم ــاء قاعــدة بيان ــي بن ــى ف الخطــوة األول
ــك  ــي ذل ــا ف ــا بم ــات وعناصره ــدة البيان ــكل قاع ــوذج لهي ــو نم ــات. وه ــع البيان ــه جمي ــُتخزن في س
الجــداول، والصفــوف، واألعمــدة، وقيــم البيانــات، والتوثيــق المتعلــق بقاعــدة البيانــات. وهنــاك أربــع 

ــات هــي: خطــوات رئيســية إلنشــاء نمــوذج البيان
تحديد الجداول، بما في ذلك الصفوف واألعمدة. 1
تحديد قيم البيانات. 2
تحسين النموذج من أجل إدخال البيانات. 3
إنشاء الوثائق. 4

الجــداول هــي الطبقــات المختلفــة التــي ســيتم تخزيــن البيانــات فيهــا. وتتمثــل الخطــوة األولــى فــي 
تحديــد نــوع الجــداول المطلوبــة وعددهــا. وعنــد اســتخدام إكســيل، قــد يكــون مــن الحكمة اإلبقــاء على 
عــدد الجــداول فــي حــده األدنــى، مــا مــن شــأنه أن يســاعد علــى منــع األخطــاء المرتبطــة بــاإلدارة 

اليدويــة لالرتباطــات بيــن الجــداول.

وعــادة مــا تتضمــن قاعــدة البيانــات البســيطة جــدول بيانــات وجــدوالً واحــًدا أو أكثــر للنطــاق يمكــن 
ربطهــا مًعــا عــن طريــق اســم مميــز )علــى النحــو المشــار إليــه فــي إكســيل(. ويوضــح الرســم البيانــي 
ــي  ــي لألســرة، والرصــد األول لألســرة، والرصــد الثان ــم األول ــات )التقيي ــة جــداول بيان ــي ثالث التال
ف مشــترك ومميــز لألســرة، وجدوليــن للنطــاق )حالــة األســرة،  لألســرة( ترتبــط عــن طريــق معــرِّ
والموقــع(، وهمــا جــدوالن أساســيان يتــم إدخالهمــا مباشــرة فــي جــداول البيانــات. ويتكــون كل جــدول 

مــن قائمــة مــن المتغيــرات.

ويكيبيديا، ُمدخل ويكيبيديا عن “قاعدة بيانات”، تم الدخول عليها نيسان/ أبريل 2015.  43
مشروع قدرات التقييم، آب/ أغسطس 2013.  44
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الشكل 22 - مثال مبسط لمخطط قاعدة بيانات والروابط بين البيانات وجداول النطاقات..

وضع النزوح

نوع رب األسرة 

المكانوضع األسرة
التقسیم اإلداري 1

التقسیم اإلداري 2

البلدة

الرصد الثاني
ھویة األسرة 

دخل األسرة 

استھالك المواد الغذائیة األساسیة

استھالك المواد الغذائیة األساسیة

...

الرصد األول لألسرة
ھویة األسرة 

دخل األسرة 

استھالك المواد الغذائیة األساسیة

استھالك المواد الغذائیة األساسیة

...

ھویة األسرة

التقسیم اإلداري 2

البلدة

نوع رب األسرة 

وضع النزوح

أفراد األسرة 

دخل األسرة 

...

استھالك النباتات الدرنیة

استھالك المواد الغذائیة األساسیة

التقییم األّولي لألسرة

المفتاح األساسي

في إكسيل، يتم تمثيل كل جدول بيانات بورقة عمل داخل مصنف، وقد يتم تخزين جداول النطاق مًعا في ورقة عمل واحدة أو 
أكثر، حسب عدد قوائم النطاق.

جداول البيانات
ف كل جــدول بيانــات بواســطة  جــدول البيانــات هــو جــدول يتــم فيــه تخزيــن ســجالت البيانــات. وُيعــرَّ

مــا فيــه مــن الصفــوف واألعمــدة وقيــم البيانــات.

كــم عــدد الجــداول التــي يجــب أن أســتخدمها؟ مــن حيــث الوضــع األمثــل، فــي قواعــد البيانــات البســيطة - مثــل تلــك التــي 
يتــم إنشــاؤها باســتخدام مايكروســوفت إكســيل - يجــب أن يكــون هنــاك جــدول واحــد لجميــع البيانــات، ألن ذلــك ســيحد مــن 
ــا. وقــد تحتــوي قواعــد البيانــات االرتباطيــة، مثل  األخطــاء المرتبطــة بــإدارة االرتباطــات وربــط البيانــات والســجالت يدوّيً
تلــك التــي تــم إنشــاؤها باســتخدام مايكروســوفت أكســيس أو برامــج قواعــد البيانــات األخــرى، علــى العديــد مــن الجــداول. 

ف فريــد، ومــن خــالل ارتبــاط محــدد. ثــم يتــم ربــط كل جــدول عــن طريــق متغيــر مشــترك أو معــرِّ

الصفوف
ــا  ــة واحــدة تجمعه ــل إجاب ــل كل صــف بعــد صــف )صفــوف( رأس العمــود ســجاّلً واحــًدا، يقاب يمث
ــي تســتخدمها  ــت األداة الت ــال، إذا كان ــبيل المث ــى س ــات. عل ــع البيان ــك الخاصــة لجم باســتخدام أدات
هــي دراســة اســتقصائية لألســر، وكنــت قــد أجريــت دراســة اســتقصائية شــملت 200 أســرة، فــإن 
كل صــف ســيقابل أســرة واحــدة. وســيمثل الصــف األول، أو فــي بعــض األحيــان الصفــوف القليلــة 

ــدة. ــى، رؤوس األعم األول

األعمدة
يمثــل كل عمــود حقــاًل واحــًدا لقاعــدة بيانــات، يقابــل وحــدة واحــدة منفصلــة للمعلومــات، مثــل ثابــت 
أو متغيــر مــا. وفــي بعــض الحــاالت، يقابــل عمــود واحــد اإلجابــة عــن ســؤال واحــد فــي نمــوذج جمع 
البيانــات الخــاص بــك )علــى ســبيل المثــال، نــوع رب األســرة(، وســتتطلب حــاالت أخــرى أكثــر مــن 

عمــود واحــد )علــى ســبيل المثــال األســئلة متعــددة االختيــارات مــع العديــد مــن اإلجابــات الممكنــة(.
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تعريف السجل 
ف أو االســم  يجــب أن يحتــوي العمــود األول مــن أي جــدول بيانــات علــى المعــّرف الفريــد )المعــرِّ
ــن مــن  المميــز لــكل ســجل، والــذي يمكــن أن يكــون رقًمــا أو حرًفــا، أو مزيًجــا مــن االثنيــن(، ممــا يمكِّ
اإلحالــة المرجعيــة بيــن الســجالت )الصفــوف( فــي قاعــدة البيانــات ونمــاذج جمــع البيانــات األصليــة، 
ويتيــح لــك إمكانيــة تتبــع المعلومــات إلــى النمــوذج األصلــي، ويســمى أيضــا المفتــاح الفريــد والمميــز 

فــي قواعــد البيانــات.

وربمــا يكــون المعــرف الفريــد قــد تــم إنشــاؤه كجــزء مــن أداة جمــع البيانــات )التــي ســتتم مناقشــتها 
فــي الفصــل الخامــس: جمــع العينــات(. وإذا لــم يتــم ذلــك، ينبغــي إنشــاء المعــرف الفريــد فــي هــذه 
المرحلــة. وفــي حالــة نمــاذج جمــع البيانــات الورقيــة، ينبغــي إضافــة المعــرف الفريــد إلــى نمــوذج 

جمــع البيانــات لضمــان وجــود رابــط.

رؤوس األعمدة
“رؤوس األعمــدة”: هــي األســماء المميــزة لــكل متغيــر أو ثابــت. وينبغــي أن يكــون كل رأس عمــود 
مميــًزا، ألن ذلــك سيســهل اإلحالــة المرجعيــة إلــى نمــوذج جمــع البيانــات، وإنشــاء جــدول االقتــران 
فــي مرحلــة التحليــل. وحســب درجــة تعقيــد نمــوذج جمــع البيانــات، قــد تشــغل رؤوس األعمــدة مــا 

يصــل إلــى أربعــة صفــوف مــن أجــل مــا يلــي:
اسم القسم: اسم هذا القسم في نموذج جمع البيانات؛ حيث يمكن العثور على السؤال )المقدمة، أو  �

العناصر الديمغرافية، أو إنتاج الغذاء، وما إلى ذلك(. وقد يمتد اسم القسم على عدة أعمدة، ليشمل 
جميع المتغيرات في قسم معين.

اسم طويل للمتغير: هو وصف أطول للمتغير يسهل فهمه )على سبيل المثال، نوع رب األسرة(. �
االسم المختصر للمتغير: هو اسم مختصر للمتغير، قد يسبب الحيرة إذا ورد دون االسم الطويل  �

المصاحب )على سبيل المثال، إذا كان االسم المختصر لنوع رب األسرة هو “نوع ر.أ.م”(، 
ولكنه مفيد في مرحلة التحليل في جدول االقتران وإنشاء جدول/ رسم بياني. ويجب أال تحتوي 

األسماء المختصرة على أي مسافات أو أحرف خاصة )+، أو “، أو *، أو ç، أو %، أو& ، أو 
#، وما إلى ذلك(؛ إذ يمكن أن تقرأها برامج معالجة البيانات بصورة خاطئة. ويمكن أن تتكون 

.)underscores( ”_“ وشرطات سفلية )dashes( ”-“ من حروف وأرقام وشرطات
نوع قيمة البيانات: يمكن أن يكون مفيًدا لإلشارة إلى نوع البيانات )العدد، والنص، والتاريخ،  �

والنطاق، وما إلى ذلك( التي توجد في عمود معين، ولتوجيه مدِخل البيانات ومستخدمي قاعدة 
البيانات. وفيما يلي عرض لبعض أنواع قيم البيانات:45

الحظ أنه في الحزم اإلحصائية، مثل الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، يتم تضمين نوع البيانات في قاعدة البيانات.  45
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مالحظة حول األسئلة المتعددة االختيارات 
يمكــن أن تقتصــر أســئلة الخيــارات المتعــددة علــى إجابــة واحــدة، أو تســمح باختيــار مــن متعــدد. وال تتطلــب اإلجابــات 

الفرديــة ســوى عمــود واحــد فــي قاعــدة البيانــات، أمــا اإلجابــات المتعــددة فتتطلــب عمــوًدا واحــًدا لــكل إجابــة ممكنــة.
على سبيل المثال، ضع في اعتبارك السؤال التالي:

تحقق من كل ما ينطبقما نشاط كسب العيش الرئيسي لأسرة؟1.3

 التجارة                    التعدين                     الصيد                    تربية الماشية/ الدواجن                  الزراعة

وينبغــي إنشــاء عمــود لــكل إجابــة ممكنــة )الزراعــة، أو تربيــة الماشــية/ الدواجــن، ومــا إلــى ذلــك( كمــا هــو مبيــن فــي 
الجــدول التالــي:

قيم البيانات
ــم، للحــد مــن إدخــال  ــات الفارغــة. وينبغــي اســتخدام عناصــر تحّك ــي الخان ــات ف ــم إدخــال البيان يت
البيانــات وتيســير هــذه العمليــة. وُتنفــذ عناصــر التحكــم لــكل عمــود )متغيــر( وقــد تتضمــن حــدوًدا 
علــى مجموعــة األرقــام، وعــدد األحــرف، والقوائــم المنســدلة، وتنســيقات عــرض التاريــخ، ومــا إلــى 

ذلــك. وســُتناقش هــذه العناصــر فــي القســمين التالييــن: النطاقــات وقيــم البيانــات.

النطاقات
النطــاق، بالمعنــى المســتخدم فــي قاعــدة البيانــات، هــو: قائمــة محــددة ومنفصلــة لإلجابــات الممكنــة. 
وهــو فــي األســاس مجموعــة قياســية مــن اإلجابــات المحــددة مســبًقا، مثــل تلــك اإلجابــات المســتخدمة 
ــع  ــم بالمواق ــات قوائ ــة النطاق ــم المنســدلة. وتشــمل أمثل ــارات أو القوائ ــددة االختي ــي األســئلة المتع ف

الجغرافيــة، ونــوع األســرة ونــوع أفرادهــا.

لماذا؟النطاقات يجب أن...   

لتجنب االختالط بالبيانات �تدار بشكل منفصل عن جدول البيانات
إلتاحة استخدام نطاق واحد ألكثر من متغير واحد �

لتيسير إدارتها على غير المطورين �يسهل الوصول إليها واكتشافها
لسهولة اإلحالة المرجعية  في أثناء التحليل �

لتقليل الخطأ عن طريق تعظيم الكفاءة �منظمة لدعم إدخال البيانات وتحليلها
إلتاحة استخدام االرتباطات المتقدمة )استخدام  �

القوائم المنسدلة المتتابعة، ودالتي تحديد الموضع 
)FIND(، والمطابقة )MATCH(، وما إلى ذلك(
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إنشاء قائمة النطاقات
ــب  ــي يج ــا الت ــات الخالي ــزة ونطاق ــا الممي ــيل إلدارة الخالي ــي إكس ــة ف ــي دال ــددة ه ــماء المح األس
ــع،  ــيطة )الجم ــابية البس ــات الحس ــن العملي ــرى، م ــطة دوال أخ ــرر بواس ــكل متك ــتدعاؤها” بش “اس
والوســط الحســابي، ومــا إلــى ذلــك(، إلــى مهــام أكثــر تقدًمــا )المطابقــة MATCH، والتحقــق مــن 
صحــة البيانــات Data Validation، ومــا إلــى ذلــك(. فهــي ببســاطة تحــل محــل االســم القياســي 
)standard( للخليــة )علــى ســبيل المثــال A4( أو نطــاق الخاليــا )مثــل A4:A12( مــع “االســم” 

ــة. ذي الصل

ــه يســهل تحديــث قاعــدة  ــة اســتخدام النطاقــات التــي تحمــل أســماًء فــي إكســيل فــي أن وتتمثــل مزي
ــى  ــير إل ــة تش ــي القائم ــة ف ــى أي صيغ ــرات عل ــث التغيي ــم تحدي ــال، يت ــبيل المث ــى س ــات، عل البيان

ــا. “االســم” تلقائّيً

وإلنشاء “اسم” لقائمٍة ما، يجب اتباع التالي:
االنتقال إلى القائمة التي ترغب في تحديد “اسم” لها. �
في أعلى القائمة، يتم إدراج صف باالسم الذي سُيستخدم للقائمة. �
تحديد الصف بأكمله، بما في ذلك العنوان وقائمة العناصر. �
االنتقال إلى عالمة تبويب “صيغ” في لوحة القائمة الرئيسية، وتحت “تعريف اسم”، يتم اختيار  �

“إنشاء من التحديد”.
االنتقال إلى “check” )الصف العلوي( واختيار “موافق”. �

التحقق من العمل عن طريق االنتقال إلى “الصيغ < تبويب”، وتأكيد أن قائمة األسماء التي تم  �
إنشاؤها والنطاقات المرتبطة بها موجودة في “مصنف إكسيل”.
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إذا قمت بتغيير عنصر في قائمة النطاق المسمى “named range”، فهل يتم تحديث القوائم 
المنسدلة التي تشير إلى هذه القائمة تلقائّيًاً؟ نعم، إذا تم تغيير عنصر في القائمة، فإنه يظهر تلقائّيًا 
في القوائم المنسدلة. على سبيل المثال، إذا كانت القائمة تورد “النازحون” وتم تغيير “النازحون” 

في القائمة، على سبيل المثال، إلى “األشخاص النازحون داخلّيًا”، سيتم تغيير القائمة المنسدلة 
تلقائّيًا. ومع ذلك، لن يتم تغيير سجل إدخال البيانات تلقائّيًا، بل يجب تحديثه يدوّيًا.

إذا أضفت عنصًرا إلى قائمتي، هل يتم تحديث قائمة “االسم” تلقائّيًا؟ ال، ال يتم تحديث القائمة تلقائّيًا. 
ف إكسيل بوجود المزيد من العناصر في القائمة. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك قائمة  ويجب أن ُتعرِّ

بحالة األسرة تحتوي على مصطلحات “مقيم” و”نازح” و”عائد”، وتريد إضافة “عائلة مضيفة”:
أوالً، أضف “عائلة مضيفة” أسفل القائمة. �
ثم انتقل إلى “الصيغ < إدارة األسماء”. �
ثم حدد قائمة حالة األسرة. �
تحت “يشير إلى” يمكنك بعد ذلك تغيير اإلشارة المرجعية لتتضمن صّفًا آخر. �

وهناك خيار أفضل للقوائم التي يجب تحديثها بشكل متكرر، يتمثل في استخدام الجدول الذاتي التوسع، 
الذي يسمى قائمة الجدول في إكسيل، وإدخاله في “االسم”. ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

تحديد القائمة بأكملها. �
ثم االنتقال إلى “إدراج < جدول”. �
اختيار “يحتوي الجدول على رؤوس”، إذا كان الجدول يحتوي على عنوان. �
اآلن سيظهر الجدول محدًدا بألوان متبادلة لكل صف. �

اآلن يجب إنشاء “اسم” للجدول، عن طريق االنتقال إلى “الصيغ < تعريف اسم < تعريف اسم”. �
إنشاء “اسم” للقائمة تحت “اسم:” وإدراج إشارة مرجعية إلى جميع العناصر في القائمة تحت “يشير إلى”. �
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اآلن، سيقوم  الجدول و”االسم” المرتبط به بتحديث أي إضافات إلى القائمة تلقائّيًا. �
إذا تم اختيار “الصيغ < تبويب”، سترى الجدول الخاص بك و”االسم” في القائمة. �
ويمكنك استدعاء االسم بأي صيغة مطلوبة )مثل التحقق من صحة البيانات للقائمة المنسدلة(. �

هل ُيستخدم الترميز أم ال؟
فــي ســياق النطاقــات، ُيعــد الترميــز طريقــة الســتخدام “رمــز” بــدالً مــن إجابــة نصيــة، وعــادة مــا يكــون رقًمــا أو حرًفــا، 

ويجــب أال يحــدث خلــط بينــه وبيــن النطــاق NET أو HTML، أو أي لغــات ترميــز أخــرى.

ــن  ــد م ــم أم يســبب المزي ــات )هــل سييســر عمله ــز أو عــدم اســتخدامه يحــدده مســتخدمو قاعــدة البيان واســتخدام الترمي
ــز: ــي اســتخدام الترمي ــا النظــر ف ــن فيهم ــان يمك ــاك حالت ــر. وهن ــكل متغي ــة ل ــات التحليلي األخطــاء؟( والمتطلب

يمكن أن يكون بدياًل مفيًدا للخيارات التي بها تطويل. وهذه ممارسة شائعة في قواعد البيانات االرتباطية المتقدمة. 1
على الرغم من ذلك، ففي قواعد البيانات اليدوية، مثل تلك القواعد التي ُتنشأ باستخدام مايكروسوفت إكسيل، 
يمكن أن تستغرق عملية ترجمة النص إلى رمز ثم من رمز إلى نص وقًتا طوياًل، وأن تفسح المجال للخطأ.

يمكن أن يكون من المفيد استخدام الرمز “1” للرد اإليجابي )أو نعم(، و”0” للرد السلبي )أو 2
ال( بدالً من المتغيرات ثنائية التفرع )نعم/ ال(. ويمكن بعد ذلك استخدام دالة عد بسيطة في 

أثناء مرحلة التحليل لحساب إجمالي عدد اإلجابات اإليجابية )نعم( والسلبية )ال(.

قيم البيانات

ف فريد إنشاء معرِّ
ــواردة فــي  ــكل ســجل فــي ضــم العناصــر ال ــد ل ف فري ــل إحــدى الطــرق الســهلة إلنشــاء معــرِّ تتمث
مجموعــة البيانــات التــي، عنــد دمجهــا، تجعلهــا مميــزة وال تشــبه جميــع العناصــر األخــرى. وفــي 
ــا إذا لــم يتــم ذلــك فــي مرحلة  إكســيل، يمكــن اســتخدام دالــة CONCATENATE للقيــام بذلــك تلقائّيً

جمــع البيانــات.
في المثال التالي، ُيستخدم العمود األول إلنشاء المعرف الفريد عن طريق أخذ عناصر من العمود  �

“D” )اسم المكان( و”E” )رقم االستبيان( و”B” )األحرف األولى من اسم جامع البيانات(.
بدًءا من A4، ُتستخدم الصيغة التالية: =)CONCATENATE)F4;G4;B4، أو  �

46.=F4&G4&B4
تضم الصيغة القيم من العمود “D” )اسم المكان( و”E” )رقم االستبيان( و”B” )األحرف األولى من  �

.”A“ اسم جامع البيانات( وتعيد النتائج في العمود

46  وفًقا إلعدادات إكسيل حسب المنطقة، قد تستخدم الصيغ فاصلة منقوطة )؛( كما هو مبين في هذه اإلرشادات أو فاصلة )،(. تحقق من “فاصل القائمة” 
الذي يستخدم وفًقا لخيارات المنطقة واللغة في جهاز الكمبيوتر.
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القوائم المنسدلة
ــدة  ــى قاع ــواردة إل ــات ال ــي البيان ــم ف ــق التحك ــن طري ــات ع ــال البيان ــدلة إدخ ــم المنس ــم القوائ تدع
ــم المنســدلة اســتدعاء مجموعــة  ــن إنشــاء القوائ ــا. ويتضم ــق مــن صحته ــم التحق ــن ث ــات، وم البيان
الخيــارات فــي جــدول النطــاق المعنــي وإعادتهــا كخيــارات فــي حقــل البيانــات. وفــي إكســيل، يمكــن 

ــات. ــة التحقــق مــن صحــة البيان ــك باســتخدام دال ــام بذل القي
حدد الخلية )الخاليا( التي يجب أن تحتوي على قائمة منسدلة محددة. �
انتقل إلى البيانات < التحقق من صحة البيانات، وتحت السماح: اختيار قائمة، وتحت المصدر:  �

اكتب “=“ و”اسم” القائمة التي تم إنشاؤها عند إعداد قاعدة البيانات.

القوائم المنسدلة المتتالية
يمكــن اســتخدام القوائــم المنســدلة المتتاليــة لقصــر القوائــم المنســدلة فــي خليــة واحــدة علــى القيمــة 
فــي خليــة أخــرى. علــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تريــد مــن موظفــي إدخــال البيانــات اختيــار قريــة 
مــن قائمــة طويلــة مــن القــرى، فيمكنــك أن تطلــب منهــم أوالً اختيــار المنطقــة، الــذي ســيليه إظهــار 
القائمــة المنســدلة قائمــة القــرى فــي تلــك المنطقــة فقــط. ويمكــن القيــام بذلــك فــي إكســيل باســتخدام 
دوال OFFSET وMATCH وCOUNTIF مــع التحقــق مــن صحــة البيانــات. وفيمــا يلــي 
ــات،  ــة )المقاطع ــع الجغرافي ــة للمواق ــدلة متتالي ــة منس ــاء قائم ــا إلنش ــب اتباعه ــي يج ــوات الت الخط

ــة(:  ــع الجغرافي والمناطــق، والمواق
أوالً، قم بإعداد القوائم وتحديد “أسماء” لها. وفي العمود األول من جدول بيانات فارغ، قم بإنشاء  �

قائمة تسمى قائمة المقاطعات، وحدد القائمة المميزة للمقاطعات.
أنشئ اسًما للقائمة عن طريق تحديد القائمة واالنتقال إلى الصيغ < تعريف اسم < إنشاء من  �

التحديد، واستخدم الصف العلوي كاسم للقائمة.
في العمود D، قم بإنشاء قائمة باستخدام القائمة المميزة للمناطق وأنشئ اسًما للقائمة، باستخدام  �

الطريقة نفسها كما في الخطوة 1. وفي العمود C، أنشئ قائمة ثانية تسمى “قائمة المقاطعات_
المرتبطة” )PROVINCELIST_Linked(، وأشر في القائمة إلى المقاطعات المرتبطة بكل 

منطقة في القائمة في العمود D. ثم أنشئ اسًما لهذه القائمة.
اتبع العملية نفسها بالنسبة لألماكن وأنشئ قائمة بالمناطق التي لها ارتباط. �
يجب أن تبدو النتيجة كما في الجدول التالي: �
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أنشئ عالمة تبويب جديدة إلدخال البيانات، وثالثة أعمدة: المقاطعة والمنطقة والمكان. �
في أول )مقاطعة(، أنشئ قائمة منسدلة قياسية للمقاطعات عن طريق تمييز الصفوف العشرة  �

األولى في العمود واالنتقال إلى البيانات < التحقق من صحة البيانات.
في معالج التحقق من صحة البيانات، قم بتعيين السماح: لقائمة، وتحت المصدر: اكتب = قائمة  �

المقاطعات.
حدد الصفوف العشرة األولى تحت مقاطعة، وانتقل إلى البيانات < التحقق من صحة البيانات. ثم  �

قم بتعيين السماح: لقائمة، وتحت المصدر: اكتب الصيغة التالية:

OFFSET)DISTRICTList;MATCH)B4;PROVINCEList_Linked;0(-=
))1;0;COUNTIF)PROVINCEList_Linked;B4

قم باختيار موافق، وتحقق من النتيجة عن طريق اختيار مقاطعة في العمود األول )المقاطعة(، ثم  �
تحقق من القائمة المنسدلة في العمود الثاني )المنطقة(.

اآلن، قم بتمييز الصفوف العشرة األولى تحت مكان وانتقل إلى البيانات < التحقق من صحة  �
البيانات. قم بتعيين السماح: لقائمة، وتحت المصدر: اكتب الصيغة التالية:

OFFSET)PLACEList;MATCH)C4;DISTRICTList_Linked;0(-=
))1;0;COUNTIF)DISTRICTList_Linked;C4

قواعد التحقق من صحة البيانات
قواعـد التحقـق مـن صحـة البيانات: هي قواعد تضاف إلى نموذج إدخال البيانات لتوجيه المسـتخدمين 
بشـأن إدخـال النـوع الصحيـح مـن البيانات بالشـكل الصحيح، ومنـع إدخال بيانات أخرى. على سـبيل 
المثـال، يمكنـك وضـع قاعـدة تنـص على أن البند الُمدخل يجب أن يكون رقًما، وإذا حاول أي شـخص 

إدخـال بنـد في شـكل نص، فإنه لن يكـون مقبوالً.

ويضـع كل نظـام إدخـاٍل إلكترونـيٍ للبيانـات قواعـد التحقـق مـن صحـة البيانـات بطريقتـه الخاصـة. 
ففـي إكسـيل، يمكـن اسـتخدام التحقـق مـن صحـة البيانات للتحكـم في إدخـال البيانات، وحتـى إلضافة 
رسـائل عنـد عمـل إدخـاالت غيـر صحيحـة. ولعمـل ذلـك، انتقـل إلـى البيانـات < التحقـق مـن صحـة 
البيانـات، واسـتخدم عالمـة التبويـب “إعـدادات” إلنشـاء القاعـدة، ثـم اسـتخدم عالمة التبويب “رسـالة 
إدخـال” إلضافـة رسـالة لتوجيـه موظفـي إدخـال البيانـات بشـأن ما ينبغـي إدخاله في الخليـة، و “تنبيه 

إلـى الخطـأ” إلنشـاء رسـالة تنبيـه عندمـا يتـم إدخال غيـر صحيح.

الشكل  23 -  مثال على رسالة إدخال البيانات )أعلى اليسار إلى جانب الخلية(، وتنبيه الخطأ )أسفل اليمين( عند إدخال بيانات 
غير صحيحة.

يجـب أن يكـون جميـع مسـتخدمي قاعـدة البيانـات علـى علـم بجميع قواعـد التحقق من صحـة البيانات 
قبـل البـدء فـي إدخـال البيانـات. ويتمثـل الهـدف مـن هـذا فـي ضمـان فهمهـم سـبب وجـود القواعـد، 
وضمـان أن يعرفـوا أيًضـا مـا يجـب عليهـم فعلـه إذا كانـت إحـدى القواعد ال تناسـب أّيًا مـن اإلجابات 

في االسـتبيان.
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البيانات ذات القيم “الفارغة”
هــل ســبق لــك أن رأيــت مجموعــة بيانــات تحتــوي علــى مجموعــة مــن القيــم الفارغــة واألصفــار، أو الرمــوز الغريبــة، 
مثــل !%$ وN/A#؟ ثــم تســاءلت: مــاذا يعنــي كل هــذا؟ لذلــك، يجــب أن تضــع أي قاعــدة بيانــات جيــدة قواعــد معروفــة 
ومفهومــة لــكل مــن يســتخدمها: المطــور، ومدخــل البيانــات، ومــن يبحثــون فــي قاعــدة البيانــات، ومحلــل البيانــات. وفــي 
أثنــاء تطويــر قاعــدة البيانــات، ونمــوذج إدخــال البيانــات، تأكــد مــن أنــك تفكــر فــي كيفيــة التعامــل مــع مــا يلــي فــي قاعــدة 

البيانــات وفــي التحليــل:

المشارك في االستبيان لم عدم اإلجابة
ُيجب على السؤال

حــدد رمــز )9999-، أو ع/إ، ومــا إلــى ذلــك( أو 
اتركهــا فارغــة.

ــن  ــز بي ــى ضــرورة التميي ــة عل ــة التفرق ــد أهمي وتعتم
ــع  ــات جم ــتوى ممارس ــف مس ــة وضع ــض اإلجاب رف

ــات. البيان

ال ينطبق على السجل )فرد، غير قابل للتطبيق
أو أسرة، وما إلى ذلك(

ــة )9998-،  ــم الفارغ ــن القي ــز بي ــز للتميي ــد رم تحدي
إلــى ذلــك( إذا لــزم األمــر ألغــراض  n/a، ومــا 

التحليــل.
ويمكن أيًضا تنقيتها باستخدام متغير آخر.

قيمة صفر )0 أطفال، أو 0 القيم الصفرية
سيارات، وما إلى ذلك(

أشــر إلــى “0” وتأكــد مــن أن “عــدم اإلجابــة” و”غيــر 
قابــل للتطبيــق” ال يتــم تســجيلهما علــى أنهمــا “صفــر”، 

وإال فــإن اإلحصائيــات الوصفيــة ســتكون خاطئــة.

حماية نموذج البيانات
ينبغــي وضــع عناصــر تحكــم لنمــاذج إدخــال البيانــات التــي مــن المفتــرض أن يســتخدمها كثيــر مــن 
األشــخاص، أو علــى مــدى فتــرة زمنيــة، وذلــك لتعديــل النمــوذج )نــوع األســئلة، وصياغــة األســئلة، 
وخيــارات اإلدخــاالت المتعــددة، وعــدد األســئلة، وإطــارات التعليــق، ومــا إلــى ذلــك(. وأي تعديــل 
مطلــوب يجــب أن يدخلــه مســتخدم مركــزي، وســيكرره فــي جميــع النمــاذج المســتخدمة. ويســّهل هــذا 

األمــر دمــج البيانــات التــي يجمعهــا العديــد مــن األشــخاص المختلفيــن وإعــادة تجميعهــا.

وفــي إكســيل، يمكــن حمايــة نمــوذج البيانــات علــى مســتويين همــا مســتوى ورقــة العمــل الفرديــة 
ومســتوى المصنــف. ويمكــن اســتخدام خيــار حمايــة ورقــة العمــل الخاصــة بالبيانــات لمنــع إضافــة 
ــن  ــه ل ــه هــذا هــو أن ــر. ومــا يعني ــى وصــف المتغي ــرات عل ــوف، أو إدخــال أي تغيي أعمــدة أو صف
يكــون مــن الممكــن بعــد ذلــك إال إدخــال البيانــات، وال يمكــن إجــراء تغييــرات فــي التنســيق أو أي 
تعديــالت أخــرى علــى ورقــة العمــل. ومــن الممكــن اســتخدام الطريقــة التاليــة لحمايــة ورقــة العمــل 

الخاصــة بالبيانــات:
حدد نطاق الخاليا؛ حيث يمكن للمستخدمين إدخال البيانات، ثم انقر زر الماوس األيمن واختر  �

“تنسيق خاليا”. اختر عالمة التبويب “حماية”، وانقر على مربع االختيار إللغاء تحديد الخيار “تم 
تأمينها”.

انتقل إلى عالمة التبويب “مراجعة” واختر “حماية ورقة”. �
حدد “حماية ورقة العمل ومحتويات الخاليا المؤّمنة” في القائمة الرئيسية، و”اختر الخاليا غير  �

المؤمنة” في القائمة الفرعية.
اكتب كلمة مرور لورقة العمل وانقر موافق. �
افعل الشيء نفسه بالنسبة ألوراق العمل األخرى في المصنف لمنع المستخدمين من إجراء  �

تغييرات.
يمكن استخدام “حماية مصنف” لمنع المستخدمين من تعديل أسماء أوراق العمل أو تغيير مواضع  �

أوراق العمل. ولحماية المصنف، انتقل إلى عالمة التبويب مراجعة، واختر حماية مصنف، ثم 
حدد “البنية” لمنع المستخدمين من إعادة ترتيب أوراق العمل داخل المصنف أو حذفها، أو إعادة 

تسميتها، وما إلى ذلك.

تذكــر دائًمــا تســجيل كلمــة المــرور فــي مــكان مــا بحيــث ال تنســاها أو بحيــث يمكــن للمســتخدمين فــي 
المســتقبل، الذيــن يعملــون علــى قاعــدة البيانــات التــي يجــب فتحهــا إلجــراء تعديــالت، العثــور عليهــا.
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كيــف يمكننــي التعامــل مــع البيانــات النوعيــة المطولــة؟ قــد يصعــب التعامــل مــع البيانــات النوعيــة المطولــة - أي اإلجابات 
المســهبة مثــل اإلجابــات التــي ُتجمــع مــن األســئلة المفتوحــة - باســتخدام برامــج أكثــر مالءمة لإلدخــاالت النوعيــة القصيرة 
أو البيانــات الكميــة )مثــل إكســيل والحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة(. وفيمــا يلــي بعــض القواعــد العامــة لضمــان 

االســتغالل الكامــل للبيانــات فــي مرحلــة التحليــل:

ال تقطــع الرابــط بيــن الســجل وبياناتــه. فقــد يكــون مــن المهــم مقارنــة المعلومــات النوعيــة المطولــة بالبيانات األخــرى التي 
يتــم جمعهــا مــن الشــخص نفســه، أو األســرة نفســها، أو مــا إلــى ذلــك، مــن أجــل فهــم أعمــق أو إجــراء تدقيــق متقاطــع. 
ويمكــن اســتخدام المعــرف الفريــد للحفــاظ علــى هــذا الرابــط حتــى لــو تــم تخزيــن البيانــات المطولــة بشــكل منفصــل عــن 

البيانــات األخــرى.

ال تفتــرض دائًمــا أن البيانــات المطولــة ال ينبغــي إدخالهــا فــي قاعــدة البيانــات، ألنــه يمكــن اســتخدامها فــي وقــت الحــق في 
بعــض الطــرق مــن أجــل تحليــل البيانــات النوعيــة )التــي ُتناقــش فــي الفصــل التاســع: الجمــع بيــن التحليــالت واســتخالص 

النتائج(.

ال تحتفــظ إال بالمعلومــات ذات الصلــة. وفــي العديــد مــن الحــاالت، لــن يكــون مــن الضــروري نقــل جميــع التفاصيــل إلــى 
نمــوذج إدخــال البيانــات، علــى ســبيل المثــال، يمكــن اختصــار الفقــرات والجمــل الكاملــة فــي عبــارات موجــزة. ويمكــن 
حفــظ المذكــرات بشــكل منفصــل علــى مســتندات وورد. غيــر أنــه ينبغــي القيــام بذلــك بعنايــة فائقــة لضمــان عــدم اســتبعاد 

المعلومــات المهمــة.

ــد  ــف مســتند وورد. وُيع ــي مل ــي ف ــب زمن ــر المنظمــة بترتي ــات المفتوحــة غي ــرة مــن البيان ــات كبي ــن كمي ويمكــن تخزي
ــا. ــد الحاجــة إليه ــى الســجالت عن ــور عل ــق للعث ــن الوثائ ــل بي ــة للتنق ــدة للغاي التنســيق أداة مفي

توثيق البيانات
ينبغــي دائًمــا أن تتضمــن قواعــد البيانــات التوثيــق )أو البيانــات الوصفيــة(، علــى أقــل تقديــر، فيمــا 

يتعلــق بمــا يلــي:
تعريفات المتغير )ال سيما حيثما ال يكون واضًحا(، عن طريق قاموس البيانات. �
التعديالت على قاعدة البيانات األصلية. �
مصادر البيانات والمعلومات. �
القيود على استخدام البيانات. �

ويمكن أن يكون ذلك متضمًنا داخل الملف أو ُمخّزًنا كملف “Read Me” منفصل.
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ــة، ومــا  ــار الوحــدات )األشــخاص، واألســر، والمجتمعــات المحلي ــة اختي جمــع العينــات: هــو عملي
إلــى ذلــك( مــن الســكان موضــع االهتمــام مــن أجــل دراســة اســتقصائية أو دراســة أخــرى أو كلتيهمــا، 
وُتعمــم نتائجهــا بعــد ذلــك علــى الســكان الذيــن اُختيــرت وحــدات جمــع العينــات مــن بينهــم. ويختلــف 
جمــع العينــات عــن التعــداد الــذي ُيــدرج فيــه كل شــخص أو كيــان مــن الســكان موضــع االهتمــام فــي 

الدراســة االســتقصائية أو أي دراســة أخــرى.

المفاهيم األساسية في جمع العينات

إطار العينة
إطــار العينــة: عبــارة عــن قائمــة تضــم وحــدات العينــة المحتملــة )أشــخاص، أو أســر، أو مؤسســات، 
ومــا إلــى ذلــك(. وهــي فــي الواقــع قائمــة شــاملة تضــم جميــع وحــدات جمــع العينــة التــي تكــون هنــاك 
فرصــة أو احتمــال الختيارهــا ضمــن “العينــة”. والوحــدات التــي ال توجــد فرصــة الختيارهــا ليســت 

جــزًءا مــن إطــار العينــة.

العينة
العينــة: هــي تلــك المجموعــة مــن األشــخاص، أو األســر، أو المؤسســات، ومــا إلــى ذلــك، التــي يتــم 
اختيارهــا مــن إطــار العينــة مــن أجــل إجــراء المقابــالت أو الدراســة. وهنــاك طريقتــان أساســيتان 
لجمــع العينــات همــا الطريقــة االحتماليــة والطريقــة غيــر االحتماليــة. والطريقــة االحتماليــة لجمــع 
العينــات هــي أي طريقــة لجمــع العينــات تســتخدم شــكالً مــن أشــكال االختيــار العشــوائي تتــاح فيــه 
لــكل فــرد أو كيــان فرصــة متســاوية )احتمــال( الختيــاره ضمــن العينــة، والتــي يكــون فيهــا اختيــار 
فــرد أو كيــان مســتقاّلً عــن اختيــار فــرد أو كيــان آخــر. وال تســتخدم الطريقــة غيــر االحتماليــة لجمــع 
العينــات االختيــار العشــوائي علــى مــدار العمليــة )غيــر أنــه يمكــن اســتخدامه فــي مراحــل معينــة(، 

ومــن ثــم، فإنــه ال تتــاح لــكل فــرد أو كيــان فرصــة متســاوية الختيــاره ضمــن العينــة.

الشكل 24 - الرسم البياني التصوري إلطار العينة والعينة نفسها..

العینة - األفراد باللون الرمادي الداكنإطار العینة - األفراد باللون الرمادي الفاتح

مثال 
يقــرر الفريــق إجــراء عمليــة رصــد عقــب توزيــع عصــي الوقــود علــى 4,315 أســرة فــي أربعــة مخيمــات، والهــدف 
هــو فهــم مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لعصــي الوقــود وإلــى أي مــدى ســاهمت فــي تلبيــة احتياجــات الطهــي لــدى األســر 
بشــكل عــام. وُيجــري الفريــق مقابــالت مــع 255 أســرة تــم اختيارهــا عشــوائّيًا. وفــي هــذه الحالــة، يتكــون إطــار العينــة 
مــن 4,315 أســرة فــي المخيمــات األربعــة، وتتألــف العينــة مــن 255 أســرة وقــع عليهــا االختيــار إلجــراء المقابــالت.
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وحدات جمع العينات
وحــدات جمــع العينــات: هــي الوحــدات المســتخدمة النتقــاء العينــة، وهــي األســر ، أو األفــراد، أو 
األطفــال، ومــا إلــى ذلــك. وفــي عمليــة جمــع العينــات علــى مرحلتيــن، هنــاك وحــدة أساســية لجمــع 
ــي  ــك الوحــدة المســتخدمة ف ــات. والوحــدة األساســية هــي تل ــة لجمــع العين ــات، ووحــدة نهائي العين
المرحلــة األولــى. وُتســتخدم الوحــدة النهائيــة فــي المرحلــة الثانيــة مــن جمــع العينــات. علــى ســبيل 
المثــال، فــي عمليــة جمــع العينــات متعــددة المجموعــات علــى مرحلتيــن، قــد تكــون الوحــدة األساســية 
قــرى - حيــث يتــم اختيــار عينــة واحــدة فقــط مــن جميــع القــرى فــي إطــار العينــة - وقــد تكــون الوحدة 
ــة  ــي العملي ــا. وف ــات منه ــع العين ــم جم ــي يت ــرى الت ــات هــي األســر داخــل الق ــع العين ــة لجم النهائي
ــدة  ــر( الوح ــة )وأكث ــدة ثانوي ــية أو وح ــدة أساس ــبق وح ــد تس ــات، ق ــع العين ــل لجم ــددة المراح المتع

النهائيــة لجمــع العينــات.

طرق جمع العينات

الطريقة االحتمالية لجمع العينات
ــن أشــكال  ــات تســتخدم شــكاًل م ــع العين ــة لجم ــي أي طريق ــات ه ــع العين ــة لجم ــة االحتمالي الطريق
االختيــار العشــوائي تتــاح فيــه لــكل فــرد أو كيــان فرصــة متســاوية )احتمــال( الختيــاره ضمــن العينة، 
ــة هــذه  ــل مزي ــان آخــر. وتتمث ــار فــرد أو كي ــان مســتقاّلً عــن اختي ــار فــرد أو كي ويكــون فيهــا اختي
ــا.  الطريقــة فــي إمكانيــة اســتخالص النتائــج لتشــمل جميــع الســكان بدقــة وثقــة يمكــن قياســهما كمّيً
وهنــاك انحيــاز أقــل بكثيــر فــي جمــع العينــات بهــذه الطريقــة عنــه فــي الطريقــة غيــر االحتماليــة، 

وذلــك بســبب االختيــار العشــوائي الكامــل لوحــدات جمــع العينــة.

الطريقة غير االحتمالية لجمع العينات
ال تســتخدم الطريقــة غيــر االحتماليــة لجمــع العينــات االختيــار العشــوائي علــى مــدار العمليــة )غيــر 
ــان فرصــة  ــرد أو كي ــكل ف ــاح ل ــه ال تت ــم، فإن ــن ث ــة(، وم ــل معين ــي مراح ــتخدامه ف ــن اس ــه يمك أن

ــة. ــاره ضمــن العين متســاوية الختي

التقسيم إلى طبقات
التقســيم إلــى طبقــات: هــو عمليــة تقســيم الســكان موضــع االهتمــام إلــى مجموعــات فرعيــة غيــر 
ــة بأهــداف الدراســة ونتائجهــا  ــة )تســمى الطبقــات( تشــترك فــي خصائــص معينــة ذات صل متداخل
المحتملــة. وهنــاك مثــاالن شــائعان للتقســيم إلــى طبقــات فــي الدراســات االســتقصائية لألمــن 
ــا واألســر المضيفــة واألســر غيــر المضيفــة )ثــالث طبقــات(،  االقتصــادي، همــا: النازحــون داخلّيً

ــان(. ــتفيدين )طبقت ــر المس ــتفيدون وغي والمس

مثال 
يــود الفريــق أن يرصــد - مــن خــالل مؤشــرات تنــوع النظــام الغذائــي - حصــول األســر النازحة علــى نظام غذائــي متنوع. 
وتعيــش األســر النازحــة فــي المنطقــة موضــع االهتمــام إمــا فــي مخيمــات أو لــدى األســر المضيفــة. وُيعتقــد أن أوضاعهــم 
المعيشــية تؤثــر علــى حصولهــم علــى الدخــل والغــذاء. ويقــوم المحلــل بتقســيم العينــة إلــى طبقتيــن همــا: األســر النازحــة 

التــي تعيــش فــي مخيمــات، واألســر النازحــة التــي تعيــش مــع أســر مضيفــة.

تحديد الطريقة الصحيحة
ال ُيعــد اختيــار الطريقــة الصحيحــة لجمــع العينــات علًمــا دقيًقــا، ألنــه يعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل 
هــي: أهــداف الدراســة، والوقــت والمــوارد المتاحــة، وحجــم الســكان موضــع االهتمــام وتنوعهــم. 
وهنــاك فئتــان رئيســيتان لجمــع العينــات - الطريقــة االحتماليــة والطريقــة غيــر االحتماليــة - توجــد 

داخلهمــا طــرق عديــدة لجمــع العينــات.
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الشكل  25 -  “شجرة القرارات” التالية هي دليل الختيار أنسب طريقة لجمع العينات. وهي ليست شاملة بأي حال من األحوال، 
إال أنها تشمل أكثر الطرق شيوًعا في عمليات التقييم األّولي والرصد والتقييم النهائي التي تجريها “اللجنة الدولية”. 

وينبغي أيًضا اعتبار الطرق األخرى مناسبة.

الطریقة البسیطة لجمع 
العینات العشوائیة

الطریقة المنظمة لجمع 
العینات العشوائیة

النعم

ھل إطار جمع العینات في شكل قائمة، أم 
وحدات جمع العینات منظمة في نمط جغرافي 

واضح أم كالھما؟

جمع عینة عشوائیة 
مقسمة إلى طبقات

جمع عینة عشوائیة 
متعددة المجموعات 
مقسمة إلى طبقات

جمع عینة عشوائیة 
متعددة المجموعات 

النعم

ھل السكان منتشرون جغرافًیّا؟

التقسیم إلى طبقات النعم

ھل السكان متجانسون من حیث المتغیر قید 
الدراسة؟

نعم

ال
جمع العینات
المقصودة

ھل الموارد المطلوبة متاحة (أم یمكن إتاحتھا) 
لجمع العینات بالطریقة االحتمالیة؟

مھمغیر مھم

ما مدى أھمیة تحدید مقدار الثقة في النتائج إحصائًیّا 
عند استقراء البیانات المستخلصة من العینة وتعمیمھا 
على جمیع السكان موضع االھتمام؟ قم بالنظر في أھداف 

الدراسة وتوافر مصادر البیانات الثانویة ونوعیتھا...

الطریقة االحتمالیة
لجمع العینات 

تكون مطلوبة إذا كان من الضروري
تعمیم االستنتاجات المتعلقة بالمتغیرات 

قید الدراسة على جمیع السكان 
موضع االھتمام، وكانت البیانات 

الثانویة ضعیفة أو غیر 
متوفرة.

الطریقة غیر االحتمالیة
لجمع العینات 

یمكن استخدامھا للتعرف على المیول، 
ویمكن تعمیم النتائج بحذر عند تدقیقھا 
عن طریق أدلة تبین أوجھ التشابھ بین 
العینة ومجموع السكان موضع االھتمام 

في المتغیرات قید الدراسة.

البدایة

اختیار الطریقة المناسبة

وحدة األمن االقتصادي
كانون األول/ دیسمبر 2016
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حجم العينة
ف “حجــم العينــة” بأنــه “العــدد اإلجمالــي للمالحظــات فــي عينــة مــا”. علــى ســبيل المثــال، فــي  ُيعــرَّ
تقييــم إحــدى األســر، يتمثــل حجــم العينــة فــي العــدد اإلجمالــي لألســر التــي تمــت زيارتهــا فــي جميــع 

المواقــع المختــارة. ويعتمــد حجــم العينــة بصفــة أساســية علــى االعتبــارات التاليــة:
المؤشر الرئيسي الذي يتم قياسه )درجة التنوع الغذائي لدى األسرة، والقياسات األنثروبومترية،  �

ومستويات الدخل، واستراتيجيات التكيف، وما إلى ذلك(.
التغيرات المتوقعة في إجابات السكان موضع االهتمام )على سبيل المثال، هل ستكون اإلجابات  �

متشابهة، أم مختلفة، وما مدى اختالفها؟(.
المتطلبات التحليلية )متوسط عدد األيام التي لبى فيها توزيع األغذية االحتياجات الغذائية لألسر  �

المستفيدة، ومتوسط نسبة اإلنفاق على الغذاء في المناطق الحضرية والريفية، ونمط استهالك 
الغذاء قبل المشروع/ البرنامج وبعده، وما إلى ذلك(.

الموارد المتاحة )الوقت، والموارد البشرية، وما إلى ذلك(. �
مستوى الدقة واإلحكام المطلوب )في الطريقة االحتمالية لجمع العينات، هناك صيغة لحساب  �

المستوى، وفي الطريقة غير االحتمالية لجمع العينات، يمكن وضع تصور للصيغة(.
طريقة جمع العينات )الطريقة البسيطة لجمع العينات العشوائية، وطريقة جمع العينات متعددة  �

المجموعات، والتقسيم إلى طبقات من أجل المقارنة، وجمع العينات المقصودة، وما إلى ذلك(.

ــات أو  ــاف النزع ــة اكتش ــة إلتاح ــه الكفاي ــا في ــرة بم ــون كبي ــي أن تك ــة ينبغ ــي أن العين ــرة ه والفك
التوجهــات فــي البيانــات، ولكــن ليــس بقــدر مبالــغ فيــه بحيــث تصبــح البيانــات زائــدة عــن الحاجــة. 
ــة”  ــاول “حســاب حجــم العين ــة، انظــر األقســام التــي تتن ولالطــالع علــى كيفيــة حســاب حجــم العين
تحــت العنوانيــن “الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات” و”الطريقــة غيــر االحتماليــة لجمــع العينــات” 

فــي هــذا الفصــل.

اختيار مؤشر لتحديد حجم العينة
ــك  ــن( الخاصــة بذل ــات )التباي ــع فــي اإلجاب ــن المتوق ــي تقيــس مؤشــًرا واحــًدا التباي تســتخدم الدراســات االســتقصائية الت
المؤشــر المعيــن مــن أجــل تحديــد منهجيــة جمــع العينــات وحجــم العينــة. ومــع ذلــك، ففــي عمليــات األمــن االقتصــادي، 
علــى ســبيل المثــال، ُتقــاس عــدة مؤشــرات فــي الدراســة االســتقصائية نفســها. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، يجــب أن تكــون 
جميــع القــرارات المتعلقــة بالعينــة مدفوعــة بالمؤشــر الــذي يتضمــن أكثــر متطلبــات بشــأن حجــم العينــة. ويتــم اســتيفاء 
متطلبــات العينــات األخــرى بالتبعيــة.47 علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون الســكان موضــع االهتمــام متجانســين مــن حيــث 
قــدرة األســر علــى تخزيــن الميــاه، إال أنــه مــن المتوقــع أن تتبايــن أنمــاط اســتهالكها الغذائــي. وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي 
أن تحــدد مؤشــرات اســتهالك الغــذاء المســتخدمة فــي الدراســة منهجيــة جمــع العينــات )عشــوائية بســيطة، أو مقســمة إلــى 

طبقــات، ومــا إلــى ذلــك( وحجــم العينــة المطلــوب.

الطريقة االحتمالية لجمع العينات
ــات تســتخدم شــكاًل مــن أشــكال  ــة لجمــع العين ــات: هــي أي طريق ــة لجمــع العين الطريقــة االحتمالي
االختيــار العشــوائي تتــاح فيــه لــكل فــرد أو كيــان فرصــة متســاوية الختيــاره ضمــن العينــة، التــي 
يكــون فيهــا اختيــار فــرد أو كيــان مســتقاّلً عــن اختيــار فــرد أو كيــان آخــر. ويجــب جمــع العينــة مــن 
الســكان المتجانســين قــدر اإلمــكان مــن حيــث الخصائــص قيــد الدراســة. وتتمثــل مزيــة هــذه الطريقــة 
فــي إمكانيــة اســتخالص النتائــج لتشــمل جميــع الســكان، باإلضافــة إلــى أن هنــاك انحيــاًزا أقــل بكثيــر 

فــي جمــع العينــات )مقارنــة بالطريقــة غيــر االحتماليــة لجمــع العينــات(.

المفاهيم األساسية في الطريقة االحتمالية لجمع العينات
فيمــا يلــي بعــض أهــم المفاهيــم فــي الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات. وهــي ذات صلــة بالطريقــة 

االحتماليــة فقــط، ألن دقــة نتائــج هــذه الطريقــة ال يمكــن قياســها بطريقــة ذات داللــة إحصائيــة.

.Magnani، 1999 ماغناني  47



الحصول على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة

112

الدقة
يمكــن قيــاس دقــة اإلحصائيــات المنتجــة باســتخدام “توزيــع العينــات” و”الخطــأ المعيــاري”. وتوزيــع 
العينــات هــو توزيــع عــدد غيــر محــدد مــن العينــات مــن حجــم العينــة نفســه المســتخدم فــي الدراســة. 
أمــا االنحــراف المعيــاري )σ( فهــو انتشــار القيــم حــول التقديــر فــي عينــة واحــدة، أو اختــالف قيــم 
العينــة. والخطــأ المعيــاري )وهــو مــا يســمى “خطــأ فــي العينــة” فــي جمــع العينــات( هــو االنحــراف 
ــال +/- 5%، أو +/-  ــبيل المث ــى س ــة )عل ــاط مئوي ــه بنق ــر عن ــة، ويعبَّ ــر العين ــي تقدي ــاري ف المعي
0.05(. وبأســلوب مبســط، فإنــه يشــير إلــى أي مــدى تكــون الفــروق بيــن النتائــج فــي العينــة والنتائــج 
ــاري، أو  ــا، يعطــي الخطــأ المعي ــة، وهن ــة البحت المســجلة بيــن الســكان المســتهدفين نتيجــة للمصادف
الخطــأ فــي جمــع العينــات، فكــرة عــن دقــة التقديــر اإلحصائــي. علــى ســبيل المثــال، خلصــت إحــدى 
الدراســات إلــى أن متوســط زيــادة الــوزن لــدى األطفــال الذيــن يعانــون ســوء التغذيــة الذيــن شــملتهم 
العينــة بلــغ 20%، مــع وجــود خطــأ قياســي بنســبة +/- 5%. ومــن ثــم، يتــراوح متوســط الزيــادة 

فــي الــوزن بيــن جميــع األطفــال الذيــن يعانــون ســوء التغذيــة فــي إطــار العينــة بيــن 15 و%25.

ويعنــي انخفــاض نســبة الخطــأ المعيــاري وجــود تبايــن أو نطــاق أقــل فــي توزيــع العينــات. ويرتبــط 
الخطــأ المعيــاري أيًضــا بحجــم العينــة؛ فكلمــا زاد حجــم العينــة، قلــت نســبة الخطــأ المعيــاري، ألن 

العينــة تكــون أقــرب إلــى العينــة الفعليــة للســكان.48

فترة الثقة
فتــرة الثقــة: هــي النطــاق الــذي تقــع فــي إطــاره نســبة معينــة من الســكان أو اإلجابــات. وهي ُتســتخدم 
لقيــاس مــدى الثقــة فــي التقديــر. وعــادة مــا ُتقــاس فتــرات الثقــة بمســتويات 90 و95 و99%؛ حيــث 
تعنــي 95% أننــا نســتطيع أن نثــق بنســبة 95% فــي أن القيمــة الحقيقيــة للخصائــص التي يتم قياســها 
)علــى مســتوى الســكان( تقــع ضمــن التقديــرات المســتندة إلــى عينــة الســكان. وتعتمــد فتــرة الثقة على 

توزيــع العينــات والخطــأ المعيــاري، فكلمــا زاد االنحــراف عــن المتوســط، انخفضت فتــرة الثقة.49

انحراف 
معیاري -2

انحراف 
معیاري -1

 المتوسط
الحسابي

انحراف 
معیاري +1

انحراف 
معیاري +2

%68

%95

%99

3,753,7753,83,825 3,725 3,7 3,675
2%2% 13.5% 34% 34% 13.5% .5%.5%

الشكل  26 -  يبين الرسم البياني أعاله كيف يزداد مستوى الثقة، في التوزيع الطبيعي، مع االنحراف المعياري عن المتوسط 
)على سبيل المثال، تزيد الدقة كلما أًدرج المزيد من الوحدات في التقدير(. على سبيل المثال، من المتوقع أن تقع 

95% من الحاالت ضمن انحرافين معياريين عن المتوسط )في هذه الحالة، بين 3.7 و3.8(.

.Scheuren، 1997 شويرين  48

.Scheuren، 1997 شويرين  49
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الشكل  27 -  يبين الرسم البياني أعاله تأثير حجم العينة على الهامش، بافتراض الثقة بنسبة 95%، ومعدل االنتشار بنسبة 
50%. ويوضح أيًضا أن هامش الخطأ ال يتغير بشكل كبير مع التغيرات في حجم العينة األكبر من 1,000، 

ويبقى أقل من 5% مع أحجام عينة من 400 أو أكثر.50

الداللة والقوة اإلحصائية
تســتخدم الداللــة اإلحصائيــة )α( والقــوة اإلحصائيــة )β( فــي الدراســات المقارنــة لتحديــد مخاطــر 
العناصــر اإليجابيــة الزائفــة والعناصــر الســلبية الزائفــة. وربمــا يقــود عــدم كفايــة القــوة اإلحصائيــة 
الباحثيــن أو المحلليــن إلــى التوصــل إلــى االســتنتاج عــن طريــق الخطــأ أنــه لــم تكــن هنــاك تغيــرات 
ــد يــؤدي  فــي المؤشــرات بمــرور الوقــت أو فــروق بيــن المجموعــات )عنصــر ســلبي زائــف(. وق
عــدم كفايــة الداللــة اإلحصائيــة إلــى أن يســتنتجوا علــى ســبيل الخطــأ أن هنــاك تغيــرات أو فروًقــا، 
فــي حيــن لــم تكــن فــي الواقــع قــد لوحظــت فــي العينــة إال عــن طريــق المصادفــة )عنصــر إيجابــي 
زائــف(. وفــي تحليــل األمــن االقتصــادي، ُتقبــل بصفــة عامــة قيمــة دنيــا للقــوة اإلحصائيــة قدرهــا 
0.80 وللداللــة اإلحصائيــة قدرهــا 0.90، وإذا ســمحت المــوارد، يفضــل أن  تكــون القيمــة الدنيــا 

للقــوة 0.90 وللداللــة 51.0.95

تأثير التصميم
عنــد اســتخدام طــرق معقــدة مثــل الطريقــة متعــددة المراحــل أو “متعــددة المجموعــات” لجمــع 
العينــات، فإنــه يجــب زيــادة حجــم العينــة لمراعــاة تأثيــر التصميــم. ويمكــن اعتبــاره العامــل الــذي 
يجــب أن يــزداد عــن طريقــه حجــم عينــة معقــدة، مثــل عينــة متعــددة المجموعــات، مــن أجــل إعــداد 
تقديــرات اســتقصائية بالدقــة نفســها التــي تكــون عليهــا العينــة العشــوائية البســيطة. ومن حيــث الوضع 
ــج الدراســات االســتقصائية الســابقة  ــم المســتخلص مــن نتائ ــر التصمي ــل، ينبغــي اســتخدام تأثي األمث
المماثلــة، التــي اســتخدمت المؤشــرات نفســها علــى الســكان أنفســهم، ومــع ذلــك، عــادة مــا ال تكــون 
هــذه المعلومــات متوفــرة. ومــن الشــائع اســتخدام القيمــة االفتراضيــة 2.0 )مضاعفــة حجــم العينــة( 
ــرة )30 وحــدة لجمــع  ــا تكــون أحجــام المجموعــات صغي ــات متعــددة المجموعــات عندم مــع العين

العينــات أو أقــل(.52

حساب حجم العينة
فــي الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات، ُتســتخدم صيــغ محــددة لتقديــر أقــل حجــم مطلــوب للعينــة 
الســتخالص معــدالت االنتشــار، أو القياســات المتوقعــة بمســتوى معيــن مــن الدقــة )هامــش الخطــأ( 
والثقــة )فتــرة الثقــة(. وتســتعين الصيــغ األكثــر اســتخداًما فــي الدراســات االســتقصائية العامــة لألمــن 
االقتصــادي بمعــدالت االنتشــار المتوقعــة. وقــد صممــت هــذه الصيــغ الســتخدامها مــع المتغيــرات 
ــكان  ــبة الس ــا، ونس ــي يومّيً ــن 1.25 دوالر أمريك ــل م ــبون أق ــن يكس ــكان الذي ــبة الس ــة )نس الفئوي
الذيــن لديهــم أســر تقــل درجــة التنــوع الغذائــي لديهــا عــن 4، ونســبة الســكان الذيــن يبيعــون الماشــية 

كاســتراتيجية للتكيــف مــع األوضــاع، ومــا إلــى ذلــك(.
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والســتخدام الصيــغ، يجــب أن يكــون هنــاك افتــراض بشــأن معــدل االنتشــار المتوقــع. ويمكــن القيــام 
ــل  ــه، وعم ــياق نفس ــي الس ــابقة ف ــتقصائية الس ــات االس ــى الدراس ــالع عل ــق االط ــن طري ــك ع بذل
تقديــرات نوعيــة تســتند إلــى معرفــة أو االعتمــاد علــى أســوأ الســيناريوهات الــذي تبلــغ فيــه نســبة 
االنتشــار 50%، والــذي ســوف يعطــي أكبــر عينــة مــن حيــث الحجــم. ويوضح الرســم البيانــي التالي 
كيــف يؤثــر االنتشــار المتوقــع علــى حجــم العينــة المطلــوب لتحقيــق ثقــة بنســبة %95 )+/- %5( 
بالنســبة للســكان األكبــر حجًمــا. ويجــب أيًضــا مالحظــة أن حجــم العينــة يــزداد مــع اقتــراب معــدل 

االنتشــار مــن %50.53

الشكل  28 -  يوضح الرسم البياني أعاله تأثير االنتشار المقدر )p( على حجم العينة المطلوب، وذلك بافتراض أن عدد السكان 
أكبر من 10,000، ومستوى الثقة 95%، وهامش الخطأ 5%. وتبلغ العينة أكبر حجم لها عندما يكون االنتشار 

54.%50

وهنــاك أيًضــا صيــغ للمتغيــرات المســتمرة، حيــث يكــون المتوســط أو المجمــوع هــو محــور القيــاس 
ــة، ومؤشــر  ــرد مــن الســعرات الحراري )متوســط دخــل األســرة، ومتوســط االســتهالك اليومــي للف
ــل اســتخداًما - فهــي تناســب الدراســات  ــغ أق ــك(. وهــذه الصي ــى ذل ــا إل ــف، وم اســتراتيجيات التكي
ــن االقتصــادي )بصــرف النظــر عــن الدراســات  ــددة المؤشــرات لألم ــة أو متع االســتقصائية العام
االســتقصائية للتغذيــة( - ألنــه مــن أجــل إجــراء تقديــر “جيــد” لحجــم العينــة باســتخدام هــذه الصيــغ، 
ــم  ــا يتس ــا م ــر غالًب ــو أم ــاري، وه ــراف المعي ــد” لالنح ــر “جي ــراء تقدي ــروري إج ــن الض ــه م فإن

ــث. ــي الملحــق الثال ــغ ف ــرد هــذه الصي ــة.55  وت بالصعوب

ــة الخاصــة  ــي فــي أداة حســاب حجــم العين ــة متاحــة للحســاب اآلل ــغ فــي األقســام التالي ــع الصي جمي
بوحــدة األمــن االقتصــادي، المتاحــة فــي مركــز معلومــات وحــدة األمــن االقتصــادي علــى الشــبكة 

الداخليــة لـ”اللجنــة الدوليــة”.

الصيغة األساسية
مــن الصيــغ األكثــر شــيوًعا فــي تحليــالت العلــوم االجتماعيــة، مثــل تحليــالت األمــن الغذائــي وســبل 
كســب العيــش، الصيغــة األساســية للنســب )نســبة الســكان الذيــن يتناولــون األســماك فــي 24 ســاعة، 
ونســبة الســكان الذيــن يعملــون فــي الزراعــة، ومــا إلــى ذلــك(. وصممــت هــذه الصيغــة لالســتخدام 
مــع البيانــات الفئويــة أو النوعيــة، وتأخــذ فــي االعتبــار مســتوى الثقــة المطلــوب، واالنتشــار المقــدر 
للخاصيــة التــي يتــم قياســها،56 والدقــة. وُتســتخدم الصيغــة التاليــة للســكان الذيــن ال ُيعــرف حجمهــم:

= n0

 Z2 x p x
))1-p

e2
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: حيــث
n0=التقدير األول لحجم العينة

Z= .ًالمرتبطــة بالثقــة المطلوبــة )ُتعــد 90% إلــى 95% هــي النســبة األكثــر قبــوال Z درجــة
انظــر الجــدول التالــي للدرجــات ذات الصلــة(.

p= ــال ــم قياســها )علــى ســبيل المث ــة التــي يت نســبة الســكان المســتهدفين الذيــن لديهــم الخاصي
ضعــف اســتهالك الغــذاء( أو االنتشــار المتوقــع للخاصيــة )إذا كان غيــر معــروف، تكــون 

ــة باعتبارهــا التقديــر األكثــر تحفًُّظــا(. نســبة 50% أو 0.5 مقبول
e=.)0.10 الدقة أو هامش الخطأ )عادة 0.05 أو

الجدول  9 - القيمة القياسية لدرجة Z حسب مستوى الثقة المطلوب للسكان أكثر من 30.
.

مستوى 
الثقة

Z

%992.576

%951.96

%901.645

وال تأخــذ الصيغــة الــواردة أعــاله الحجــم الكلــي للســكان فــي االعتبــار. وذلــك ألنــه، وفًقــا لنظريــة 
االحتمــاالت، ال يكــون لحجــم الســكان تأثيــر علــى الخطــأ المعيــاري لمتوســط العينــة، إال فــي 

ــكان. ــن الس ــرة م ــات صغي مجموع

الشكل  29 -  يوضح الرسم البياني كيف أنه، لتحقيق الدقة، ال يتعين تغيير أحجام العينات بشكل كبير بالنسبة للسكان أكثر من 
10,000 نسمة. وتختلف متطلبات حجم العينة بصورة أكبر بالنسبة للسكان أقل من 500 نسمة.57

في الممارسة العملية، إذا كان التقدير األول لحجم العينة ال يتجاوز %5 من عدد السكان )على 
سبيل المثال حجم العينة المطلوب )n(/ السكان موضع االهتمام )N( < 0.05(، فإن حجم العينة ال 

يحتاج إلى تعديل. وإذا كان عدد السكان قليالً والتقدير األول لحجم العينة أقل من %5، فإنه يمكن 
تعديل العينة.

ويتم استخدام الصيغة التالية:

= n

n0

 n0( + 1
)/ N

حيث:
n=حجم العينة المعدل حسب حجم السكان

n0=)التقدير األول لحجم العينة )كما هو محسوب أعاله
N=حجم السكان المعروف
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صيغة الدراسة االستقصائية للمقارنة
يمكــن تصميــم دراســة اســتقصائية للمقارنــة لتحليــل تطــور أحــد المؤشــرات )مثل مســتويات اســتهالك 
األغذيــة قبــل مشــروع/ برنامــج مــا وبعــده( أو لمقارنــة مجموعــات )مســتويات اســتهالك األغذيــة 
ــا والمقيميــن، والمناطــق التــي تنفــذ فيهــا مشــروعات، والمناطــق التــي ال تنفــذ  لــدى النازحيــن داخلّيً
فيهــا مشــروعات، ومــا إلــى ذلــك(. وإذا افترضنــا أن المســتويات ســتكون مختلفــة فــي كل مرحلــة مــن 
مراحــل الدراســة االســتقصائية أو فــي المجموعــة التــي تشــملها الدراســة االســتقصائية )مثــل معــدل 
انتشــار أقــل أو أعلــى(، فــإن الصيــغ األساســية الــواردة ســابًقا قــد ال توفــر تقديــر حجــم العينــة األمثل، 
ألنهــا ال تأخــذ فــي االعتبــار ســوى االنتشــار )درجــة التبايــن( فــي وقــت إجراء الدراســة االســتقصائية 
الحاليــة أو لمجموعــة واحــدة. ويمكــن اســتخدام الصيغــة التاليــة مــن مشــروع المســاعدة الفنيــة مــن 

أجــل الغــذاء والتغذيــة )FANTA(58 لتقديــر حجــم العينــة األمثــل لــكل مرحلــة أو مجموعــة.

= n
 )Zα+Zβ(

2 *)P1*)1-P1( + P2*)1-P2((

)P2-P1(
2

حيث:
n=.حجم العينة المطلوب لكل مرحلة أو مجموعة

Zα= ــا ــا ملحوًظ ــاك فرًق ــتنتاج أن هن ــل اس ــن أج ــة م ــة المطلوب ــة الثق ــة لدرج ــة z المقابل درج
)P2-P1( لــم يكــن ليحــدث مصادفــة )α تمثــل داللــة إحصائيــة(59.

Zβ= إن )P2-P1( المقابلــة لدرجــة الثقــة المطلوبــة للتأكــد مــن اكتشــاف وجــود فــرق z درجــة
ُوجــد بالفعــل )β تمثــل القــوة اإلحصائيــة(60.

P1= ــي ــها ف ــم قياس ــي يت ــص الت ــم الخصائ ــن لديه ــتهدفين الذي ــكان المس ــة للس ــبة التقديري النس
المرحلــة األولــى مــن الدراســة االســتقصائية أو المجموعــة األولــى التــي تشــملها الدراســة 

ــتقصائية. االس
P2= النســبة المتوقعــة مــن الســكان المســتهدفين الذيــن لديهــم الخصائــص التــي يتــم قياســها فــي

ــة  ــون الكمي ــث تك ــة، بحي ــي مجموعــة المقارن ــة أو ف ــة أو المجموعــة الثاني ــة الثاني المرحل
)P2-P1( هــي حجــم الفــرق الــذي يريــد المحللــون/ الباحثــون أن يتمكنــوا مــن اكتشــافه.

Zβ و Zα الجدول  10 - القيم المعيارية لكل من

A Zα )ألفا(
 اختبار أحادي الجانب

Zα
اختبار ثنائي الجانب

β Zβ )بيتا(

90.1.2821.64580.0.840

95.1.6451.96090.1.282

975.1.9602.24195.1.645

99.2.3262.576975.1.960

999.2.320
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59  ضوابط الثقة اإلحصائية للنوع األول أو أخطاء ألفا. وألفا: هي احتمال قبول فرق عن طريق الخطأ عندما ال يكون هناك في الواقع أي فرق )على 

سبيل المثال اإليجابي الزائف(. وتعتمد القيمة على نوع اختبار األهمية الذي سيتم إجراؤه. ويفحص اختبار أحادي الجانب )وُيعرف أيًضا باسم 
“الفرضية االتجاهية”( أهمية العالقة بين المتغيرات في اتجاه واحد )على سبيل المثال فرضية أن المتوسط في العينة أقل من متوسط السكان(. 

ويفحص اختبار ثنائي الجانب )وُيعرف أيًضا باسم “الفرضية غير االتجاهية”( أهمية العالقة بين المتغيرات في أي من االتجاهين )على سبيل المثال، 
يختلف متوسط العينة عن متوسط السكان، إما أقل أو أكبر(. وإذا كان االتجاه غير معروف، يمكن استخدام اختبار ثنائي الجانب أكثر تحفًظا.

60  ضوابط القوة اإلحصائية للنوع الثاني أو أخطاء بيتا. وبيتا: هي احتمال عدم قبول أي فرق عن طريق الخطأ عندما يكون هناك فرق في الواقع )على 
سبيل المثال السالب الزائف(.
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التعديل من أجل تأثير التصميم
عنــد اســتخدام طــرق معقــدة لجمــع العينــات مثــل الطريقــة متعــددة المراحــل وجمــع العينــات متعــددة 
المجموعــات، فإنــه يجــب تعديــل حجــم العينــة ليناســب تأثيــر التصميــم. وببســاطة، يتــم ضــرب حجــم 
العينــة فــي التأثيــر المقــدر. وعــادة مــا تســتخدم القيمــة االفتراضيــة 2.0 للعينــات متعــددة المجموعات 

حيــث تكــون أحجــام المجموعــة صغيــرة بشــكل عــام )30 وحــدة لجمــع العينــات أو أقــل(.61

= nn0 x D

حيث:
n=.حجم العينة المعدل ليناسب تأثير التصميم

n0=.حجم العينة المحسوب ليناسب عينة عشوائية دون أخذ تأثير التصميم في االعتبار
D=.تأثير التصميم

التعديل من أجل عدم اإلجابة
عندمــا يكــون مــن المتوقــع أن بعــض العينــات قــد ال تجيــب أو قــد تكــون غيــر متوفــرة، فإنــه يمكــن 
تكييــف حجــم العينــة. وتتــم قســمة حجــم العينــة ببســاطة علــى المعــدل المتوقع لعــدم اإلجابــة. ونوصي 
باســتخدام معــدالت اإلجابــة الموجــودة الــواردة فــي الدراســات الســابقة مــن النــوع نفســه فــي المنطقــة 
نفســها )علــى ســبيل المثــال، إذا كان معــدل اإلجابــة فــي دراســة ســابقة مــن النــوع نفســه وفــي المــكان 

نفســه %80، يجــب قســمة حجــم العينــة علــى 0.8(.

= n
n1

R

حيث:
n=.حجم العينة المعدل ليناسب عدم اإلجابة

n0=.حجم العينة المحسوب ليناسب عينة عشوائية دون أخذ عدم اإلجابة في االعتبار
R=.معدل اإلجابة المتوقع

أدوات موصى بها لحساب حجم العينة
إن اســتيعاب الصيــغ مهــم لبعــض المحلليــن لفهــم كامــل لإلحصائيــات وراء حســاب حجــم العينــة. ومــع ذلــك، هنــاك عــدد 

مــن األدوات التــي تحســب جميــع الصيــغ المذكــورة أعــاله، وأكثــر منهــا.
ولذلك يوصى بما يلي:

أداة حساب حجم العينة الخاصة 
بوحدة األمن االقتصادي

http://intranet.gva.icrc.priv/
ecosec/topics/data-and-
analysis/index.jsp

تخطيط الدراسة االستقصائية - االحتياجات  �
من الموارد وحجم العينة الممكنة

حجم العينة، وذلك باستخدام الصيغة األساسية  �
مع خيار لتصحيح محدود في السكان

حجم العينة، باستخدام صيغة المقارنة �
التقسيم إلى طبقات متناسبة �

OpenEPI المصدر المفتوح
/http://www.micronutrient.org 
nutritiontoolkit/sampling.htm

حجم العينة، وذلك باستخدام الصيغة األساسية للنسب  �
مع خيار لتصحيح محدود في السكان 

حجم العينة للدراسات االستقصائية البسيطة العشوائية والمقارنة  �
متعددة المجموعات، استناًدا إلى مؤشرات التغذية

برمجيات تقييم التغذية 
في حاالت الطوارئ

/http://www.smartmethodology.org 
/index.php

حجم العينة للدراسات االستقصائية العشوائية البسيطة   �
ومتعددة المجموعات، استناًدا إلى مؤشرات التغذية

اختيار المجموعة �
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الطرق االحتمالية لجمع العينات
ــع  ــي: جم ــن االقتصــادي، ه ــتقصائية لألم ــات االس ــي الدراس ــادة ف ــتخدم ع ــد ســت طــرق ُتس توج
العينــات العشــوائية البســيطة، وجمــع العينــات العشــوائية المنتظمــة، والتقســيم إلــى طبقــات متناســبة، 
والتقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة، وجمــع العينــات متعــددة المجموعــات علــى مرحلتيــن، وجمــع 

العينــات متعــددة المجموعــات المقســمة إلــى طبقــات.

جمع العینات متعددة المجموعات على مرحلتین جمع العینات العشوائیة المنتظمةجمع العینات العشوائیة البسیطة

جمع العینات متعددة المجموعات المقسمة إلى طبقاتالتقسیم إلى طبقات غیر متناسبةالتقسیم إلى طبقات متناسبة

جمع العينات العشوائية البسيطة
عنــد جمــع العينــات العشــوائية البســيطة، يتــم اختيــار وحــدات مــن إطــار العينــة بطريقــة عشــوائية، 
وبعبــارة أخــرى، تعطــى كل وحــدة داخــل إطــار العينــة فرصــة متســاوية الختيارهــا ضمــن العينــة. 
وُيعــد جمــع العينــات العشــوائية البســيطة أنقــى أشــكال الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات، والطريقــة 

األكثــر تفضيــاًل.

متــى ينبغــي اســتخدام طريقــة جمــع العينــات العشــوائية البســيطة؟ فــي ســياقات العمــل اإلنســاني، 
يمكــن اســتخدام طريقــة جمــع العينــات العشــوائية البســيطة للتجمعــات الســكانية الصغيــرة المتجانســة 
عندمــا تتيــح المــوارد جمــع عينــة تمثــل هــؤالء الســكان أو كمرحلــة ثانيــة مــن طريقــة جمــع العينــات 

المقســمة إلــى طبقــات والعينــات متعــددة المجموعــات.

ــة عشــوائية  ــد مــن الطــرق لجمــع عين ــاك العدي ــات العشــوائية البســيطة؟ هن ــم جمــع العين كيــف يت
ــن شــائعتين فــي هــذا المجــال: ــي وصــف لطريقتي بســيطة. وفيمــا يل

الطريقة األولى: قرعة سحب األسماء
فــي هــذه الطريقــة، ُيكتــب اســم كل وحــدة فــي إطــار العينــة علــى قطعــة مــن الــورق وتوضــع داخــل 
قبعــة. ثــم ُتســحب قطــع الــورق - العينــات - واحــدة تلــو األخــرى حتــى الوصــول إلــى حجــم العينــة 

المناســب.

الطريقة الثانية: استخدام مولِّد األرقام العشوائية
ــة(  ــي للوحــدات فــي إطــار العين ــا بيــن 1 وN )حيــث N هــي العــدد اإلجمال ُتعطــى كل وحــدة رقًم
وُتــدرج فــي جــدول، ويتــم توليــد األرقــام العشــوائية n )حيــث n هــي حجــم العينــة( باســتخدام برنامــج 
كمبيوتــر مثــل إكســيل )باســتخدام أداة جمــع العينــات فــي حزمــة أدوات التحليــل( أو برنامــج علــى 
شــبكة اإلنترنــت مثــل www.random.org/integers أو برنامــج تقييــم التغذيــة فــي حالــة 
الطــوارئ ENA Soft ware. ويتــم اختيــار الوحــدات المرتبطــة بهــذه األرقــام مــن أجــل العينــة 
)علــى ســبيل المثــال إذا كانــت نتائــج البرنامــج هــي 357، و873، و456، و777، ومــا إلــى ذلــك، 

فإنــه يتــم اختيــار الوحــدات التــي ترتيبهــا هــو 357، و873، و456، و777، ومــا إلــى ذلــك(.

http://www.random.org/integers
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مثال 
يهــدف أحــد التقييمــات األّوليــة إلــى فهــم مــا إذا كانــت 600 امــرأة فقــدن أزواجهــن فــي أثنــاء نــزاع نشــب مؤخــًرا لديهــن 
القــدرة المســتدامة علــى الحصــول علــى دخــل. ويكــون المتغيــران الرئيســيان للدراســة همــا الحصــول علــى أنشــطة مــدرة 

للدخــل، ومســتويات الدخــل. ويتــم اتخــاذ الخطــوات التاليــة الختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية:

تحديد حجم العينة: تتم االستعانة بأداة لحساب العينة باستخدام الصيغة األساسية للنسب لتحديد أنه يجب . 1
إدراج 235 امرأة في العينة للحصول على مستوى ثقة يبلغ 95% وهامش خطأ يبلغ %5.

ف فريد، فإنه يتم تحديد عنصر لها.. 2 ف فريد: إذا لم يكن للبيانات معرِّ تحديد معرِّ
االختيار العشوائي: ُتستخدم أداة جمع العينات في حزمة أدوات التحليل في إكسيل . 3

الختيار 235 سجالً من بين 600 سجل بطريقة عشوائية. ويكون نطاق اإلدخال هو 
المعرف الفريد لمجموعة البيانات، وتكون طريقة جمع العينات عشوائية..

اختيار وحدات جمع العينات: تتم إعادة مطابقة هذه األرقام العشوائية، 235 رقًما، مع النساء . 4
الالتي يتم تحديد تلك األرقام لهن، وذلك باستخدام دالة البحث VLOOK UP في إكسيل.

11121314151
21222324252
31323334353
41424344454
51525354555
61626364656
71727374757
81828384858
91929394959
1020304050…

طريقة جمع العينات العشوائية المنتظمة
فـي طريقـة جمـع العينـات العشـوائية المنتظمـة، يتـم اختيـار كل وحـدة لهـا ترتيـب رقمـي )كل وحـدة 

ثالثـة، أو سادسـة، ومـا إلـى ذلـك( مـن إطـار العينـة حتـى الوصـول إلـى حجـم العينـة المطلوب.

متـى ينبغـي اسـتخدام طريقـة جمـع العينـات العشـوائية المنتظمـة؟ على غـرار طريقة جمـع العينات 
العشـوائية البسـيطة، يمكـن فـي سـياقات العمـل اإلنسـاني اسـتخدام طريقـة جمـع العينـات العشـوائية 
المنتظمـة للمجموعـات السـكانية الصغيـرة المتجانسـة عندمـا تتيـح المـوارد جمـع عينـة تمثـل هـؤالء 
السـكان أو كمرحلة ثانية من طريقة جمع العينات المقسـمة إلى طبقات والعينات متعددة المجموعات. 
وتكـون طريقـة جمـع العينـات العشـوائية المنتظمـة مفيـدة عندمـا يكـون إطـار العينـة فـي شـكل قائمة 
محـددة )قائمـة المسـتفيدين، أو سـجل المرضـى، ومـا إلـى ذلـك(، ويمكـن أن ُتسـتخدم أيًضـا فـي 
الدراسـات االسـتقصائية لألسـر في القرى أو البلدات التي تكون فيها األسـر، أو أماكن سـكنها، مرتبة 

فـي صفـوف أو فـي نمـط آخر.

كيـف يتـم جمـع العينات العشـوائية المنتظمة؟ تعتمد الطريقة المسـتخدمة في جمع العينات العشـوائية 
المنتظمـة علـى مـا إذا كانـت قائمة الوحـدات الموجودة في إطار العينـة متاحة أم ال.

الطريقـة األولـى: للدراسـات االسـتقصائية علـى مسـتوى األفـراد أو األسـر أو المجتمعـات المحليـة 
التـي تتوفـر فيهـا القوائم

فـي هـذه الطريقـة، ُيكتـب اسـم كل وحـدة في إطـار العينة على قطعـة من الورق وتوضـع داخل قبعة. 
ثـم ُتسـحب قطـع الـورق - العينـات - واحـدة تلو األخرى حتـى الوصول إلى حجم العينة المناسـب.

تنظيـم البيانـات: تأكـد مـن أن القائمـة ليسـت مرتبة بطريقة يمكـن أن تنطوي على انحياز )حسـب . 1
العمـر، أو النـوع، ومـا إلـى ذلـك(. قـم بتحديـد رقـم لـكل وحدة في إطـار العينة بيـن 1 وN )حيث 

N هـي العـدد اإلجمالـي للوحـدات فـي إطار العينـة( وقم بإدراجهـا في جدول.
حسـاب الفتـرة بيـن جمـع العينـات: حـدد حجم العينة المناسـب واحسـب الفتـرة الفاصلـة بين جمع . 2

العينـات، وذلـك باسـتخدام الصيغـة SI = N/ n، حيـث: SI = الفتـرة الفاصلة بين جمع العينات، 
وN = إجمالـي عـدد السـكان فـي إطـار العينـة، وn = حجم العينة.

3 . .)SI( اختيـار نقطـة البدايـة: اكتـب رقًمـا عشـوائّيًا بيـن 1 والفتـرة الفاصلـة بيـن جمـع العينـات
واختـر الوحـدة الخاصـة بالفاصـل الزمنـي كأول وحـدة فـي العينـة.
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االســتمرار فــي اســتخدام اإلجــراء نفســه: اســتمر فــي اختيــار كل وحــدة  خاصة بالفاصــل الزمني . 4
فــي الجــدول حتــى الوصــول إلــى حجــم العينــة المطلوب.

مثال 
وزعــت “اللجنــة الدوليــة” حصًصــا غذائيــة علــى 5,095 أســرة علــى مــدار ثالثــة أشــهر. ولتحديــد مــا إذا كان يتعيــن 
إدخــال تعديــالت علــى البرنامــج، يجــب علــى “اللجنــة الدوليــة” رصــد اســتهالك األســر مــن األغذيــة )كميــة األغذيــة التــي 
تســتهلكها، والتنــوع الغذائــي(. وتتمثــل المؤشــرات الرئيســية المســتخدمة فــي درجــة التنــوع الغذائــي لألســر والوجبــات 

ــا. وُتتخــذ الخطــوات التاليــة الختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية: التــي تتناولهــا يومّيً

تحديـــد حجـــم العينـــة – ُتســـتخدم أداة حســـاب حجـــم العينـــة، التـــي تســـتعين . 1
بالصيغـــة األساســـية للنســـب، لتحديـــد ضـــرورة جمـــع عينـــات مـــن 358 أســـرة 

ـــبة %95. ـــة بنس ـــتوى ثق ـــبة 5% ومس ـــش خطـــأ بنس ـــق هام ـــتفيدة لتحقي مس
تحديـــد الفتـــرة الفاصلـــة بيـــن جمـــع العينـــات – 5,095 أســـرة ÷ 358 عينـــة . 2

= 15 تقريبـــاً.62
ـــث N هـــي . 3 ـــن 1 وN )حي ـــكل أســـرة بي ـــم ل ـــد رق ـــم بتحدي ـــات – ق ـــم البيان تنظي

ـــي لألســـر(. ـــدد اإلجمال الع
اختيـــار األســـر - يتـــم إنشـــاء الرقـــم العشـــوائي 7 فـــي إكســـيل واســـتخدامه . 4

ـــار كل أســـرة تحمـــل الترتيـــب الخامـــس عشـــر فـــي  ـــم اختي ـــم يت كأول وحـــدة. ث
ـــرة. ـــار 358 أس ـــم اختي ـــى أن يت ـــة إل القائم
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الطريقة الثانية: للدراسات االستقصائية على مستوى األسر حيث ال تتوفر قوائم باألسر
غالًبــا مــا ال تتوفــر قوائــم للدراســات االســتقصائية لألســر. وعندمــا يكــون األمــر علــى هــذا النحــو، 
وإذا كانــت األســر )أو أماكــن ســكنها( مرتبــة فــي نمــط معيــن )فــي صفــوف علــى ســبيل المثــال(، 

فإنــه يمكــن اســتخدام الطريقــة التاليــة.
حســاب الفتــرة الفاصلــة بيــن جمــع العينــات: حــدد حجــم العينــة المناســب واحســب الفتــرة الفاصلة . 1

بيــن جمــع العينــات، وذلــك باســتخدام الصيغــة SI = N/ n، حيــث: SI = الفتــرة الفاصلــة بيــن 
جمــع العينــات، وN = إجمالــي عــدد الســكان فــي إطــار العينــة، وn = حجــم العينــة. علــى ســبيل 
ــرة  ــإن الفت ــة، ف ــي العين ــا ف ــب إدراج 250 منه ــرة ويج ــاك 5,000 أس ــت هن ــال، إذا كان المث

الفاصلــة بيــن جمــع العينــات هــي 20.
اختيــار نقطتــي البدايــة والنهايــة: قــم باختيــار نقطــة بدايــة ونقطــة نهايــة، ومســار يشــمل جميــع . 2

األســر فــي القريــة. وانتقــل إلــى نقطــة البدايــة.
تحديــد اتجــاه البــدء: قــم - بطريقــة عشــوائية - باختيــار االتجــاه الــذي ستســلكه الختيــار األســرة . 3

األولــى. ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق إلقــاء قلــم فــي الهــواء وجعــل اختيــار االتجــاه يتوقــف 
علــى الجهــة التــي يشــير إليهــا ســن القلــم عنــدم نزولــه علــى األرض، أو بــإدارة قلــم أو زجاجــة 

علــى األرض لتحديــد االتجــاه، ومــا إلــى ذلــك.
تحديــد األســرة األولــى: قــم باختيــار رقــم عشــوائي بيــن 1 والفتــرة الفاصلــة بيــن جمــع العينــات. . 4

ســر فــي االتجــاه المختــار، مــع عــد األســر علــى طــول الطريــق. ثــم توقــف وقــم بإجــراء دراســة 
ــم  ــال، إذا كان الرق ــبيل المث ــى س ــار. عل ــوائي المخت ــم العش ــة للرق ــرة الموافق ــتقصائية لألس اس
ــة( هــو 7،  ــة بيــن جمــع العينــات )20 أســرة فــي هــذه الحال العشــوائي بيــن 1 والفتــرة الفاصل

توقــف عنــد األســرة الســابعة.
تحديــد األســر التاليــة: بعــد إجــراء دراســة اســتقصائية لألســرة األولــى، اســتمر فــي اتباع المســار . 5

ــذه  ــي ه ــات )20 أســرة ف ــع العين ــن جم ــة بي ــرة الفاصل ــي الفت ــاه األســر ف ــار وســر باتج المخت
الحالــة( بعيــًدا عــن األســرة األولــى، ثــم توقــف وقــم بإجــراء دراســة اســتقصائية لألســرة. اتبــع 

هــذا اإلجــراء إلــى أن يتــم تغطيــة العينــة بالكامــل.

ــات  ــع العين ــة جم ــن طريق ــم تك ــا، ول ــط م ــي نم ــة ف ــكنها( مرتب ــن س ــن األســر )أو أماك ــم تك وإذا ل
العشــوائية المنتظمــة ممكنــة، يمكــن اســتخدام اختيــار األســر التاليــة )انظر الشــكل التالي الــذي يوضح 
طريقــة البرنامــج الموســع للتمنيــع التــي تتبعهــا منظمــة الصحــة العالميــة(. الحــظ أن اختيــار األســر 
ــار أســرة  ــاز، إذ ال يكــون اختي ــاًل، بســبب احتمــال حــدوث انحي ــل تفضي ــة هــو األســلوب األق التالي
مســتقاّلً عــن اختيــار األســرة الســابقة، وقــد يــؤدي القــرب المكانــي إلــى جمــع العينــة بأكملهــا مــن 

دائًما ما يتم التقريب إلى الرقم األعلى.  62
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المنطقــة نفســها، ممــا يزيــد مــن احتمــال اســتبعاد خصائــص معينــة ال توجــد إال فــي مناطــق غيــر 
مدرجــة فــي العينــة.63 ويمكــن إجــراء اختيــار األســر التاليــة باتخــاذ الخطــوات التاليــة:

ــا فــي القريــة/ البلــدة )بالقــرب مــن المركــز الجغرافــي . 1 تحديــد نقطــة البدايــة: حــدد موقًعــا مركزّيً
التقريبــي(.

ــار األســرة . 2 ــلكه الختي ــذي ستس ــاه ال ــار االتج ــوائية باختي ــة عش ــم بطريق ــدء: ق ــاه الب ــد اتج تحدي
األولــى. ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق إلقــاء قلــم فــي الهــواء وجعــل اختيــار االتجــاه يتوقــف 
علــى الجهــة التــي يشــير إليهــا ســن القلــم عنــدم نزولــه علــى األرض، أو بــإدارة قلــم أو زجاجــة 

علــى األرض لتحديــد االتجــاه، ومــا إلــى ذلــك.
تحديــد األســرة األولــى: قــم بعــّد األســر الموجــودة علــى طــول خــط االتجــاه )فــي اتجــاه البــدء . 3

المحــدد فــي الخطــوة 2 الســابقة( مــن نقطــة البدايــة )المحــددة فــي الخطــوة 1(. ثــم اكتــب رقًمــا 
عشــوائّيًا بيــن 1 وإجمالــي عــدد األســر علــى طــول خــط االتجــاه المختــار. واســتخدم هــذا الرقــم 
لألســرة التــي ســتعتبرها البدايــة. علــى ســبيل المثــال، إذا كان الرقــم العشــوائي هــو 7، ابــدأ عنــد 

األســرة الســابعة مــن نقطــة البدايــة علــى طــول اتجــاه البدايــة.
تحديــد األســر التاليــة: األســرة الثانيــة التــي يجــب زيارتهــا هــي األســرة األقــرب إلــی األســرة . 4

األولــی )التــي تمثــل البدايــة(. وأقــرب األســر التاليــة التــي يجــب زيارتهــا هــي التــي يكــون بــاب 
منزلهــا األمامــي األقــرب إلــى البــاب األمامــي لألســرة التــي تمــت زيارتهــا للتــو. اتبــع هــذا النمط 

حتــى الوصــول إلــى حجــم العينــة المطلــوب.
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الشكل 31 - صورة مبسطة الختيار األسر التالية64الشكل 30 - صورة مبسطة لالختيار المنتظم لألسر

ماذا يتم في حالة عدم وجود أسرة ما أو مشارك معين؟
فــي حالــة عــدم توفــر مشــارك مــا، ينبغــي عمــل کل المحــاوالت الممكنــة للتواصــل مــع تلــك األســرة المعيشــية المحــددة، 
حتــی وإن اســتدعى األمــر زيارتهــا فــي وقــت الحــق مــن اليــوم أو فــي األيــام التاليــة. وإذا تعــذر ذلــك، يمكــن النظــر فــي 

التواصــل مــع مشــاركين بــدالء.

ويمكــن أن يؤخــذ المشــاركون البــدالء فــي االعتبــار في خطــة العينة، التي تدرجهم ضمــن “عدم اإلجابة”، واالســتراتيجيات 
التــي وضعــت الختيارهــم قبل االنطالق للعمــل الميداني.

وقــد اســتخدم برنامــج األغذيــة العالمــي الطريقــة التاليــة، عنــد إجــراء دراســة اســتقصائية فــي جنــوب الســودان، عندمــا 
كانــت هنــاك أســرتان غيــر متاحتيــن:

ــا مســتعرًضا بشــكل  الختيــار أســرتين بديلتيــن، عــاد فريــق جمــع البيانــات إلــى المركــز الهندســي للمنطقــة، واختــار خّطً
عشــوائي، وقــام بقســمة إجمالــي عــدد األســر )8( بطــول ذلــك الخــط، علــى 2 )عــدد األســر البديلــة المطلوبــة(. ثــم قــام 

بزيــارة كل أســرة يكــون ترتيبهــا الرابــع علــى طــول ذلــك الخــط )الفتــرة الفاصلــة بيــن جمــع العينــات = 8÷2(.

.SMART، 2012 سمارت  63
منظمة الصحة العالمية، 1991.  64
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التقسيم إلى طبقات متناسبة
التقســيم إلــى طبقــات متناســبة هــو أســلوب ُيســتخدم لزيــادة الدقــة عــن طريــق شــرح عــدم تجانــس 
المتغيــر الــذي يتــم قياســه المرتبــط ببعــض الخصائــص الرئيســية للســكان موضــع االهتمــام )الموقــع 
الجغرافــي، ومجموعــة ســبل كســب العيــش، والنــوع، ومــا إلــى ذلــك(. وفــي التقســيم إلــى طبقــات 
متناســبة، ُيقســم إطــار العينــة إلــى مجموعــات فرعيــة غيــر متداخلــة )تســمى الطبقــات( تكــون، مــن 
حيــث المتغيــر الــذي يتــم قياســه، متجانســة فيمــا بينهــا وغيــر متجانســة مــع المجموعــات األخــرى. 

ويتناســب حجــم العينــة لــكل طبقــة مــع تمثيلهــا فــي إجمالــي عــدد الســكان موضــع االهتمــام.

متــى ينبغــي اســتخدام التقســيم إلــى طبقــات متناســبة؟ يمكــن اســتخدام التقســيم إلــى طبقــات متناســبة 
ــاز.  ــدوث انحي ــة دون ح ــي العين ــكل كاٍف ف ــكان بش ــن الس ــة ضم ــات معين ــل مجموع ــان تمثي لضم
ــة تقديــر الســكان ككل، وليــس لطبقــة واحــدة.65 وإذا كان مــن  ــادة دق ــى زي ويهــدف هــذا التقســيم إل
الضــروري إجــراء تقديــرات أكثــر دقــة للطبقــات كل علــى حــدة، فإنــه يمكــن اســتخدام التقســيم إلــى 
طبقــات غيــر متناســبة )انظــر القســم التالــي حــول التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة(. ويمكــن أيًضــا 
ــات، مثــل  ــات متناســبة كأســلوب تمهيــدي للطــرق األخــرى لجمــع العين اســتخدام التقســيم إلــى طبق

جمــع العينــات متعــددة المجموعــات.

كيــف يتــم التقســيم إلــى طبقــات متناســبة؟ فــي التقســيم إلــى طبقــات متناســبة، يتــم حســاب إجمالــي 
حجــم العينــة، وتقســيم إطــار العينــة إلــى طبقــات، ثــم ُتجمــع عينــة عشــوائية بســيطة أو منتظمــة بشــكل 

فــردي لــكل طبقــة.
تحديــد حجــم العينــة )n( علــى النحــو الموضــح فــي القســم الخــاص بالطريقــة االحتماليــة لجمــع . 1

العينات.
2 . ،Niو...، و ،N3و ،N2و ،N1 ،)ــات ــة )طبق ــر متداخل ــات غي ــى مجموع ــكان إل ــيم الس تقس

بحيــث N3 + N2 + N1 + ... + Ni = N، حيــث N هــي حجــم إجمالــي عــدد الســكان 
ــام. موضــع االهتم

ــال، . 3 ــبيل المث ــى س ــة )عل ــي إطــار العين ــي عــدد الســكان ف ــى إجمال ــة إل حســاب نســبة كل طبق
ــل المناطــق  ــة مقاب ــات حســب المناطــق الحضري ــى طبق ــمة إل ــات مقس ــة بيان ــبة لمجموع بالنس
الريفيــة، فــإن 25% مــن إطــار العينــة يوجــد فــي طبقــة المناطــق الحضريــة، ويوجــد 75% فــي 

طبقــة المناطــق الريفيــة(. ويمكــن اســتخدام الصيغــة التاليــة لحســاب النســب:
P1 = N1 / N

حيث:
P1=نسبة الطبقة األولى إلى إجمالي عدد السكان في إطار العينة
N1=السكان في الطبقة األولى

N=إجمالي عدد السكان

جامعة تولين، 2015، تم الدخول إلى الموقع في كانون الثاني/ يناير 2015.  65
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حســاب حجــم العينــة فــي كل طبقــة بضــرب مجمــوع حجــم العينــة فــي نســبة كل طبقــة )علــى . 4
ســبيل المثــال، فــي المثــال أعــاله يتــم ضــرب مجمــوع العينــة فــي 0.25 لتحديــد حجــم عينــة 
المناطــق الحضريــة وفــي 0.75 لتحديــد حجــم عينــة المناطــق الريفيــة(. ويمكــن اســتخدام 

ــى: ــة األول ــة للطبق ــة لحســاب حجــم العين ــة التالي الصيغ
n1 = P1 x n

حيث:
n1=عينة الطبقة األولى
P1=نسبة الطبقة األولى إلى إجمالي عدد السكان في إطار العينة

n=مجموع العينة

مثال 
بعـد ثـالث مراحـل مـن توزيـع األغذيـة والبـذور علـى األشـخاص المتضررين جـراء النزاع في الجـزء الجنوبي الشـرقي 
مـن جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، يقـوم الفريـق بتصميـم عمليـة رصـد لمعرفـة المزيد عن الوضـع االقتصادي لألسـر التي 
تتلقـى المسـاعدة، وال سـيما فيمـا يتعلـق باسـتهالك األغذيـة والحصـول على عمل في األنشـطة المدرة للدخـل، بحيث يمكن 
إخبـار البعثـة عمـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إلى تنفيذ مزيد من أنشـطة اإلغاثة، أو ما إذا كان تكثيف أنشـطة دعم سـبل كسـب 
العيـش أكثـر مالءمـة أو كالهمـا. ولمزيـد مـن الدقـة، يود الفريـق التأكد من أن أربع بلـدات نفذ فيها البرنامج سـتكون ممثلة 
تمثيـاًل كافًيـا فـي العينـة، حيـث سـيجري إدراج التبايـن المتعلـق بالموقـع فـي العينـة. وفـي هـذه الحالـة، سُيسـتعان بطريقـة 
جمـع العينـات العشـوائية المقسـمة إلـى طبقات متناسـبة لتقسـيم العينة علـى البلدات األربع. وبينما سـتتناول الدراسـة العديد 
مـن المتغيـرات، سُيسـتخدم التنـوع الغذائـي في األسـرة كأسـاس لحسـاب حجم العينـة، إذ يتطلب هذا األمـر الكثير من حيث 

حجـم العينة. ويتـم اتخاذ الخطـوات التالية:
الحصول على أعداد المستفيدين: يوجد ما مجموعه 11,848 أسرة مستفيدة: 4,896 أسرة . 1

من زيميو، و2,789 من أوبو، و1,847 من مبوكي، و2,316 من رافاي.
حساب حجم العينة المطلوب: ُتستخدم أداة لحساب حجم العينة لتحديد الحاجة إلى عينة من . 2

266 أسرة للوصول إلى هامش خطأ بنسبة 5% ومستوى ثقة بنسبة %90.
حساب نسبة كل طبقة إلى إجمالي عدد السكان في إطار العينة، وحجم العينة لكل طبقة. ولحساب نسبة كل . 3

طبقة، تتم قسمة عدد السكان في كل طبقة على إجمالي عدد السكان )على سبيل المثال، النسبة من زيميو 
= 4,896 ÷ 11,848(. ثم لحساب حجم العينة لكل طبقة، يتم ضرب النسبة في مجموع حجم العينة 

)على سبيل المثال، حجم العينة من زيميو = 0.413 × 266(. وتظهر النتائج في الجدول التالي.
تقريب الكسور: تظهر بعض التقديرات في النهاية في شكل كسور. ومن ثم، يتم . 4

تقريب هذه الكسور إلى عدد صحيح، وتعديل حجم العينة وفًقا لذلك.

الطبقة ÷ عدد عدد السكانالطبقة
السكان

)W(  التقدير األول الوزن
لحجم العينة 
)W * 266(

حجم العينة 
المعدل

)بعد التقريب(
4,8960.413109.9110 / 4,89611,848زيميو
2,7890.23562.663 / 2,78911,848أوبو

1,8470.15641.542 / 1,84711,848مبوكي
2,3160.19551.952 / 2,31611,848رافاي

266267--11,848المجموع

التقسيم إلى طبقات متناسبة مقابل التقسيم إلى طبقات غير متناسبة
التقســيم إلــى طبقــات متناســبة يهــدف إلــى زيــادة دقــة التقديــر لجميــع الســكان، وليــس لــكل طبقــة علــى حــدة. ويمكــن 
اســتخدام التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة إلعــداد تقديــرات موثــوق بهــا لــكل طبقــة، أو إجــراء مقارنــات موثــوق بهــا 

بيــن الطبقــات، أو تحقيــق االســتفادة المثلــى مــن التكاليــف أو تحســين مســتوى الدقــة أو كليهمــا.

ويمكــن اســتخدام مزيــج مــن الطريقتيــن فــي الدراســات االســتقصائية. علــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتخدام التقســيم إلــى 
طبقــات غيــر متناســبة لجمــع عينــات الســكان النازحيــن وغيــر النازحيــن وحســاب حجمهــا مــن أجــل تعميــم النتائــج مــرة 
أخــرى علــى كل مجموعــة. ويمكــن بعــد ذلــك اســتخدام التقســيم إلــى طبقــات متناســبة للتقســيم إلــى طبقــات حســب المنطقــة 

الجغرافيــة مــن أجــل ضمــان إدراج جميــع المناطــق والتغيــرات المرتبطــة بهــا.
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التقسيم إلى طبقات غير متناسبة
التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة عبــارة عــن طريقــة للتقســيم إلــى طبقــات ال يتحــدد فيهــا حجــم 
العينــة لــكل طبقــة بالتناســب مــع تمثيلهــا فــي إجمالــي عــدد الســكان موضــع االهتمــام. وقــد يرجــع 

ذلــك إلــى أحــد األســباب التاليــة:
لتسهيل التحليالت داخل الطبقات )استقراء رجعي على جميع النازحين داخلّيًا في منطقة ما،  �

واستقراء رجعي على جميع سكان منطقة ما، وما إلى ذلك(.
لتسهيل التحليالت بين الطبقات )االستهالك الغذائي لألسر النازحة مقارنة مع األسر المقيمة،  �

ومقارنة ظروف المعيشة في المنطقة “ألف” مع ظروف المعيشة في المنطقة “باء”، وما إلى 
ذلك(.

للتركيز على تحقيق االستفادة المثلى من التكاليف )مثل إعطاء وزن أكبر للمناطق التي يسهل  �
الوصول إليها( أو على تحسين مستوى الدقة )مثل إعطاء وزن أكبر للطبقات غير المتجانسة(.

متــى ينبغــي اســتخدام التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة؟ ُيســتخدم هــذا التقســيم إلجــراء تقديــرات 
موثــوق بهــا لــكل طبقــة، أو إلجــراء مقارنــات موثــوق بهــا بيــن الطبقــات، أو لتحقيق االســتفادة المثلى 
مــن التكاليــف أو لتحســين مســتوى الدقــة عندمــا تختلــف الطبقــات مــن حيــث تكاليــف جمــع البيانــات 
أو التبايــن داخــل كل طبقــة.66 ومثــل التقســيم إلــى طبقــات متجانســة، يمكــن أن يســتخدم التقســيم إلــى 
طبقــات غيــر متناســبة أيًضــا كتمهيــد للطــرق األخــرى لجمــع العينــات، مثــل جمــع العينــات متعــددة 

المجموعات.

ــم إطــار  كيــف يتــم التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة؟ فــي التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة، ُيقسَّ
د أحجــام العينــات حســب مســتوى  العينــة إلــى طبقــات، وتؤخــذ عينــات فرديــة مــن كل طبقــة، وتحــدَّ

الدقــة المطلوبــة الســتخالص النتائــج أو لمقارنــة كل طبقــة مــع الطبقــات األخــرى.
1 . ،Niو...، و ،N3و ،N2و ،N1 ،)ــات ــة )طبق ــر متداخل ــات غي ــى مجموع ــكان إل ــيم الس تقس

بحيــث N3 + N2 + N1 + ... + Ni = N، حيــث N هــي حجــم إجمالــي عــدد الســكان 
ــام. موضــع االهتم

تحديــد أحجــام العينــات )n1، وn2، وn3، و...، وNi( لــكل مجموعــة )طبقــة( باســتخدام إحــدى . 2
الطــرق التاليــة، التــي يعتمــد اختيــار أي منهــا علــى المتطلبــات التحليليــة.

الطريقة األولى: العينات الفردية، لتسهيل التحليالت داخل الطبقات
ــب  ــن مناس ــه تباي ــة ب ــكل طبق ــة ل ــم العين ــن أن حج ــد م ــي التأك ــة ف ــذه الطريق ــرة ه ــل فك تتمث
ــا لمعــدل االنتشــار المتوقــع أو االنحــراف المعيــاري( للخاصيــة التــي يتــم قياســها إلتاحــة  )وفًق
اســتخالص النتائــج بالمســتوى المطلــوب مــن الدقــة. وفــي هــذه الحالــة، تكــون الطريقــة األكثــر 
دقــة لتقديــر حجــم العينــة المطلــوب هــي حســاب أحجــام العينــة لــكل طبقــة بشــكل منفصــل.67 
وربمــا ال تتوفــر المعرفــة بالقيــم المتوقعــة )علــى ســبيل المثــال عنــد اســتخدام حــد أقصــى لمعــدل 
ــع  ــث ُيتوق ــرة حي ــكانية الكبي ــات الس ــة المجموع ــي حال ــة. وف ــكل طبق ــغ 50%( ل ــار يبل االنتش
ــات.  ــع الطبق ــة نفســه واســتخدامه لجمي ــة نفســه، يمكــن حســاب حجــم العين ــة والثق مســتوى الدق
وربمــا يكــون مــن األســهل أيًضــا شــرح هــذا األمــر للفــرق الميدانيــة ومقدمــي المعلومــات )علــى 
ســبيل المثــال، ســتورد الدراســة عينــة مــن 250 أســرة فــي المناطــق الحضريــة و250 أســرة 
فــي المناطــق الريفيــة(. ويمكــن اســتخدام الصيغــة األساســية للعينــة العشــوائية )انظــر “حســاب 

حجــم العينــة” فــي صفحــة 103 لــكل طبقــة.

الطريقة الثانية: التخصيص المتساوي لتيسير التحليل بين الطبقات
ــا فــي ضمــان أن  ــل الفكــرة هن ــن الطــرق الثــالث. وتتمث ــر شــيوًعا بي ــة األكث هــذه هــي الطريق
يكــون حجــم العينــة كبيــًرا بمــا فيــه الكفايــة للكشــف عــن الفــروق بيــن الطبقــات وصــوالً إلــى 
ــوب )الكشــف عــن الفــروق عندمــا يكــون الفــرق الحقيقــي 10%، أو %15،  المســتوى المطل
ــي  ــة )ف ــك(. ويمكــن اســتخدام الصيغــة الخاصــة بالدراســات االســتقصائية للمقارن ــى ذل ــا إل وم
صفحــة 90 لحســاب حجــم العينــة المطلــوب لــكل طبقــة علــى حــدة. وإذا كانــت الفروق فــي معدل 
االنتشــار - أي النســبة المئويــة للســكان الذيــن لديهــم الخصائــص المحــددة - غيــر معروفــة لــكل 
طبقــة، فإنــه يمكــن اســتخدام الحــد األقصــى لمعــدل االنتشــار بنســبة 50% للمجموعــة األولــى 
)P1( وإضافــة المســتوى المطلــوب للفــرق مــن أجــل حســاب معــدل االنتشــار فــي المجموعــة 
الثانيــة )P2(. علــى ســبيل المثــال، إذا كان المطلــوب رصــد الفــروق بيــن المجموعــات عندمــا 
 P2 = محــددة بنســبة 50%، فــإن P1 وتكــون ،P2 و P1 يكــون الفــرق الحقيقــي 15% بيــن
 α=  65 = .15 + .50.. وفــي هــذه الحالــة، يكــون حجــم العينــة لــكل طبقــة هــو 132 )حيــث

.).β= 80 95.، و

دانيال، 2012.  66
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، 2005.  67
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الطريقة الثالثة: التخصيص األمثل
يتــم فــي هــذه الطريقــة حســاب حجــم العينــة المناســب إلجمالــي عــدد الســكان موضــع االهتمــام، 
وتقديــر التخصيــص لــكل طبقــة علــى أســاس متطلبــات التحليــل والمــوارد )مثــل إعطــاء وزن 
أكبــر للمناطــق األقــرب، بســبب القيــود المفروضــة علــى المــوارد، ووزن أكبــر للمناطــق التــي 

يظهــر فيهــا تبايــن أكبــر فــي المتغيــر قيــد الدراســة(.

حســاب األوزان مــن أجــل الدراســة االســتقصائية: يتطلــب التحليــل المجمــع للبيانات المســتخلصة . 3
مــن جميــع الطبقــات، التــي يتــم جمعهــا عــن طريــق التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة، اســتخدام 

األوزان. لمزيــد مــن المعلومــات عــن أوزان العينــات انظــر صفحــة 129

مثال 
باســتخدام الســيناريو نفســه الموضــح فــي القســم الــوارد ســابًقا حــول التقســيم إلــى طبقــات متناســبة، افتــرض أن المســتفيدين 
ــا واألســر المقيمــة. ويظــل الهــدف مــن هــذه العمليــة هــو نفســه: “معرفــة المزيــد  يشــملون كاّلً مــن األســر النازحــة داخلّيً
عــن الوضــع االقتصــادي لألســر التــي تتلقــى المســاعدة، ال ســيما فيمــا يتعلــق باســتهالك األغذيــة والحصــول علــى عمــل 
ــد مــن أنشــطة  ــذ مزي ــى تنفي ــاك حاجــة إل ــت هن ــا إذا كان ــة عم ــار البعث ــث يمكــن إخب ــي األنشــطة المــدرة للدخــل، بحي ف
اإلغاثــة، أو مــا إذا كان تكثيــف أنشــطة دعــم ســبل كســب العيــش أكثــر مالءمــة أو كالهمــا”. غيــر أنــه فــي هــذه الحالــة، 
ــن  ــي ســتتحقق للســكان المقيمي ــج الت ــن مــن أن النتائ ــى يقي ــة، عل ــى خبرتهــم الميداني ــق، اســتناًدا إل يكــون أعضــاء الفري
والنازحيــن ســتكون مختلفــة. ولهــذا الســبب، يــودون مقارنــة النتائــج مــن المجموعتيــن وتقديــم المعلومــات الناتجــة. وفــي 
ــا وطبقــة أخــرى  هــذه الحالــة، ســيتم اســتخدام التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة مــع طبقــة واحــدة لألســر النازحــة داخلّيً
لألســر المقيمــة، يليــه التقســيم إلــى طبقــات متناســبة لضمــان تغطيــة جميــع البلــدات األربــع بشــكل متناســب. وفــي هــذا 

الســياق، يتــم اتخــاذ الخطــوات التاليــة:

تحديـد الطبقـة ومعرفـة أعـداد المسـتفيدين: هنـاك مـا مجموعـه 11,848 أسـرة: 5,176 أسـرة نازحـة داخلّيًـا، . 1
أسـرة مقيمـة. و6,672 

حسـاب حجـم العينـة المطلـوب لـكل طبقـة: فـي هـذه الحالـة، ُتسـتخدم صيغـة المقارنـة لتيسـير إجـراء التحليـالت بيـن . 2
الطبقـات. وُتسـتخدم أداة لحسـاب العينـة لتحديـد الحاجـة إلـى 221 أسـرة لـكل مجموعـة )مجمـوع حجـم العينـة 442 
أسـرة( للكشـف عـن الفـروق عندمـا يكـون الفـرق الحقيقي 10% )حيـث α = 95. و β= 80.(. ويتـم الحصول على 

النتيجـة التالية.

حجم العينةالسكانالطبقة
ا 5,176221النازحون داخلّيً

6,672221المقيمون
11,848442المجموع

حسـاب نسـبة السـكان حسـب النـوع فـي كل بلـدة في إطـار العينة، وحجـم العينة لكل بلدة، باسـتخدام الطريقـة الواردة . 3
فـي التقسـيم إلى طبقات متناسـبة.

تقريـب الكسـور: تظهـر بعـض التقديـرات فـي النهايـة فـي شـكل كسـور. ومـن ثـم، يتـم تقريـب هذه الكسـور إلـى عدد . 4
صحيـح ثـم تعديـل حجـم العينـة وفًقـا لذلك.

حجم العينةالسكان
االطبقة االمقيمونالنازحون داخلّيً المقيمونالنازحون داخلّيً

1,9522,9448498زيميو
1,6861,1037237أوبو

4081,4391848مبوكي
1,1301,1864940رافاي

5,1766,672223223المجموع

جمـع عينـة عشـوائية: ُتجمـع عينـة عشـوائية منتظمـة داخـل كل طبقـة باسـتخدام أحجام العينـات المحددة فـي الخطوة . 5
الرابعـة والمنهجيـات المحـددة لجمـع العينات العشـوائية المنتظمة.

األوزان المحسـوبة للتحليل: نظًرا ألن هذه العينة اسـتخدمت التقسـيم إلى طبقات غير متناسـبة، تكون األوزان مطلوبة . 6
عند حسـاب اإلحصائيات الخاصة بإجمالي عدد السـكان )مثل متوسـطات كل من النازحين داخلّيًا والمقيمين(.

لمزيد من المعلومات عن أوزان العينات انظر صفحة 129.
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متى يجب علي أن أتبع هذه القواعد؟قواعد التقسيم إلى طبقات
ينبغي أن يكون لدى كل 

طبقة وحدة واحدة على األقل 
داخلها لجمع العينات.

دائًمــا - إذا لــم يتــم اختيــار أي وحــدات، فإنــه لــن يكــون ألي وحــدات فــي الطبقة 
فرصــة الختيارهــا ضمــن العينــة، ومــن ثــم يحــول هــذا األمــر دون عشــوائية 

لعينة. ا

ينبغي أن تكون كل طبقة 
مختلفة بقدر اإلمكان من حيث 

المتغير الذي يتم قياسه.

ــى  ــمة إل ــات المقس ــع العين ــة جم ــغ طريق ــه - تبل ــؤ ب ــم التنب ــبما يت ــا حس دائًم
طبقــات أقصــى فعاليتهــا عندمــا يتــم تقليــل التبايــن داخــل الطبقــات إلــى أدنــى 
حــد، وزيــادة التبايــن بيــن الطبقــات إلــى أقصــى حــد، وتكــون المتغيــرات التــي 
يتــم علــى أساســها تقســيم الســكان إلــى طبقــات مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا بالمتغيــر 

ــذي يحــدد الطبقــة(. التابــع المطلــوب )ال

طريقة جمع العينات متعددة المجموعات على مرحلتين
تقســم العينــة متعــددة المجموعــات الســكان إلــى مجموعــات متجانســة )حســب الحــدود الجغرافيــة، أو 
الهيــاكل مثــل المخيمــات، والمراكــز الجماعيــة، ووحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة(، ويتــم اختيــار 
المجموعــات عشــوائّيًا بواســطة طريقــة جمــع العينــات العشــوائية. وعنــد جمــع عينــة بســيطة متعــددة 
المجموعــات علــى مرحلــة واحــدة، تمثــل كل وحــدة داخــل المجموعــات المختــارة جــزًءا مــن العينــة. 
غيــر أن جمــع العينــات متعــددة المجموعــات عــادة مــا يقتــرن بشــكل آخــر مــن أشــكال جمــع العينــات، 
ــة مــن الوحــدات داخــل  ــار ســوى عين ــم اختي ــث ال يت ــات العشــوائية البســيطة، حي ــل جمــع العين مث
كل مجموعــة. ويطلــق علــى هــذا الشــكل جمــع العينــات متعــدد المراحــل. علــى ســبيل المثــال، فــي 
جمــع العينــات علــى مرحلتيــن، يتــم بشــكل عشــوائي اختيــار عــدد مــن الوحــدات داخــل كل مجموعــة 
مختــارة. ويحــدث ذلــك فــي أغلــب األحيــان عندمــا ُتســتخدم القــرى كمجموعــات، وُتجمــع عينــة مــن 

األســر مــن كل مجموعــة )قريــة(.

الشكل  32 -  يبين المثال أعاله منطقة تضم أكثر من 300 قرية. وفي هذه الحالة، ُتستخدم 30 قرية بوصفها “مجموعات” في 
العينة.

ــوائية  ــات العش ــع العين ــن جم ــف ع ــات تختل ــددة المجموع ــات متع ــع العين ــة جم ــة أن طريق والحقيق
المقســمة إلــى طبقــات فــي أن العينــة ال تمثــل ســوى مجموعــة فرعيــة مــن المجموعــات، أمــا فــي 

ــة. ــي العين ــة ف ــات ممثل ــع الطبق ــات، فتكــون  جمي ــى طبق ــات المقســمة إل العين

متــى ينبغــي اســتخدام جمــع العينــات متعــددة المجموعــات علــى مرحلتيــن؟ عندمــا تكــون المجموعــة 
الســكانية موضــع االهتمــام كبيــرة الحجــم أو مشــتتة أو كلتيهمــا، أو عنــد عــدم توافــر أرقــام دقيقــة 
ــر  ــون أســهل وأكث ــد يك ــن ق ــى مرحلتي ــددة المجموعــات عل ــات متع ــع العين ــإن جم عــن الســكان، ف
كفــاءة وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة مــن جمــع العينــات العشــوائية البســيطة أو المنتظمــة أو المقســمة 
إلــى طبقــات، غيــر أنــه أقــل دقــة، وال ســيما بيــن الســكان الذيــن يتســمون بعــدم التجانــس أو الذيــن 
تتبايــن إجاباتهــم تبايًنــا شــديًدا. وفــي هــذه الحــاالت، ينبغــي النظــر فــي تأثيــر التصميــم وزيــادة حجــم 
العينــة. وكثيــًرا مــا ُيســتخدم جمــع العينــات متعــددة المجموعــات علــى مرحلتيــن في دراســات الصحة 

والتغذيــة، وفــي الدراســات االســتقصائية واســعة النطــاق التــي تغطــي مســاحة شاســعة.
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كيــف يتــم جمــع العينــات متعــددة المجموعــات علــى مرحلتيــن؟ تتضمــن عملية جمــع العينــات متعددة 
المجموعــات علــى مرحلتين الخطــوات التالية:

ــات هــي . 1 ــع العين ــات: الوحــدة األساســية لجم ــع العين ــة لجم ــد الوحــدة األساســية والنهائي تحدي
الوحــدة األولــى المســتخدمة فــي المرحلــة األولــى. وفــي جمــع العينــات متعــددة المجموعــات على 
مرحلتيــن، تكــون هــي “المجموعــة”. وينبغــي أن تكــون المجموعــات متجانســة مــع بعضهــا قــدر 
اإلمــكان )علــى ســبيل المثــال، ُتظهــر الخصائــص التــي يتــم قياســها درجــة التنــوع نفســها فــي كل 
مجموعــة(، ألنــه ليســت كل المجموعــات فــي إطــار العينــة ســيتم اختيارهــا. أمــا الوحــدة النهائيــة 
لجمــع العينــات فهــي الوحــدة التــي ســُتجمع منهــا المعلومــات )األســرة، أو الفــرد، ومــا إلــى ذلــك(.

تحديــد حجــم العينــة )n(: باســتخدام الطريقــة األنســب مــن بيــن الطــرق الموضحــة فــي القســم . 2
الخــاص بحجــم العينــة فــي صفحــة 100. تذّكــر أخــذ تأثيــر التصميــم فــي االعتبــار.

تحديــد عــدد المجموعــات والوحــدات النهائيــة لجمــع العينــات داخــل كل مجموعــة: يكــون العــدد . 3
اإلجمالــي للمجموعــات هــو إجمالــي حجــم العينــة مقســوًما علــى الوحــدات النهائيــة لجمــع العينات 
)األســر، واألفــراد، ومــا إلــى ذلــك( التــي يمكــن زيارتهــا فــي كل مجموعــة. علــى ســبيل المثــال، 
تشــكل 30 أســرة )الوحــدات النهائيــة لجمــع العينــات( فــي 30 قريــة )الوحــدات األساســية لجمــع 
العينــات أو المجموعــات( عينــة يبلــغ مجموعهــا 900 أســرة. ومــن األفضــل وجــود عــدد أكبــر 
مــن المجموعــات مــع عــدد أقــل مــن العينــات عــن وجــود عــدد أقــل مــن المجموعــات مــع عــدد 
أكبــر مــن العينــات. وينبغــي أن يكــون عــدد الوحــدات النهائيــة لجمــع العينــات هــو نفســه فــي كل 

مجموعــة، وذلــك لضمــان تســاوي احتمــال االختيــار.
تحديــد عــدد المجموعــات االحتياطيــة: فــي بعــض األحيــان، قــد يتعــذر الوصــول إلــى مجموعات . 4

ــاء إجــراء الدراســة االســتقصائية، ويوصــى فــي مثــل هــذه الحــاالت بالتخطيــط  ــة فــي أثن معين
فــي أثنــاء مرحلــة التصميــم لوجــود مجموعــات احتياطيــة. ويعتمــد عــدد هــذه المجموعــات علــى 
ــة إلجــراء دراســات اســتقصائية أوســع  ــى 5 مجموعــات كافي ــون 3 إل ــا تك الســياق، وعــادة م

نطاًقــا.
تحديــد المجموعــات التــي تجــب زيارتهــا: اختيــار المجموعــات عشــوائّيًا وفًقــا للعــدد المطلــوب، . 5

وذلــك باســتخدام طريقــة االحتمــال المتناســب مــع الحجــم فــي إكســيل أو برنامــج تقييــم التغذيــة 
فــي حالــة الطــوارئ )انظــر مربــع التعليــق أدنــاه(.

ــددة المراحــل . 6 ــة متع ــة مــن الطريق ــة الثاني ــة عشــوائية بســيطة أو منتظمــة )المرحل جمــع عين
لجمــع العينــات( مــن الوحــدة النهائيــة لجمــع العينــات داخــل كل مجموعــة وفًقــا ألحجــام العينــات 

لــكل مجموعــة محــددة فــي الخطوتيــن الثانيــة والثالثــة.
حســاب األوزان مــن أجــل الدراســة االســتقصائية: إذا لــم تســتخدم طريقــة االحتمــال المتناســب . 7

مــع الحجــم الختيــار المجموعــات، فقــد يحتــاج التحليــل المجّمــع للبيانــات إلــى أوزان. لمزيــد مــن 
المعلومــات عــن أوزان العينــات انظــر صفحــة 129.

طريقــة االحتمــال المتناســب مــع الحجــم: هــي طريقــة تســتخدم فــي جمــع العينــات متعــددة المجموعــات فــي أثنــاء اختيــار 
المجموعــة )المرحلــة األولــى فــي جمــع العينــات متعــددة المجموعــات علــى مرحلتيــن(. وهــي توفــر للمجموعــات األكبــر 
حجًمــا فرصــة لالختيــار أكبــر ممــا يتــاح للمجموعــات األصغــر. وال يمكــن اســتخدام طريقة االحتمال المتناســب مــع الحجم 
إال إذا أُتيــح حجــم مقــدر لــكل مجموعــة )الســكان علــى ســبيل المثــال(. وعنــد تطبيــق هــذه الطريقــة فــي المرحلــة األولــى 
)اختيــار المــكان( مــع العــدد نفســه الخــاص بالوحــدات النهائيــة لجمــع العينــات المختــارة فــي كل مجموعــة فــي المرحلــة 
الثانيــة )علــى ســبيل المثــال 30 أســرة فــي كل مجموعــة(، يكــون لــكل وحــدة نهائيــة لجمــع العينــات االحتمــال العــام نفســه 
ــا، وُتعــد مزيــة فــي أثنــاء تحليــل البيانــات.68 لمزيــد مــن التفاصيــل عــن  لالختيــار. والنتيجــة هــي عينــة محــددة الــوزن ذاتّيً

ــا، انظــر القســم الــذي يتنــاول “أوزان العينــات” فــي صفحــة 112. العينــات المحــددة الــوزن ذاتّيً
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مثال 1 )باستخدام إكسيل( 
ــا ومقيمــة، موزعــة علــى  يقــوم فريــق العمــل بتصميــم تقييــم أّولــي للوضــع االقتصــادي لنحــو 19,000 أســرة نازحــة داخلّيً
123 قريــة فــي مقاطعــة ليــر فــي جنــوب الســودان، التــي اســتفادت مــن مراحــل عديــدة لتوزيــع األغذيــة. وكجــزء مــن 
هــذا التقييــم، ســُيجري أعضــاء الفريــق دراســة اســتقصائية علــى مســتوى األســرة عــن اســتهالك األغذيــة، وإنتــاج األغذية، 
وظــروف المعيشــة، والحصــول علــى الدخــل، وآليــات التكيــف. وسُتســتخدم النتائــج لتوجيــه وضــع البرامــج ذات الصلــة 
علــى المــدى المتوســط. والواقــع أن الســكان دائمــو التنقــل، ممــا يعنــي أن البيانــات الزمنيــة ألماكــن وجــود النازحيــن داخلّيًا 
قــد أصبحــت قديمــة وأنــه ال يمكــن االعتمــاد علــى أعــداد الســكان المصنفــة حســب وضــع النــزوح. وبســبب زيــادة عــدد 
الســكان وتشــتتهم، يقــرر الفريــق أن جمــع العينــات متعــددة المجموعــات علــى مرحلتيــن هــو الخيــار األفضــل. وتســتلزم 
المرحلــة األولــى االختيــار العشــوائي للقــرى التــي تجــب زيارتهــا، فــي حيــن تتطلــب المرحلــة الثانيــة االختيــار العشــوائي 

لألســر التــي تجــب زيارتهــا فــي كل قريــة. ولهــذا، يتخــذ الفريــق الخطــوات التاليــة:

تحديـــد الوحـــدات األساســـية والنهائيـــة لجمـــع العينـــات: سُتســـتخدم القـــرى بوصفهـــا الوحـــدة األساســـية لجمـــع العينـــات . 1
ـــة  ـــدة النهائي ـــون الوح ـــة. وتتك ـــار العين ـــي إط ـــة ف ـــاك 123 قري ـــة. وهن ـــدة متاح ـــر وح ـــا أصغ ـــة( ألنه )أو المجموع

ـــد. ـــه التحدي ـــى وج ـــا 18,826 أســـرة عل ـــد منه ـــي يوج ـــن األســـر، الت ـــات م ـــع العين لجم
تحديـــد حجـــم العينـــة المطلـــوب: عـــن طريـــق أداة لحســـاب حجـــم العينـــة، والصيغـــة األساســـية للنســـب، يتحـــدد أنـــه مـــن . 2

ـــى هامـــش خطـــأ بنســـبة  ـــات مـــن 376 أســـرة للحصـــول عل ـــات عشـــوائية بســـيطة، يجـــب جمـــع عين أجـــل جمـــع عين
ـــة  ـــم ضـــرب حجـــم العين ـــددة المجموعـــات، يت ـــات متع ـــة بنســـبة 95%. ومـــع اســـتخدام جمـــع العين 5% ومســـتوى ثق
ـــم التوصـــل إليـــه فـــي هـــذه الطريقـــة 752 أســـرة. ـــذي ت ـــة ال فـــي 2 لحســـاب تأثيـــر التصميـــم؛ حيـــث بلـــغ حجـــم العين

تحديـــد عـــدد المجموعـــات: يقـــرر الفريـــق أنـــه يمكـــن زيـــارة مـــا يصـــل إلـــى 30 أســـرة فـــي كل قريـــة. ويجـــب علـــى . 3
الفريـــق زيـــارة 26 قريـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى 752 أســـرة )أي بإجمالـــي 752 أســـرة ÷ 30 أســـرة لـــكل قريـــة 
ـــى 780 أســـرة  ـــة إل ـــرى حجـــم العين ـــب عـــدد الق ـــد تقري ـــة(. ويزي ـــى 26 قري ـــدد إل ـــب الع ـــم تقري ـــة، ويت = 25.1 قري

)26 قريـــة × 30 أســـرة لـــكل قريـــة(.
ـــن . 4 ـــن م ـــى يقي ـــق عل ـــودان، والفري ـــوب الس ـــي جن ـــار ف ـــم األمط ـــل موس ـــة: يح ـــات االحتياطي ـــدد المجموع ـــد ع تحدي

ـــو 5  ـــود نح ـــل وج ـــن األفض ـــيكون م ـــه س ـــق أن ـــاء الفري ـــرر أعض ـــرى. ويق ـــض الق ـــى بع ـــول إل ـــيتعذر الوص ـــه س أن
مجموعـــات احتياطيـــة.

تحديـــد المجموعـــات التـــي يجـــب زيارتهـــا، باســـتخدام طريقـــة االحتمـــال المتناســـب مـــع الحجـــم: يتـــم اختيـــار . 5
ــة: ــة التاليـ ــتخدام الطريقـ ــك باسـ ــوائّيًا، وذلـ ــات عشـ المجموعـ

ـــا 	  ـــن 123 رقًم ـــف م ـــة عشـــوائّيًا تتأل ـــة مرتب ـــق إنشـــاء قائم ـــة عشـــوائية عـــن طري ـــرى بطريق ـــة الق ـــار قائم اختي
ـــام  ـــًزا مـــع أداة علـــى اإلنترنـــت )https://www.random.org/integer-sets/(. وتوضـــع هـــذه األرق ممي
ـــط  ـــوائي المرتب ـــم العش ـــق الرق ـــيل عـــن طري ـــرى بواســـطة إكس ـــة الق ـــرز” قائم ـــم “ف ـــم يت ـــات. ث ـــب البيان ـــى جان إل

ـــة. بالقري
حســـاب المجمـــوع التراكمـــي لســـكان القـــرى بإضافـــة القيمتيـــن األولـــى والثانيـــة الخاصـــة بالســـكان )للقريـــة 	 

ـــة  ـــة + الرابع ـــة + الثالث ـــى + الثاني ـــم األول ـــة(، والقي ـــة الثالث ـــة )للقري ـــة + الثالث ـــى + الثاني ـــم األول ـــة(، والقي الثاني
ـــاه(. ـــدول أدن ـــي الج ـــود 3 ف ـــر العم ـــة )انظ ـــر قري ـــى آخ ـــذا حت ـــة(، وهك ـــة الرابع )للقري

حســـاب الفتـــرة الفاصلـــة بيـــن جمـــع العينـــات بهـــذه الصيغـــة: إجمالـــي عـــدد الســـكان ÷ عـــدد المجموعـــات 	 
ــة = 607. ــات االحتياطيـ ــية + المجموعـ األساسـ

ـــة 	  ـــال: بالنســـبة لدال ـــي إكســـيل. مث ـــة RAND ف ـــار العشـــوائي باســـتخدام دال ـــدء االختي ـــم عشـــوائي: لب إنشـــاء رق
ـــة العشـــوائية 517. ـــات، وتكـــون البداي ـــن جمـــع العين ـــة بي ـــرة الفاصل RAND)(*607، حيـــث 15,000 هـــي الفت

ـــة الخمـــس 	  ـــار العشـــوائي للمجموعـــات االحتياطي ـــن 1 و31: لتيســـير االختي ـــام عشـــوائية بي إنشـــاء خمســـة أرق
)التـــي لـــن تتـــم زيارتهـــا إال إذا تعـــذر الوصـــول إلـــى مجموعـــات أخـــرى(. وفـــي هـــذه الحالـــة، يتـــم إنشـــاء األرقـــام 

التاليـــة: 1، و11، و14، و23، و31.

https://www.random.org/integer-sets/).
https://www.random.org/integer-sets/).
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اختيـار حـد أدنـى لتحديـد المجموعـات التـي سـيتم جمـع عينـات منهـا: تكـون األولـى هي التـي لها قيمـة تراكمية 	 
أقـرب إلـى البدايـة العشـوائية، والثانيـة هـي التـي لها قيمة أقـرب إلى البداية العشـوائية + الفتـرة الفاصلة بين جمع 
العينـات، والثالثـة هـي التـي لهـا أقـرب قيمـة إلـى البدايـة العشـوائية + )الفتـرة الفاصلـة بيـن جمع العينـات × 2(، 
ومـا إلـى ذلـك، حتـى يتـم اختيـار 31 مجموعـة. وتحـدد المجموعـات األولـى، والحادية عشـرة، والرابعة عشـرة، 
والثالثـة والعشـرون، والحاديـة والثالثون على أنها مجموعات احتياطيـة وجميع المجموعات األخرى كمجموعات 

رئيسـية. انظـر العموديـن الخامس والسـادس أدناه.

* إذا لـم تتوفـر أعـداد السـكان حسـب الموقـع، فـإن طريقـة االحتمال المتناسـب مـع الحجم تكون غير مناسـبة، ويتـم اختيار 
المواقـع )المجموعات( بالطريقة العشـوائية البسـيطة.

جمـع عينـة عشـوائية بسـيطة أو منتظمـة داخـل كل مجموعـة: فـي هـذه الحالـة، يتـم اختيـار 30 أسـرة عشـوائّيًا فـي . 6
الميـدان لجميـع المجموعـات. وإذا تعـذر الوصـول إلـى مجموعـة واحـدة )قريـة(، تتـم زيـارة المجموعـة االحتياطيـة 

.surveyed.األولـى، وإجـراء دراسـة اسـتقصائية لعـدد 30 أسـرة

مثال 2 )استخدام برنامج تقييم التغذية في حالة الطوارئ( 
في السيناريو الموضح أعاله، يمكن أيًضا اختيار المجموعات التي يجب زيارتها )الخطوة 5 أعاله( في برنامج تقييم التغذية 
في حالة الطوارئ )http://www.nutrisurvey.de/ena/ena.html(. وقد صمم هذا البرنامج من أجل الدراسات 
االستقصائية الخاصة بالتغذية، ولكن يمكن استخدام أجزاء منه في دراسات استقصائية أخرى. والستخدام هذا البرنامج، 
يجب أواًل تنزيله )مجاًنا عبر اإلنترنت أو من متجر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ICT Store( ألجهزة الكمبيوتر 
الخاصة بـ”اللجنة الدولية”(. ثم اتبع الخطوات من 1 إلى 4 المذكورة أعاله، وبداًل من الخطوتين 5 و6، اتبع الخطوات التالية:

1 ..)Planning( االنتقال إلى عالمة التبويب الخاصة بالتخطيط
نسخ قائمة الوحدات األساسية لجمع العينات )القرى في هذه الحالة( والسكان في الوحدة الثانوية لجمع العينات )األسر . 2

في هذه الحالة( ولصقها في جدول جمع العينات متعددة المجموعات )Table for Cluster(. استخدم لصًقا )كما 
هو موضح أدناه( للصق البيانات.

http://www.nutrisurvey.de/ena/ena.html).
http://www.nutrisurvey.de/ena/ena.html).


الحصول على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة

130

تحــت عــدد المجموعــات )Number of Clusters(، أدخــل عــدد المجموعــات المحــددة فــي الخطــوة 3 أعــاله: . 3
ــا بتعييــن مجموعــات  ــة الطــوارئ يقــوم تلقائّيً ــم التغذيــة فــي حال ــة. الحــظ أن برنامــج تقيي وهــو 26 فــي هــذه الحال
ــك ليــس  ــى المجموعــات األساســية، لذل ــة إل ــة Reserve Clusters( باإلضاف ــة )المجموعــات االحتياطي احتياطي

هنــاك حاجــة إلــى احتســابها.
4 ..)Cluster( ورؤية النتائج في عمود المجموعة )Assign Cluster(  اختيار تخصيص المجموعة
5 . ،)Export( ــر ــة التصدي ــتخدام دال ــيل باس ــى إكس ــة )Cluster Assignment( إل ــص المجموع ــر تخصي تصدي

)كمــا هــو موضــح أدنــاه(.

جمــع عينــة عشــوائية بســيطة أو منتظمــة داخــل كل مجموعــة: فــي هــذه الحالــة، يتــم اختيــار 30 أســرة عشــوائّيًا فــي . 6
الميــدان لجميــع المجموعــات. وإذا تعــذر الوصــول إلــى مجموعــة واحــدة )قريــة(، تتــم زيــارة المجموعــة االحتياطيــة 

األولــى، وإجــراء دراســة اســتقصائية لعــدد 30 أســرة.

كــم عــدد المجموعــات التــي يجــب علــّي أن أختارهــا؟ التوصيــة التــي نقدمها هــي اختيــار الكثير مــن المجموعات 
وعــدد أقــل مــن الوحــدات النهائيــة لجمــع العينــات )األســر، واألفــراد، ومــا إلــى ذلــك( بــداًل مــن عــدد أقــل مــن 
المجموعــات وعــدد أكبــر مــن وحــدات جمــع العينــات، إذ ســيزيد هــذا األمــر مــن التبايــن فــي العينــة. وتــرد 
أدنــاه أعــداد المجموعــات الموصــى بهــا مــن أجــل الدراســات االســتقصائية لألمــن االقتصــادي والتغذيــة التــي 

تغطــي مســاحات واســعة.  علــى الرغــم مــن هــذا، يجــب مراجعــة كل حالــة. 

المعيار : 30 مجموعة   |   المقبول: 25   |   الحد األدنى: 20

جمع العينات متعددة المجموعات المقسمة إلى طبقات69 
قــد تتطلــب بعــض الحــاالت الجمــع بيــن طــرق جمــع العينــات. ويمكــن لهــذا األمــر تيســير العمليــات 
الميدانيــة، وعنــد اســتخدامه بشــكل صحيــح يمكــن أن يزيــد الدقــة ويســهل االســتدالل مــن المتغيــرات 
علــى مناطــق واســعة أو علــى مناطــق/ مجموعــات رئيســية ذات أهميــة خاصــة أو كلتيهمــا. ومــن 
الشــائع فــي الدراســات اإلنســانية الجمــع بيــن اســتخدام التقســيم إلــى طبقــات وجمــع العينــات متعــددة 
ــر  ــى مجموعــات غي ــة إل ــك ببســاطة تقســيم إطــار العين ــن. ويســتتبع ذل ــى مرحلتي المجموعــات عل
متجانســة غيــر متداخلــة، ثــم تطبيــق طريقــة جمــع العينــات متعــددة المجموعــات علــى مرحلتيــن لــكل 
طبقــة علــى حــدة. ويعتمــد حجــم العينــة لــكل طبقــة علــى المتطلبــات التحليليــة )انظــر األقســام ذات 

الصلــة تحــت “التقســيم إلــى طبقــات متناســبة” و“التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة”(.

برنامج األغذية العالمي، 2004.  69
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قریة
مجموعة قرى

الشكل  33 -  المثال الوارد أعاله يبين إطاًرا نموذجّيًا مقسًما إلى طبقات حسب مناطق توافر سبل كسب العيش حيث 
ُتستخدم القرى كمجموعات.

ــى طبقــات؟ عندمــا يكــون  ــات متعــددة المجموعــات المقســمة إل ــى ينبغــي اســتخدام جمــع العين مت
الســكان موضــع االهتمــام غيــر متجانســين وكثيــري العــدد أو مشــتتين أو كليهمــا، أو عندمــا ال تتوفــر 
ــن  ــة ضم ــل مجموعــات معين ــات تمثي ــى طبق ــيم إل ــن التقس ــن أن يضم ــة للســكان. ويمك ــداد دقيق أع
الســكان بشــكل كاٍف فــي العينــة دون حــدوث انحيــاز، ويمكــن أن يســاعد اســتخدام المجموعــات علــى 

توســيع نطــاق التغطيــة إلــى حــد كبيــر.

كيــف يتــم جمــع العينــات متعــددة المجموعــات المقســمة إلــى طبقــات؟ تتضمــن عمليــة جمــع العينــات   
المقســمة إلــى طبقــات علــى مرحلتيــن الخطــوات التاليــة:

تقسيم إطار العينة إلى مجموعات غير متداخلة باستخدام الطريقة المناسبة، من بين تلك الطرق . 1
المبينة في “التقسيم إلى طبقات متناسبة” و”التقسيم إلى طبقات غير متناسبة”.

تحديد الوحدة األساسية لجمع العينات )الوحدة األساسية لجمع العينات، أو المجموعة( والوحدة . 2
النهائية لجمع العينات التي سيتم استخدامها )کما هو موضح في القسم الخاص بجمع العينات 

متعددة المجموعات(.
حساب حجم العينة لكل طبقة: احسب حجم العينة لكل طبقة )انظر صفحة 113 لالطالع على . 3

“التقسيم إلى طبقات متناسبة” وصفحة 115 لالطالع على “التقسيم إلى طبقات غير متناسبة”(.
تحديد عدد المجموعات والوحدات النهائية لجمع العينات داخل كل مجموعة: يكون العدد . 4

اإلجمالي للمجموعات هو إجمالي حجم العينة مقسوًما على الوحدات النهائية لجمع العينات 
)األسر، واألفراد، وما إلى ذلك( التي يمكن زيارتها في كل مجموعة. على سبيل المثال، تشكل 
30 أسرة )الوحدات النهائية لجمع العينات( في 30 قرية )الوحدات األساسية لجمع العينات أو 
المجموعات( عينة يبلغ مجموعها 900 أسرة. ومن األفضل وجود عدد أكبر من المجموعات 

مع عدد أقل من العينات عن وجود عدد أقل من المجموعات مع عدد أكبر من العينات. وينبغي 
أن يكون عدد الوحدات النهائية لجمع العينات هو نفسه في كل مجموعة، وذلك لضمان تساوي 

احتمال االختيار.
تحديد عدد المجموعات االحتياطية: في بعض األحيان، قد يتعذر الوصول إلى مجموعات . 5

معينة في أثناء إجراء الدراسة االستقصائية، ويوصى في مثل هذه الحاالت بالتخطيط في أثناء 
مرحلة التصميم لوجود مجموعات احتياطية. ويعتمد عدد هذه المجموعات على السياق، وعادة 

ما تكون 3 إلى 5 مجموعات كافية إلجراء دراسات استقصائية أوسع نطاًقا.
تحديد المجموعات التي تجب زيارتها: اختيار المجموعات عشوائّيًا لكل طبقة على حدة وفًقا . 6

للعدد المطلوب لتلك الطبقة، وذلك باستخدام طريقة االحتمال المتناسب مع الحجم في إكسيل أو 
برنامج تقييم التغذية في حالة الطوارئ.

جمع عينة عشوائية بسيطة أو منتظمة من كل مجموعة، وفًقا ألحجام العينات لكل مجموعة . 7
محددة في الخطوتين الثانية والثالثة.

حساب األوزان من أجل الدراسة االستقصائية: إذا استخدمت الدراسة االستقصائية طريقة . 8
التقسيم إلى طبقات غير متناسبة، أو إذا لم ُتستخدم طريقة االحتمال المتناسب مع الحجم الختيار 

المجموعات، فسيحتاج التحليل المجمع للبيانات إلى استخدام أوزان للتوصل إلى نتائج سليمة. 



الحصول على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة

132

مثال 
لنأخذ السيناريو نفسه الوارد أعاله بشأن إجراء تقييم أّولي في مقاطعة لير في جنوب السودان. واآلن افترض أن فريق 
العمل يرغب في زيادة الدقة عن طريق ضمان التمثيل المتناسب حسب المنطقة الجغرافية. ويقرر الفريق أنه في هذه الحالة، 
سيتم استخدام التقسيم إلى طبقات متناسبة مع طبقة واحدة لكل محلية )بايام( )وحدة إدارية محلية فرعية(. ويعقب ذلك جمع 
عينات متعددة المجموعات على مرحلتين: في المرحلة األولى، سيتم اختيار القرى التي ستجري زيارتها عشوائّيًا، وفي 

المرحلة الثانية، سيتم اختيار األسر التي سيزورها الفريق في كل قرية.
تقسيم إطار العينة إلى طبقات: ُتنظم البيانات بطريقة تجعل من السهل حساب األعداد الخاصة بالمحليات الست في . 1

مقاطعة لير.
تحديد الوحدات األساسية والثانوية لجمع العينات: ُتستخدم القرى کوحدة )أو مجموعة( أساسية لجمع العينات ألنها . 2

أصغر الوحدات المتاحة، وُتستخدم األسر کوحدة ثانوية لجمع العينات.
حساب حجم العينة المطلوب لكل طبقة: ألنه سيتم استخدام التقسيم إلى طبقات متناسبة، سيتحدد حجم العينة إلطار . 3

العينة بأكملها عن طريق أداة لحساب حجم العينة باستخدام الصيغة األساسية للنسب. ويتضح أنه من أجل جمع عينات 
عشوائية بسيطة، يجب جمع عينات من 376 أسرة للحصول على هامش خطأ بنسبة 5% ومستوى ثقة بنسبة %95. 
ومع استخدام جمع العينات متعددة المجموعات، يتم ضرب حجم العينة في 2 لحساب تأثير التصميم. ويبلغ إجمالي 

حجم العينة 752 أسرة. وتتم قسمة العينة على عدد المحليات، ووفًقا لنسبة السكان في كل محلية.
تقريب الكسور: تظهر بعض التقديرات في النهاية في شكل كسور. ومن ثم، يتم تقريب هذه الكسور إلى عدد صحيح، . 4

وتعديل حجم العينة وفًقا لذلك.

حجم العينةعدد السكانالطبقة )محلية(
3,906157أدوك

2,519101 غاندور
1,62165غواتي

6,153247ليير
2,15487بيليني

2,47399 ثونيور
18,826756اإلجمالي

تحديد عدد المجموعات لكل طبقة: يقرر الفريق أنه يمكن زيارة ما يصل إلى 30 أسرة في كل قرية. وُيحدد عدد . 5
المجموعات لكل طبقة بقسمة عدد السكان من كل محلية على العينة الخاصة بتلك المحلية )مثل أدوك: إجمالي 157 
أسرة ÷ 30 أسرة لكل قرية = 5,2 قرية، ويتم تقريب العدد إلى 6 قرى(. ويزيد تقريب عدد القرى حجم العينة إلى 

870 أسرة(.
أنه سيتعذر . 6 يقين من  والفريق على  السودان،  االحتياطية: يحل موسم األمطار في جنوب  المجموعات  تحديد عدد 

الوصول إلى بعض القرى. ويقرر أعضاء الفريق أنه سيكون من األفضل وجود مجموعة واحدة احتياطية في كل محلية.
تحديد المجموعات التي تجب زيارتها، باستخدام طريقة االحتمال المتناسب مع الحجم في إكسيل أو برنامج تقييم . 7

التغذية في حالة الطوارئ: وتستخدم الطريقة نفسها الواردة في جمع العينات متعددة المجموعات على مرحلتين، ولكن 
بشكل فردي لكل طبقة )أي أنها ُتكرر ست مرات(. وُينصح باستخدام برنامج تقييم التغذية في حالة الطوارئ، ألن 

استخدام إكسيل يتطلب الكثير من العمل اليدوي، مما يزيد احتمال حدوث أخطاء.

حجم العينةعدد السكانالطبقة )محلية(
)n(

المجموعات
)حجم العينة 

)n ÷ 30

حجم العينة بعد تعديله حسب 
)n2( عدد المجموعات

3,9061576180أدوك
2,5191014120غاندور

1,62165390غوات
6,1532479270ليير

2,15487390بيليني
2,473994120ثونيور

18,82675629870اإلجمالي

جمع عينة عشوائية بسيطة أو منتظمة: في هذه الحالة، يتم اختيار 30 أسرة عشوائّيًا في الميدان لجميع المجموعات. . 8
وإذا تعذر الوصول إلى مجموعة واحدة )قرية(، تتم زيارة المجموعة االحتياطية األولى، وإجراء دراسة استقصائية 

لعدد 30 أسرة.
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الطريقة غير االحتمالية لجمع العينات
ــات  ــع العين ــة لجم ــر االحتمالي ــة غي ــات، ال تســتخدم الطريق ــع العين ــة لجم ــة االحتمالي ــا للطريق خالًف
االختيــار العشــوائي علــى مــدار العمليــة )إال أنــه يمكــن اســتخدامه فــي مراحــل معينــة(، ومــن ثــم، 
فــإن كل فــرد أو كيــان ليــس لديــه فرصــة متســاوية الختيــاره ضمــن العينــة. ومــن غيــر الممكــن تحديد 
ــا عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة. وإذا كان مــن المقــرر تعميــم النتائــج علــى جميع  الدقــة أو االنحيــاز كمّيً
الســكان موضــع االهتمــام، يجــب إجــراء تدقيــق متقاطــع لهــا مــع وجــود أدلــة تبيــن أوجــه التشــابه بين 
العينــة وإجمالــي عــدد الســكان موضــع االهتمــام. وينبغــي بــذل كل جهــد ممكــن علــى مــدار العمليــة 
لتقليــل االنحيــاز إلــى أدنــى حــد، ويجــب اإلبــالغ عــن أوجــه القصــور فــي النتائــج ومجــاالت الخطــأ/ 

االنحيــاز مــع النتائــج بطريقــة تتســم بالشــفافية.

وغالًبــا مــا تســتخدم الطريقــة غيــر االحتماليــة لجمــع العينــات فــي الدراســات االستكشــافية والتقييمــات 
ــاًل تجمــع  الســريعة أو التقييمــات النهائيــة لجمــع بيانــات تفصيليــة تكمــل بيانــات أقــل دقــة أو تفصي
علــى مســتوى ذي صلــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة )أي اســتخدام الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات(، 
وعندمــا يتعــذر اســتخدام الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات بســبب القيــود المفروضــة علــى المــوارد 
أو الوصــول إليهــا أو عــدم وجــود بيانــات مرجعيــة عــن جمــع العينــات. وغالًبــا مــا تكــون الطريقــة 
االحتماليــة لجمــع العينــات هــي الطريقــة المفضلــة، ولكــن نتائــج الدراســة التــي تســتخدم الطريقــة غير 
االحتماليــة لجمــع العينــات يمكــن أن تســاعد المحلليــن أو الباحثيــن علــى فهــم القضايــا واالحتياجــات 

األكثــر إلحاًحــا، وأن تكــون بمنزلــة دليــل لمزيــد مــن الدراســات. 70

حساب حجم العينة
ــر  ــة غي ــة )الطريق ــة االحصائي ــن الناحي ــة م ــون ذات صل ــي ال تك ــات الت ــع العين ــة جم ــي طريق ف
ــا ألهــداف محــددة وجــدوى  االحتماليــة لجمــع العينــات(، يحــدد مصمــم االســتبيان حجــم العينــة وفًق
حجــم عينــة معيــن. وينبغــي أن يكــون حجــم العينــة كبيــًرا بمــا فيــه الكفايــة إلتاحــة التمثيــل الســليم 
للموضوعــات التــي يتعيــن جمــع العينــات مــن بينهــا وتنوعهــا، ولكــن ليــس كبيــًرا بقــدر مبالــغ فيــه 

بحيــث تصبــح البيانــات التــي تــم جمعهــا زائــدة عــن الحاجــة.

أمــا بالنســبة لجمــع العينــات المقصــودة )وهــي األكثــر اســتخداًما فــي الطريقــة غيــر االحتماليــة لجمــع 
ــي لألســر وســبل كســب  ــن الغذائ ــة لألم ــات األّولي ــن أجــل التقييم ــع م ــدأ المتب ــإن المب ــات(، ف العين
العيــش لديهــا هــو جمــع العينــات مــن عــدد يتــراوح بيــن 50 و150 أســرة لــكل نطــاق مــن نطاقــات 
إعــداد التقاريــر التــي يهــدف التقييــم إلــى اســتخالص النتائــج منهــا.71 وألن الهــدف فــي جمــع العينــات 
هــو رصــد التنــوع، يجــب أن يعكــس تصميــم العينــة بوضــوح الخصائــص غيــر المتجانســة )الموقــع 
الجغرافــي، ووضــع النــزوح، ومجموعــة ســبل كســب العيــش، ومــا إلــى ذلــك( للمؤشــرات الرئيســية 

التــي يتــم قياســها لــدى الســكان موضــع االهتمــام.

نطــاق إعــداد التقاريــر هــو النطــاق الــذي ترغــب فــي تلخيــص النتائــج وإعــداد تقريــر عنــه. علــی ســبيل المثــال، إذا کان 
ــر همــا المقيمــون  ــإن نطاقــي إعــداد التقري ــى حــدة، ف ــا كل عل ــن داخلّيً ــن والنازحي ــات عــن المقيمي ــر يلخــص بيان التقري

ــا. والنازحــون داخلّيً

الطرق غير االحتمالية لجمع العينات
عــادة مــا ُتســتخدم  ثــالث طــرق فــي الدراســات االســتقصائية لألمــن االقتصــادي وهي: جمــع العينات 

المقصــودة، وجمــع العينــات بطريقــة الحصــص النســبية، وجمــع العينــات بطريقــة كــرات الثلج..

جمع العینات بطریقة كرات الثلججمع العینات بطریقة الحصص النسبیةجمع العینات المقصودة

باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن اســتخدام جمــع العينــات المتاحــة فــي حــاالت نــادرة حيــث ال يوجــد بديــل 
آخر.

.IASC, 2012 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  70
منظمة العمل لمكافحة الجوع، 2010، وبرنامج األغذية العالمي، 2009.  71
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جمع العينات المقصودة
ــع  ــكان موض ــق والس ــن المناط ــا م ــل قطاًع ــة تمث ــع عين ــم جم ــودة، يت ــات المقص ــع العين ــي جم ف
ــل.  ــي يحددهــا المحل ــى أســاس الخصائــص الت ــار هــذه المناطــق والســكان عل ــم اختي االهتمــام، ويت
وتمثــل إمكانيــة الوصــول، والفجــوات فــي المعلومــات/ المعرفــة المتاحــة، ومناطــق أو فئــات محــددة 
موضــع االهتمــام، بعــض الموضوعــات الرئيســية التــي غالًبــا مــا تؤخــذ فــي االعتبــار. وُيعــد جمــع 

ــاًل. ــة لجمــع العينــات األكثــر تفصي العينــات المقصــودة هــو الطريقــة غيــر االحتمالي

ــات  ــة جمــع العين ــات المقصــودة؟ يمكــن اســتخدام طريق ــة جمــع العين ــى ينبغــي اســتخدام طريق مت
المقصــودة فــي أثنــاء المراحــل األولــى مــن أزمــة مــا فــي التقييمــات الســريعة و/أو التقييمــات النهائيــة 
لجمــع بيانــات تفصيليــة تكمــل بيانــات أقــل دقــة أو تفصيــاًل ُتجمــع علــى مســتوى ذي صلة مــن الناحية 
اإلحصائيــة )أي اســتخدام الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات(، وعندمــا يتعــذر اســتخدام الطريقــة 
االحتماليــة لجمــع العينــات بســبب القيــود المفروضــة علــى المــوارد أو الوصــول إليهــا أو عــدم وجــود 
بيانــات مرجعيــة عــن جمــع العينــات. وُيعــد جمــع العينــات المقصــودة مفيــًدا أيًضــا للغايــة عنــد إجــراء 

تقييمــات دقيقــة متعــددة القطاعــات باســتخدام اســتبيانات معقــدة.

ــل  ــة تمث ــار عين ــم اختي ــودة، يت ــات المقص ــع العين ــي جم ــودة؟ ف ــات المقص ــع العين ــم جم ــف يت كي
الخصائــص غيــر المتجانســة للســكان علــى نطــاق واســع بمــا فيــه الكفايــة. وال توجــد طريقــة واحــدة 
لجمــع العينــات المقصــودة، وإنمــا يمكــن اســتخدام الطــرق التاليــة، المأخــوذة مــن مشــروع قــدرات 

ــم،72 فــي مجموعــة كبيــرة مــن الدراســات اإلنســانية. التقيي
تحديد السكان موضع االهتمام وخصائص موقعهم: اتبع التعليمات الواردة في الفصل الثالث: . 1

تصميم التحليل في صفحة 28، في القسم المعنون “السكان موضع االهتمام”.
تحديد إطار العينة.. 2
تحديد الفجوات في المعلومات: حدد السكان والمواقع التي ال تتوفر عنها معلومات أساسية، . 3

وينبغي أن يحظى ذلك األمر باألولوية في الدراسة.
وضع مصفوفة للموقع: ضع مصفوفة تسلط الضوء على مجموعات المواقع التي ستتم زيارتها . 4

وفًقا لخصائص السكان والمكان )على النحو المبين في الفصل الثالث: تصميم التحليل في 
صفحة 28، في القسم المعنون “السكان موضع االهتمام”(، وحدد المواقع المحتملة. انظر 

األعمدة من 1 إلى 3 في الجدول أدناه.
تحديد حجم العينة: حدد عدد العينات التي يمكن إجراء دراسة استقصائية عليها والمواقع التي . 5

تمت زيارتها في الوقت المتاح. اتبع اإلرشادات الواردة في الفصل الثالث: تصميم التحليل في 
صفحة 35، في القسم المعنون “الجدوى”. وإذا اكتشفت، نتيجة لحساباتك، أنه لن يكون هناك 
وقت كاٍف للعدد المطلوب من االستبيانات للوصول إلى عينة تمثل السكان موضع االهتمام، 
يمكنك تبسيط االستبيان أو إعادة تعريف عدم التجانس بين السكان المستهدفين. وكلما كانت 

المنطقة غير متجانسة، زاد عدد المواقع التي ستتعين زيارتها. ومن المهم أن تقرر عدد المواقع 
التي ستزورها وكم المعلومات التي ستتراكم، فالمزيد من المواقع يعني مزيًدا من التفاصيل، 

ولكن زيادة عدد المواقع عن الحد المطلوب قد تعني وجود معلومات زائدة عن الحاجة 
ومكررة. ويمكن تعديل حجم العينة بمجرد أن تكون في الميدان، وذلك على أساس المعلومات 

األساسية.
اختيار الموقع: باستخدام المصفوفة الموضحة أدناه، استعرض جميع المواقع الممكنة، واختر . 6

المواقع التي ستزورها، مع األخذ بعين االعتبار عدد المواقع التي تجب زيارتها لكل مكان/ 
مجموعة من السكان وإمكانية الوصول إليها، ونتائج التقييمات األّولية السابقة وعمليات مراجعة 

البيانات الثانوية، والمعرفة المحلية بالسياق.

مشروع قدرات التقييم، 2012.  72
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الجدول  11 - قالب مصفوفة اختيار المواقع في جمع العينات المقصودة..

المواقع التي لها خصائص خصائص السكانخصائص المكان
مكانية وسكانية

سبب االختيار/ 
عدم االختيار

الوصف …الموقع 1نوع السكان 1نوع المكان 1

الوصف …الموقع 2

الوصف …الموقع 3

……

الوصف …الموقع 1نوع السكان 2

الوصف …الموقع 2

الوصف …الموقع 3

……

الوصف …الموقع 1نوع السكان 3

…

………نوع المكان 2

مثال 
يــود الفريــق إجــراء تقييــم اقتصــادي متعمــق لألســر فــي منطقــة متضــررة جــراء سلســلة مــن النزاعــات فــي عــام 2012، 
ــا لجوانــب اســتهالك األغذيــة، وإنتــاج األغذيــة، والتغذيــة، وشــواغل الحماية، وأثــر البرامج  وســيولي التقييــم اهتماًمــا خاّصً
اإلنســانية. ويأمــل الفريــق فــي معرفــة المزيــد عــن الوضــع فــي ضــوء البرامــج قيــد التنفيــذ بالفعــل مــن أجــل المســاعدة 
علــى تكييــف االســتجابة لــه. ويشــمل إطــار العينــة منطقــة شاســعة تشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن مليونــي شــخص 
يعيشــون فيهــا، وكثيــر مــن هــؤالء النــاس فــي حالــة تنقــل دائــم، إمــا بســبب نزوحهــم جــراء النــزاع أو بســبب أســلوب 
حياتهــم الــذي يغلــب عليــه التنقــل المســتمر. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الوضــع األمنــي غيــر مســتقر، وإمكانيــة الوصــول 
إلــى المحتاجيــن فــي حالــة تغيــر يومــي. وليــس لــدى الفريــق ســوى قــدر محــدود مــن الوقــت والمــوارد، ألنــه يســتجيب 
أيًضــا لألزمــة بأشــكال مختلفــة مــن المســاعدة. ويلجــأ الفريــق إلــى جمــع العينــات المقصــودة الختيــار العينــة التــي ســيعمل 

عليهــا، وهــي العمليــة التــي تتضمــن الخطــوات التاليــة:

تحديد خصائص السكان موضع االهتمام: تحديد أربعة أنواع من السكان وفًقا لعدم التجانس بينها والتجانس داخلها، . 1
والعالقة المباشرة بين أسلوب حياتهم وأثر النزاع على الوضع االقتصادي لألسر:

النوع األول - النازحون داخلّيًا: األشخاص النازحون داخلّيًا.
النوع الثاني - العائدون: األشخاص الذين عادوا مؤخًرا إلى أماكنهم األصلية.
النوع الثالث - المقيمون المستقرون: سكان البلد الذين لديهم مكان إقامة دائم.

حل: األشخاص من المنطقة الذين ليس لديهم مكان إقامة دائم. النوع الرابع - السكان الرُّ
تحديد خصائص األماكن موضع االهتمام: ُتقسم األماكن على مستويين: المناطق الحضرية أو المناطق الريفية، والمناطق . 2

التي تتوفر فيها سبل كسب العيش )تقع خمس منها في المنطقة موضع االهتمام(. وجرى عمل هذا التقسيم ألنه قد 
تكون هناك أوجه تشابه في اقتصادات األسر لألشخاص الذين يعيشون في كل نوع من هذه األنواع من األماكن، ولكن 
قد تكون هناك أيًضا اختالفات كبيرة بينها، وكان يجب إجراء مقارنات مع البيانات المرجعية لسبل كسب العيش قبل 
األزمة. والمعلومات عن المناطق الريفية والحضرية مستقاة من التعداد الحكومي، أما البيانات عن المناطق التي تتوفر 
FEWSNET )http://www.fews. فيها سبل كسب العيش فمأخوذة من شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعات
net/(. وهناك عشر مجموعات من أنواع األماكن )على سبيل المثال المنطقة األولى الحضرية التي تتوفر فيها سبل 
كسب العيش، والمنطقة األولى الريفية التي تتوفر فيها سبل كسب العيش، والمنطقة الثانية الحضرية التي تتوفر فيها 

سبل كسب العيش، والمنطقة الثانية الريفية التي تتوفر فيها سبل كسب العيش، وما إلى ذلك(.

http://www.fews.net/).
http://www.fews.net/).
http://www.fews.net/).
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تحديد إطار العينة: تحديد مكان هذه المجموعات السكانية موضع االهتمام. وينبغي أن تؤخذ إمكانية الوصول إليها . 3
في الحسبان.

تحديد الفجوات في المعلومات: كشف مراجعة البيانات الثانوية عن وجود فجوات كبيرة في المعلومات المتعلقة بتربية . 4
حل في العينة وكذلك جوانب تربية الماشية في االستبيانات/ التقييمات. الماشية، مما أكد ضرورة إدراج السكان الرُّ

وضع مصفوفة للموقع: ُيستخدم قالب المصفوفة التالي إلدراج البلدات حسب خصائص المكان وأنواع السكان األربعة . 5
التي تم تحديدها. وُتجمع المعلومات عن مكان مختلف أنواع السكان من المصادر الرئيسية والثانوية، ويعتمدها الموظفون 

الميدانيون العاملون في المنطقة يومّيًا.

النازحون الموقعالمكان
ا داخلّيً

المقيمون العائدون
المستقرون

حل السكان الرُّ

المنطقة األولى التي تتوفر 
فيها سبل كسب العيش - 

منطقة شبه حضرية 

البلدة 1
البلدة 2
البلدة 3

xxx
x

x
x
x

المنطقة األولى - 
منطقة ريفية

…

المنطقة الثانية - منطقة 
شبه حضرية

…

…المنطقة الثانية - منطقة ريفية 
المنطقة الثالثة - منطقة 

شبه حضرية
…

……

تحديد عدد االستبيانات/ المقابالت والسكان إلى العينة في كل موقع: سيحتاج الفريق إلى إجراء سلسلة من المقابالت . 6
حل( ومقابالت  مع األسر بين کل نوع من أنواع السكان )النازحون داخلّيًا، والعائدون، والسكان المستقرون، والسكان الرُّ
مع مقدمي المعلومات الرئيسيين من بين السلطات المحلية، والحرفيين، والتجار. ويود الفريق أن تكون مجموعات 
الثروة المختلفة )التي تم تحديد ثالث منها( ممثلة، باإلضافة إلى أنواع السكان. وهي ال ُتدرج في مصفوفة الموقع لعدم 
توافر البيانات المرجعية حسب الموقع. ومع أخذ هذا األمر في االعتبار، تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى يوم 
كامل في كل موقع إلتمام 16 استبياًنا لألسر )4 فرق من عضوين تجري المقابالت في وقت واحد(، وإجراء مقابلتين 

في السوق ومقابلة واحدة مع السلطات المحلية.
تحديد عدد المواقع: يوجد 18 شخًصا للعمل الميداني. وسيقسم هذا العدد إلى فريقين أصغر حجًما إلتاحة تغطية أكبر . 7

في المنطقة. ومع مراعاة االعتبارات اللوجستية ووقت الراحة، تشير التقديرات إلى أن بإمكان كل فريق زيارة 20 
موقًعا على مدى خمسة أسابيع. وهكذا، فإن فريقين يعمل كل منهما لمدة 20 يوًما في موقع واحد في اليوم يعني أنه 
يمكنهم زيارة 40 موقًعا. ومن شأن هذا األمر أن يتيح تمثيل 4 مواقع لكل نوع من أنواع األماكن )40 موقًعا ÷ 10 
مجموعات من نوع الموقع( وأن يبلغ مجموع حجم العينة 640 أسرة )40 موقًعا × 16 أسرة لكل موقع(، وإجراء 
80 مقابلة في السوق )40 × 2 )سوق( لكل موقع(، و40 مقابلة مع السلطات المحلية )40 × 1 )سلطة( لكل موقع(.

اختيار الموقع: ُتستخدم المصفوفة المنشأة لتحديد 40 موقًعا مع 5 مواقع احتياطية )موقع واحد لكل منطقة تتوفر فيها . 8
سبل كسب العيش(. وُتستبعد المواقع التي يتعذر الوصول إليها، وُتعطى األولوية للمواقع ذات التمثيل غير المتجانس 

حل(. لنوع السكان )مثل وجود النازحين داخلّيًا، والعائدين، والمقيمين المستقرين، والسكان الرُّ
بمجرد وجودها في الميدان، تعمل الفرق مع السلطات المحلية والمرشدين وغيرهم ممن لديهم معرفة باألوضاع المحلية . 9

من أجل تحديد األسر التي سُتجرى معها مقابالت، وذلك حسب نوع السكان وفئة الثروة.

جمع العينات بطريقة الحصص النسبية
تشــمل عمليــة جمــع العينــات بطريقــة الحصــص النســبية اختيــار األشــخاص، واألســر، والمؤسســات، 
ومــا إلــى ذلــك، وجمــع عينــات منهــا حتــى الوصــول إلــى عــدد معيــن. علــی ســبيل المثــال، يرغــب 
ــا. ويخــرج الفريــق وُيجــري مقابــالت مــع أربــع  فريــق فــي إجــراء اســتبيان ألربــع أســر نازحــة داخلّيً
ــا الســلطات  ــر عشــوائية )تحدده ــة غي ــا عشــوائّيًا أو بطريق ــا إم ــم اختياره ــا، يت أســر نازحــة داخلّيً
المحليــة، أو األســر األربــع األولــى التــي يتــم العثــور عليهــا، ومــا إلــى ذلــك(. وتعتمــد درجــة االنحياز 
ــى  ــار العشــوائي عل ــة. ويســاعد االختي ــد وحــدات العين ــة تحدي ــی کيفي ــة عل ــذه الطريق المرتبطــة به

تقليــل االنحيــاز.



جمع العينات

137

متــى ينبغــي اســتخدام جمــع العينــات بطريقــة الحصص النســبية؟ يمكن اســتخدام هذه الطريقــة إلجراء 
اســتبيانات فــي المواقــع المحــددة فــي العينــة المقصــودة، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يجــب إجــراء عــدد 
ــة أو فــي مــكان محــدد، وال يســمح الوقــت إال  ــى مجموعــة ســكانية معين محــدد مــن االســتبيانات عل
باســتكمال عــدد معيــن مــن االســتبيانات. ويضمــن جمــع العينــات بطريقــة الحصص النســبية جمــع الحد 
األدنــى مــن المعلومــات عــن المجموعــات الرئيســية موضــع االهتمــام ضمــن عينــة أكبــر حجًمــا )الحــد 

األدنــى مــن األســر التــي تعولهــا نســاء، وكبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم، ومــا إلــى ذلــك(.

كيــف يتــم جمــع العينــات بطريقــة الحصــص النســبية؟ اختيــار األشــخاص، واألســر، والمؤسســات، 
ومــا إلــى ذلــك، التــي تســتوفي معاييــر معينــة للعينــة حتــى الوصــول إلــى العــدد المطلــوب مــن العينات.

جمع العينات بطريقة كرة الثلج
ــم  ــر الدراســة، ث ــا لمعايي ــة وفًق ــد موضــوع العين ــم تحدي ــج، يت ــة كــرة الثل ــات بطريق فــي جمــع العين

ــه. ــذي ســتجري زيارت ــي ال ــة بالموضــوع التال يوصــي موضــوع العين

ــدة  ــة مفي ــج؟ يمكــن أن تكــون هــذه الطريق ــة كــرة الثل ــات بطريق ــى ينبغــي اســتخدام جمــع العين مت
ــزوار  ــام ال ــة أم ــة مغلق ــل منطق ــر فيهــا معلومــات )مث ــي مناطــق ال تتوف ــي ُتجــرى ف للدراســات الت
ــا أو بعدهــا(، أو  ــة م ــاء كارث ــي أثن ــي الســريع ف ــم األول ــة، أو التقيي ــة طويل ــرة زمني ــن لفت الخارجيي
ــة  ــة باألوضــاع المحلي ــه معرف ــى الســكان وعــدم وجــود أي شــخص لدي ــور عل ــث يصعــب العث حي

ــا. ــق أو كليهم ــه الفري لتوجي

ــدد،  ــام، ح ــة موضــع االهتم ــي المنطق ــج؟ ف ــرة الثل ــة ك ــات بطريق ــع العين ــم اســتخدام جم ــف يت كي
للمقابلــة األولــى، أول شــخص، أو أســرة، أو مؤسســة، ومــا إلــى ذلــك، تســتوفي معاييــر الدراســة. 
وفــي نهايــة المقابلــة، يحــدد هــذا الشــخص، أو األســرة، أو المؤسســة، مــن ســتتم مقابلتــه كل حســب 

مــن يماثلــه، ويســتمر األمــر علــى هــذا المنــوال.

جمع العينات المتاحة
فــي جمــع العينــات المتاحــة، يتــم اختيــار موضوعــات العينــة األســهل فــي التواصــل معهــا/ زيارتهــا. 

ويمكــن أن تكــون هــذه الطريقــة منحــازة للغايــة.

متــى ينبغــي اســتخدام جمــع العينــات المتاحــة؟ ال يوصــى بجمــع عينــات متاحــة إال فــي حــاالت نادرة 
عندمــا يكــون ذلــك هــو الخيــار الوحيــد الممكــن )علــى ســبيل المثــال عندمــا ال يكــون هنــاك ســوى 
طريــق واحــد يمكــن العبــور منــه فــي منطقــة مــا، أو عندمــا ال تتوفــر إال جهــة اتصــال واحــدة، ومــا 

إلــى ذلــك(.

كيــف يتــم جمــع العينــات المتاحــة؟ هنــاك العديــد مــن الطــرق للقيــام بذلــك، بــدًءا مــن زيــارة األســر، 
أو األشــخاص أو األماكــن التــي يمكــن الوصــول إليهــا، وتكــون فــي المتنــاول، والمعــروف عنهــا أنهــا 

تســتجيب، وصــواًل إلــى اســتطالعات الــرأي الفوريــة علــى شــبكة اإلنترنــت.

تحليل بيانات العينات
يجــب أن يأخــذ تحليــل البيانــات فــي الحســبان تصميــم العينــة، ليــس فقــط فــي الوصــف المنهجــي ولكن 

أيًضــا فــي حســاب اإلحصائيات.

أوزان العينات
إذا كان لــكل وحــدة مــن وحــدات جمــع العينــات )شــخص، أو أســرة، ومــا إلــى ذلــك( الفرصــة نفســها 
الختيــاره ضمــن العينــة، فــإن األوزان ال تكــون مطلوبــة فــي التحليــل. وُتعــد البيانــات “محــددة الــوزن 
ــا” حســب الطريقــة المتبعــة فــي جمــع العينــة. وهــذا هــو الحــال عنــد جمــع العينــات عــن طريــق  ذاتّيً
جمــع العينــات العشــوائية البســيطة أو المنتظمــة، والتقســيم إلــى طبقــات متناســبة، وطريقــة االحتمــال 

المتناســب مــع الحجــم )اختيــار مجموعــات العينــات(.
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ــا، مثــل البيانــات التــي يتم  وتكــون أوزان العينــات مطلوبــة لتحليــل البيانــات غيــر المحــددة الــوزن ذاتّيً
جمعهــا عــن طريــق التقســيم إلــى طبقــات غيــر متناســبة، واختيــار مجموعــات العينــات دون اســتخدام 
طريقــة االحتمــال المتناســب مــع الحجــم. وال تعطــي تصاميــم العينــات هــذه كل وحدة فرصة متســاوية 
الختيارهــا ضمــن العينــة. علــی ســبيل المثــال، بافتــراض أن التخصيــص المتســاوي ُيســتخدم الختيــار 
ــا مــن أصــل 7,500 أســرة مقيمــة و2,500 أســرة  300 أســرة مقيمــة، و300 أســرة نازحــة داخلّيً
ــا إلــی المقيميــن( فــي حين أن نســبة  ــا، وأن نســبة العينــة هــي 50 : 50 )النازحــون داخلّيً نازحــة داخلّيً
ــا إلــی المقيميــن(. فــي هــذه الحالــة، فــإن إنشــاء إحصائيــات  الســكان هــي 25 : 75 )النازحــون داخلّيً
وصفيــة عــن الســكان ككل اســتناًدا إلــى نســبة العينــة 50 : 50 ســيؤدي إلــى االنحيــاز، إذ ســتميل 

ــا. النتائــج نحــو قيمــة المتغيــر المرتبــط بالنازحيــن داخلّيً

أوزان التصميم

تــوزن المتغيــرات بصفــة أساســية بطريقتيــن لحســاب اإلحصائيــات الوصفيــة للبيانــات المقســمة إلــى 
طبقــات غيــر متناســبة، وذلــك باســتخدام “أوزان التصميــم” أو “أوزان التصميــم المعياريــة”.

وأوزان التصميــم )التــي تعــرف أيًضــا باســم “األوزان” فــي اإلحصائيــات( هــي فــي األســاس “عــدد 
الوحــدات الممثلــة بوحــدة واحــدة تجمــع منهــا العينــة”( )برنامــج األغذيــة العالمــي، 2009(. وتكــون 

الصيغــة علــى النحــو التالــي:

= Wh

Nh

nh

حيث:
Wh=h وزن التصميم في طبقة جمع العينة
Nh=h السكان في الطبقة
nh=h حجم العينة من الطبقة

وتضخــم أوزان التصميــم عــدد حــاالت جمــع العينــات المســتخدمة فــي التحليــل، ممــا يعنــي ضمًنــا 
حجــم عينــة أكبــر مــن الحقيقــة. ومــن ثــم، تكــون االختبــارات اإلحصائيــة للفــروق والتغيــرات علــى 
ــا مــا تســتخدم األوزان  مــر الزمــن باســتخدام أوزان التصميــم مضللــة. وللتعويــض عــن ذلــك، غالًب
المعياريــة فــي التحليــل اإلحصائــي.73 واألوزان المعياريــة هــي وزن التصميــم مضروًبــا فــي تمثيــل 

الطبقــة فــي العينــة الكليــة.
وتكون الصيغة على النحو التالي:

= wh

Nh

x
n

nhN

حيث:
Wh=h وزن التصميم في طبقة جمع العينة
Nh=h السكان في الطبقة
nh=h حجم العينة من الطبقة
N=)إجمالي عدد السكان في العينة )جميع الطبقات
n=)إجمالي حجم العينة )جميع الطبقات

التأكد من تمثيل الطبقة في تصميم العينة
يمكــن فحــص األوزان لفهــم الفعاليــة مــن حيــث تمثيــل كل طبقــة مــن العينــة. وفيمــا يلــي الخطــوات 

البســيطة التــي يجــب اتخاذهــا:

.Magnani ، 1999ماغناني  73
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صميم حساب الوزن: أوالً، ضرب حجم العينة للطبقة × وزن التصميم )العمود هـ(، ثم إضافة هذه . 1
األرقام لجميع الطبقات )مجموع العمود هـ(. وينبغي أن تكون القيمة مساوية إلجمالي عدد السكان في 

إطار العينة.
حساب الوزن المعياري: يجب أن يساوي متوسط مجموعة األوزان المعيارية 1. انظر العمود “د” . 2

في الجدول التالي.
تصميم العينة: في تصميم فعال للعينة، لن تنحرف األوزان المعيارية بعيًدا عن 1 )بين 0.5 و1.5 . 3

ويمكن أن تقلل األوزان الكبيرة للغاية )أكبر من 2( أو الصغيرة للغاية )أقل من 0.5( دقة النتائج. 74

أالطبقة
N

ب
N

ج
وزن التصميم

)Wh(

د
الوزن المعياري 

)wh(

هـ

n x Wh

1,500100151.001,500أ

1,000100100.671,000ب

2,000100201.332,000ج

1.004,500*-4,500300المجموع

*متوسط األوزان

مثال 
ـــر  ـــى طبقـــات غي ـــون “التقســـيم إل ـــر القســـم المعن ـــطى )انظ ـــع فـــي جمهوريـــة أفريقيـــا الوس فـــي الســـيناريو الـــذي وض
متناســـبة”(، حيـــث اســـتخدم التقســـيم إلـــى طبقـــات غيـــر متناســـبة، يجـــب الحصـــول علـــى األوزان مـــن أجـــل اإلحصائيـــات 

ـــتفيدين(. ـــع المس ـــة لجمي ـــتهالك األغذي ـــتويات اس ـــل مس ـــة )مث ـــل إطـــار العين ـــي كام ف

تحسب نسبة من إجمالي عدد السكان )العمود “د”( ببساطة عن طريق قسمة عدد السكان في كل طبقة على إجمالي عدد . 1
السكان.

يحسب وزن التصميم عن طريق قسمة عدد السكان في الطبقة الفردية )العمود “ب”( على حجم عينة الطبقة الفردية )العمود . 2
“ج”(.

يحسب الوزن المعياري عن طريق ضرب وزن التصميم )العمود “هـ”( في إجمالي حجم العينة )العمود “ج”، الصف 3( . 3
وقسمة الناتج على إجمالي عدد السكان )العمود “ب”، الصف 3(.

أ
الطبقة

ب
عدد السكان

ج
حجم العينة

د
النسبة من إجمالي 

عدد السكان

هـ
وزن التصميم

)Nh/nh(

و
الوزن المعياري 

)Nh/n( x)n/N(

ا 5,1762230.423.210.87النازحون داخلّيً

6,6722230.629.921.13المقيمون

المتوسط = 1.0-11,8484461.0اإلجمالي

استخدام األوزان في اإلحصائيات الوصفية
ــال، لنفتــرض  ــى ســبيل المث ــة فــي حســاب المتوســطات. عل ــغ األهمي ــد األوزان أمــًرا بال ُيعــد تحدي
أنــه جــرى اختبــار عينــة عشــوائية تتكــون مــن 100 طالــب و100 طالبــة مــن بيــن 4500 طالــب، 
3500 منهــم مــن الذكــور و1000 مــن اإلنــاث. وكانــت طريقــة جمــع العينــات هــي التقســيم إلــى 
ــي  ــاث فــي إجمال ــل الذكــور واإلن ــم ُتجمــع بالتناســب مــع تمثي ــة ل ــر متناســبة، ألن العين ــات غي طبق

عــدد الطــالب.

ويمكـن حسـاب متوسـط كل طبقـة فـي هـذه الحالة مـن الدرجات غيـر المحددة الوزن، حيـث كان لكل 
فـرد فرصـة متسـاوية الختيـاره ضمـن الطبقـة التـي ينتمـي إليهـا. علـى سـبيل المثـال، يبلـغ متوسـط 

برنامج األغذية العالمي، 2009.  74
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درجـات عينـة الذكـور 6.8، وعينـة اإلنـاث 6.5. ومـع ذلـك، عنـد حسـاب المتوسـط العام، فـإن أخذ 
المتوسـط غيـر المحـدد الـوزن سـيؤدي إلـى نتائـج غيـر دقيقـة، نظـًرا إلـى أن اإلنـاث ممثـالت تمثياًل 
أكثـر مـن الحقيقـة بالمقارنـة بالذكـور. وهنـاك خيـاران فـي هـذه الحالـة همـا تحديـد وزن المتغيـر ثـم 

حسـاب اإلحصائيـات أو تطبيـق األوزان عنـد حسـاب متوسـط البيانـات مـن الطبقـات.

الخيار 1 - تحديد وزن المتغير ثم حساب اإلحصائيات
احسب الدرجة المحددة الوزن عن طريق ضرب قيمة المتغير في الوزن )انظر العمود “د” في . 4

الجدول أدناه(
خذ متوسط الدرجات المحددة الوزن )العمود “د”( للوصول إلى متوسط للعينة يبلغ 6.73. وإذا . 5

تم أخذ متوسط الدرجة غير المحددة الوزن )العمود “ب”(، ستكون النتيجة 6.65، وهي نتيجة 
منحازة للنساء نظًرا لتمثيلهن بصورة أكثر من الحقيقة في إجمالي العينة.

أالسجل
النوع

ب
الدرجة

ج
الوزن المعياري

)wh(

د
الدرجة المحددة 

الوزن
 )العمود ب × ج(

21.563.11ذكر1

21.563.11ذكر2

81.5612.44ذكر3

91.5614.00ذكر4

81.5612.44ذكر5

71.5610.89ذكر6

71.5610.89ذكر7

71.5610.89ذكر8

81.5612.44ذكر9

101.5615.56ذكر10

……………

60.442.67أنثى101

70.443.11أنثى102

60.442.67أنثى103

60.442.67أنثى104

70.443.11أنثى105

50.442.22أنثى106

70.443.11أنثى107

80.443.56أنثى108

70.443.11أنثى109

……………

60.442.67أنثى200

الخيار 2 – تطبيق األوزان عند حساب متوسط البيانات من الطبقات
هنــاك طريقــة بديلــة مفيــدة للغايــة عندمــا ال تكــون البيانــات متاحــة إال علــى مســتوى الطبقــة وليــس 
لــكل ســجل علــى حــدة، وهــي تطبيــق األوزان عنــد حســاب المتوســطات. وبنــاًء علــى المثــال أعــاله، 

لنفتــرض أن البيانــات مجدولــة علــى النحــو التالــي: 

أالطبقة
N

ب
n

ج
متوسط الدرجة

3,5001006.8الذكور

1,0001006.5اإلناث
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ــك،  ــام بذل ــي الحســبان. وللقي ــة ف مــن أجــل حســاب المتوســط العــام، يجــب أن يؤخــذ وزن كل طبق
ــة: ُتســتخدم الصيغــة التالي

…+)ph1 x xh1(+)ph2 x xh2(المتوسط  =

حيث:
ph1=)Nh1/N( 1 نسبة السكان في الطبقة
xh1=1 متوسط المتغير في الطبقة
ph2=)Nh2/N( 2 نسبة السكان في الطبقة
xh2=2 متوسط المتغير في الطبقة
مكرر لكل طبقة…

بنــاًء علــى المثــال الــوارد أعــاله، يكــون متوســط درجــة إجمالــي عــدد الســكان هــو 6.73 محســوًبا 
علــى النحــو التالــي:

6.73 = ))3,500/4,500( x 6.8( + ))1,000/4,500( x 6.5(

وكمــا هــو وارد فــي مثــال المتوســطات التــي تســتند إلــى أوزان متغيــرة، إذا أُخــذ متوســط الدرجــات 
غيــر المحــددة الــوزن، فــإن النتيجــة ســتكون 6.65. وهــي نتيجــة منحــازة للنســاء بســبب تمثيلهــن 

بصــورة أكثــر مــن الحقيقــة فــي العينــة الكليــة.

أسئلة متكررة
ــا مــن الســكان موضــع اهتمامــي؟ إذا كان األمــر  ــة مــن نســبة دني ــّي أن أجمــع عين هــل يجــب عل

كذلــك، مــا الحــد األدنــى لعــدد األســر التــي يجــب أن أجــري معهــا مقابــالت؟

ــة عــن الجــزء األول مــن الســؤال هــي: نعــم، والجــزء الثانــي: حســًنا، حســب األحــوال. إذا  اإلجاب
ــا، يجــب عليــك اتبــاع الدليــل فــي  كنــت تريــد أن تكــون النتائــج التــي تتوصــل إليهــا ممثلــة إحصائّيً
حســاب حجــم العينــة اســتناًدا إلــى مســتوى الدقــة التــي تريدهــا لتحليلــك. وال يتــم إجــراء هــذا الحســاب 
كنســبة مــن إجمالــي عــدد الســكان؛ إذ ســيعتمد علــى الدقــة المطلوبــة واالنتشــار المتوقــع أو االنحراف 
ــوب  ــة المطل ــم العين ــون حج ــان، يك ــض األحي ــي بع ــاس. وف ــذي خضــع للقي ــر ال ــاري للمتغي المعي

أصغــر، 5% أو 10% علــى ســبيل المثــال.

ــا )أي إذا كنــت  وإذا لــم يكــن مــن الضــروري أن تكــون النتائــج التــي تتوصــل إليهــا ممثلــة إحصائّيً
تســتخدم الطريقــة غيــر االحتماليــة لجمــع العينــات(، فإنــه ينبغــي أن يكــون حجــم العينــة كبيــًرا بمــا فيه 
الكفايــة إلتاحــة التمثيــل الســليم للموضوعــات التــي يتعيــن جمــع العينــات مــن بينهــا وتنوعهــا، ولكــن 
ليــس كبيــًرا بقــدر مبالــغ فيــه بحيــث تصبــح البيانــات التــي تــم جمعهــا زائــدة عــن الحاجــة. وفــي هــذه 

الحالــة، اختــر حجــم العينــة بواســطة وحــدة اإلبــالغ.

مــاذا أفعــل إذا تعــذر الوصــول إلــى بعــض المواقــع المختــارة لجمــع العينــات فــي منتصــف العمليــة 
الميدانيــة؟

مثال 
يذهــب الفريــق إلــى الميــدان إلجــراء تقييــم أّولــي لمــدة ســتة أســابيع. ويســتخدم الفريــق طريقــة جمــع العينــات المقصــودة 
لتحديــد 40 موقًعــا )4 عينــات تتألــف مــن 10 مجموعــات مميــزة(. وخــالل األســبوع الثانــي مــن التقييــم، ينشــب القتــال 

فــي منطقــة تشــكل جــزًءا مــن العينــة، ويصبــح مــن غيــر الممكــن الوصــول إلــى 6 مواقــع.

أوالً، فــي أثنــاء التخطيــط للعينــة المقصــودة، يجــب دائًمــا اختيــار مواقــع احتياطيــة تســتوفي المعاييــر 
نفســها )علــى ســبيل المثــال الســكان النازحــون فــي المنطقــة X( مثــل المواقــع األساســية فــي حالــة 
األمــور المتعلقــة بالوصــول إلــى تلــك المواقــع فــي أثنــاء تنفيــذ العمليــة. وإذا تعــذر الوصــول إلــى 
أحــد المواقــع، يمكــن اختيــار موقــع احتياطــي لــه الخصائــص نفســها. وعندمــا يتعــذر الوصــول إلــى 
كل مــن المواقــع األساســية واالحتياطيــة، فــإن هنــاك خيــاران همــا )1( إعــادة تحديــد إطــار العينــة 

فــي منتصــف العمليــة، أو )2( التعامــل مــع المواقــع علــى أنهــا “عــدم إجابــة”.
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وحيثمــا تحتــوي المنطقــة التــي أصبــح مــن المتعــذر الوصــول إليهــا علــى جميــع العينــات الممكنــة 
للســكان الذيــن يســتوفون معاييــر معينــة )علــى ســبيل المثــال، عندمــا يتعــذر الوصــول إلــى جميــع 
الســكان النازحيــن فــي المنطقــة X(، فــإن إعــادة تحديــد إطــار العينــة ســتكون حــاّلً مناســًبا؛ إذ يصبــح 
مــن غيــر الممكــن إدراج خصائــص ســكانية ومكانيــة معينــة فــي البيانــات الرئيســية التــي تــم جمعهــا 
ــا فعبــر اإلنترنــت أو عــن طريــق  ــا. ويجــب علــى الفــرق الميدانيــة االجتمــاع )إن لــم يكــن فعلّيً ميدانّيً
الهاتــف( ومراجعــة المنهجيــة األصليــة التــي يتبعونهــا فــي اختيــار الموقــع وجمــع العينــات، ثــم يتعيــن 
عليهــم بعــد ذلــك تكييفهــا مــع اإلطــار الجديــد للعينــة )الــذي يصبــح اإلطــار األصلــي للعينــة مســتبعًدا 
منــه المناطــق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا(. وينبغــي أخــذ جميــع خصائــص الســكان وطــرق التقســيم 
إلــى طبقــات )إذا مــا اســتخدمت( فــي الحســبان. ويجــب تســجيل أي تغييــرات فــي المنهجيــة، وأيًضــا 

أي أوجــه قصــور، فــي تقريــر التقييــم األّولــي.

وإذا لــم تكــن المنطقــة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا هــي المــكان الوحيــد الــذي يمكــن فيــه الوصــول 
إلــى الســكان الذيــن يســتوفون معاييــر معينــة )علــى ســبيل المثــال، يمكــن الوصــول إلــى موقــع واحــد 
للســكان النازحيــن فــي المنطقــة X، ولذلــك الموقــع دون غيــره(، فإنــه ســيكون مــن المناســب التعامــل 
مــع المواقــع علــى أنهــا “عــدم إجابــة”. وإذا تــم التعامــل مــع تلــك المنطقــة علــى أنهــا “عــدم إجابــة”، 
فإنــه ينبغــي أن يأخــذ التحليــل فــي الحســبان إمكانيــة حــدوث انحيــاز بشــأن “عــدم اإلجابــة” فيمــا يتعلق 
بتلــك الفئــة الســكانية المحــددة وضعــف تمثيــل خصائصهــا المميــزة فــي العينــة، واآلثار األخــرى التي 
تتصــل مباشــرة باســتبعاد تلــك الفئــة مــن الســكان مــن الدراســة )أي النظــر فــي مكونــات الدراســة 
التــي ســتكون مختلفــة إلــى حــد كبيــر إذا كان مــن الممكــن الوصــول إلــى أولئــك الســكان(. ومــع أخــذ 
هــذا األمــر فــي االعتبــار، ينبغــي النظــر بعنايــة فــي تعميــم المعلومــات علــى جميــع الســكان موضــع 

االهتمام.

ــن دراســة  ــال 60%( م ــبيل المث ــى س ــة )عل ــام نســبة معين ــد إتم ــج، بع ــى النتائ ــر إل إذا كان ينظ
اســتقصائية باســتخدام الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات، علــى أنهــا هــي نفســها علــى الــدوام، 

ــة بالكامــل بنســبة 100%؟ ــة العين ــى تغطي ــّي أن أواصــل االســتبيان حت فهــل يجــب عل

مثال 
يقــوم الفريــق بتقييــم برنامــج لتربيــة الماشــية مــن أجــل معرفــة النســبة المئويــة للمســتفيدين الذيــن أصبحــوا أكثــر إنتاجيــة بعــد 
تنفيــذ مشــروع/ برنامــج معيــن. ويتــم جمــع عينــة عشــوائية تمثــل المســتفيدين، وبعــد تقييــم 60% مــن العينــة، علــم الفريــق 
أن 95% مــن تلــك النســبة - 60% - قــد زادت قدرتهــا اإلنتاجيــة بأكثــر مــن 45%. فهــل يجــب علــى الفريــق تغطيــة العينة 

بأکملهــا، مــع األخــذ فــي االعتبــار ترجيــح الحصــول علــى النتيجــة نفســها؟

لكــي تتحقــق للنتائــج النهائيــة درجــة الدقــة المطلوبــة، يجــب تغطيــة العينــة بأكملهــا. وإذا لــم يتــم ذلــك، 
فســيكون هنــاك خلــل فــي دقــة النتائــج، بــل سُيشــكك أيًضــا فــي طريقــة جمــع العينــات المســتخدمة، 
ألنــه فــي نهايــة المطــاف لــم ُتتــح لــكل وحــدة فــي العينــة فرصــة متســاوية الختيارهــا. وإذا كانــت 
النتائــج هــي نفســها، يمكــن مراجعــة أهــداف العمليــة والمنهجيــة المتبعــة فيهــا، والمعلومــات التــي يتــم 
جمعهــا وذلــك لضمــان أنــه يجــري جمــع المعلومــات الصحيحــة وأن طريقــة جمــع البيانــات تراعــي 
أي اتجــاه قــد يظهــر. وحيثمــا تظــل النتائــج متماثلــة، قــد تكــون طريقــة جمــع العينــات المقصــودة ذات 

التمثيــل المناســب كافيــة.

كيــف ينبغــي أن أضبــط حجــم العينــة عنــد اســتخدام أكثــر مــن دراســة اســتقصائية أو طريقــة واحــدة 
لجمــع البيانــات أو كليهمــا؟

مثال 
يــود الفريــق تقييــم نجــاح بعــض مبــادرات االقتصــاد الجزئــي. وســينصب تركيــزه على قياس النجاح حســب نوع المشــروع 
وتحديــد أســباب النجــاح أو الفشــل. وتكــون موضوعــات الدراســة غيــر متجانســة للغايــة فــي طبيعتهــا، وال تتيــح المــوارد 
إجــراء مقابــالت تفصيليــة مــع كل مســتفيد، كمــا أن زيــارات األســر صعبــة بســبب الوضــع األمنــي الــذي ال يمكــن التنبــؤ 
بتطوراتــه. ولذلــك يقــرر الفريــق محاولــة االتصــال بجميــع المســتفيدين عبــر الهاتــف وجمــع عينــة مــن المســتفيدين فــي 

منازلهــم عــن طريــق اســتبيان أكثــر شــموالً. فمــا  حجــم العينــة المناســب للمقابــالت الشــخصية؟

أوالً، يجــب تحديــد هــدف كل دراســة اســتقصائية علــى حــدة. وُيعــد الدمــج بيــن جمــع البيانــات وطرق 
جمــع العينــات وســيلة ممتــازة لتوســيع نطــاق التحليــل، ولكــن مــن دون خطــة، يمكــن أن ينتهــي بــك 
ــد  ــن تحدي ــتقصائية، يمك ــة اس ــدف كل دراس ــد ه ــرد تحدي ــة. وبمج ــات متفرق ــم معلوم ــر بتراك األم

الطــرق المناســبة لجمــع العينــات.
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وفــي الحالــة المذكــورة أعــاله، يتمثــل أحــد الخيــارات فــي إعــداد دراســة اســتقصائية تجمــع البيانــات 
ــر وبعــض  ــك مــن خــالل المعايي ــى نجــاح المشــروع أو عــدم نجاحــه، وذل التــي تســلط الضــوء عل
المؤشــرات الرئيســية األخــرى التــي تســاهم فــي األمــر، والتــي تــم اختيارهــا لتحديــد النجــاح والفشــل 
ــا اســتخدام جميــع الســكان )بالنســبة للفئــات الســكانية المتجانســة الصغيــرة  أو قياســهما. ويمكــن هن
ــة إلجــراء الدراســات  ــة منخفضــة التكلف ــف طريق ــد الهات ــا، إذ ُيع ــة إحصائّيً ــة ممثل الحجــم( أو عين
ــة  ــل موثوقي ــون أق ــف تك ــر الهات ــا عب ــم جمعه ــي يت ــات الت ــإن المعلوم ــك، ف ــع ذل االســتقصائية. وم
بكثيــر مــن تلــك المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا بصفــة شــخصية. ولذلــك، مــن المهــم إجــراء 
تدقيــق متقاطــع لهــذه المعلومــات وإكمالهــا بالزيــارات المنزليــة. وقــد تمثــل الزيــارات المنزليــة أيًضــا 
فرصــة لمناقشــة أكثــر عمًقــا لقضايــا معينــة. وفــي هــذه الحالــة، بعــد االنتهــاء مــن المقابــالت عبــر 
ــر الناجحــة،  ــواع المشــروعات الناجحــة/ غي ــد: )1( أن ــي لتحدي ــل أول ــن إجــراء تحلي ــف، يمك الهات
و)2( العوامــل التــي يمكــن أن تســاهم فــي نجاحهــا/ عــدم نجاحهــا. وبعــد ذلــك، يمكــن اســتخدام عينــة 

مقصــودة مقســمة إلــى طبقــات حســب هــذه العناصــر الرئيســية للزيــارات المنزليــة.

كيــف يمكننــي اختيــار طريقــة مناســبة لجمــع العينــات وحجــم العينــة إذا كنــت أرغــب فــي اســتخدام 
“مجموعــة ضبــط” لمقارنــة الخصائــص؟

مثال 
يــود الفريــق تقييــم أثــر مشــروعات/ برامــج صحــة الماشــية فــي منطقــة يســكنها رعــاة الماشــية، وقامــت “اللجنــة الدوليــة” 
بتطعيــم الماشــية المملوكــة لنحــو 40% مــن هــؤالء الرعــاة. ويريــد الفريــق أن يعــرف مــا إذا كانــت المناطــق التــي تغطيها 
مشــروعات/ برامــج صحــة الماشــية لديهــا تصنيــف، ُيقــاس بمؤشــرات صحــة الماشــية، أعلى مــن المناطق التــي ال تغطيها 
هــذه المشــروعات/ البرامــج. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، يــود الفريــق أن تتضمــن عيناتــه مناطق لم تصــل إليها “اللجنــة الدولية”.

مجموعــة الضبــط هــي مجموعــة مطابقــة للســكان موضــع االهتمــام أو شــديدة الشــبه بهــم، ولكنهــا 
مجموعــة ُتســتبعد منهــا أي عوامــل ُيعتقــد أن لهــا تأثيــًرا علــى المتغيــرات قيــد الدراســة )علــى ســبيل 
ــون أي  ــن ال يتلق ــم الســكان الذي ــذه المجموعــة ه ــورة أعــاله، ســتكون ه ــة المذك ــي الحال ــال، ف المث

مســاعدة(.

وقــد يكــون اســتخدام مجموعــة ضبــط فــي بيئــة العمــل اإلنســاني أمــًرا بالــغ الصعوبــة بســبب العــدد 
ــة المذكــورة ســابًقا، يمكــن لبرامــج إنســانية أو  الكبيــر مــن العوامــل المعقــدة. وبالحديــث عــن الحال
برامــج حكوميــة أخــرى خاصــة بالماشــية أن تغطــي المناطــق التــي ال تغطيهــا برامــج التطعيــم التــي 
تنفذهــا “اللجنــة الدوليــة”، وقــد تختلــف آليــات التكيــف بيــن رعــاة الماشــية، وقــد تتعــرض الماشــية 
ألنــواع مختلفــة مــن األمــراض، ومــا إلــى ذلــك. وفــي حالــة اســتخدام مجموعــة حاكمــة، يجــب بــذل 
ــدر اإلمــكان للمجموعــة موضــع االهتمــام، باســتثناء  ــة بق كل جهــد ممكــن لضمــان أن تكــون مماثل
المتغيــر المؤثــر، وينبغــي عنــد التخطيــط للدراســة أن تؤخــذ فــي الحســبان أي صعوبــات فــي العثــور 
علــى مجموعــة حاكمــة بشــكل محــض، أو أوجــه القصــور التــي قــد توجــد فــي المجموعــة التــي ســيتم 

اســتخدامها.

ــى الســكان، ينبغــي  ــة يمكــن تعميمهــا عل ــة إحصائي ــى اســتنتاجات ذات صل ومــن أجــل التوصــل إل
معاملــة المجموعــة الضابطــة علــى أنــه قــد تــم حســاب إطــار العينــة وحجــم العينــة الخاصــة بهــا. وإذا 
اســتخدمت الطريقــة التحليليــة المختــارة لمقارنــة أي فــروق ذات صلــة إحصائيــة واإلبــالغ عنها، فإنه 
يمكــن االســتعانة بالتخصيــص المتســاوي واســتخدام صيغــة الدراســات المقارنــة. وإذا كان اســتخدام 
إحــدى هــذه الطــرق ال يمكــن أن ينتــج حجــم عينــة ذات صلــة، فإنــه يمكــن مراجعــة االســتبيان بعنايــة 
ــة ال  ــة ذات الصل ــد حجــم العين )وربمــا اختصــاره مــن أجــل المجموعــة الضابطــة(. وإذا كان تحدي
يــزال غيــر ممكــن، وُيعتقــد أن هنــاك حاجــة إلــى مجموعــة ضابطــة، فإنــه يجــب أن تتقــدم الدراســة 
بحــذر، وأن تقصــر االســتنتاجات علــى “االتجاهــات” فــي العينــة المســتخدمة بإجــراء تدقيــق متقاطــع 

للبيانــات الرئيســية بالبيانــات الثانويــة.

ملحوظة
تســتند الرســوم البيانيــة للطريقتيــن االحتماليــة وغيــر االحتماليــة لجمــع العينــات إلــى الدليــل المنهجي: 
 Guide Méthodologique: Enquêtes de terrain –التحقيــق الميدانــي – جمــع العينــات

Echantillonnage الصــادر عــن منظمــة العمــل لمكافحــة الجوع.
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يشـير التعامـل مـع البيانـات إلى تداول البيانات األوليـة وإدارتها وتنقيتها، وأيًضـا تعديلها عند الحاجة 
لذلـك. وتـرد البيانـات فـي العديـد مـن الصيـغ واألشـكال واألحجـام المختلفـة، وقـد تتضمـن معلومات 
شـخصية أو معلومـات حساسـة، وقـد يكـون مـن الضـروري الوصول إليهـا في أي لحظـة، وقد تكون 
جـزًءا مـن السـجل التاريخـي. ويجـب أخـذ هـذه العوامـل كلهـا في الحسـبان فـي الطريقة التـي يتم بها 
“التعامـل” مـع البيانـات. ويتنـاول هـذا الفصـل عناصـر كل منهـا، فهـو ينتقـل مـن المعالجـة األوليـة 
للبيانـات إلـى النظـر فـي مسـائل مـن قبيل تعديـل البيانات، وسـالمة البيانـات، وأمن البيانـات. ويركز 
الجـزء األول مـن هـذا الفصـل علـى البيانـات المنظمة في شـكل جـداول. وينطبق القسـمان األخيران، 
المتعلقـان بسـالمة البيانـات وأمـن البيانـات، علـى كل مـن البيانـات المنظمـة والبيانات غيـر المنظمة.

معالجة البيانات
تشـير معالجـة البيانـات هنـا إلـى طـرق تجميـع البيانـات ومعالجتهـا فـي البدايـة لتلبيـة المتطلبـات 

التحليليـة.

نسخ البيانات

يشـير نسـخ البيانـات إلـى تجميـع البيانات الجديـدة أو تحديث البيانات الموجودة التي يجمعها مسـتخدم 
واحـد أو أكثـر يسـتخدمون قالـب إدخـال البيانـات نفسـه فـي مـكان مركـزي واحـد. وفـي بيئـة قاعـدة 
البيانـات المتصلـة، عـادة مـا ُينفـذ هذا األمر بواسـطة برنامـج قاعدة البيانات من خالل شـبكة، كما هو 
 ،PROT6 الحـال بالنسـبة لبعـض قواعد البيانات األساسـية لـ”اللجنة الدولية” )قاعدة بيانـات الحماية
وأداة إدارة برنامـج األمـن االقتصـادي EPMT، ومسـاعد مشـروع الميـاه والمـأوى WPA، ونظـام 
اإلمـدادات الميدانيـة FSS، ومـا إلـى ذلـك(. وفي بيئـة غير متصلة، عادة ما يتعين القيـام بذلك يدوّيًا، 

كمـا هـو الحـال فـي كثير مـن العمليات المؤقتـة لجمع البيانـات الخاصة بـ”اللجنـة الدولية”.

وفـي البيئـات غيـر المتصلـة، يمكـن إرسـال الملفات إلى مـكان مركزي )عبـر البريـد اإللكتروني، أو 
عبـر مفاتيـح USB، ومـا إلـى ذلـك( ثـم تجميعهـا في ملف واحد. وتكـون هذه العملية أسـهل بكثير إذا 
تـم جمـع البيانـات باسـتخدام نموذج موحـد )مثل النموذج الموضـح في الفصل الرابـع: “جمع البيانات 
األساسـية”(. وتتمثل إحدى طرق تجميع الملفات المتعددة ببسـاطة في النسـخ واللصق. وهذ الطريقة 
كافيـة إلنجـاز المهمـة عندمـا ال يكـون هنـاك الكثيـر من الملفـات المطلـوب تجميعها. ويمكن اسـتخدام 
RDBMerge )http://www.rondebruin.nl/win/ الدمـج واإلضافـة وحـدة ماكـرو مثـل 
addins/rdbmerge.htm( عندمـا يكـون هنـاك عدد كبير من ملفات البيانات المطلوب تجميعها.

التحقق من الصفوف واألعمدة
عندمـا تنظـر إلـى مجموعـة بيانـات للمـرة األولى، يجـب عليك أوالً دراسـة بنية الصفـوف واألعمدة. 
وإذا كان الشـخص الـذي يتولـى معالجـة البيانـات هـو مـن أنشـأ ورقة عمـل تخزين البيانـات، فإن هذا 
األمـر لـن يتطلـب أكثـر مـن التحقق مما إذا كانت البيانات قد أُدخلت بشـكل صحيح أم ال. وإذا ُسـجلت 
البيانـات فـي قالب غير معروف للشـخص الذي يتولى معالجتها، فسـوف يسـتغرق األمـر وقًتا قصيًرا 

للتعـرف علـى البيانـات. وينبغـي أن يكـون واضًحا أن القواعد التاليـة قد اتُّبعت:
يجب أن يشغل سجل واحد صّفًا واحًدا فقط. �
يجب أن يكون لكل متغير عموده الخاص، وأسئلة االختيارات المتعددة ذات العديد من اإلجابات  �

الممكنة، ينبغي أن ُيخصص لها عمود مميز لكل إجابة ممكنة.

مثال 
المثــال التالــي هــو حالــة نموذجيــة لســجل واحــد يشــغل أكثــر مــن صــف )انظــر الصــف 21(. وهنــا، ُيخصــص صــف 
للتعليقــات، أي “ســجل” خــاص بهــا. أمــا بالنســبة ألي ثابــت أو متغيــر، فيجــب أن ُيخصــص للتعليقــات العمــود المناســب 
لهــا. وقــد يكــون وضعهــا مباشــرة تحــت البيانــات التــي ترتبــط بهــا أكثــر جذًبــا مــن الناحيــة البصريــة، ولكــن ذلــك ســوف 

يســبب مشــكالت فــي مرحلــة التحليــل.

http://www.rondebruin.nl/win/addins/rdbmerge.htm)
http://www.rondebruin.nl/win/addins/rdbmerge.htm)
http://www.rondebruin.nl/win/addins/rdbmerge.htm)
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بيانات االختيارات المتعددة
يجــب أن تحتــوي بيانــات اإلجابــات المتعــددة )حيــت تكــون هنــاك أكثــر مــن إجابــة ممكنــة( علــى عمــود واحــد لــكل إجابــة. 
وهــذا األمــر يجعــل مــن األســهل حســاب اإلحصائيــات الوصفيــة مثــل التكــرار. والمثــال الــوارد أدنــاه مأخــوذ مــن عمليــة 
رصــد ومراجعــة فيمــا يتعلــق بمبــادرة لالقتصــاد الجزئــي فــي العــراق، حيــث يمثــل أحــد المتغيــرات ذات األهميــة فــي 
ــوارد فــي  ــاء المشــروع. وأتــاح الســؤال ال ــة فــي الصعوبــات، إن وجــدت، التــي واجهــت المســتفيدين فــي أثن هــذه الحال

االســتبيان أكثــر مــن إجابــة ممكنــة.

وتــم تخزيــن المتغيــر فــي قاعــدة البيانــات كمتغيــر ثنائــي )“نعــم” إذا تــم اختيــاره أو “ال” إذا لــم يتــم اختيــاره(، حيــث تــم 
تخصيــص عمــود لــكل إجابــة ممكنــة. ويمكــن أيًضــا أن تكــون البيانــات قــد تــم تخزينهــا فــي شــكل أرقــام، “1”  لإلجابــة 

“نعــم” و”0” لإلجابــة “ال”، ممــا يجعــل مــن الممكــن اســتخدام دوال رياضيــة فــي تحليــل التكــرار.

 

وهنــاك بعــض األدوات اإللكترونيــة لجمــع/ إدخــال البيانــات وتخــزن االختيــارات المتعــددة فــي ســجل واحــد. وفــي هــذه 
الحالــة، يجــب تقســيم البيانــات مــن أجــل تســهيل التحليــل بحيــث تكــون كل إجابــة ممكنــة هــي فــي الواقــع المتغيــر الثنائــي 
المميــز الخــاص بهــا. علــى ســبيل المثــال، البيانــات الــواردة أدنــاه عبــارة عــن إجابــات علــى ســؤال عــن الديــون ُســئلت 
فيــه األســر التــي عليهــا ديــون عــن أوجــه إنفــاق أمــوال الديــون. وكانــت هنــاك ثمانــي إجابــات ممكنــة هــي الغــذاء، أو 
الصحــة، أو شــراء األدوات المنزليــة، أو التعليــم، أو ســداد فواتيــر المرافــق، أو شــراء األصــول اإلنتاجيــة، أو دفــع اإليجار 
أو أخــرى. وكان هنــاك أكثــر مــن إجابــة ممكنــة. وقــد ُجمعــت البيانــات باســتخدام أداة متنقلــة لجمــع البيانــات، ووضعــت 

قاعــدة بيانــات المخرجــات جميــع اإلجابــات فــي متغيــر واحــد علــى النحــو المبيــن أدنــاه.

مــن هــذه البيانــات، يمكنــك أن تــرى أن أحــد الســجالت قــد حــدد خياريــن؛ همــا أنهــم اســتخدموا المــال مــن أجــل كل مــن 
الغــذاء والصحــة. وفيمــا يلــي طريقتــان بســيطتان للقيــام بذلــك باســتخدام إكســيل.
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SEARCH وبحث IF باستخدام دالتي
إنشاء عمود جديد لكل إجابة من اإلجابات الممكنة )الغذاء، أو الصحة، أو شراء األدوات المنزلية، وما إلى ذلك(. �

بالنسبة لكل متغير جديد )عمود(، استخدم الدالتين IF وSEARCH مع اتباع الترتيب أدناه  �
إلعطاء أمر إلكسيل للبحث SEARCH عن اإلجابة )“الغذاء” على سبيل المثال( وإعطاء 

قيمة “1” إذا عثر على اإلجابة )أي الغذاء(، أو قيمة “0” إذا لم يعثر على اإلجابة.
=IF)SEARCH)”Food“,EF4(,1,0(

Text to Columns Function دالة تحويل النص إلى أعمدة
يتمثـل خيـار القسـم فـي اسـتخدام الدالـة “نص إلـى أعمـدة” )Text to Columns( في أدوات البيانـات الموجودة في عالمة 
د إلكسـيل - وهـو الحـرف المسـتخدم لفصـل كل إجابـة - وأن تحـدد  تبويـب البيانـات فـي إكسـيل. ويجـب عليـك إعطـاء محـدِّ

للبرنامـج أين يضـع النتائج.

ف السجل التحقق من ُمعرِّ
ف فريـد لـكل سـجل. وعندمـا ال يكـون األمـر  فـي كل مجموعـة بيانـات، يجـب أن يكـون هنـاك معـرِّ
فـات  فـات قبـل معالجـة البيانـات. لمزيـد مـن المعلومـات عـن تحديـد معرِّ كذلـك، ينبغـي إضافـة معرِّ

فريـدة، انظـر الفصـل الرابـع: “جمـع البيانـات األساسـية”.

فات السـجل هي  ف فريـد، فتحقـق مـن أن جميـع معرِّ إذا كانـت مجموعـة البيانـات تحتـوي علـى معـرِّ
فـات  فـي الواقـع مميـزة بالفعـل )بمعنـى أنـه ال يوجـد تكـرار، وليـس هنـاك سـجالت مـن دون معرِّ
فـات مميـزة عـن طريـق أدوات التصفيـة أو  فريـدة(. وفـي إكسـيل، يمكـن التحقـق مـن كـون المعرِّ
الجـداول المحوريـة أو التنسـيق الشـرطي. ويمكـن للجـداول المحوريـة التعامل مع مجموعـات بيانات 
ف الفريد مثل  أكبـر حجًمـا وبسـرعة أكبـر. ومـا عليك سـوى إنشـاء جدول محـوري مع متغيـر للمعـرِّ
ف فريـد يسـاوي “1”. ويعني  تسـميات الصـف والقيـم المحـددة لـه. ويجـب أن يكـون العـدد لـكل معـرِّ

ف الفريـد اسـُتخدم أكثـر مـن مـرة. العـدد األكثـر مـن “1” أن المعـرِّ
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إعادة تسمية المتغيرات
غالًبـا مـا يكـون للمتغيـرات أسـماء طويلـة دون داٍع ترتبـط عـادة بالسـؤال الـوارد فـي االسـتبيان. هل 
سـبق لـك أن رأيـت جـدواًل محورّيًـا يكـون فيـه اسـم المتغيـر شـيًئا مـن هـذا القبيـل: كـم هكتـاًرا مـن 
األراضـي زرعتهـا فـي العـام الماضـي؟ وُتعـد األسـماء المختصـرة أفضل بكثيـر ألغـراض التحليل، 
أّيًـا كان برنامـج معالجـة البيانـات وتحليلهـا الذي يقع عليه االختيار، وهذا هو االسـم الذي سيسـتخدمه 
المتغيـر، ومـن الواضـح أن األسـماء  بيانـات مرتبطـة بذلـك  إلـى أي  برنامـج الكمبيوتـر لإلشـارة 
ف الرئيسـي  المختصـرة أكثـر مالءمـة مـن األسـماء الطويلة. وفي إكسـيل، يكون هذا االسـم هو المعرِّ

للمتغيـر عنـد اسـتخدام الدالـة “اسـم” )Name( والجـداول المحوريـة.

وُيعـد إنشـاء أسـماء مختصـرة للمتغيـرات عمليـة تتكـون مـن خطوتيـن. أوالً، قـم بإدراج صف أسـفل 
الصـف الـذي يحمـل اسـم المتغيـر الطويـل. ثـم قم بتصميم اسـم مختصـر اسـتناًدا إلى المنطـق التالي:

يجب أن يكون كل اسم مختصر مميًزا لهذا المتغير )بمعنى أال يوجد متغيران لهما االسم  �
المختصر نفسه(.

يجب أال تحتوي األسماء المختصرة على مسافات أو أحرف خاصة: +، أو “، أو *، أو ç، أو  �
%، أو& ، أو #، وما إلى ذلك،

يجب أن يكون االسم المختصر هو الصف األخير قبل سجل البيانات األول. �

مثال 
ــة فــي الصــف الثانــي، واألســماء  ــات فــي الصــف األول، وأســماء المتغيــرات الطويل ــال التالــي أســماء الفئ يوضــح المث
المختصــرة فــي الصــف الثالــث. وبالطبــع، تكــون األســماء المختصــرة قصيــرة ومميــزة، ولكنهــا تتبــع أيًضــا منطًقــا يجعــل 

مــن األســهل التعامــل معهــا فــي أثنــاء التحليــل.

إعادة تشكيل البيانات
إعـادة التشـكيل هـي المصطلـح المسـتخدم لوصف عملية تحويـل مجموعة بيانات من شـكل إلى آخر، 
أو مـن نمـوذج طويـل إلـى نمـوذج عريـض، أو تحويـل سـجالت مـن أعمـدة إلـى صفـوف، ومـا إلـى 
ذلـك. ويمكـن أن يعتمـد الشـكل المطلـوب - للبيانـات - علـى نـوع التحليـل الواجـب إجـراؤه، أو نـوع 
الرسـم البياني الذي يجب إنشـاؤه، أو إمكانية العمل المشـترك للبيانات باسـتخدام مجموعات إحصائية 

أو قواعـد بيانـات معينة.

تبديل المواضع
تبديـل المواضـع هـو عمليـة تبديـل المحـاور فـي مصفوفـة: علـى سـبيل المثـال، تبديل المتغيـرات من 
صفـوف إلـى أعمـدة والعكـس. ويمكـن تبديـل مواضـع البيانـات فـي إكسـيل باسـتخدام دالـة “تبديـل” 

تحـت لصـق خاص.

تبديل المواضع
123جبأ

0.13.42.0أ10.10.10.2

0.15.62.2ب23.45.67.2

0.27.23.1ج32.02.23.1

النموذج الطويل مقابل النموذج العريض
البيانـات فـي النمـوذج الطويـل هـي البيانـات التـي تحتفظ بسـجل منفصل لـكل حالة على حـدة من هذا 
ف “1” سـوى متغير واحد للسـنة، ولكن هناك سـجالت  السـجل )أي أنه في المثال التالي، ليس للمعرِّ
ف “1”(. ويعنـي تخزيـن البيانـات فـي نموذج عريـض االحتفاظ بسـجل واحد فقط ألي  متعـددة للمعـرِّ
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ف “1” التالي  سـجل معيـن، والـذي قـد يكـون لـه العديـد مـن الحـاالت المرتبطة بـه )بمعنـى أن المعـرِّ
ال يحتـوي إال علـى سـجل واحـد ولكـن مع أربعـة متغيرات مختلفـة للدخل(.

بيانات النموذج الطويل

ف الدخلالنوعالسنةالمعرِّ

1,000أنثى180

1,100أنثى181

1,150أنثى182

2,220أنثى183

2,000ذكر280

2,000ذكر281

…………

بيانات النموذج العريض

ف الدخل 83الدخل 82الدخل 81الدخل 80النوعالمعرِّ
1,0001,1001,1502,220أنثى1

……2,0002,000ذكر2

…………أنثى3

في المثال أعاله، ُيعد النموذج الطويل للبيانات مفيًدا لحساب اإلحصائيات على مدى سنوات )على 
ف رقم 1(، وتجميع البيانات حسب  سبيل المثال، يمكن إضافة متغيرات أخرى لعام 1980 للمعرِّ
مستويات الدخل، وما إلى ذلك. والنموذج العريض مفيد إلجراء تحليل التسلسل الزمني أو إنشاء رسم 

بياني للتسلسل الزمني )تطور مستويات الدخل حسب السنة(.

مراقبة الجودة
قبل تحليل البيانات، يجب أوالً فحصها للتحقق من عدم وجود أخطاء. وقد ال تصبح بعض األخطاء 
التي ليست حّقًا كذلك، بل هي خطأ  التحليل )مثل ظهور قيمة متطرفة  يتم إجراء  إلى أن  واضحة 
مطبعي(، ولكن من األفضل اكتشاف أكبر عدد ممكن من األخطاء لتجنب االضطرار إلى العودة إلى 
البداية في أثناء التحليل. وفيما يلي بعض األخطاء الشائعة وطرق تصحيحها. الحظ أن بعض هذه 

األخطاء يمكن الحد منها عن طريق ضوابط إدخال البيانات في منصة إدخال البيانات.

طريقة التصحيحالوصفالخطأ
القيمة المتطرفة عبارة عن مالحظة توجد القيم المتطرفة

على مسافة غير طبيعية من جميع المقاييس 
األخرى. وينبغي إجراء فحص مسبق للقيم 

المتطرفة في مرحلة معالجة البيانات لمعرفة ما 
إذا كانت هذه القيم هي قيم حقيقية أم أخطاء.

التنسيق الشرطي �

قد تكون هناك فجوات في البيانات مرتبطة بعدم الفجوات
اإلجابة )على سبيل المثال، عند رفض مقدمي 

المعلومات اإلجابة، أو عدم وجودهم لإلجابة، أو 
عندما ال يكون لديهم معرفة كافية باإلجابة(، أو 

بأسئلة غير ذات صلة بالموضوع )أي أن السؤال 
لم تكن له صلة بالموضوع بالنسبة للمشارك(. 

وأفضل ممارسة هي التأكد من أن األشخاص الذين 
يستخدمون البيانات يعرفون ما يعنيه وجود “فجوات 

في البيانات” بحيث يمكن تحليلها بشكل صحيح.

تنسيق شرطي �
البحث واالستبدال �
استخدام “قيمة فارغة” بداًل من  �

الفراغات، أو إذا كانت هناك 
حاجة إلى التفرقة، فيتم استخدام 

“عدم اإلجابة” و”ال ينطبق”. ومن 
الممارسات الشائعة استخدام 9999- 

أو ال ينطبق للقيم الفارغة.

يكون للقيم الصفرية تأثير مباشر على أي حسابات القيم الصفرية
تتم على مجموعة بيانات. على سبيل المثال، يكون 
متوسط “0” و”1” هو “0,5”، في حين أن متوسط 

القيمة الفارغة و”1” هو “1”. ويجب توخي الحذر في 
هذا األمر، وإال قد يحدث خطأ في تحليل البيانات.

البحث واالستبدال �
ال يتم استخدام األصفار بدالً من  �

“القيمة الفارغة”، ولكن ُتستخدم 
دائًما حيث تكون القيمة فعلّيًا ذات 

مغزى )قيمة حقيقية لرقم “0”(.

أخطاء ليست 
ذات صلة

ترتبط األخطاء غير ذات الصلة ببيانات أو 
معلومات غير ذات صلة تضاف إلى سجل 

معين. وإذا لم تضف هذه البيانات أي شيء إلى 
مجموعة البيانات أو التحليل، فإنه يمكن حذفها.

مراجعة يدوية �
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طريقة التصحيحالوصفالخطأ
السجالت المكررة هي اثنان أو أكثر من السجالت سجالت مكررة

نفسها )على سبيل المثال، إدراج األسرة نفسها مرتين، 
أو تسجيل بيانات المشارك في االستبيان نفسه مرتين(.

أدوات التصفية �
التنسيق الشرطي )في إكسيل،  �

التنسيق الشرطي للقيم المكررة(
الجداول المحورية + عدد  �

السجالت المميزة

أخطاء البيانات الجغرافية شائعة، ال سيما في األخطاء الجغرافية
الدراسات االستقصائية الورقية التي يكون فيها إدخال 

البيانات مفتوًحا. وفيما يلي األخطاء الشائعة:
عندما تنسب المدينة/ البلدة إلى  �

الوحدة اإلدارية الخطأ
كتابة اسم المكان نفسه بطرق هجاء مختلفة �

التخفيف في إدخال البيانات  �
عن طريق استخدام االختيارات 

المتتالية، إما في شكل نموذج 
متنقل أو أداة إلدخال البيانات 

)انظر المثال في الصفحة 57. 
مراجعة إدخال البيانات بعناية مع  �

جامعي البيانات، وغالًبا ما تقع 
األخطاء من جامع البيانات نفسه.

استخدام تخطي 
الترتيب بشكل 

خاطئ

خاصة في النماذج الورقية، فقد يجيب المشاركون 
في االستبيان عن األسئلة التي ليست ذات صلة.

إنشاء متغير مشتق75 يشير إلى ما  �
إذا كان السؤال ذا صلة، وما إذا كان 
يجب اإلجابة عنه )على سبيل المثال، 
إذا لم يكن السؤال ذا صلة إال باألسر 
التي تزرع القمح، يجب إنشاء متغير 
مشتق يشير إلى ما إذا كانت األسرة 

تزرع القمح أم ال(. ويجب تنقية 
االستبيان لتحديد األسئلة غير ذات 

الصلة، ثم مراجعة لماذا تمت اإلجابة 
على السؤال مع جامعي البيانات.

اإلدخاالت العددية 
ال تضيف

على سبيل المثال، عندما يجب أن تضيف 
اإلجابات على األسئلة المتعددة االختيارات ما 

يصل إلى 100% )مجموع النسب المئوية 
لألغذية من اإلنتاج الخاص، واألغذية المشتراة 
من السوق، وما إلى ذلك(، ولكنها ال تفعل ذلك.

المراجعة اليدوية لإلدخاالت الخاطئة �

الحسابات الخاطئة شائعة، ال سيما عند معالجة الحسابات الخاطئة
الكثير من البيانات. وغالًبا ما تكون المتغيرات 

المشتقة مصدر صعوبة في هذا األمر.

التحقق من جميع الحسابات يدوّيًا �
تصحيح الحساب في سجل واحد  �

وتكرار هذا األمر في جميع السجالت 
األخرى )في حالة استخدام إكسيل،  

ُيستخدم السحب واإلسقاط(

األخطاء في 
الكتابة

األخطاء في الكتابة يمكن أن تسبب مشكالت 
في مرحلة تحليل البيانات، ألنها قد تؤدي إلى 

التعامل مع فئة واحدة على أنها عدة فئات. على 
سبيل المثال، إذا كتب شخص ما “ذكر” تحت 

“رب األسرة” وكتب شخص آخر “رجل”، فإن 
األسر التي تصنف تحت “رجل” قد ال ُتحتسب إذا 

كانت الكلمة المستخدمة للحساب هي “ذكر”.

المراجعة اليدوية �
البحث عن األخطاء الشائعة  �

في الكتابة واستبدالها

75

للمزيد عن المتغيرات المشتقة، انظر الفصل السابع: التحليل الكمي.  75
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السجالت المكررة
فيما يلي بعض األمثلة الشائعة على التكرار في مجموعات البيانات المتعلقة بالعمل اإلنساني:

يتم إدخال نموذج الدراسة االستقصائية مرتين )أو أكثر( في قاعدة البيانات عن طريق الخطأ. �
بدء دراسة استقصائية متنقلة تعتمد على البيانات، ثم إيقافها، ثم بدؤها مرة أخرى من البداية.  �

ولنفترض أن هذه الدراسة االستقصائية بدأت مع أسرة معينة، وعندما وصل أحد أفراد األسرة 
بعد بدئها، طلبت األسرة أن تبدأ الدراسة مرة أخرى من البداية. فإذا لم يتم حذف السجل األول، 

فسيظهر السجل مرتين، غير مكتمل في المرة األولى، ومكتماًل في المرة األخرى.
عند تسجيل المستفيدين، قد يحاول بعض األشخاص أو األسر تسجيل أنفسهم مرتين )أو أكثر(. �

وهــذه القائمــة ليســت شــاملة، وينبغــي الحــرص دائًمــا علــى التحقــق مــن مجموعــات البيانــات الكتشــاف الســجالت المكررة 
قبــل تحليــل البيانــات. وفيمــا يلــي وصــف لطريقتيــن للتحقــق مــن حــاالت التكرار.

التحقق من حاالت التكرار في عمود واحد
أنشئ جدواًل محورّيًا لبياناتك.. 1
ف . 2 أســقط الحقــل المميــز )رقــم المنــزل، أو رقــم التســجيل، أو رقــم الهاتــف، ومــا إلــى ذلــك( فــي “الصفــوف” ومعــرِّ

الســجل فــي “القيــم”، والحســاب الــذي يتــم إجــراؤه هــو “العــدد”.

ــا مــن الحقــول يحتــوي علــى أكثــر مــن ســجل. وهــذه الحقــول مكــررة )علــى ســبيل . 3 فــي الجــدول المحــوري، انظــر أّيً
المثــال، رقــم البطاقــة 23456 أدنــاه لــه ســجالن(. ويمكــن اســتخدام أداة التصفيــة فــي مجموعــة البيانــات األصليــة 

لفحصهــا بشــكل أعمــق.

التحقق من حاالت التكرار في عمودين
فــي بعــض الحــاالت، ال يمكــن رصــد ســجل مكــرر إال مــن خــالل مراجعــة بيانيــن أو أكثــر مــن البيانــات )مثــل االســم 
ورقــم الهاتــف عندمــا يكــون هنــاك أكثــر مــن ســجل يحمــل االســم نفســه(. ويمكــن القيــام بذلــك بســهولة تامــة بواســطة 

ــة COUNTIFS فــي إكســيل. دال
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انظــر المثــال أعــاله، حيــث تحســب COUNTIFS عــدد الســجالت التــي لهــا رقــم البطاقــة واالســم نفســهما. ويوجــد 
ســجالن يحمــالن رقــم البطاقــة 23456 واســم عبــد هللا، وجميــع الســجالت األخــرى لهــا رقــم بطاقــة واحــد واســم واحــد. 
ــن مــن تحديــد حــاالت  وُيســتخدم التنســيق الشــرطي إلبــراز كل خليــة فــي العمــود المكــرر لهــا قيمــة أكثــر مــن 1، ممــا يمكِّ

التكــرار بســهولة.

وتشــمل طــرق إكســيل األخــرى اســتخدام أدوات التصفيــة والتنســيق الشــرطي. وهنــاك أيًضــا أداة لحــذف حــاالت التكــرار 
تشــكل جــزًءا مــن أدوات جــداول إكســيل. وينبغــي توخــي الحــذر الشــديد عنــد اســتخدام هــذه األدوات فــي حــذف حــاالت 
ــا مشــكلة عندمــا يبــدو أحــد البيانــات مكــرًرا ولكنــه ليــس كذلــك )مثــل وجــود  التكــرار. ويمثــل حــذف حــاالت التكــرار تلقائّيً
تكــرار بســبب خطــأ فــي إدخــال البيانــات، أو أن المعــّرف الفريــد ليــس كذلــك فــي الواقــع بســبب وجــود خطــأ فــي بطاقــات 

التســجيل، وتســجيل اثنيــن مــن المشــاركين فــي االســتبيان رقــم الهاتــف نفســه، ومــا إلــى ذلــك( .

سالمة البيانات
ــا  ــدار دورته ــى م ــات واتســاقها عل ــة البيان ــى دق ــاظ عل ــى الحف ــات إل ــح ســالمة البيان يشــير مصطل
بالكامــل76. وال تكــون البيانــات ذات قيمــة إال إذا كانــت متاحــة لالســتخدام وتفســر علــى نحــو صحيــح 
عنــد اســتخدامها. وتتمثــل إحــدى الخطــوات المبدئيــة لتحســين ســالمة البيانــات في اســتخدام األســاليب 
المناســبة لتســمية الملفــات ومشــاركتها وتخزينهــا، والممارســات الســليمة لتســجيل البيانــات الوصفيــة.

تسمية الملفات
ينبغــي أن ُتعطــى الملفــات أســماًء مناســبة وتوضيحيــة وقياســية؛ لضمــان أن تكون مفهومــة، ومتمايزة 
كل عــن اآلخــر، لــكل مــن يســتخدمها. ومــن الناحيــة المثاليــة، عنــد العمــل مــع فريــق مــا )وحــدة أو 
بعثــة علــى ســبيل المثــال( يجــب اســتخدام صيغــة قياســية؛ أي لغــة عمــل لتســمية الملفــات. ويجــب 
أن تتضمــن أســماء الملفــات فــي مجموعــة بيانــات بعــض المعلومــات األساســية، كمــا هــو موضــح 

فــي الجــدول التالــي:

مثالالشكلالموضوع
2014/04/22السنة /الشهر/ اليومالتاريخ 

وحدة األمن االقتصادي نص قصيرالمصدر
في “اللجنة الدولية”

رمز البلد ISO3 ما لم يكن استخدام المكان
الرمز غير شائع، أو رمز موقع 

“اللجنة الدولية” إذا كانت الوثيقة تشير 
إلى موقع واحد على وجه الخصوص

COL  كولومبيا، وMMR ميانمار

الرصد بعد التوزيع، تقرير نص قصيرالموضوع
تقييم، خطة استراتيجية

لغة اإلصدار )إذا كانت 
إصدارات متعددة(

EN  لغة إنجليزية، ES لغة رمز مكون من حرفين
 RU ،لغة فرنسية FR ،إسبانية

لغة روسية، وما إلى ذلك.

مسودة، أو نسخة نهائيةمسودة، أو نهائيةنسخة الوثيقة

مثال 
مجموعة متسلسلة من أوراق عمل البيانات لكل منها اسم ملف قياسي يوضح تاريخ الملف، ومصدر البيانات، والمكان 
الذي تغطيه البيانات، والموضوع، واإلصدار. وُتعد هذه الطريقة لكتابة التاريخ - السنة يليها الشهر يليه اليوم - مفيدة لفرز 

البيانات في األرشيف اإللكتروني.

التعريف بحسب ويكيبيديا، تم الدخول عليه في نيسان/ أبريل 2015.  76
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تخزين الملفات ومشاركتها
يجــب تخزيــن الملفــات علــى منصــات “اللجنــة الدوليــة” القياســية، ومشــاركتها عبرهــا لضمــان أن 
الملفــات فــي متنــاول أي شــخص يحتــاج إليهــا فــي أي لحظــة، وأن هنــاك أرشــيًفا مناســًبا؛ بحيــث 
يمكــن دائًمــا الوصــول إلــى المعلومــات التاريخيــة، وأن الملفــات محميــة بالشــكل المناســب.77 ويجــب 
تخزيــن البيانــات الشــخصية والمعلومــات الداخليــة أو نقلهــا عبــر أنظمــة خارجيــة قبــل أن يتأكــد أحــد 
ــا المعلومــات مــن أن البيانــات مؤّمنــة بمــا فيــه الكفايــة. ويمكــن تشــارك الملفــات  خبــراء تكنولوجي
الكبيــرة إلــى درجــة يتعــذر معهــا إرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي الخــاص بـ”اللجنــة الدوليــة” مــن 
خــالل الخدمــة البديلــة لنقــل الملفــات التــي توفرهــا “اللجنــة الدوليــة”. ولمزيــد مــن المعلومــات، ُيرجى 

االتصــال بمســؤول تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي البعثــة.

ويكــون النظــام اإللكترونــي لتخزيــن الملفــات أو تشــاركها إمــا نظــام إدارة الوثائــق )DMS( أو نظام 
 ،DocShare وتســتخدم “اللجنــة الدوليــة” حالًيــا نظــام تشــارك الوثائــق .)CMS( إدارة المحتــوى
وستســتخدم فــي المســتقبل نظــام SharePoint، وهــو نظــام إلدارة المحتــوى. ُيرجــى مراجعــة جهة 

االستشــارات المحليــة طرفكــم للتأكــد مــن أن بإمكانكــم الوصــول إلــى هــذه األنظمــة.

البيانات الوصفية
البيانــات الوصفيــة: هــي بيانــات عــن البيانــات، وهــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر معلومات 
ــون  ــا تك ــا م ــر. وغالًب ــع والنش ــوق الطب ــات حق ــا، ومعلوم ــخ جمعه ــات، وتاري ــدر البيان ــن مص ع

البيانــات غيــر ذات قيمــة مــن دون بيانــات وصفيــة.

ــى النظــام  ــتندات عل ــل المس ــد تحمي ــة عن ــات الوصفي ــع البيان ــم جم ــوى، يت ــة إدارة المحت ــي أنظم ف
كجــزء مــن النــص الحــر والكلمــات الرئيســية )وُيشــار إليهــا أحياًنــا بعالمــات(. ومــع ذلــك، يجــب أن 
تتضمــن البيانــات بيانــات وصفيــة خــارج نظــام إدارة المحتــوى التــي توجــد فيــه فــي حــال إزالتهــا 

وتشــاركها خــارج النظــام.

يجب أن تتضمن البيانات الوصفية على األقل ما يلي:
نوع البيانات أو المعلومات. �
تاريخ البيانات أو المعلومات. �
مصدر البيانات أو المعلومات. �
المكان الذي تغطيه البيانات أو المعلومات. �
جميع التعديالت على مجموعة البيانات. �
أي قيود قد تتضمنها البيانات أو المعلومات، وأيًضا التعليقات على الكيفية  �

التي يمكن أو ال يمكن استخدامها بها - حيثما كان ذلك مناسًبا.
أي قيود فيما يتعلق بحقوق النشر أو التشارك. �
األطر التشريعية التي تخضع لها البيانات، وذلك فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية. �
الصيغ الكاملة للكلمات الرئيسية/ العالمات، لضمان إمكانية العثور على البيانات،  �

وذلك بالنسبة ألنظمة إدارة الوثائق، وأنظمة إدارة المحتوى.

77  توجد هذه األنظمة داخل بيئة تكنولوجيا المعلومات المؤّمنة الخاصة بـ“اللجنة الدولية”، التي تتبع قواعد “اللجنة الدولية” بشأن حماية البيانات 
الشخصية.



التعامل مع البيانات

157

المراجع
منظمة األغذية والزراعة، المبادئ التوجيهية لقياس التنوع الغذائي لألسر واألفراد

Guidelines for Measuring Household and Individual Dietary Diversity، 2011.
متاح على:

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/FAO-guidelines-
dietary-diversity2011.pdf.

“اللجنة الدولية”، تصنيف التعامل مع المعلومات
Information Handling Typology,

أيلول/ سبتمبر 2012.

“اللجنة الدولية”، قواعد اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن حماية البيانات الشخصية
ICRC Rules on Personal Data Protection,

“اللجنة الدولية”، جنيف، كانون الثاني/ يناير 2016.
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ــا أو  ــا كمّيً ــيًئا م ــدد ش ــل تح ــة تحلي ــى أي طريق ــل، إل ــذا الدلي ــراض ه ــي، ألغ ــل الكم ــير التحلي يش
ــا. ويســتخدم التحليــل الكمــي كاّلً مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة،  تقيــس شــيًئا مــا أو تعبــر عنــه عددّيً
ومجموعــة متنوعــة مــن األســاليب. وعــادة مــا ُتســتخدم الطــرق الكميــة علــى جانــب الطــرق النوعيــة 
لجمــع البيانــات وتحليلهــا، وغالًبــا مــا يتــم إجــراء تدقيــق متقاطــع للتأكــد مــن صحتهــا بعضهــا مقابــل 
بعــض. ويتضمــن التحليــل الكمــي إحصائيــات يمكــن أن تكــون وصفيــة أو اســتداللية، وقــد تتضمــن 
اإلحصائيــات الوصفيــة واالســتداللية مقارنــة البيانــات بيــن المجموعــات أو عبــر المــكان أو الزمــن 

للكشــف عــن العالقــات واألنمــاط واالتجاهــات.

وُتســتخدم اإلحصائيــات الوصفيــة ببســاطة لوصــف الســكان مــن حيــث القيــم التــي يتــم قياســها، ســواًء 
ــم ملخًصــا مبســًطا  ــدم هــذه القي ــع الســكان موضــع االهتمــام. وتق ــة مــن الســكان أو جمي ــت عين كان
للخصائــص فــي شــكل متوســطات أو حــدود دنيــا وحــدود قصــوى أو نســب، ومــا إلــى ذلــك. وعلــى 
ــى عــدد مــن  ــات عل ــة واإلحصائي ــات الوصفي ــات االســتداللية، ال تعمــم اإلحصائي عكــس اإلحصائي
الســكان أكبــر مــن الذيــن ُجمعــت منهــم البيانــات أو تســتخلصها منهــم. وقــد تمثــل التحليــل النهائــي 

لإلحصائيــات االســتداللية أو نقطــة البدايــة لهــا.

مثال 
 )n = 151( بلــغ متوســط درجــة التنــوع الغذائــي لألســر الخــاص باألســر النازحــة والعائــدة الذيــن أُجريت معهــم مقابــالت

فــي ثــالث قــرى فــي مرتفعــات كاليهي فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 3.45. 78

تبحــث اإلحصائيــات االســتداللية النمــاذج والفرضيــات للتوصــل إلــى التنبــؤات أو اســتخالص 
االســتنتاجات حــول الســكان اســتناًدا إلــى المالحظــات المســتقاة مــن عينــة محــددة، أو الختبــار احتمــال 
صحــة الفــروق الملحوظــة أو خطئهــا )أو مــا بيــن هــذا وذاك(، بمســتوى مــن الثقــة والدقــة والداللــة 
ــا. وهــذه هــي بعــض طــرق اإلحصائيــات االســتداللية التــي يشــيع اســتخدامها فــي  يمكــن قياســه كمّيً
العمــل اإلنســاني، وهــي اســتقراء تقديــرات المتوســطات الحســابية والنســب، واختبــارات مربــع كاي، 

ــارات “تــي”، وتحليــل التبايــن، وتحليــل االنحــدار. واختب

المثال األول 
يبلــغ متوســط درجــة التنــوع الغذائــي لألســر فــي “الســوق” في مالــي 3.82 )مســتوى الثقــة 95%، أي 3.5 إلــى 4.14(، 

وحقــق 30.8% درجــة أقــل مــن 4 )مســتوى الثقــة 95%، أي 20.5% إلى %41(.79

المثال الثاني 
تتوقــع منظمــة الصحــة العالميــة أنــه إذا لــم تحــدث تغييــرات فــي تدابيــر مكافحــة فيــروس إيبــوال فــي غــرب أفريقيــا بحلــول 
2 تشــرين الثانــي/  نوفمبــر 2014، فــإن األعــداد التراكميــة للحــاالت المؤكــدة والمحتملــة ســتظهر علــى نحــو 5,740 

حالــة فــي غينيــا، و9,890 حالــة فــي ليبيريــا، و5,000 حالــة فــي ســيراليون.80

وتقــارن اإلحصائيــات المقارنــة بيــن موضوعيــن أو عمليتيــن أو ظاهرتيــن أو أكثــر. ويمكــن أن تكــون 
وصفيــة أو أن تســتخلص اســتنتاجات أو كلتيهمــا. 

مثال 
Iُوجــد أن 1% مــن جميــع األســر فــي األردن 3% مــن جميــع األســر فــي ســوريا تعانــي انعــدام األمــن الغذائــي، وأن 

ــة و18% مــن األســر الســورية معرضــة للخطــر.81 15% مــن األســر األردني

ويركــز هــذا الفصــل علــى بعــض الطــرق الكميــة الشــائعة االســتخدام فــي العمــل اإلنســاني. وتســتعين 
ــي  ــة ف ــة عام ــر المســتخدم بصف ــج الكمبيوت ــو برنام ــأدوات إكســيل، فه ــة ب معظــم األســاليب المقدم
ــة،  ــدم أســاليب تتجــاوز نطــاق إكســيل، وفــي هــذه الحال ــك، ُتق ــى ذل ــة إل ــة”. باإلضاف ــة الدولي “اللجن
ُيســتخدم برنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة مــن تصميــم شــركة آي بــي إم وسيســتخدم 
الدليــل حزمــة أدوات التحليــل فــي إكســيل، وهــي متضمنــة في إكســيل مع أســاليب للتحليــل اإلحصائي 
ــى  ــا إل ــب إضافته ــا يتطل ــر أن عرضه ــر، غي ــي برنامــج الكمبيوت ــة ف ــدم. وهــي أيًضــا متضمن المتق
ــل حزمــة األدوات، يرجــى زيــارة الموقــع  شــريط األدوات. للحصــول علــى مســاعدة فــي تحمي

.https:/ / support.office.com

“اللجنة الدولية”، جمهورية الكونغو الديمقراطية، حزيران/ يونيو 2014.  78
“اللجنة الدولية”، مالي، حزيران/ يونيو 2014.  79

فريق التصدي لفيروس إيبوال التابع لمنظمة الصحة العالمية، تشرين األول/ أكتوبر 2014.  80
وكالة التعاون الفني والتنمية، آب/ أغسطس 2013.  81
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المتغيرات واإلحصائيات
سيحدد نطاق قياس المتغير الطريقة أو الطرق الكمية )اإلحصائيات( التي سُتستخدم.

الجدول 12 - المتغيرات واإلحصائيات

اإلحصائياتمثالالتعريفالمتغير

تتم “تسمية” الخصائص اسمي
بصورة مميزة دون أي ترتيب 

ضمني. وتكون البيانات 
االسمية ذات الفئتين فقط ثنائية.

رقم الهاتف �
أحمر، أو أزرق، أو أخضر �
مقيم، أو عائد، أو نازح  �

داخلّيًا، أو الجئ
رجل/ امرأة �
نعم/ ال �
مدرج/ مستبعد �

التوزيع )النسبة،  �
والمعدل، والتكرار(

يمكن تصنيف الخصائص في ترتيبي
ترتيب له معنى مع تحديد فئات

مرتفع، أو متوسط،  �
أو منخفض

0-5، أو 6-10، أو  �
11-15، أو < 15

مقاييس ليكيرت �

التوزيع )النسبة،  �
والمعدل، والتكرار(

الوسيط، والنسب المئوية �

ال يكون له إال عدد محدود فترة زمنية
من القيم الحقيقية )أرقام 

صحيحة( ويكون للفاصل 
بين كل رقمين معنى ولكنه 

عشوائي )على سبيل المثال، 
قد ال يكون الفاصل بين 1 و2 
هو الفاصل نفسه بين 2 و3(. 
وليس للفواصل صفر حقيقي.

درجة الحرارة �
الوقت من اليوم �
اإلصابة باستسقاء �

التوزيع )النسبة، والمعدل،  �
والتكرار، والترتيب(

الوسيط، والنسب المئوية. �
تحليل تباين عمليات  �

الجمع/ الطرح

يمكن أن يكون له عدد ال نسبي
حصر له من القيم الحقيقية، 

وقيمة “0” لها معنى.
ويكون الفاصل بين رقمين 

هو نفسه )على سبيل المثال، 
قد يبلغ طول أحد األشخاص 
ضعف طول شخص آخر، 

ويكون الفرق بين 100 
و200 دوالر هو الفرق 
نفسه بين 200 و300 
دوالر، وما إلى ذلك(.

السن �
حجم األسرة �
الطول/ الوزن �
الدخل/ اإلنفاق �
المسافة �
نسبة اإلعالة �
نسبة )%( اإلنفاق  �

على الغذاء

التوزيع )المدرج  �
التكراري، والترتيب( 

الوسيط، والنسب المئوية �
الجمع/ الطرح �
المتوسط، واالنحراف  �

المعياري، والخطأ 
المعياري في المتوسط

تحليل التباين  �
معامل التباين �

يعــرض الجــدول الســابق المتغيــرات بترتيــب منطقــي إلظهــار كيــف أن المتغيــرات االســمية هــي 
األقــل “حساســية”، وأن النســب هــي األكثــر حساســية مــن حيــث تحليــل البيانــات )أي أنــه كلمــا زادت 
حساســية المتغيــر، زادت أنــواع االختبــار التــي يمكــن إجراؤهــا عليــه(.82 وقــد يتــم التعامــل مع نســب 

البيانــات االســمية والترتيبيــة كنســب.

التعميم
التعميــم هــو عمليــة جعــل البيانــات أقــل تفصيــاًل، إذ يتــم تجميــع جميــع العناصــر فــي فئــات عامــة 

جديــدة، ويمكــن القــول إن التعميــم هــو فــي األســاس شــكل مــن أشــكال التصنيــف.
.

.Trochim، 2006 تروشيم  82
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علــى ســبيل المثــال، دعونــا نقُــل إنــه فــي دراســة اســتقصائية معينــة، تتمثــل درجــة التنــوع الغذائــي 
لألســر فــي شــكل عــدد صحيــح بيــن 1 و12. ثــم يتــم التعبيــر عــن البيانــات الحقيقيــة باعتبارهــا قيمــة 
ــدة  ــم البيانــات علــى المجموعــات التــي قــد تكــون أكثــر فائ مــن 12 قيمــة. ومــع ذلــك، يمكــن تعمي
للتحليــل، مثــل “درجــة منخفضــة”، و”درجــة متوســطة”، و”درجــة عاليــة” - مــع تــرك ثــالث “قيــم” 

فقــط ممكنــة للبيانــات.

مثال 
عــادة مــا يتــم جمــع البيانــات عــن حجــم األســر علــى فتــرات منفصلــة. وقــد يكــون الهــدف مــن تحليــل االنتمــاء إلــى األســر 
هــو مجــرد معرفــة عــدد األســر التــي تضــم 1-3 أفــراد، والتــي تضــم 4-6 أفــراد، والتــي تضــم أكثــر مــن 6 أفــراد.83 
وتوفــر معظــم حــزم برامــج الكمبيوتــر التحليليــة بعــض الــدوال لتعميــم البيانــات. ففــي إكســيل، ُتعــد الدالــة “إذا IF” أداة 

بســيطة. ويمكــن اســتخدام الطريقــة التاليــة:
أنشئ عموًدا جديًدا للفئة المعممة )مثل فئة حجم األسرة(. �
استخدم الدالة “إذا IF” على التوالي لتحديد النتيجة لكل فئة. ابدأ بأكبر القيم )على سبيل المثال،  �

في هذه الحالة، أكبر من 6( وتحرك بترتيب تنازلي. وستظهر الصيغة على النحو التالي:
� =IF)K4<6,“<6“,IF)K4<3,“4-6“,IF)K4>=3,“1-3“(((.
اسحب الصيغة لعملية الحساب لجميع األسر )السجالت( وتحقق من النتائج. �

المتغيرات المشتقة المحسوبة

ــى ســبيل  ــرات أخــرى بواســطة صيغــة حســابية. عل ــر مشــتق محســوب مــن متغي ــم إنشــاء متغي يت
المثــال، ُتعــد درجــة التنــوع الغذائــي لألســر مؤشــًرا يتــم حســابه مــن متغيــرات متعــددة تســأل عمــا 
إذا كانــت إحــدى األســر لــم تتنــاول الطعــام مــن مجموعــة غذائيــة معينــة خــالل 24 ســاعة ماضيــة 

)متغيــر واحــد لــكل مجموعــة غذائيــة(.

ــد مــن الطــرق لحســاب المتغيــرات المشــتقة، غيــر أن جميعهــا تعتمــد علــى الطريقــة  ويوجــد العدي
التــي يتــم بهــا تعريــف المتغيــر. وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة للمتغيــرات المشــتقة.

فترات االنقطاع هنا هي مجرد أمثلة، وسيعتمد االختيار الفعلي لنقاط فترة االنقطاع على السياق وعلى األهداف التحليلية.  83
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الحسابالمتغير المشتق

مجمــوع عــدد المجموعــات الغذائيــة التــي يتــم تناولهــا علــى مــدى 24 ســاعة درجة تنوع النظام الغذائي لألسر84
ضية ما

ــة درجة استهالك الغذاء85 مجمــوع الدرجــات المحســوبة عــن طريــق ضــرب وزن مجموعــة غذائي
فــي عــدد األيــام، مــن أصــل األيــام الســبعة الماضيــة، التــي تــم فيهــا تنــاول 

ــة المجموعــة الغذائي

الوزن بالكيلوغرام مقسوًما على )الطول بالمتر(مؤشر كتلة الجسم

إجمالي إنفاق األسرة مقسوًما على عدد أفرادهااإلنفاق لكل نسمة

عدد السكان مقسوًما على المساحةالكثافة السكانية

8485

الممارسات الجيدة عند اشتقاق متغيرات جديدة
إنشاء متغير جديد )عادة عمود في نهاية جدول في قاعدة بيانات بسيطة( للمتغير المشتق، الذي يكون منفصاًل عن  �

المتغيرات األساسية المستخدمة لحسابه. ويجب أال تجعل متغيًرا مشتّقًا يحل محل المتغيرات األساسية. وقد تحتاج إلى 
المتغيرات األساسية من أجل تحليالت أخرى أو قد تضطر إلى تحديثها في وقت الحق بسبب األخطاء التي تكتشفها.

الحفاظ على االرتباط بين المتغيرات األساسية والمتغير المشتق. ويضمن هذا األمر أن أي تحديثات أو تعديالت في  �
المتغيرات األساسية ستنعكس تلقائّيًا في المتغير المشتق.

اإلحصائيات الوصفية
ــا  ــم، أو الحــدود الدني ــص - متوســطات القي ــا مبســًطا للخصائ ــة ملخًص ــات الوصفي ــر اإلحصائي توف
والحــدود القصــوى، أو النســب، ومــا إلــى ذلــك - للمســاعدة فــي وصــف البيانــات. ويتنــاول القســم 
التالــي اإلحصائيــات الوصفيــة لمتغيــر واحــد - تحليــل أحــادي المتغيــر - بمــا فــي ذلك مقاييــس النزعة 

المركزيــة، والتوزيــع، والتبايــن.

النزعة المركزية
ــن  ــي سلســلة م ــم ف ــع القي ــن جمي ــة بي ــة النمطي ــي للقيم ــاس كم ــة: هــو مقي ــاس النزعــة المركزي مقي
الســجالت. وأكثــر المقاييــس شــيوًعا للنزعــة المركزيــة للبيانــات العدديــة هــو “المتوســط” و”الوســيط” 

و”المنــوال”.

والمتوســط الحســابي )ويشــار إليــه أيًضــا باســم المتوســط( هــو متوســط جميــع قيــم المتغيــر. والوســيط 
هــو النقطــة المركزيــة لجميــع القيــم، أو القيمــة التــي تكــون بيــن 50% مــن القيــم الدنيــا و50% مــن 

القيــم العليــا. ويوضــح الرســم البســيط التالــي المتوســط والوســيط لسلســلة مــن 22 قيمــة(.
الوسيط

7
المتوسط

8.6
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أمــا المنــوال فهــو القيمــة األكثــر تكــراًرا المســجلة لمتغيــر مــا. وهــو ينطبــق علــى كال الرقميــن )كمــا 
هــو مبيــن أعــاله( والبيانــات النوعيــة المرّمــزة أو المصنفــة أو كليهمــا. وُيظهــر المخطــط الشــريطي 
التالــي العــدد )عــدد الســجالت( مــع حجــم أســرة معينــة. وُيســتخدم المخطــط الشــريطي هنــا ألن “عــدد 
ــي األســرة(.  ــرد ف ــا نصــف ف ــا ال يمكــن أن يكــون لدين ــة )أي أنن ــرة منفصل ــراد األســرة” هــو فت أف
ويبلــغ حجــم األســرة األكثــر تكــراًرا 11 فــرًدا )إذ أفــادت 45 أســرة بوجــود 11 فــرًدا(، األمــر الــذي 

يجعــل المنــوال 11.

.FAO, 2014  84
.WFP, 2008  85
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وســيحدد هيــكل البيانــات وقيــم المتغيــر )المتغيــرات( التــي يجــري تحليلهــا مقيــاس النزعــة المركزيــة 
ــي الرســم  ــواردة ف ــات ال ــوال الخــاص بالبيان ــغ المن ــة حســابها. ويبل ــي اســتخدامها وكيفي ــي ينبغ الت
البيانــي أعــاله 11. ويبلــغ متوســط البيانــات 12 والوســيط 11. وألن البيانــات “ملتويــة” )أي متأثــرة 
بالقيــم المتطرفــة كمــا هــو موضــح فــي المخطــط الشــريطي(، فــإن المقياس األنســب للنزعــة المركزية 

فــي هــذه الحالــة ســيكون المنــوال أو الوســيط )ويبلــغ 11 أيًضــا(.

ــة،  ــة ذا صل ــة المركزي ــاس للنزع ــون كل مقي ــي يك ــطة، مت ــة مبس ــي، بطريق ــدول التال ــن الج ويبي
ــابه. ــيل لحس ــي إكس ــة ف ــرق المتاح والط

متى ُيستخدمكيفية حسابه بواسطة إكسيل مقياس النزعة المركزية 

المتوسط الحسابي
متوســط جميــع القيــم، ويســمى 

أيًضــا “المتوســط”

دالة المتوسط الحسابي  �
أو المتوسط

جدول محوري �

المتغيــرات التــي يتــم توزيعهــا بشــكل طبيعــي 
والتــي ليــس لديهــا الكثيــر مــن القيــم المتطرفــة 

أو القيــم غيــر الطبيعيــة.

الوسيط
النقطة المركزية لجميع القيم

قــد يكــون الوســيط مقياًســا أكثــر مالءمــة، دالة الوسيط �
وقــد يعكــس المنحنــى الفعلــي بشــكل أكثــر 
ــي  ــات بشــكل طبيع ــوزع البيان ــم ت ــة، إذا ل دق
أو كان المتوســط الحســابي يتأثــر بشــدة بالقيــم 
المتطرفــة أو القيــم غيــر الطبيعيــة أو كلتيهمــا.

المنوال
القيمة األكثر تكراًرا للمتغير

دالة المنوال �
� COUNTIF دالة العد
جدول محوري �

يمكــن أن يكــون المنــوال مفيــًدا عنــد التعامــل 
مــع عــدد محــدود مــن األعــداد الصحيحــة أو 
مــع البيانــات النوعيــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن 
ــة  ــة معين ــاك قيم ــت هن ــاًل إذا كان يكــون مضل
واحــدة ممثلــة بشــكل غيــر طبيعــي مــع وجــود 
قــدر كبيــر مــن التبايــن فــي جميــع القيــم 

األخــرى.

التوزيع
التوزيــع: هــو عمليــة ترتيــب جميــع القيــم لمتغيــر مــا لمعرفــة التكــرار الــذي تحــدث بــه. والتكــرار: 
هــو عــدد الســجالت التــي لهــا قيمــة معينــة أو قيمــة ضمــن نطــاق محــدد )وُيشــار إليهــا كمجموعــة أو 
فئــة(. وعندمــا تكــون البيانــات فــي شــكل متغيــرات متصلــة، فإنهــا تكــون مفيــدة فــي فهــم أيــن تتركــز 
ضمــن المــدى الكامــل لقيمهــا، وعندمــا تكــون البيانــات فــي شــكل متغيــرات فئويــة ومنفصلــة، فإنهــا 

تكــون مفيــدة فــي فهــم التمثيــل فــي كل فئــة.
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النسب والمعدالت
يمكــن اســتخدام النســب ببســاطة لوصــف تمثيــل خاصيــة أو قيمــة أساســية بالنســبة إلــى كل شــيء 

آخــر. ويمكــن التعبيــر عنهــا إمــا فــي شــكل كســر أو نســبة مئويــة.

والمعــدالت: هــي طريقــة أخــرى للتعبيــر عــن تمثيــل خاصيــة أو قيمــة أساســية واحــدة بالنســبة إلــى 
ــال التالــي كيفيــة حســاب نســب األســر التــي يعولهــا  خاصيــة أو قيمــة أساســية أخــرى. ويبيــن المث
ذكــور )معبــًرا عنهــا بأعــداد عشــرية ونســب مئويــة( ومعــدل األســر التــي يعولهــا ذكــور إلــى األســر 

التــي تعولهــا إنــاث.

نسبة األسر التي عدد األسر
يعولها ذكور معبًرا 
عنها بعدد عشري

نسبة األسر التي 
يعولها ذكور معبًرا 
عنها بنسبة مئوية

معدل األسر التي 
يعولها ذكور 

إلى األسر التي 
تعولها إناث

57 أسرة تعولها إناث 
361 أسرة 
يعولها ذكور

اإلجمالي 418

0.86 = 418 / 361 x )418 / 361(
100 = 86.4%6:1 = 57 / 361

ويمكنــك القــول إن 86% مــن جميــع األســر يعولهــا رجــال، أو إن معــدل األســر التــي يعولهــا رجــال 
إلــى األســر التــي تعولهــا نســاء هــو 1:6. ويمكنــك أيًضــا أن تقــول إن واحــدة مــن کل ســبع أســر 
تعولهــا امــرأة. وســيعتمد اســتخدام نســبة أو معــدل مــا علــى األهــداف التحليليــة وأهــداف التواصــل، 
أي علــى أســئلة علــى غــرار مــا الرقــم المرجــح أن يكــون لــه تأثيــر أكبــر علــى المتلقيــن: 86% أم 

واحــد مــن ســبعة؟

المدرجات التكرارية
ــارة  ــراري عب ــدرج التك ــة. والم ــات المتصل ــرار البيان ــح تك ــة لتوضي تســتخدم المدرجــات التكراري
عــن تمثيــل فــي شــكل رســم بيانــي لتوزيــع البيانــات، حيــث يوضــح المحــور الصــادي y التكــرار 
ويوضــح المحــور الســيني x القيــم، ويمكــن أن يكــون المــدرج التكــراري مصحوًبــا بجــدول يوضــح 

عــدد الســجالت لــكل مــدى مــن القيــم.

مثال 
فيمــا يلــي مــدرج تكــراري لنفقــات األســرة الشــهرية، وهــو مشــتق مــن تقييــم أولــي للوضــع االقتصــادي ألســرة فــي شــمال 

مالــي. ويظهــر كالً مــن مــدى القيــم وموضــع تركزهــا.
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أُنشئ هذا المدرج التكراري باستخدام إكسيل. وقد اسُتخدم األسلوب التالي من حزمة أدوات التحليل في إكسيل.
ترتيب البيانات في عمودين: بحيث يحتوى أحدهما على جميع السجالت والقيم ويحتوي اآلخر على  �

قائمة شاملة للقيم المحتملة التي ستستخدمها لحساب التكرار )تسمى “Bin”، ويمكنك أيًضا التفكير 
فيها باعتبارها األوعية التي ستضع فيها جميع السجالت التي تقع ضمن مدى معين(.

في القائمة الرئيسية، انتقل إلى البيانات < تحليل البيانات. �
حدد المدرج التكراري. �
ضمن مدى اإلدخال، أدخل نطاق الخاليا التي تمثل بياناتك. �
� .Bins أدخل نطاق الخاليا التي تمثل ،Bin ضمن مدى
اختر اإلخراج الخاص بك ثم اختر موافق. �
النتيجة عبارة عن جدول بعدد السجالت في كل مدى “Bin” )في الجدول أدناه، العمود األول إلى  �

اليمين(. ويجب ترتيب الجدول االفتراضي الذي تم إنشاؤه باستخدام إكسيل بحيث يكون مفهوًما ألي 
شخص يستخدم البيانات. وينبغي توضيح المدى المرتبط بقيم Bin وإظهار ما يمثله التكرار.

ر )إلى اليسار( الشكل  34 - مخرجات إكسيل )إلى اليمين( والجدول المفسَّ

جداول التكرار
ــرات  ــة أو المتغي ــرات الفئوي ــي المتغي ــرارات ف ــاف التك ــرار الستكش ــداول التك ــتخدام ج ــن اس يمك

ــة. ــة أو النوعي ــواء الكمي ــمية(، س ــة أو االس ــا الترتيبي ــة )إم المنفصل
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مثال 
يبيــن جــدول التكــرارات والمخطــط الشــريطي التالــي درجــة التنــوع الغذائــي لألســر - مــن 2 إلــى 8 - لعّينــٍة مــن 265 
أســرة. وتوضــح المخططــات أن غالبيــة األســر )84%( حصلــت علــى درجــات بيــن 5 و7. وُتعــدُّ الجــداول والمخططــات 

الشــريطية طرًقــا بســيطة لتوضيــح تكــرار البيانــات النوعيــة.

نسبة المئوية درجة التنوع  التكرار 
الغذائي لدى                    من المجموع

األسر
%3.0  8  2
%5.7  15  3
%4.9  13  4

%27.6  73  5
%30.6  81  6
%26.0  69  7
%2.3  6  8

وُتعــدُّ جــداول التكــرار مفيــدة لتحليــل البيانــات النوعيــة المنظمــة، حيــث تكــون اإلجابــات فــي شــكل 
ــة  ــات كمي ــك(، أو بيان ــى ذل ــا إل ــتوى الرضــا، وم ــم” أو “ال”، ومس ــا )“نع ــن تصنيفه ــات أو يمك فئ
منفصلــة )كمــا فــي المثــال أعــاله(. ويعتمــد هيــكل جــداول التكــرار علــى البيانــات )المتغيــر الكّمــي 
ــم بهــا  المنفصــل، أو المتغيــرات الفئويــة أحاديــة اإلجابــة أو متعــددة اإلجابــات( والطريقــة التــي ُتنًظّ
)شــكل طويــل أو شــكل عريــض(. والطريقتــان األكثــر شــيوًعا فــي إكســيل إلنشــاء جــداول التكــرار 
هــي الجــداول المحوريــة، ودالــة العــد COUNTIF ودالــة جمــع SUM، وذلك حســب هيــكل جدول 

البيانــات باإلضافــة إلــى مــا يفضلــه محلــل البيانــات.

المتغيرات المنفصلة والمتغيرات الفئوية األحادية اإلجابة
ــاك  ــون هن ــث تك ــة )حي ــة اإلجاب ــة أحادي ــرات الفئوي ــة والمتغي ــة المنفصل ــرات الكمي ــبة للمتغي بالنس
إجابــة واحــدة ممكنــة(، يتــم تخزيــن البيانــات كمتغيــر واحــد )فــي عمــود واحــد(، وتكــون الجــداول 
ــم اســتخدام  ــكل مجموعــة. ويت ــة لحســاب عــدد الســجالت المرتبطــة ب ــة هــي أســهل طريق المحوري

ــي عــادة: األســلوب التال
ف فريد  � إنشاء محور يحتوي على المتغير النوعي الذي تريد حساب المنوال من أجله، ومعرِّ

لسجالتك.
في الجدول المحوري، أضف المتغير النوعي الذي تريد حساب التكرار من أجله تحت تسميات  �

ف الفريد تحت القيم. الصف، ومتغير المعرِّ
تأكد من أن إعداد حقل القيمة هو عدد. �
سيعرض الجدول المحوري عدد السجالت لكل فئة أو قيمة منفصلة. �

مثال 
يمثــل جــدول التكــرار التالــي البيانــات التــي تــم جمعهــا بعــد توزيــع مــواد اإلغاثــة شــمالي مالــي، وكان أحــد المتغيــرات 
هــو مســتوى الرضــا عــن الغــذاء والمــواد المنزليــة. ويوضــح جــدول التكــرار التالــي عــدد األســر التــي أبلغــت عــن كل 

“مســتوى مــن مســتويات الرضــا” عــن المســاعدات التــي قدمتهــا “اللجنــة الدوليــة”.

ــم مستوى الرضا  حج
العينــة

ا  80راٍض جّدً
136راٍض 

28راٍض إلى حد ما
12غير راٍض

256المجموع الكلي

يمكن عرض البيانات في شكل مخطط شريطي أو مخطط دائري للحصول على تمثيل مرئي أقوى للنتائج. 
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المتغير الفئوي متعدد اإلجابات
البيانــات متعــددة اإلجابــات )حيــث يمكــن اختيــار أكثــر مــن خيــار فــي قائمــة الخيــارات( يتــم تحليلهــا 
ــاالت.  ــن االحتم ــلة م ــا سلس ــن كل، وإنم ــزًءا م ــت ج ــا ليس ــا، إذ إنه ــا طفيًف ــف اختالًف ــكل مختل بش
ونضيــف تذكيــًرا هنــا أن تحليــل البيانــات يكــون فــي أســهل أشــكاله عندمــا يتــم تخزينهــا علــى هيئــة 
سلســلة مــن المتغيــرات الثنائيــة، وتمثــل كل إجابــة المتغيــر الخــاص بهــا )عمــود واحــد(، مــع وجــود 
ــا  ــراغ، وم ــم” أو “ال”، أو X، أو ف ــا أم ال )1 أو 0، أو “نع ــم اختياره ــا إذا كان ت ــى م ــير إل ــا يش م
إلــى ذلــك(. وقــد نوقــش هــذا األمــر فــي الفصــل الرابــع: “جمــع البيانــات األساســية”. وإذا تــم جمــع 
البيانــات وإدخالهــا فــي شــكل طويــل، فإننــا نوصــي بإعــادة صياغتهــا فــي شــكل عريــض يمكــن أن 

يكــون أكثــر فائــدة فــي تحليــل التكــرار.

مثال 
البيانــات التاليــة هــي إجابــات عــن ســؤال حــول مصــادر الحبــوب، وكان متاًحــا للمشــاركين فــي االســتبيان أن يذكــروا 
مصدريــن، وكان يجــب علــى جامعــي البيانــات إدراج إجاباتهــم فــي فئــة واحــدة أو أكثــر مــن ســت فئــات. وتــم تســجيل 
ــى  ــات إل ــة معالجــة البيان ــاء مرحل ــي أثن ــا ف ــد تشــكيلها الحًق ــم أعي ــل )العمــودان FY وFZ(. ث ــي شــكل طوي ــات ف البيان
شــكل عريــض )العمــودان GA إلــى GD( باســتخدام األوامــر “إذا IF” و”أو OR” فــي إكســيل )انظــر شــريط الصيغــة(. 
وتــم اإلبقــاء علــى أربعــة مصــادر فقــط )أ = اإلنتــاج الخــاص، و”جـــ” = الشــراء مــن الســوق، و”د” = هديــة، و”و” = 
المســاعدات اإلنســانية( فــي أثنــاء التحويــل إلــى شــكل عريــض، ألنــه مــا مــن أحــد مــن المشــاركين فــي االســتبيان اختــار 

“ب” = العمــل مقابــل الغــذاء، أو “هـــ” = عــن طريــق جمعهــا أو طــرق أخــرى.
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ويمكــن اســتخدام دالــة “جمــع SUM “ فــي إكســيل إلنشــاء جــدول تكــرار، إذ يأخــد محلــل البيانــات ببســاطة مجمــوع كل 
الســجالت )الصفــوف( لــكل إجابــة ممكنــة )عمــود(. وتفيــد دالــة “جمــع SUM” فــي هــذه الحالــة ألن اإلجابــات تم تســجيلها 
كأرقــام )“1” لإلجابــة المختــارة و”0” لإلجابــة غيــر المختــارة(، لذلــك، إذا كنــت تحســب أعــداد “1” فســتحصل علــى عــدد 

إجابــات لتلــك الفئــة. ويمكــن عــرض النتائــج فــي جــدول التكــرار أو المخطــط الشــريطي )انظــر الرســم البيانــي التالــي(.

 

وال يمكــن اســتخدام النســب والرســوم البيانيــة الدائريــة لمقارنــة اإلجابــات المختلفــة، إذ إن البيانــات ليســت جــزًءا مــن كل. 
ومــع ذلــك، يمكنــك القــول إن اإلنتــاج كان مصــدًرا للحبــوب األساســية لــدى 23 مــن أصــل 133 أســرة )أو %17.23(.

سحابات الوسوم
ســحابة الوســوم: هــي عــرض مرئــي للبيانــات النصيــة، وهنــا، يتــم وزن كل جــزء مــن النــص مــع تكــراره فــي مجموعــة 
بيانــات. وينعكــس الــوزن فــي حجــم الخــط وأحياًنــا فــي لــون الخــط. وُتعــرف ســحابات الوســوم أيًضــا باســم “ســحابات 
ــا بطريقــة  الكلمــات”. وهــي تســتخدم عــادة لكلمــات مفــردة. ويمكــن أن تكــون أداة مفيــدة لتمثيــل البيانــات النوعيــة بصرّيً

كميــة إلــى حــدٍّ مــا.

الشكل  35 -  سحابة الوسوم آلليات التكيف التي تم اإلبالغ عنها في أثناء التقييم األّولي لألمن االقتصادي لألسر شمالي مالي )اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، مالي، تموز/ يوليو 2013(.

تم إنشاء سحابة الوسوم أعاله باالستعانة بأداة )Tag Crowd )tagcrowd.com المجانية المتاحة على شبكة 
To- وتو كالود ،Wordly )http:// www.wordle.net/(  اإلنترنت. وهناك أيًضا أدوات أخرى، مثل وردلي

)www.ToCloud.com( Cloud، وتاغول )Tagul )tagul.com وتاغسيدو 
.Tagxedo )http:/ / www.tagxedo.com/(

http://tagcrowd.com
http://www.wordle.net/)
http://tagul.com
http://www.ToCloud.com
http://www.tagxedo.com/).
http://www.tagxedo.com/).
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الترتيب
ُيســتخدم هــذا األســلوب لترتيــب البيانــات مــن األصغــر إلــى األكبــر، أو العكــس. وهــو مفيــد لوضــع 
ــغ  ــرية يبل ــة البش ــر للتنمي ــا مؤش ــدى ليبي ــال، ل ــبيل المث ــى س ــح. عل ــياق الصحي ــي الس الســجالت ف
0.769. وقــد ال يعنــي هــذا األمــر الكثيــر لشــخص ال يكــون المؤشــر مألوًفــا لــه. ومــع ذلــك، يحتــل 
مؤشــر التنميــة البشــرية فــي ليبيــا المرتبــة 64 مــن بيــن 186 بلــًدا، ممــا يضــع األمــور فــي ســياقها 
مــن خــالل إخبارنــا بأنــه فــي حيــن أن العديــد مــن البلــدان لديهــا مؤشــر تنميــة بشــرية أعلــى ممــا لــدى 

ليبيــا، ال تــزال ليبيــا فــي أعلــى 35% مــن بيــن تلــك البلــدان.

ــرز”  ــن اســتخدام “ف ــة نفســها(، يمك ــا القيم ــزة )أي ال يوجــد ســجالن لهم ــة ممي ــت كل قيم وإذا كان
بســيط فــي إكســيل لترتيــب القيــم مــن األدنــى إلــى األقصــى أو العكــس. وإذا كان لبعــض الســجالت 
القيمــة نفســها، فيجــب أن يكــون لهــا الترتيــب نفســه. ويمكــن القيــام بذلــك فــي إكســيل، باســتخدام دالــة 

.RANK الترتيــب

كيفية حساب التوزيع أساليب حساب التوزيع
باستخدام إكسيل

متى ُيستخدم

المدرج التكراري
تمثيل رسومي لتوزيع البيانات

المدرج التكراري في حزمة 
أدوات تحليل البيانات

تحليل استكشافي لتوزيع البيانات المتصلة

جدول التكرار
تكرار البيانات المنفصلة 

أو الفئوية

تحليــل استكشــافي لتوزيع البيانــات المنفصلة جدول محوري
ــات  ــة لإلجاب ــات الفئوي ــدد ســجالت البيان لع

المفــردة أو المتعــددة

الترتيب
البيانات مرتبة من األصغر 

إلى األكبر أو العكس.

COUNTIF ــة لفهــم العالقــة بيــن دالة العد ــات الكمي ترتيــب البيان
الســجالت.

التباين
يحــدد التبايــن مقــدار اختــالف اإلجابــات فــي متغيــر معيــن بعضهــا عــن بعــض. وُيعــدُّ مفيــًدا للغايــة 
لتقييــم مســتوى الحالــة الطبيعيــة للبيانــات، ومــدى مناســبة البيانــات للفرضيــة أو االفتــراض الــوارد 
ــد فــي  ــه مفي ــك، فإن ــى ذل ــة إل ــؤات. باإلضاف ــات مــن أجــل التنب ــة مــا أو قيمــة البيان ــة عملي فــي بداي
ــاط  ــل نق ــة؟ وه ــم المتطرف ــن القي ــر م ــى الكثي ــات عل ــوي البيان ــل تحت ــل: ه ــئلة مث ــة عــن أس اإلجاب
البيانــات متســقة؟ ويمكــن اســتخدام التبايــن مــع البيانــات المتصلــة لتكملــة مقاييــس النزعــة المركزيــة 
وإتمامهــا، حيــث يمكــن أن تشــير إلــى مصداقيــة تقديــر المتوســط الحســابي أو الوســيط أو المنــوال. 

ولهــذا الســبب، ال يقــل التبايــن أهميــة عــن مقاييــس النزعــة المركزيــة.

المدى
 المــدى، وهــو أبســط مقيــاس لتبايــن البيانــات، هــو الفــرق بيــن أعلــى قيــم للمتغيــر وأدناهــا. ويمكن أن
ــا للتشــتت. وفيمــا يلــي امتــداد للرســم البيانــي المتعلــق بمقاييــس النزعــة المركزيــة،  يقــدم مؤشــًرا أولّيً
 وهــو يوضــح العالقــة بيــن الوســيط والمتوســط والمــدى، ويظهــر أيًضــا كيــف أن مجموعتيــن مــن
 البيانــات لهمــا وســيطان ومتوســطان متشــابهان يمكــن أن يكــون لهمــا مديــان مختلفــان اختالًفــا كبيــًرا.
مــا مجموعــة البيانــات التــي تحتــوي علــى تبايــن أكبــر؟

الوسيط
7

المتوسط
8.6
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الوسيط
7

المتوسط
8.6

      

66666677777779999991010

المدى = 4

والمــدى هــو أبســط مقيــاس للتبايــن مــن حيــث ســهولة القيــاس والفهــم. ومــع ذلــك، فــإن لــه حــدوده. 
ــم  ــع القي ــل جمي ــات ويتجاه ــة البيان ــي مجموع ــن ف ــن المتطرفتي ــي القيمتي ــر إال ف ــو ال ينظ أواًل، ه
األخــرى، وبســبب الطريقــة التــي يتــم حســابه بهــا، فإنــه يتأثــر مباشــرة بالقيــم المتطرفــة. ثانًيــا، يتأثــر 
المــدى بحجــم العينــة. ويمكــن للمــرء أن يتصــور مــدى يتســع مــع عينــة أكبــر حجًمــا )بســبب احتمــال 
أكبــر لوجــود قيــم متطرفــة(. ولذلــك، فــإن عمليــات المقارنــة بيــن كل مــدى واآلخــر فــي عينتيــن لهمــا 

أحجــام عينــات مختلفــة يمكــن أن تكــون مضللــة.

النطاق الربعي
يمثــل النطــاق الربعــي مقياًســا بســيًطا آخــر لتبايــن البيانــات، فهــو يقســم البيانــات إلــى أربعــة أربــاع 
متســاوية )أربــاع( ويحســب المــدى مــن الوســيط األدنــى )وســيط النصــف األدنــى مــن البيانــات( إلــى 
ــة مــن  ــم المتطرف ــًرا بالقي ــل تأث ــات(. وهــو أق ــى مــن البيان ــى )وســيط النصــف األعل الوســيط األعل
المقيــاس البســيط للمــدى الموضــح أعــاله، ولكــن بــه القصــور نفســه؛ إذ ال يأخــذ فــي االعتبــار جميــع 
ــال األول أعــاله هــو 7 وهــو الوســيط  ــن. ويكــون المــدى الربعــي للمث ــد حســاب التباي ــات عن البيان

األعلــى مطروًحــا منــه الوســيط األدنــى )انظــر التالــي(.
الوسيط األدنى

5
الوسيط اإلجمالي

7
الوسيط األعلى

12
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ــة فــي بعــض  ــاك طريق ــة فــي إكســيل لحســاب النطــاق الربعــي، ولكــن هن ــة تلقائي وال توجــد طريق
الحــزم اإلحصائيــة، مثــل الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة. وفــي إكســيل، يمكــن تنفيــذ ذلــك 
ــا عــن طريــق ترتيــب البيانــات )علــى ســبيل المثــال مــن األدنــى إلــى األعلــى(، وإيجــاد المتوســط  يدوّيً
العــام، ثــم إيجــاد المتوســط للنصــف األعلــى وللنصــف األســفل مــن البيانــات، وأخيــًرا، حســاب المدى 

بيــن المتوســطين األدنــى واألعلــى.

التباين واالنحراف المعياري
أقــوى مقاييــس االختــالف فــي البيانــات المتصلــة همــا التبايــن واالنحــراف المعيــاري، ألنهمــا يأخــذان 
 )σ2 فــي االعتبــار جميــع قيــم المتغيــر المعنيــة. ويقيــس التبايــن )الــذي ُيشــار إليــه أحياًنــا بالرمــز
ــة عــن المتوســط الحســابي. أمــا  التشــتت عــن المتوســط الحســابي. وهــو متوســط الفــروق التربيعي
االنحــراف المعيــاري )الــذي ُيشــار إليــه بالرمــز σ( فهــو الجــذر التربيعــي للتبايــن. ومــن األســهل 
بكثيــر التعامــل مــع االنحــراف المعيــاري عــن التعامــل مــع التبايــن، حيــث يكــون الرقــم داخــل مــدى 

القيمــة نفســه مثــل البيانــات األصليــة.

ــى غــرار  ــث، عل ــاري، حي ــة االنحــراف المعي ــاري باســتخدام دال ويمكــن حســاب االنحــراف المعي
ــى  ــل التعــداد( عل ــات الشــاملة )مث ــاري للســكان للبيان ــة االنحــراف المعي ــن، تســتخدم دال ــة التباي دال
مجموعــة ســكانية كاملــة ودالــة االنحــراف المعيــاري للعينــة مــن أجــل العينــة )مثــل عينــة مكونــة مــن 
100 أســرة مــن بيــن 1000 أســرة(. وفــي المثــال أعــاله، يبلــغ تبايــن البيانــات 27.5 واالنحــراف 

المعيــاري 5.2.

ويمكــن فهــم انحــراف معيــاري كبيــر )بالنســبة إلــى المتوســط الحســابي للبيانــات( علــى أنــه يعنــي أن 
الســجالت تقــع علــى مســافة مــن المتوســط الحســابي )أي تبايًنــا أكبــر فــي مجموعــة البيانــات(. وفــي 
هــذه الحالــة، قــد ال يمثــل المتوســط الحســابي البيانــات تمثيــاًل دقيًقــا. وبالمثــل، يمكــن فهــم انحــراف 
ــي أن الســجالت ليســت  ــه يعن ــى أن ــات( عل ــى المتوســط الحســابي للبيان ــل )بالنســبة إل ــاري قلي معي
بعيــدة عــن المتوســط )أي تبايًنــا أقــل فــي مجموعــة البيانــات(. وفــي هــذه الحالــة، قــد يمثــل المتوســط 

الحســابي البيانــات تمثيــاًل دقيًقــا.
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كيفية حسابه مقياس التباين
بواسطة إكسيل
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المدى
الفــرق بيــن أعلــى قيمــة للمتغير 

وأدنــى قيمة.

 MAX دالــة األعلــى - األدنــى
– MIN

دائًمــا مــا يكــون المــدى مفيــًدا لتحديــد القيــم 
المتطرفــة، والحصــول علــى انطبــاع مبدئــي عــن 
التبايــن )التوزيــع( وتقديــر كيــف تكــون القيــم 

المتصلــة. للبيانــات  المنخفضــة والمرتفعــة 

النطاق التربيعي
الفــرق بيــن الوســيطين األعلــى 

واألدنــى للمتغيــر.

أداة فرز
 MAX دالــة األعلــى - األدنــى
ــات  ــيم البيان ــد تقس MIN – بع

ــاع متســاوية ــى أرب إل

ــون المــدى الربعــي مفيــًدا، إلــى جانــب  قــد يك
المــدى، فــي إظهــار مدى تأثــر مجموعــة البيانات 
بالقيــم المتطرفــة. ويمكــن تســجيل الوســيطين 

ــام. ــيط الع ــع الوس ــا م ــى مًع ــى واألدن األعل

االنحراف المعياري
الجذر التربيعي للتباين.

ــا إذا دالة االنحراف المعياري. ــق مم ــد للتحق ــن، ومفي ــاس للتباي ــوى مقي أق
كانــت البيانــات المتصلــة موزعــة بشــكل طبيعــي 
ــه. ــا ب ــًرا موثوًق ومــا إذا كان المتوســط ُيعــدُّ تقدي

86

اإلحصائيات الوصفية الشاملة
ــن  ــرة م ــة كبي ــاب مجموع ــيطة لحس ــيل أداة بس ــي إكس ــل ف ــة أدوات التحلي ــي حزم ــة ف ــات الوصفي ــدُّ أداة اإلحصائي ُتع
اإلحصائيــات الوصفيــة المرتبطــة بمتغيــر مــا فــي خطــوة واحــدة. وللوصــول إلــى األداة، انتقــل إلــى البيانــات < تحليــل 
ــاه،  ــال أدن ــة فــي قائمــة األدوات وامــأل الَمعلمــات المناســبة. وفــي المث ــات وصفي ــم اختــر إحصائي ــات، ث ــل البيان < تحلي
اســُتخدمت األداة للحســاب الســريع لإلحصائيــات الوصفيــة للنفقــات الشــهرية للمســتفيدين مــن مبــادرات االقتصــاد الجزئــي 

فــي العــراق. وكانــت وحــدة القيــاس هــي الدينــار العراقــي. وتظهــر تفســيرات النتائــج فــي العمــود األيمــن.

النفقات الشهرية:
اإلحصائيات الوصفية

المتوسط الحسابي أو المتوسط…474,467.6المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري للمتوسط الحسابي للعينة…

)σ/√n(26,077.6الخطأ المعياري
الوسيط…456,500الوسيط
المنوال…240,000المنوال

االنحراف المعياري )σ(…340,010.2االنحراف المعياري
115,606,923,50…)σ2( التباين

3.31تباين العينة
مقياس ذروة التوزيع…7.4التفرطح
مقياس تماثل التوزيع…1.8االلتواء
المدى = الحد األقصى - الحد األدنى…2,400,000المدى

الحد األدنى…43,000الحد األدنى
الحد األقصى…2,443,000الحد األقصى

مجموع قيم جميع السجالت…80,659,500المجموع
عدد السجالت للمتغير86…170العدد 

عدد السجالت يوافق عدد الصفوف التي تمثل وحدة التحليل )السكان، أو األسر، وما إلى ذلك(.  86
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اإلحصائيات االستداللية
تســتخدم اإلحصائيــات االســتداللية87 فتــرات الثقــة إلصــدار بيانــات بشــأن موثوقيــة التقديــرات 
ودقتهــا مثــل المتوســطات الحســابية والنســب والتوقعــات.88 وهــي تحســب الفتــرة التــي ســتدخل فــي 
نطاقهــا نســبة مئويــة معينــة مــن الحــاالت مــن بيــن الســكان )الرقــم الزائــد أو الناقــص المســجل فــي 
اإلحصائيــات(. وهــي تســاعد فــي اإلجابــة عــن أســئلة مثــل: مــا مــدى جــودة تمثيلــه فــي الواقــع لجميع 

الســكان موضــع االهتمــام؟ ومــا المــدى المحتمــل للقيــم؟

مثال 
فــي ســياق التقييــم األّولــي لألمــن االقتصــادي لألســر شــمالي مالــي، اســُتخدمت درجــة التنــوع الغذائــي لألســر كمؤشــر 
لالســتهالك الغذائــي. وتــم أخــذ عينــة عشــوائية احتماليــة مــن األســر فــي منطقــة الســوق )فــي منطقة كيــدال(. وبلغ متوســط 
درجــة التنــوع الغذائــي لألســر 28.3. ومــن أجــل التأكــد مــن موثوقيــة التقدير، تم حســاب فتــرة الثقة اســتناًدا إلى المتوســط 
الحســابي عنــد مســتوى ثقــة قــدره 59%. وقــد بلــغ 23.0، ممــا كان يعنــي أنــه إذا تــم قيــاس جميــع األســر فــي منطقــة 

الســوق، فــإن 59% منهــا ســيكون لديهــا درجــة تنــوع غذائــي بيــن 5.3 )28.3 – 23.0( و41.4 )28.3 + 23.0(.

وعــادة مــا تقــاس فتــرات الثقــة بمســتويات 90% و95% و99%، بمعنــى آخــر، إذا كان المســتوى 
95%، فهــذا يعنــي أننــا نســتطيع أن نثــق بنســبة 95% بــأن القيمــة الحقيقيــة للخصائــص التــي يتــم 
قياســها )علــى مســتوى الســكان( تدخــل ضمــن التقديــرات بنــاًء علــى عينــة الســكان. وتعتمــد فتــرة 
الثقــة علــى توزيــع جمــع العينــات ومســتوى الثقــة واالنحــراف المعيــاري )σ(. وكلمــا زاد االنحــراف 

عــن المتوســط الحســابي، انخفضــت فتــرة الثقــة.89

انحراف 
معیاري -2

انحراف 
معیاري -1

 المتوسط
الحسابي

انحراف 
معیاري +1

انحراف 
معیاري +2

%68

%95

%99

3,753,7753,83,825 3,725 3,7 3,675
2%2% 13.5% 34% 34% 13.5% .5%.5%

الشكل  36 -  يبين الرسم البياني أعاله كيف أن مستوى الثقة، في التوزيع الطبيعي، يزداد مع االنحراف المعياري عن المتوسط 
الحسابي )أي أن دقة اإلحصاء تزداد مع إدراج المزيد من الوحدات في التقدير(. على سبيل المثال، من المتوقع أن 

يقع %95 من الحاالت ضمن انحرافين معياريين عن المتوسط الحسابي )في هذه الحالة بين 3.7 و3.8(.

فترة الثقة استناًدا إلى المتوسط الحسابي
توجــد طريقتــان رئيســيتان فــي إكســيل لحســاب فتــرة الثقــة اســتناًدا إلــى المتوســط الحســابي. وتتــم 
ــة  ــة الثاني ــل الطريق ــن تتمث ــي حي ــة CONFIDENCE ف ــة الثق ــق دال ــى عــن طري ــة األول الطريق
فــي التحقــق مــن الخيــار فــي أدوات اإلحصائيــات الوصفيــة فــي حزمــة أدوات التحليــل. ثــم ُتضــاف 
فتــرة الثقــة التــي يتــم التوصــل إليهــا عندئــذ إلــى المتوســط الحســابي أو ُتطــرح منــه لحســاب المــدى 

المحتمــل للقيــم ومســتوى الثقــة المطلــوب.

87  تتطلب اإلحصاءات االستداللية أن تكون مجموعات البيانات إما عينات شاملة وإما احتمالية. وال يمكن أن تكون العينات التي ال تتاح لكل وحدة في 
إطار العينة بأكمله الفرصة نفسها الختيارها )أي جمع العينات غير االحتمالية أو غير العشوائية( موضوًعا لإلحصائيات االستداللية. انظر الفصل 

الخامس: “جمع العينات” للحصول على مزيد من المعلومات حول جمع عينة احتمالية.
برنامج األغذية العالمي، 2009.  88
.Scheuren، 1997 شيورين  89
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مثال
يوضــح الجــدول إلى اليســار، الــذي أنشــئ باســتخدام أداة اإلحصائيات 
الوصفيــة فــي حزمــة أدوات التحليــل فــي إكســيل، الحســابات مــن أجل 
مؤشــر معيــن: وهــو فــي هــذه الحالــة مســاحة األراضــي التــي زرعتها 
ــا فــي القســم الجنوبــي الشــرقي مــن جمهوريــة  األســر النازحــة داخلّيً
أفريقيــا الوســطى. وتــم توضيــح فتــرة الثقــة - 0.0355 عنــد مســتوى 

الثقــة 95% - باللــون األصفــر.

ــه  ــه من ــابي وطرح ــى المتوســط الحس ــم إل ــذا الرق ــة ه ــن إضاف ويمك
لعرض المدى حول المتوســط الحســابي )أي  0.2316 + 0.0355 
و0.2316 – 0.0355(. ويمكــن للمحلــل اســتخدام هــذا األمر لتأكيد 
دقــة تقديــر المتوســط الحســابي. ويمكــن إدراج اإلحصــاء فــي التقرير، 

أو فــي مرفــق بالتقريــر، والتعبيــر عنــه علــى النحــو التالــي:
“قيمــة المتوســط الحســابي هــي 0.23 هكتــار )+/ - 0.03 )مســتوى 
ــن 0.19 و 0.27  ــابي بي ــة المتوســط الحس ــة 95%(”، أو “قيم الثق
هكتــار )مســتوى الثقــة 95%(”، حتــى يكــون القــارئ علــى بينــة مــن 

موثوقيــة تقديــر المتوســط الحســابي.

فترة الثقة استناًدا إلى نسبة
تحســب فتــرات الثقــة اســتناًدا إلــى تقديــر نســبة مــا بطريقــة مماثلــة )علــى ســبيل المثــال، باإلضافــة 
ــا فــي إكســيل، حيــث تضــرب  إلــى النســبة المقــدرة أو الطــرح منهــا(، غيــر أنــه يجــب أن تحســب يدوّيً
ــي  ــاه( ف ــوب )انظــر التحويــالت أدن ــة المطل ــة z-score المرتبطــة بمســتوى الثق الدرجــة المعياري
ــة  ــا الصيغ ــي منه ــي يشــكل الجــزء الثان ــة - الت ــة التالي ــن اســتخدام الصيغ ــاري. ويمك الخطــأ المعي

المســتخدمة لحســاب فتــرة الثقــة لتقديــر النســبة:

=  CIz * sqrt[
)p * )1-p

]
n

حيث:
z= ،2.576 = %99 ــوب )مســتوى ثقــة ــة المطل ــة المرتبطــة بمســتوى الثق الدرجــة المعياري

ــة %90 = 1.645( ــتوى ثق ــة 95% = 1.96، ومس ــتوى ثق ومس
p=نسبة العينة
n=حجم العينة

ثــم تضــاف الفتــرة إلــى النســبة المقــدرة أو تطــرح منهــا مــن أجــل حســاب المــدى الممكــن للقيــم عنــد 
مســتوى الثقــة المحــدد.

مثال 
بالنســبة للمثــال أعــاله، يحســب المحلــل نســبة الســكان الذيــن لــم يزرعــوا أي أراٍض. وتشــير التقديــرات إلــى أن %69.3 
ــا لــم يزرعــوا أي هكتــار، أو أي أراٍض. وباســتخدام الصيغــة الســابقة، يتــم حســاب فتــرة الثقــة علــى  مــن النازحيــن داخلّيً

النحــو التالــي:

=  CIsqrt  * 1.96[
)6934.1-( * 6934.

]
274

والنتيجــة هــي 0.0546 يمكــن أن تضــاف إلــى النســبة أو أن تطــرح منهــا إلظهــار المــدى حــول النســبة المقــدرة )أي 
0.6934 + 0.0546 و0.6934 – 0.0546(. ويمكــن للمحلــل اســتخدام هــذا األمــر لتأكيــد دقــة تقديــر النســبة. ويمكن 
إدراج اإلحصــاء فــي التقريــر، أو فــي مرفــق بالتقريــر، والتعبيــر عنــه علــى النحــو التالي: “69.3% مــن النازحيــن داخلّيًا 
ــا  لــم يزرعــوا أي أراٍض )+/ - 0.05 )مســتوى الثقــة 95%(”، أو “بيــن 63%. و74.8% مــن األســر النازحــة داخلّيً

لــم تــزرع أي أراٍض )مســتوى الثقــة 95%(”، حتــى يكــون القــارئ علــى بينــة مــن موثوقيــة تقديــر المتوســط الحســابي.
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كيفية حسابها فترة الثقة
بواسطة إكسيل

متى ُتستخدم

فتــرة الثقــة اســتناًدا إلــى المتوســط 
الحســابي 

فتــرة الثقــة حــول إحصائيــات المتوســط 
لحسابي ا

دالة الثقة 
CONFIDENCE

بشــكل  توزيعهــا  يتــم  التــي  المتغيــرات 
طبيعــي وال تحتــوي علــى الكثيــر مــن القيــم 

المتطرفــة أو القيــم غيــر الطبيعيــة

فترة الثقة استناًدا إلى نسبة
فترة الثقة حول إحصائية النسبة

اإلحصائيــات الوصفيــة فــي 
حزمــة أدوات التحليــل

قــد يكــون الوســيط أكثــر مالءمــة، وقــد 
يكــون انعكاًســا أكثــر دقــة للنزعــة الفعليــة، 
إذا لــم يتــم توزيــع البيانــات بشــكل طبيعــي 
أو كان المتوســط الحســابي متأثــًرا بشــدة 
ــة. ــر الطبيعي ــم غي ــة أو القي ــم المتطرف بالقي

العالقات
العالقــة هــي التوافــق بيــن متغيريــن أو أكثــر موضــع اهتمــام، أو االرتبــاط أو الصلــة بينهــا. ويتــم 
استكشــاف العالقــات بيــن المتغيــرات مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان متغيــران أو أكثــر مرتبطيــن أو 
مــا إذا كانــت عالقاتهمــا تختلــف حســب النمــط. والنمــط فــي هــذه الحالــة هــو عالقــة “متكــررة” أو 
عالقــة تظهــر بطريقــة يمكــن التنبــؤ بهــا. ويمكــن اختبــار العالقــات اســتناًدا إلــى متغيريــن )ثنائييــن( 

أو متغيــرات )متعــددة(، وقــد تبحــث فــي مقاييــس الترابــط أو االرتبــاط أو الســببية.

مثال 
خلصــت دراســة عــن ســوء التغذيــة بيــن األطفــال فــي المجتمعــات المحليــة الريفيــة شــمال شــرقي الهنــد إلــى أن “التعــرض 
ــي  ــا ف ــن يتعرضــون له ــال الذي ــك األطف ــود، ال ســيما أولئ ــال الهن ــدى األطف ــو المزمــن ل ــط بتأخــر النم ــات يرتب للفيضان
المراحــل المبكــرة مــن حياتهــم”. وال تثبــت الدراســة وجــود عالقــة ســببية، ولكنهــا تشــير إلــى وجــود عالقة بيــن الفيضانات 

وســوء التغذيــة. وُيعتقــد أن الســبب األساســي لســوء التغذيــة هــو اآلثــار الســلبية للفيضانــات علــى إنتاجيــة المحاصيــل.90

ويشــير الترابــط إلــى العالقــة العامــة بيــن متغيريــن. وُيعــدُّ االرتبــاط مقياًســا للترابــط، وهــو يقيــس 
قــوة العالقــة بيــن متغيريــن واتجاههــا. وتقيــس الســببية إلــى أي درجــة يمكــن أن يســبب متغيــر واحــد 
ــط  ــاط وال التراب ــأ بهــا(. وال ينشــئ االرتب ــرات أخــرى )أو يتنب ــر آخــر أو متغي ــر قيمــة متغي أو أكث
الســببية )العالقــة الســببية(. وتعتمــد طريقــة التحليــل علــى نــوع المتغيــر، وتعتمــد، فــي الدراســات 
االســتقصائية، علــى طريقــة جمــع العينــات. وفيمــا يلــي وصــف لبعــض الطــرق شــائعة االســتخدام.

جدول االقتران

يســتخدم جــدول االقتــران الستكشــاف العالقــة بيــن متغيريــن فئوييــن وخصائصهمــا واختبارهــا. وهو 
ــة، ويحســب تكــرار  ــات منفصل ــات حســب عناصــر أو فئ ــة يقســم اإلجاب جــدول فــي شــكل مصفوف
كل منهــا بالمقارنــة مــع متغيــر آخــر )متغيــرات أخــرى(. ويمكــن أن يطلــق علــى المصفوفــة جــدول 
االقتــران أو جــدول التوافــق، وعــادة مــا يتــم وضــع قيــم البيانــات فــي شــكل أعــداد أو نســب مئويــة 

أو كليهمــا.

مــن أجــل إنشــاء جــدول االقتــران، يجــب تنظيــم البيانــات فــي جــدول أو جــدول بيانــات مــع تحديــد 
قيمــة خاصــة لــكل ســجل، ووضــع المتغيــرات مــن أجــل المقارنــة جنًبــا إلــى جنــب. وتتمثل الممارســة 
العامــة فــي جــداول االقتــران فــي وضــع المتغيــرات المســتقلة فــي أعمــدة والمتغيــرات التابعــة فــي 
صفــوف، وأن تضيــف القيــم بنســبة تصــل إلــى 100% فــي أســفل األعمــدة للمتغيــرات المســتقلة. 
ــادل بيــن الصفــوف واألعمــدة(  ويمكــن النظــر إلــى جــداول االقتــران مــن زاويتيــن مختلفتيــن )التب
ــا  ــا أو كالهم ــون أحدهم ــد يك ــتقل. وق ــا المس ــع وأيه ــو التاب ــر ه ــا أي متغي ــون واضًح ــا ال يك عندم
صحيًحــا، مــا دامــا يتبعــان ترتيــب جمــع البيانــات، شــريطة أن تكــون العينــة )إذا تــم اســتخدام عينــة( 

قــد ُجمعــت بشــكل ســليم وتــم عــرض اإلحصائيــات بشــكل صحيــح.

رودريجيز-لالنس Rodriguez-Llanes، وآخرون، 2011.  90
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مثال 
يســتخدم جــدول االقتــران التالــي البيانــات المســتقاة مــن المقابــالت مــع أســر اللبنانييــن العائديــن مــن ســوريا، التــي أجريــت 
كجــزء مــن تحليــل الضعــف علــى مســتوى األســر. وتــم جمــع متغيريــن كيفييــن فئوييــن لتحليــل ظــروف المعيشــة، وهمــا 

نــوع الســكن وخطــر اإلجــالء القســري. وتــم إنشــاء جدولــي اقتــران الستكشــاف العالقــة بيــن المتغيــرات.

ويبحــث الجــدول 1 خطــر اإلجــالء القســري حســب نــوع الســكن. وهــو يحــاول بصفــة أساســية اإلجابــة عــن أســئلة مثــل: 
كــم عــدد األســر التــي تشــغل منــزالً بأكملــه أو شــقة معرضــة لخطــر اإلجــالء القســري؟ ومــن بيــن األســر فــي منــزل 
بأكملــه أو شــقة، كانــت إجابــة 37.1% هــي “نعــم”، وهــي اإلجابــة نفســها التــي جــاءت مــن 26.5% مــن األســر فــي 

مســتوطنات غيــر رســمية، و 24.1% مــن األســر فــي غرفــة منفصلــة فــي منــزل أو شــقة.

الجدول 1 - التقييم األّولي لأسرة: نوع السكن وخطر اإلجالء القسري

الجميعخطر اإلجالء القسري
نوع السكن

منزل بأكمله 
أو شقة

غرفة منفصلة في 
منزل أو شقة

مستوطنة غير 
أخرىرسمية

نعم
% ضمن اإلجابة

81
%30.9

49
%37.1

14
%24.1

18
%26.5

0
%0

ال
% ضمن اإلجابة

181
%69.1

83
%62.9

44
%75.9

50
%73.5

4
%2.2

262المجموع
%100

132
%100

58
%100

68
%100

4
%100

ويعــرض الجــدول 2 أدنــاه البيانــات نفســها الــواردة فــي الجــدول 1 مــن زاويــة مختلفــة. وهــو يفحــص نــوع الســكن حســب 
خطــر اإلجــالء القســري، ويجيــب عــن هــذا الســؤال: كــم عــدد األســر المعرضــة لخطــر اإلجــالء القســري مــن منــزل 
بأكملــه أو شــقة، أو غرفــة منفصلــة فــي منــزل أو شــقة، أو مســتوطنة غيــر رســمية أو فــي مــكان آخــر؟ ومــن بيــن جميــع 
األســر المعرضــة لخطــر اإلجــالء القســري يوجــد 60.5% فــي منــزل بأكملــه أو شــقة، و22.2% فــي مســتوطنة غيــر 

رســمية، و17.3% فــي غرفــة منفصلــة مــن منــزل أو شــقة.

الجدول 2 – التقييم األّولي لأسرة: خطر اإلجالء القسري ونوع السكن

خطر اإلجالء القسريالجميعنوع السكن
النعم

منزل بأكمله أو شقة
% ضمن اإلجابة

132
%50.4

49
%60.5

83
%45.9

غرفة منفصلة في منزل أو شقة
% ضمن اإلجابة

58
%22.1

14
%17.3

44
%24.3

مستوطنة غير رسمية
% ضمن اإلجابة

68
%25.9

18
%22.2

50
%27.6

أخرى 
% ضمن اإلجابة

4
%1.5

0
%0

4
%2.2

262المجموع
%100

81
%100

181
%100

مــن الجــدول 2، يمكننــا أن نخلــص إلــى أن خطــر اإلجــالء القســري يكــون فــي أعلــى مســتوياته بالنســبة ألولئــك الذيــن 
يعيشــون فــي منــزل بأكملــه أو شــقة. وفــي ذلــك الوقــت فــي لبنــان، كان ُيعتقــد أن عــدم القــدرة علــى دفــع اإليجــار أحــد 
األســباب الرئيســية لإلجــالء القســري، وبالتالــي فــإن حقيقــة أن األشــخاص الذيــن اضطــروا إلى دفــع المزيد فــي اإليجارات 

كانــوا يواجهــون خطــًرا أكبــر تبــدو منطقيــة.

ــم  ــم يت ــات، فل ــن العين ــوذة م ــر المأخ ــات غي ــف البيان ــل الضع ــتخدم تحلي ــابق، اس ــال الس ــي المث ف
التوصــل إلــى اســتنتاجات إال عــن األســر التــي أُجريــت معهــا مقابــالت )ولــم تعمــم علــى عــدد أكبــر 
ــد اتجــاه الدراســات المســتقبلية )مــا يجــب  ــر أســاس لتحدي ــى توفي مــن الســكان(، وكانــت تهــدف إل
البحــث عنــه مــن حيــث ضعــف األســر( أو للمقارنــة مــع نتائــج دراســات أخــرى. وعنــد اســتخدام 
ــدف  ــون اله ــث يك ــة، وحي ــة االحتمالي ــتخدام الطريق ــات باس ــع العين ــد جم ــات - أي عن ــات العين بيان
هــو اســتخالص النتائــج وتعميمهــا علــى عــدد أكبــر مــن الســكان موضــع االهتمــام - يمكــن اختبــار 
ــة  ــت العالق ــا إذا كان ــة م ــال لمعرف ــى ســبيل المث ــة )عل ــة داللتهــا اإلحصائي ــج مــن أجــل معرف النتائ
مجــرد مصادفــة أم ذات داللــة إحصائيــة(. واالختبــار األكثــر شــيوًعا فــي هــذه الحالــة هــو إحصــاء 

ــذي صممــه بيرســون. ــع كاي ال مرب
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مثال 
يســتخدم جــدول االقتــران التالــي البيانــات المســتقاة مــن المقابــالت التــي أُجريــت مــع األســر التــي تضــم المســتفيدين مــن 
مبــادرات االقتصــاد الجزئــي فــي العــراق. وكان أحــد أهــداف هــذه العمليــة هــو معرفــة المزيــد عــن اســتدامة المشــروعات 
إلــى مــا بعــد انتهــاء البرنامــج. ولذلــك، ُســئل المســتفيدون عمــا إذا كانــوا يتوقعــون أن يســتمر المشــروع فــي المســتقبل. 

ويبيــن الجــدول التالــي النتائــج حســب نــوع المشــروع لعينــة عشــوائية مــن المســتفيدين.

مقابالت األسر: نوع مشروع مبادرة االقتصاد الجزئي وفرصة االستمرار في المستقبل
نوع المشروعالكلفرصة االستمرار

التجارةالخدماتتربية الماشيةالحرفالزراعة
نعم

% ضمن اإلجابة
160

%72.4
2

%50.0
23

%85.2
44

%59.5
29

%87.9
62

%74.7
ال

% ضمن اإلجابة
61

%27.6
2

%50.0
4

%14.8
30

%40.5
4

%12.1
21

%25.3
221427743383المجموع

تظهــر البيانــات أن فرصــة االســتمرار تكــون فــي أعلــى مســتوياتها لمشــروعات الحــرف والخدمــات والتجــارة، وأقــل 
ــة عشــوائية بســيطة مــن  ــات ُجمعــت مــن عين ــة الماشــية. وبمــا أن البيان ــا بالنســبة لمشــروعات الزراعــة وتربي وضوًح
المســتفيدين، فــإن اختبــار مربــع كاي ُيســتخدم الختبــار أهميــة النتائــج. والخطــوات التاليــة مطلوبــة إلجــراء اختبــار مربــع 

كاي فــي إكســيل:91
إنشاء جدول اقتران يبين تكرار اإلجابات الملحوظة حسب كل فئة )كما هو موضح في الجدول أعاله(. �
إنشاء جدول يبين تكرار القيم المتوقعة إذا لم تكن هناك عالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. وللقيام  �

بذلك، يتم ضرب مجموع عدد مالحظات الفئة X للمتغير التابع )وهو نوع المشروع في هذه الحالة( في 
النسبة اإلجمالية لإلجابة “نعم” ومجموع نسبة اإلجابة “ال” لكل فئة. على سبيل المثال، ُتحسب القيم المتوقعة 

لإلجابة “نعم” للزراعة بضرب x 0.724 4، ويتم حساب اإلجابة “ال” بضرب 0.276 × 4.
إذا كانت القيمة أقل من 0.05، يتم رفض فرضية العدم92 وُتعد العالقة ذات داللة. �
ُتستخدم دالة مربع كاي )CHISQ.TEST( في إكسيل لحساب مربع كاي، وذلك عن طريق  �

الصيغة  =CHISQ.TEST )مصفوفة القيم المسجلة، ومصفوفة القيم المتوقعة(.

فــي هــذه الحالــة، يكــون مربــع كاي هــو 0.0087، ممــا يعنــي أن العالقــة بيــن نــوع المشــروع وفرصــة اســتمراره ذات 
داللــة إحصائيــة.

9192

افتراضات اختبار مربع كاي
المتغيران فئويان وتخصص كل مالحظة لفئة واحدة فقط. �
المتغيران مستقالن بعضهما عن بعض )على سبيل المثال يكونان غير متطابقين أو بيانات متعددة األبعاد(. �
طريقة أخذ العينات هي العينة العشوائية البسيطة. �
يجب أن تكون العينة كبيرة بما فيه الكفاية )انظر النقطة التالية(. فقد تؤدي أحجام العينات الصغيرة إلى  �

خطأ من النوع الثاني )سلبي زائف(. كما أنها قد تتطلب استخدام اختبار آخر، مثل اختبار فيشر الدقيق.
التكرار في كل خلية هو 5 على األقل لجميع الخاليا في جدول 2×2 و5 لنسبة %80  �

من الخاليا لجدول أكبر، مع عدم وجود خاليا لديها “صفر” تكرار.
يمكن تعميم المتغيرات المتصلة على الفترات، ولكن يجب أن تستند  �

إلى نظرية أو ممارسة ُتستخدم عادة في سياق معين.

االرتباط الخطي
االرتبــاط الخطــي هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف العالقــة بيــن متغيريــن عددييــن موزعيــن توزيًعــا 
ــا ُيعتقــد أن بينهمــا عالقــة خطيــة. ويمكــن قيــاس هــذا االرتبــاط مــن أجــل الكشــف عــن وجــود  طبيعّيً

عالقــة، أو لتقييــم قــوة هــذه العالقــة واتجاههــا.

91  في الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، يمكن إجراء هذا االختبار تحت تحليل < إحصائيات وصفية < جداول االقتران < إحصاءات < مربع 
كاي..

92  تشير فرضية العدم إلى جملة عامة أو موقف افتراضي مفاده أنه ال توجد عالقة بين ظاهرتين يجري قياسهما )ويكيبيديا(، مفردة في ويكيبيديا عن 
“فرضية العدم”، تم الدخول إلى الموسوعة في نيسان/ أبريل 2015(.
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مخطط التناثر 
مخطــط التناثــر: هــو شــكل بيانــي بســيط ُيســتخدم الستكشــاف العالقــة بيــن متغيرين عدديين. وتكشــف 
ــي نمــط منظــم أم  ــة ف ــاط مرتب ــك: هــل النق ــد ذل ــر عــن أنمــاط يمكــن تفســيرها بع مخططــات التناث
ــم  ــن القي ــر م ــاك الكثي ــى اإلطــالق؟ هــل هن ــا أم ال تنحــدر عل ــر؟ هــل تنحــدر ســلبّيًا أم إيجابّيً متناث

المتطرفــة؟

Laerd Statistics المصدر: إحصائيات ليرد

يتــم إنشــاء مخططــات التناثــر بســهولة بواســطة أدوات رســم المخططــات فــي إكســيل. ويجــب وضــع 
ــة مجــاورة  ــم المقابل ــى جنــب(، ويجــب أن تكــون القي ــا إل ــه )جنًب ــر فــي العمــود الخــاص ب كل متغي
 ،X ــى طــول المحــور الســيني ــي العمــود األيســر عل ــم ف ــم رســم مخطــط القي ــا لبعــض. ويت بعضه
والقيــم فــي العمــود األيمــن علــى طــول المحــور الصــادي Y. ويوضــع متغيــر التنبــؤ علــى المحــور 

الســيني ومتغيــر اإلجابــة علــى المحــور الصــادي. وهــذه قاعــدة تتبــع بشــكل عــام.

متغير التنبؤ مقابل متغير اإلجابة
متغيــر التنبــؤ هــو متغيــر يمكــن أن يؤثــر علــى قيمــة متغيــر اإلجابــة، ومتغيــر اإلجابــة هــو متغيــر يمكــن أن يتأثــر بقيمــة 
متغيــر التنبــؤ. وعلــى هــذا النحــو، فــإن متغيــر التنبــؤ هــو متغيــر مســتقل أو متغيــر حاكــم، أمــا متغيــر اإلجابــة فهــو متغيــر 

بع. تا

معامل االرتباط الثنائي المتغير
ــة تصــف قــوة  ــاط بيرســون - هــو إحصائي ــاط الثنائــي المتغيــر )r( - أو معامــل ارتب معامــل االرتب
االرتبــاط الخطــي بيــن متغيريــن واتجاهــه، حيــث 1+هــو ارتبــاط إيجابــي تماًمــا، وصفــر ليــس هنــاك 

ارتبــاط، و 1- ارتبــاط ســلبي تماًمــا.

مثال 
توضــح مصفوفــة االرتبــاط التاليــة العالقــة بيــن إجمالــي اإلنفــاق الشــهري لألســر )كبديــل عــن دخــل األســرة( والتنــوع 
الغذائــي لألســر فــي مدينــة ليــري شــمالي مالــي. وأُنشــئت المصفوفــة باســتخدام دالــة ارتبــاط فــي إكســيل )التــي تحســب 

المعامــل دون غيــره(، وتــم حســاب قيمــة االحتمــال باســتخدام أداة االنحــدار فــي حزمــة أدوات التحليــل.

الجــدول 13 - االرتبــاط بيــن إجمالــي اإلنفــاق الشــهري لألســر والتنــوع الغذائــي لألســر فــي ليــر، 
مالــي )تمــوز/ يوليــو 2014(

الغذائــي إجمالي اإلنفاق الشهري  التنــوع  درجــة 
لأســر

1إجمالي اإلنفاق الشهري
0.18811*درجة التنوع الغذائي لألسر

* المعامل له داللة إحصائية عند مستوى %5

أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة إيجابيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن درجة التنــوع الغذائي لألســر وإجمالي النفقات الشــهرية: 
معامــل االرتبــاط الثنائــي المتغيــر = 0.1881 )االحتمــال >0.05(. وإذا أزيلــت القيــم المتطرفــة )اإلنفــاق الــذي يزيــد 

علــى 400,000(، فــإن معامــل االرتبــاط الثنائــي المتغيــر يزيــد إلــى 0.2235 )االحتمــال >0.05(.
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افتراضات معامل االرتباط 
مدى قياس المتغير هو فترة أو معدل. إذا كانت المتغيرات ترتيبية، فقد يكون اختبار   �

سبيرمان غير المعلمي لمقارنة معامل ارتباط إحصائي أكثر مالءمة.
توزيع بيانات المتغير توزيًعا طبيعّيًا. �
يفترض أن يكون الترابط خطّيًا. �
أن تخلو البيانات من القيم المتطرفة. �

معامل التحديد
معامــل التحديــد )r2( هــو اإلحصائيــة المســتخدمة للتعــرف علــى مــدى التبايــن فــي متغيــر واحد الذي 
يمكــن تفســيره حســب عالقتــه بالمتغيــر اآلخــر، وبعبــارة أخــرى، إلــى أي مــدى يمكــن اســتخدام قيمــة 
)قيــم( المحــور الســيني X للتنبــؤ بقيمــة )قيــم( المحــور الصــاديy . ويكمــل معامــل التحديــد تفســير 

نتائــج معامــل االرتبــاط الثنائــي المتغيــر.

مثال 
فيمــا يتعلــق بالمثــال الســابق، بشــأن االرتبــاط بيــن إجمالــي اإلنفــاق الشــهري والتنــوع الغذائــي لألســر، يعــرض مخطــط 
التناثــر التالــي البيانــات مــع وضــع التنــوع الغذائــي لألســر علــى المحــور الســيني وإجمالــي اإلنفــاق الشــهري علــى المحور 
الصــادي. وتــم إنشــاء مخطــط التناثــر باســتخدام أداة مخطــط التناثــر، ووضــع خــط االتجــاه ومعامــل التحديــد بالنقــر علــى 

زر المــاوس األيمــن علــى نقــاط البيانــات واختيــار “إضافــة خــط االتجــاه”.

ويبيــن خــط االتجــاه العالقــة اإليجابيــة التــي وصفهــا معامــل ارتبــاط بيرســون. باإلضافــة إلــى ذلــك، يبيــن معامــل التحديــد 
أن 3.5% مــن التبايــن فــي التنــوع الغذائــي لألســر يمكــن تفســيره حســب العالقــة الخطيــة بإجمالــي اإلنفــاق الشــهري. 
وإذا أزيلــت القيــم المتطرفــة لإلنفــاق )اإلنفــاق الــذي يزيــد علــى 400,000(، فــإن معامــل التحديــد يزيــد إلــى 0.049.

وفــي كثيــر مــن األحيــان، تنتــج الدراســات التــي ُتجــرى فــي العلــوم االجتماعيــة والســلوكية معامــالت 
ارتبــاط صغيــرة. وغالًبــا مــا ُيعــزى ذلــك األمــر إلــى حقيقــة أن المتغيــرات قــد تتأثــر بعــدد كبيــر مــن 

العوامل.93

..Kenny، 1987 كيني  93
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االرتباط الخطي الشامل
يمكــن حســاب معامــل االرتبــاط ومعامــل التحديــد وقيمــة االحتمــال الخــاص بهمــا، باســتخدام أداة االنحــدار فــي حزمــة 
أدوات التحليــل فــي إكســيل. وللوصــول إلــى األداة، انتقــل إلــى البيانــات < تحليــل < تحليــل البيانــات. ثــم اختــر االنحــدار 
فــي قائمــة األدوات وامــأل المعلمــات ذات الصلــة. ويوضــح المثــال التالــي كيــف اســُتخدمت األداة لمجموعــة بيانــات مدينــة 
ليــري لمعرفــة االرتبــاط بيــن درجــة التنــوع الغذائــي لألســر وإجمالــي إنفــاق األســر. واإلحصائيــات المعنيــة موضحــة 
باللــون األصفــر: ومعامــل االرتبــاط هــو “معامــل االرتبــاط المتعــدد”، ومعامــل التحديــد هــو “مربــع معامــل االرتبــاط” 

وقيمــة االحتمــال هــي القيمــة الثانيــة فــي الجــدول الســفلي. 

ويمكــن أيًضــا حســابها بســهولة باســتخدام دالــة االرتبــاط فــي الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة أو أداة حســابها علــى 
 /http://www.socscistatistics.com :االنترنــت مثــل األداة المتاحــة فــي إحصائيات العلــوم االجتماعيــة علــى

تحليل االنحدار
تحليــل االنحــدار يحــاول تقديــر كيــف يتأثــر متغيــر تابــع )إجابــة( بمتغيــر مســتقل )تفســيري( أو أكثــر. 
ويمكــن اســتخدامه إلنشــاء نمــاذج لتحديــد العالقــات الســببية، كجــزء مــن تحليــل التنبــؤ )مثــل التنبــؤ(، 
فــي اإلحصائيــات االســتداللية أو الختبــار الفرضيــات. ومــن أمثلــة االنحــدار معامــل التحديــد )الــذي 
ــة  ــى العالق ــر x إل ــي المتغي ــن ف ــي يرجــع فيهــا التباي ــا الدرجــة الت ــذي يحــدد كمّيً نوقــش ســابًقا(، ال
ــدرات  ــن االنح ــد م ــاك العدي ــدارات”. وهن ــط “االنح ــد أبس ــذا أح ــد ه ــر y. وُيع ــع المتغي ــة م الخطي

األخــرى. وفيمــا يلــي أمثلــة علــى االنحــدار المســتخدم فــي العمــل اإلنســاني:
معامل التحديد �
االنحدار اللوجستي �
االنحدار الخطي البسيط �
االنحدار الخطي المتعدد �
االنحدار المتعدد المتغيرات �
المربعات الصغرى العادية �
تحليل االرتباط المقنن �

ُيعــد تحليــل االنحــدار مجــااًل بالــغ االتســاع ويتســم بالتعقــد. وقبــل إنشــاء النمــاذج، يجب إجراء سلســلة 
مــن االختبــارات األوليــة مــن أجــل فهــم البيانــات. والحقيقــة أن تحليــل االنحــدار ال يدخــل فــي نطــاق 
هــذا الدليــل، ولــم يــرد ذكــره هنــا إال لتوضيــح اتســاع نطــاق التحليــالت التــي يمكــن إجراؤهــا. وإذا 

كانــت هنــاك حاجــة إلــى المســاعدة، ينبغــي االســتعانة بأحــد خبــراء اإلحصــاء.

http://www.socscistatistics.com/
http://www.socscistatistics.com/
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كيفية حسابها تحليل العالقة
بواسطة إكسيل

متى ُيستخدم

جدول االقتران
ــي  ــق ف ــدول التواف ــران أو ج ــدول االقت ج
ــات  ــل عناصــر أو فئ ــة تحل شــكل مصفوف
منهــا  كل  تكــرار  وتحســب  منفصلــة، 

بالمقارنــة مــع األخــرى.

الستكشــاف الترابــط بيــن متغيريــن فئويين جدول محوري
وخصائصهمــا واختباره.

اختبار مربع كاي
متغيريــن  بيــن  العالقــة  داللــة  اختبــار 

فئوييــن.

CHISQ.TEST لتعميــم االســتدالالت علــى الســكان موضع دالة
البيانــات  تكــون  أن  وينبغــي  االهتمــام. 
فئويــة مســتقلة ُتجمــع عــن طريــق عينــات 
تكــون  أن  ويجــب  بســيطة،  عشــوائية 
ــة. ــه الكفاي ــرة بمــا في ــات كبي أحجــام العين

مخطط التناثر 
ــن  ــة بي ــر العالق ــيط يظه مخطــط x y بس

ــن. ــن عدديي متغيري

متغيريــن أداة مخطط التناثر  بيــن  العالقــة  الستكشــاف 
ييــن. د عد

معامل ارتباط بيرسون
بيــن  االرتبــاط  لنــوع  الكمــي  التقديــر 

عددييــن. متغيريــن 

CORREL دالة االرتباط
دالة  بيرسون 

ــن  ــن متغيري ــة بي ــوة العالق ــاف ق الستكش
عددييــن واتجاههــا.

معامل التحديد
تقديــر كّمــي لقــوة العالقــة بيــن متغيريــن 

ــن. عدديي

ــي أداة  ــار خــط االتجــاه ف خي
ــر  مخطــط التناث

الستكشــاف الدرجــة التــي يرجــع فيهــا 
العالقــة  إلــى   x المتغيــر  فــي  التبايــن 
الخطيــة مــع المتغيــر y. إلكمــال فهــم قــوة 

العالقــة الخطيــة.

المقارنات
تشــير المقارنــة فــي ســياق هــذا الدليــل إلــى عمليــة مقارنــة مؤشــر أو سلســلة مؤشــرات بيــن كيانيــن 
أو أكثــر )أشــخاص، أو أســر، أو مجموعــات ســكانية، أو حيوانــات، أو مؤسســات، ومــا إلــى ذلــك( 
أو أبعــاد )موقــع جغرافــي أو مجموعــة ســكانية ومــا إلــى ذلــك( مــن أجــل معرفــة مــدى اختالفهــا 
حســب طبيعــة هــذا الكيــان أو البعــد. وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى المقارنــات التــي أجريــت فــي 

مجــال العمــل اإلنســاني:
معدل انتشار المرض بين مجموعتين عرقيتين مختلفتين �
درجة التنوع الغذائي لألسر واألشخاص النازحين �
اإلنفاق على الغذاء كنسبة مئوية من اإلنفاق اإلجمالي في المناطق الحضرية والريفية �
مستوى الدخل قبل الصدمة وبعدها �

ــال، يمكــن  ــى ســبيل المث ــر أو كليهمــا. عل ــن أو أكث ــن أو بعدي ــن كياني ــات بي ويمكــن إجــراء المقارن
مقارنــة انتشــار المــرض بيــن مجموعتيــن عرقيتيــن مختلفتيــن عبــر المــكان )إذا كانــت المجموعــات 
الســكانية تعيــش فــي أكثــر مــن مــكان واحــد(. وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن استكشــاف االتجاهــات عــن 

طريــق المقارنــة بمــرور الوقــت )بصفــة ربــع ســنوية، أو بصفــة ســنوية، ومــا إلــى ذلــك(.

التقسيم 
يتضمــن التقســيم فــي عمليتــي جمــع البيانــات وتحليلهــا تقســيم مجموعــة بيانــات إلــى مكونيــن مختلفيــن أو أكثــر. علــى 
ســبيل المثــال، عنــد توفيــر إحصائيــات عــن األطفــال الذيــن تلقــوا العــالج فــي أحــد المراكــز الصحيــة، قــد يكــون مــن 
ــم البيانــات حســب النــوع. ويجــب النظــر إلى  الضــروري تســجيل الفتيــات والفتيــان بشــكل منفصــل. وفــي هــذه الحالــة، تقسَّ
التقســيم ليــس فيمــا يتعلــق بــأدوات جمــع البيانــات فحســب )أي فــي هــذا المثــال، يجــب أن تســجل نمــاذج جمــع البيانــات 
نــوع الطفــل(، ولكــن أيًضــا فيمــا يتعلــق بالتحليــل النهائــي المطلــوب، أي هــل ســيتم تحليــل المجموعــات كل علــى حــدة أم 

هــل ســُتجرى مقارنــات بينهــا أم كالهمــا؟
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تتضمــن المقارنــة بطبيعــة الحــال مجموعتيــن منفصلتيــن مــن البيانــات )بيانــات مــن عامــي 1999 
و2000، وبيانــات مــن مصــدر واحــد فــي المناطــق الشــمالية ومصــدر آخــر فــي المناطــق الجنوبيــة، 
ومــا إلــى ذلــك( أو مجموعــات فرعيــة )عينــة مصنفــة إلــى طبقــات، أو مجموعــة مقترنــة، ومــا إلــى 
ذلــك(. وحيثمــا يتــم جمــع بيانــات رئيســية للمــرة األولــى، يجــب توخــي الحــذر قبــل أن تبــدأ العمليــة 
لضمــان أنهــا تتــم بطريقــة تتيــح إجــراء المقارنــات. ومــن أجــل إجــراء مقارنــات ســليمة عند اســتخدام 

البيانــات الثانويــة أو التاريخيــة، يجــب التحقــق مــن خصائــص البيانــات قبــل اســتخدامها.

أمثلة - لنفكر فيهاأمثلة - لنقارناسأل نفسك...

هل تستخدم مصادر 
البيانات التعريفات نفسها 

للمصطلحات الرئيسية؟

يتم تعريف البالغين على  �
أنهم أي شخص يبلغ من 

العمر 18 عاًما فأكثر في كل 
من مجموعتي البيانات.

يوافق المجتمع الدولي على  �
تكوين سلة الحد األدنى 

للنفقات، وتكون األسعار هي 
أسعار السوق المحلية.

مجموعة البيانات الواردة من  �
المنظمة “أ” تعتبر أي شخص يبلغ 

من العمر 18 عاًما فأكثر من 
البالغين، ولكن المنظمة “ب” تثبت 

سن البلوغ عند 16 عاًما فأكثر.
تغير تكوين سلة الحد األدنى للنفقات  �

في عام 2009 ليعكس فكرة المجتمع 
الدولي عن تعريف أكثر مالءمة.

هل كانت األساليب 
المستخدمة لجمع كل 

مؤشر هي نفسها؟

كانت درجة التنوع الغذائي  �
لألسر على أساس االستدعاء 

على مدار 24 ساعة هي المؤشر 
المختار لقياس استهالك الغذاء، 

واستخدمت فرق من جميع 
المواقع الطرق نفسها لجمع 
البيانات وقياس المؤشرات.

استخدمت المقابالت التي  �
أُجريت مع األسر لجمع البيانات 

طوال فترة تنفيذ المشروع.

تدرج إحدى مجموعتي البيانات  �
التحويالت والهدايا في إجمالي 
دخل األسرة، إال أن مجموعة 

البيانات األخرى تستبعدها.
جمع التقييم األولي للطوارئ قبل  �

المشروع/ البرنامج بيانات عن المجتمع 
المحلي من مقدمي المعلومات الرئيسيين 

)وكانت وحدة المالحظة هي المجتمع 
المحلي(، ولكن خالل عملية الرصد، 
تم جمع البيانات من عينة من األسر 

)وكانت وحدة المالحظة هي األسرة(.

إذا استخدمت العينات، 
فهل يتم تمثيل كل كيان 

أو ُبعد في العينة بما فيه 
الكفاية، وهل السكان موضع 

االهتمام ووحدات جمع 
العينات هما نفسهما؟

استخدمت عينة عشوائية مقسمة  �
إلى طبقات مع طبقتين رئيسيتين 

)النازحون داخلّيًا والمقيمون( 
لضمان التمثيل الكافي للنازحين 

داخلّيًا والمقيمين في العينة.
استخدم حجم العينة وطريقة  �

جمعها نفسهما في جميع مراحل 
عملية الرصد الثالث.

كانت وحدة التحليل هي المنطقة  �
بأكملها، وليس منطقة فرعية، وقد أُخذ 

ذلك في االعتبار عند تصميم العينة.
استخدم التقييم األولي للطوارئ عينة  �

غير تمثيلية تتألف من 100 أسرة 
تضم كالً من أولئك الذين سيحصلون 
على المساعدات والذين لن يحصلوا 

عليها في نهاية المطاف، غير أن 
عملية الرصد لم تدرج إال المستفيدين 

في عينة عشوائية بسيطة احتمالية.

ــا، بمجــرد مالحظــة الفــروق بينهــا. ويمكــن أن يتــم ذلــك  يمكــن مقارنــة الكيانــات أو األبعــاد، ظاهرّيً
عــن طريــق مجــرد االطــالع علــى البيانات وطرح األســئلة: أّي متوســط حســابي أعلى؟ وأّي متوســط 
حســابي أقــل؟ هــل همــا المتوســط الحســابي نفســه؟ ومــن أجــل تحليــل أعمــق، يمكنــك وصــف الفــروق 
باســتخدام نســب مئويــة أو اختبــار الفــروق للتعــرف علــى داللتهــا اإلحصائيــة. وفيمــا يلــي بعــض 
األســاليب التــي تســتخدم عــادة لمقارنــة اإلحصائيــات الوصفيــة المرتبطــة بكيانــات أو أبعــاد مختلفــة، 

باإلضافــة إلــى وصــف لبعــض االختبــارات للتأكــد مــن صحــة اإلحصائيــات.
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الفرق المطلق
ــوة  ــن الخط ــن مختلفي ــن أو بعدي ــة بكياني ــة المرتبط ــات الوصفي ــة اإلحصائي ــون مقارن ــا تك ــا م غالًب
ــة المتوســطات الحســابية،  ــب مقارن ــة. وهــي تتطل ــات المقارن ــل بيان ــي تحلي ــى ف االستكشــافية األول
ــة  ــة دالل ــات الوصفي ــيطة لإلحصائي ــة بس ــل مقارن ــك. وال تمث ــى ذل ــا إل ــرارات وم ــب، والتك والنس
إحصائيــة. وفــي أثنــاء المقارنــة، ينبغــي أن يأخــذ التحليــل فــي االعتبــار التمثيــل فــي كل مجموعــة 
)حجــم العينــة، ومعــدل اإلجابــة، والتغطيــة الجغرافيــة، ومــا إلــى ذلــك( وذلــك إلتاحــة الفهــم الســليم 
للمقيــاس المســتخدم، وإن أمكــن، يمكــن إجــراء اختبــارات إحصائيــة لتأكيــد صحــة النتائــج أو رفضها.

مثال 
ــا  قامــت عمليــة رصــد فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ُنفــذت بعــد توزيــع البــذور علــى األســر المقيمــة والنازحــة داخلّيً
فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن البــالد، بجمــع بيانــات عــن حجــم األراضــي المزروعــة والمســافة إلــى الحقــول: وهنــا 
كانــت األراضــي التــي تجــري زراعتهــا مقياًســا بديــاًل إلنتــاج الغــذاء، واســتخدمت المســافة إلى الحقول كمؤشــر لالســتعانة 
ــا  بــه فــي تحليــل إمكانيــة الوصــول إلــى األراضــي. وقــد قُســمت العينــة إلــى طبقــات حســب األســر المقيمــة والنازحــة داخلّيً
بحيــث يمكــن إجــراء مقارنــات بيــن المجموعتيــن. ويبيــن الجــدول التالــي عــدد األســر فــي كل مجموعــة والحــد األدنــى 

والمتوســط والحــد األقصــى لألراضــي المزروعــة بالهكتــار.

أُنشــئ الجــدول 1 باســتخدام الجــدول المحــوري فــي إكســيل، وتــم تعريــف اإلحصائيــات الوصفيــة التــي ســُتعرض فــي 
خيــارات إعــدادات حقــل القيمــة Value Field Settings Options، وتــم حســاب حجــم العينــة باســتخدام دالــة العــد 
count function فــي خيــارات إعــدادات حقــل القيمــة، التــي تحســب عــدد الســجالت فــي كل مجموعــة. وبلــغ الفــرق 

ــا والمقيمــون 0.17 )أو 0.40 – 0.23(. المطلــق فــي متوســط الهكتــارات التــي زرعهــا النازحــون داخلّيً

الجدول 1 - حجم األراضي المزروعة بالهكتارات في الفترة 2011-2010
الحد األقصىالمتوسطالحد األدنىحجم العينة

2740.000.232.00النازحون داخلّيًا
2480.000.403.15المقيمون

الفرق بنسبة مئوية
الفرق بنسبة مئوية: هو صيغة رياضية بسيطة لوصف الفرق في شكل نسبة مئوية.

 =  difference %
| )x – y( |

x  100
x + y( / 2(

الفرق النسبي في شكل نسبة مئوية
الفــرق النســبي هــو مصطلــح يســتخدم لمقارنــة كميتيــن أو رقميــن مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أحجــام 
ــة بســيطة.  ــة رياضي ــابه باســتخدام صيغ ــن حس ــا. ويمك ــي تجــري مقارنته ــات الت ــام أو الكمي األرق

ويمكــن حســاب الكســر باســتخدام الصيغــة التاليــة، والنســبة المئويــة بضــرب النتيجــة × 100.

 =  relative % difference
)x – y(

x  100
y

حيث:
y=قيمة المتغير للكيان/ البعد المرجعي
x=قيمة المتغير للكيان/ البعد النسبي
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النسبة
ــة للتعبيــر عــن المقارنــات ألنهــا توفــر عــدًدا  النســبة البســيطة يمكــن أيًضــا أن تكــون وســيلة فعال
يمكــن للمتلقيــن فهمــه دون صعوبــة. وُتحســب النســب باســتخدام تقســيم بســيط، ويمكــن تقديمهــا فــي 

شــكل أرقــام )الصيغــة التاليــة( أو نســب مئويــة )الصيغــة التاليــة مضروبــة × 100(.

 =  Ratio
y

x

حيث:
y=قيمة المتغير للكيان/ البعد المرجعي
x=قيمة المتغير للكيان/ البعد النسبي

مثال 
فــي المتوســط، خــالل الموســم الزراعــي 2010-2011، كانــت األرقــام المتعلقــة باألراضــي المزروعة لكل أســرة 0.23 

ــا و0.40 هكتــار للمقيمين. هكتــار للنازحيــن داخلّيً

إذا كانت اإلحصائيات ُتحسب مع اعتبار المقيمين كياًنا مرجعّيًا، يمكن تقديمها على النحو التالي:
زرع المقيمون في المتوسط 0.17 هكتار لكل أسرة أكثر من النازحين داخلّيًا )الفرق(. �
زرع المقيمون في المتوسط  73.9% أكثر من النازحين داخلّيًا )الفرق النسبي في النسبة المئوية(. �
زرع المقيمون في المتوسط 1.7 ضعف النازحين )نسبة بسيطة ُيعبر عنها في شكل كسر(. �

إذا كانت اإلحصائيات ُتحسب مع اعتبار النازحين داخلّيًا كياًنا مرجعّيًا، فإنه يمكن تقديم اإلحصائيات التالية:
زرع النازحون داخلّيًا 0.17 هكتار في المتوسط من األرض لكل أسرة أقل من المقيمين )الفرق(. �
زرع النازحون داخلّيًا في المتوسط 42.5% أقل من المقيمين )الفرق النسبي في النسبة المئوية(. �
زرع النازحون داخلّيًا في المتوسط 0.57 مما زرعه المقيمون )نسبة بسيطة ُيعبر عنها في شكل كسر(. �

الفرق في النسبة المئوية في األراضي التي زرعها المقيمون والنازحون داخلّيًا هو %53.9. �
94

مقارنة الكلمات
اختيــار الكلمــات الخاطئــة عنــد تقديــم المقارنــات يمكــن أن يســبب االرتبــاك وســوء تفســير البيانــات والتحليــل. وفيمــا يلــي 

بعــض المبــادئ التوجيهيــة فــي هــذا الشــأن.94

مثالالمصطلحالصيغةاإلحصائية

أكبر منx - yالفرق المطلق
أقل من

من __ إلى __

أربعة أكبر من ثالثة
ثالثة أقل من أربعة

القيمة انتقلت من ثالثة إلى أربعة

/ |)x – y(| فرق %
))x+y(/2(*100

النسبة المئوية للفرق بين الفرق هو % 
ثالثة وأربعة هو %28.6.

أضعاف بمقدار)x-y( / yالفرق النسبي %
بمقدار %

% من

أربعة أكبر من ثالثة 
بمقدار 0.33 ضعف

ثالثة أقل من أربعة بمقدار 
0.25 ضعف

أربعة أكبر من ثالثة بنسبة %33
ثالثة أقل من أربعة بنسبة %25

أضعاف بمقدارx / yالنسبة
بمقدار %

% من

أربعة هي بمقدار 1.3 ضعف ثالثة
أربعة هي بمقدار 130% من ثالثة

ثالثة تساوي 75% من أربعة

..Schield ، 1999 شيلد  94
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الداللة اإلحصائية للمقارنات

تصور الفرق
إذا تــم جمــع عينــة ذات صلــة إحصائيــة لــكل مجموعــة، فإنــه يمكــن تخطيــط فتــرات الثقــة جنًبــا إلــى 
جنــب مــع المتوســط الحســابي لتصــور مــا إذا كانــت الفــروق ذات داللــة إحصائيــة. وإذا لــم يتداخــل 
النطاقــان األدنــى واألقصــى للقيــم، يكــون للفــرق بيــن المتوســطات الحســابية داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الثقــة المحــدد عنــد حســاب اإلحصائيــات. وإذا تداخــال، فــال يكــون للفــرق داللــة إحصائيــة.

مثال
ــم المتوســط الحســابي، وفتــرات الثقــة بنســبة 95% علــى المتوســط الحســابي، للبيانــات  يبيــن الرســم البيانــي التالــي قي
المتعلقــة باألراضــي المزروعــة والمســافة إلــى الحقــول التــي ُســجلت فــي أثنــاء عمليــة الرصــد بعــد توزيــع البــذور فــي 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى. وال يوجــد تداخــل بيــن قيــم المتوســط الحســابي علــى األراضــي المزروعــة، ممــا يعنــي أن 
الفــرق فــي الهكتــارات المزروعــة لــه داللــة إحصائيــة، ولكــن فتــرات الثقــة علــى قيــم المتوســط الحســابي للمســافة إلــى 

الحقــول تتداخــل بالفعــل، ممــا يعنــي أن الفــرق ليــس لــه داللــة إحصائيــة.

ويمكــن إضافــة مــدى فتــرة الثقــة إلــى مخطــط إكســيل فــي أدوات المخطــط. وضمــن تخطيــط المخطــط، اختــر إضافــة 
ــد مــن أشــرطة الخطــأ. وتحــت  ــى المخطــط  Chart Element < أشــرطة الخطــأ Error Bars < مزي عنصــر إل
مقــدار الخطــأ Error Amount، اختــر مخصــص Custom، وحــدد المــدى Range  بوصفــه فتــرة الثقــة للمجموعة.

اختبار “تي”: مقارنة المتوسطين الحسابيين لمجموعتين
اختبــار “تــي” هــو طريقــة أخــرى للتحقــق ممــا إذا كان المتوســطان الحســابيان لمجموعتيــن يختلفــان 
ــا بعضهمــا عــن بعــض. ويمكــن إجــراء اختبــارات “تــي” علــى عينــة واحــدة أو علــى عينتين،  إحصائّيً

وذلــك باســتخدام أحــد االختبــارات الموضحــة فــي اإلطــار التالــي.

إجــراء اختبــار “تــي” علــى عينتيــن بافتــراض تســاوي حــاالت التبايــن: التباين بيــن العينتين عينتان مستقلتان
معــروف أنــه هــو نفســه. وُيعــرف هــذا االختبــار أيًضــا باســم “اختبــار تــي للطالب”.

إجــراء اختبــار “تــي” علــى عينتيــن بافتــراض عــدم تســاوي حــاالت التبايــن؛ التبايــن بيــن 
العينتيــن إمــا أن يكــون غيــر معــروف وإمــا مــن المعــروف أنــه مختلــف. 

إجــراء اختبــار “تــي” علــى عينــة مقترنــة؛ مــن أجــل العينــات المقترنــة، مثــل “العمليــات عينتان تابعتان
المتكــررة” التــي تشــمل الســكان أنفســهم. وُيعــرف هــذا االختبــار أيضــا باختبار “تــي” من أجل 

“المتوســطات الحســابية التابعــة”، أو “األزواج المتطابقــة” أو “العينــات المتطابقة”.
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ــار الثنائــي  ــا”.95 ويخصــص االختب ــا” أو “ثنائّيً ــار “تــي” “أحادّيً ــد يكــون اختب ــى ذلــك، ق عــالوة عل
نصــف ألفــا )الداللــة اإلحصائيــة( للفــرق فــي اتجــاه والنصــف اآلخــر للعالقــة فــي االتجــاه اآلخــر. 
علــى ســبيل المثــال، ســيعرفك االختبــار إمــا أنــه ال يوجــد فــرق بيــن المتوســطين الحســابيين للعينتيــن 
وإمــا أن هنــاك فرًقــا وأن عينــة واحــدة إمــا بيتــا β أكبــر بكثيــر وإمــا أقــل بكثيــر مــن األخــرى مــن 
حيــث الداللــة. أمــا االختبــار األحــادي فيخصــص كل ألفــا )الداللــة اإلحصائيــة( للفــرق فــي اتجــاه 
واحــد. وُيعــدُّ أداة أقــوى للكشــف عــن تأثيــر فــي اتجــاه واحــد عــن طريــق عــدم اختبــار التأثيــر فــي 
االتجــاه اآلخــر. علــى ســبيل المثــال، ســيعرفك االختبــار إمــا أنــه ال يوجــد فــرق بيــن المتوســطين 
الحســابيين للعينتيــن وإمــا أن هنــاك فرًقــا فــي اتجــاه محــدد )مفتــرض ومحــدد قبــل جمــع البيانــات(.

وال ينبغــي اســتخدام اختبــار أحــادي إال عندمــا يكــون اتجــاه العالقــة محــدًدا تحديــًدا جيــًدا، وعندمــا ال 
يكــون هنــاك شــك فــي عــدم تحديــد االتجــاه الدقيــق للعالقــة.

وإلجراء اختبار “تي” لعينتين في إكسيل، يمكن اتباع الخطوات التالية:
اختر نوع االختبار المطلوب استخدامه.. 1
إذا كنت اخترت استخدام أحد االختبارات لعينتين مستقلتين، ولكن ال تعرف ما إذا كانت حاالت . 2

التباين متساوية أم ال، يجب عليك إجراء اختبار “إف” )F-Test( للمساواة بين حاالت التباين. 
ويمكن القيام بذلك باستخدام اختبار “إف” لعينتين لمعرفة التباين في حزمة أدوات التحليل في 

إكسيل. وإذا كانت قيمة االحتمال الختبار “إف” أقل من 0.05، فال يمكن االفتراض أن حاالت 
التباين متساوية، وينبغي استخدام اختبار “تي” بافتراض وجود حاالت تباين غير متساوية.

يمكن إجراء اختبار “تي” في إكسيل باستخدام الدالة T.TEST أو حزمة أدوات التحليل، . 3
حيث يجب اختيار أحد االختبارات الثالثة المذكورة أعاله. وتتطلب الدالة T.TEST اختيار 

اختبار أحادي أو اختبار ثنائي. وتختبر األدوات في حزمة أدوات التحليل نتائج  كال االختبارين 
وتعرضها.

مثال
اســتكمااًل للمثــال الســابق، فيمــا يتعلــق بالمســتفيدين مــن توزيــع البــذور فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى - علــى أســاس 
ــرق  ــار المتوســطات الحســابية مــن أجــل اكتشــاف الف ــم اختب ــول - يت ــى الحق ــدار األراضــي المزروعــة والمســافة إل مق
اإلحصائــي. أوالً، ُيســتخدم اختبــار “إف” لتحديــد مــا إذا كانــت حــاالت التبايــن هــي نفســها. ويتــم ذلــك باســتخدام اختبــار 
“إف” لعينتيــن لمعرفــة حــاالت التبايــن فــي حزمــة أدوات التحليــل فــي إكســيل. وتكــون قيمــة االحتمــال الختبــار “إف” أقــل 
مــن 0.05، ممــا يعنــي أنــه ال يمكــن افتــراض أن حــاالت التبايــن متســاوية. ونتيجــة لذلــك، يتــم اســتخدام اختبــار “تــي” أداة 
لقيــاس عينتيــن بافتــراض وجــود حــاالت تبايــن غيــر متســاوية، الموجــودة فــي حزمــة أدوات التحليــل فــي إكســيل الختبــار 

ــا. مــا إذا كانــت المتوســطات الحســابية مختلفــة إحصائّيً

ويبيــن الجــدول التالــي إحصائيــة “تــي” وقيــم “تــي” الحرجــة، وقيمــة االحتمــال. وإذا كانــت إحصائيــة “تــي” > قيــم “تــي” 
الحرجــة، أو إحصائيــة “تــي” < قيــم “تــي” الحرجــة وقيمــة االحتمــال أقــل مــن 0.05، فإنــه يمكــن رفــض فرضيــة العــدم 
ويكــون للفــرق بيــن المتوســطات الحســابية داللــة. وُتظهــر النتائــج أن المتوســط الحســابي لمســاحة األراضــي التــي زرعهــا 
ــا أقــل بكثيــر مــن مســاحة األراضــي التــي زرعهــا المقيمــون )االحتمــال>0.05(، ومــع ذلك، فإن المســافة  النازحــون داخلّيً

ــا. وتتوافــق هــذه النتائــج مــع مخططــات فتــرة الثقــة. إلــى الحقــول ليســت مختلفــة إحصائّيً

قيم “تي” الحرجة إحصائية “تي”المتغير
)ثنائية(

قيمة االحتمال 
)ثنائية(

4.69521.96600.0000-األراضي المزروعة )هكتار( 
1.42951.96700.1538-المسافة إلى الحقول )م(

افتراضات الختبار “تي” 
المتغيرات العددية )فترات منفصلة ومتغيرات متصلة( �
توزيع البيانات بشكل طبيعي �
أحجام العينات كبيرة بما فيه الكفاية والبيانات ُتجمع بشكل عشوائي �
ال يتعين أن تكون أحجام العينات بين المجموعات متساوية �

ُيشار إليه أيًضا على أنه “أحادي الطرف” أو “ثنائي الطرف”.  95
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تحليل التباين )ANOVA( أحادي االتجاه: مقارنة المتوسطات الحسابية لثالث 
مجموعات أو أكثر

يفحــص اختبــار تحليــل التبايــن الفــروق فــي المتوســط الحســابي وفــي التبايــن بيــن ثــالث مجموعــات 
أو أكثــر. وهــو بصفــة أساســية يعمــم اختبــار “تــي” علــى أكثــر مــن مجموعتيــن. وال ُيظهــر اختبــار 
تحليــل التبايــن أحــادي االتجــاه إال مــا إذا كانــت مجموعتــان أو أكثر مــن المجموعات لديها متوســطات 
ــا. وُتفســر النتائــج عــن طريــق مقارنــة إحصائيــة “إف” بقيمــة “إف” الحرجة.  حســابية مختلفــة إحصائّيً
وإذا كانــت إحصائيــة “إف” أكبــر مــن قيمــة “إف” الحرجــة، وقيمــة االحتمــال الختبــار تحليــل التبايــن 
أقــل مــن 0.05 وإذا ُرفضــت فرضيــة العــدم )ممــا يعنــي وجــود فــرق كبير مــن الناحيــة اإلحصائية(، 
فإنــه يمكــن اســتخدام اختبــار الحــق لتحديــد التجميعــات التــي تكــون مختلفــة )أي المجموعــات التــي 

تكــون مختلفــة مــن أجــل المتغيــر المحــدد(

مثال
يوضــح الجــدول التالــي نتائــج تحليــل متوســط اإلنفــاق الشــهري مقابــل مؤشــر تكلفــة المعيشــة )وهــو مؤشــر بديــل للقــوة 
ــا شــمالي مالــي. وقــد أجريــت اإلحصائيــات باســتخدام تحليــل  الشــرائية( بيــن الســكان المقيميــن والعائديــن والنازحيــن داخلّيً
التبايــن؛ وهــو أداة لعنصــر واحــد فــي حزمــة أدوات التحليــل فــي إكســيل. ويبيــن الجــدول األول اإلحصائيــات الوصفيــة 
ــي الجــدول األول مالحظــة أن  ــي. ويمكــن ف ــي الجــدول الثان ــن ف ــل التباي ــار تحلي ــج اختب ــكل مجموعــة، وُتعــرض نتائ ل
متوســط اإلنفــاق مقابــل تكلفــة المعيشــة أعلــى بالنســبة للمقيميــن )أي أن المحلــل يفتــرض وجــود قوة شــرائية أعلــى( مقارنة 
ــا، واألقــل بالنســبة للعائديــن. ويبيــن الجــدول الثانــي أن قيمــة “إف” أعلــى مــن قيمــة “إف” الحرجــة، مــع  بالنازحيــن داخلّيً
قيمــة االحتمــال أقــل مــن 0.05، ممــا يعنــي أن الفــرق بيــن المتوســطات الحســابية كبيــر وليــس بســبب المصادفــة وحدهــا.

ويوضــح اختبــار “تــي” أن الفــروق الحقيقيــة فــي اإلنفــاق الشــهري مقابــل مؤشــر تكلفــة المعيشــة تظهــر بيــن المقيميــن 
والعائديــن، حيــث تكــون إحصائيــة “تــي” أكبــر مــن قيمــة “تي” الحرجــة وقيمــة االحتمال قيمة كبيــرة )االحتمــال >0.05(. 
ــا وغيرهــم. ويتــم التوصــل إلى النتائج نفســها عنــد اســتخدام اختبار مخصص  وال توجــد فــروق حقيقيــة بيــن النازحيــن داخلّيً

فــي الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعية.

قيم “تي” الحرجة إحصائية “تي”المجموعات
)ثنائية(

قيمة االحتمال 
)ثنائية(

1.94062.04230.0618-النازحون داخلّيًا والمقيمون
0.30562.01670.7614النازحون داخلّيًا والعائدون

4.45721.96710.0000العائدون والمقيمون

96

افتراضات اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه96
المتغير التابع هو فترة أو نسبة متصلة �
المتغير المستقل هو مجموعتان أو متغيران فئويان )عادة ثالثة( أو أكثر �
المالحظات مستقلة )أي مشاركون مختلفون في كل مجموعة، مع عدم وجود مشارك في أكثر من مجموعة واحدة( �
عدم وجود قيم متطرفة كبيرة �
توزيع المتغير التابع بشكل طبيعي لكل مجموعة/ فئة �
لكل مجموعة حاالت تباين متجانسة �

إحصائيات اليرد Laerd Statistics، مصدر على شبكة اإلنترنت، تم الدخول عليه في نيسان/ أبريل 2015.  96
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متى ُيستخدمكيفية حسابه بواسطة إكسيل تحليل المقارنة

اإلحصائيات الوصفية
الحســابية  المتوســطات  مقارنــة 
بيــن  ذلــك  إلــى  ومــا  والنســب 

أكثــر. أو  مجموعتيــن 

دالــة IF بدمجهــا مــع الدالــة الرياضية 
ذات الصلة.

جدول محوري.

إجــراء تحليــل استكشــافي للفــروق 
تدقيــق  يدعمــه  المجموعــات  بيــن 

إحصائــي. اختبــار  أو  متقاطــع 

فرق النسبة المئوية
النســب  فــي  الفــرق  ــا  كمّيً يحــدد 
المئويــة ألي إحصائيــة وصفيــة بيــن 

. مجموعتيــن

بيــن صيغ رياضية. اإلحصائيــة  الفــروق  لتحديــد 
ــم  ــل تقدي ــن أج ــا، م ــن كمّيً مجموعتي

أخــرى. بطريقــة  اإلحصائيــات 

مخططات فترة الثقة
تقــارن داللــة الفروق في المتوســطات 

الحســابية لمجموعتين أو أكثر.

 CONFIDENCE.NORM دالة
أو أداة اإلحصائيــات الوصفيــة فــي 
ومخطــط  التحليــل،  أدوات  حزمــة 

ــأ. ــرطة الخط ــيل، وأش إكس

الستكشــاف الفــروق الحقيقيــة فــي 
المتوســطات الحســابية لمجموعتيــن 
أو أكثــر مــن البيانــات ذات الصلــة 

مــن الناحيــة اإلحصائيــة.

التبايــن  لحــاالت   “تــي”  اختبــار 
وية لمتســا ا

تقــارن داللــة الفروق في المتوســطات 
ــن بهمــا حــاالت  الحســابية لمجموعتي

تبايــن متســاوية.

دالة  T.TEST أو اختبار “تي”:
أداة لقيــاس عينــة ثنائيــة بافتــراض 
متســاوية،  تبايــن  حــاالت  وجــود 
أدوات  حزمــة  فــي  والموجــودة 

لتحليــل. ا

فــي  الحقيقيــة  الفــروق  استكشــاف 
المتوســطات الحســابية للبيانــات ذات 

الصلــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة.

اختبــار “تــي” لحــاالت  التبايــن غيــر 
المتساوية

يقــارن داللــة الفروق في المتوســطات 
ــن بهمــا حــاالت  الحســابية لمجموعتي

تبايــن غيــر متســاوية.

دالة  T.TEST أو اختبار “تي”:
أداة لقيــاس عينــة ثنائيــة بافتــراض 
وجــود حــاالت تبايــن غيــر متســاوية، 
أدوات  حزمــة  فــي  والموجــودة 

التحليــل.

فــي  الحقيقيــة  الفــروق  استكشــاف 
المتوســطات الحســابية للبيانــات ذات 

الصلــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة.

اختبار “تي” لعينة مقترنة
يقــارن داللــة الفروق في المتوســطات 

الحســابية لعينتين مقترنتين.

دالــة T.TEST أو اختبــار “تــي”: 
مقترنــة  ثنائيــة  عينــة  لقيــاس  أداة 
ــودة  ــابية، والموج ــطات الحس للمتوس

فــي حزمــة أدوات التحليــل.

فــي  الحقيقيــة  الفــروق  استكشــاف 
المتوســطات الحســابية للبيانــات ذات 

الصلــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة.

اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه
يقــارن داللــة الفروق في المتوســطات 
الحســابية لثــالث مجموعات أو أكثر.

ــن: أداة لعنصــر  ــل التباي ــار تحلي اختب
ــل. واحــد فــي حزمــة أدوات التحلي

الستكشــاف الفــروق الحقيقيــة فــي 
المتوســطات الحســابية لمجموعتيــن 
أو أكثــر مــن البيانــات ذات الصلــة 

مــن الناحيــة اإلحصائيــة.

االتجاهات
تحليــل االتجاهــات يــدرس البيانــات الســابقة والحاليــة عــن مؤشــر معيــن لمحاولــة رصــد االتجاهــات، 
ــات )األحــداث أو النزعــات الشــاذة( واألنمــاط )األحــداث أو  ــل فــي البيان ــك أوجــه الخل بمــا فــي ذل
النزعــات المتكــررة(. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي التوصــل إلــى فهــم أفضــل للعالقــة بيــن كيانيــن 
أو بعديــن أو أكثــر. وفيمــا يلــي بعــض الموضوعــات التــي يمكــن اســتخدام تحليــل االتجاهــات فــي 

مجــال العمــل اإلنســاني مــن أجلهــا:
تطور سعر القمح المحلي. �
عدد حاالت دخول مستشفى أو عيادة أسبوعّيًا لعالج سوء التغذية. �
عدد األسر المتضررة من الفيضانات من عام 1990 إلى عام 2010. �
الهجمات ضد المدنيين كل أسبوع على مدى 12 شهًرا. �
مستوى الدخل قبل المشروع/ البرنامج وبعده. �

ويمكــن أن يتضمــن تحليــل االتجاهــات أمــًرا بســيًطا مثــل دراســة متغيــر واحــد لكيــان أو بعــد واحــد 
)مثــل ســعر القمــح المحلــي فــي ســوق واحــدة(، أو أمــًرا معقــًدا مثــل دراســة العديــد مــن المتغيــرات 
ــع  ــي والمســتورد فــي جمي ــل ســعر القمــح المحل ــات أو األبعــاد )مث ــد مــن الكيان ــة فــي العدي المختلف
األســواق فــي البلــد المعنــي(. وعلــى غــرار المقارنــات، يتضمــن تحليــل االتجاهــات، بحكــم طبيعتــه، 
مجموعتيــن منفصلتيــن مــن البيانــات )بيانــات مــن التاريــخ 1، والتاريــخ 2، ومــا إلــى ذلــك(. وحيثمــا 
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يتــم جمــع البيانــات األساســية للمــرة األولــى، يجــب توخــي الحــذر قبــل أن تبــدأ العمليــة لضمــان أن 
يتــم ذلــك بطريقــة تمّكــن مــن إجــراء المقارنــات. ومــن أجــل إجــراء مقارنــات ســليمة عنــد اســتخدام 
البيانــات الثانويــة أو التاريخيــة، يجــب التحقــق مــن خصائــص البيانــات قبــل اســتخدامها. وباإلضافــة 
ــا  ــا بالًغ إلــى حجــم التحليــل والطــرق المســتخدمة، يجــب أن يولــي تحليــل االتجاهــات أيًضــا اهتماًم

لتوقيــت عمليــة جمــع البيانــات وتواترهــا مــن أجــل رصــد األنمــاط واالتجاهــات.

المثال األول 
مــن أجــل رصــد أســعار الســوق للســلع األساســية، قــد ال تحتــاج إال إلــى جمــع البيانــات بصفــة شــهرية، ألنــك تحــاول 
رصــد االتجاهــات التــي تتأثــر بصفــة أساســية بالتغيــرات الموســمية أو الصدمــات البطيئــة الظهــور، وقــد يســتغرق األمــر 
بعــض الوقــت حتــى تؤثــر هــذه العوامــل علــى الســوق. وينبغــي جمــع البيانــات فــي الوقــت نفســه مــن اليــوم، وفــي اليــوم 

نفســه مــن األســبوع، وذلــك لضمــان اتســاق البيانــات عــن كل شــهر.

المثال الثاني 
قــد يتطلــب رصــد تفشــي الكوليــرا أو غيرهــا مــن األمــراض تحليــل البيانــات بصفــة يوميــة أو أســبوعية - وليــس شــهرّيًا 

- مــن أجــل التعــرف علــى االتجاهــات والتطــورات المهمــة، إذ قــد يتســم الوضــع بســرعة التغيــر.

علــى غــرار المقارنــات، قــد يبــدأ تحليــل االتجــاه بمجــرد مالحظــة الفــروق مع مــرور الوقــت. ويمكن 
القيــام بذلــك عــن طريــق مجــرد االطــالع علــى البيانــات وطــرح أســئلة: هــل كانــت هنــاك زيــادة؟ هل 
كان هنــاك انخفــاض؟ هــل بقيــت األمــور كمــا هــي؟ ومــن أجــل تحليــل أعمــق، يمكنــك وصــف الفــرق 
باســتخدام نســب مئويــة أو اختبــار الفــرق لمعرفــة الداللــة اإلحصائيــة. وفيمــا يلــي بعــض األســاليب 

التــي يمكــن اســتخدامها فــي تحليــل االتجاهــات.

خط االتجاه
ُتعــد المخططــات البيانيــة التــي تتضمــن خطــوط االتجــاه أداة قويــة لتصــور االتجاهــات مــع مــرور 
ــا بســيًطا أو مقارنــة لالتجاهــات لمجموعــات مختلفــة  الوقــت. ويمكنهــا أن تقــدم توضيًحــا خطّيً

ــك(. ــى ذل ــا إل )ســنوات، أو أماكــن، وم

مثال
يبيــن المخططــان البيانيــان التاليــان تطــور ســعر اللوبيــا فــي ســوقين فــي الصومــال، وقامــت وحــدة تحليــل األمــن الغذائــي 
والتغذيــة فــي الصومــال )FSNAU( بجمــع البيانــات وتشــاركها. وتــم إنشــاء الرســوم البيانيــة باســتخدام أداة المخطــط 
ــم إجــراء  ــة التــي أُخــذت مباشــرة مــن مصــدر البيانــات. وت الخطــي فــي إكســيل، وكانــت البيانــات هــي البيانــات األولي

التحليــل مــن خــالل التصــور البســيط للبيانــات. 
مصدر البيانات: نظام قاعدة البيانات المتكاملة لوحدة تحليل األمن الغذائي والتغذية في الصومال.
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التغير النسبي في النسبة المئوية
التغيــر النســبي فــي النســبة المئويــة: هــو إحصائيــة، ُيعبــر عنهــا فــي شــكل نســبة مئويــة، تحــدد حجــم 
التغيــر فــي متغيــر واتجاهــه مــن نقطــة واحــدة مــن الزمــن إلــى أخــرى، حيــث يكــون التغيــر الموجــب 
مرتبًطــا بزيــادة والتغيــر الســالب مرتبًطــا بانخفــاض. وتكــون الصيغــة هــي نفســها مثل الفرق النســبي 
)التــي ُيعبــر عنهــا فــي شــكل نســبة مئويــة(، ولكــن بــدالً مــن مقارنــة مالحظتيــن مختلفتيــن، تجــري 

مقارنــة فترتيــن مختلفتيــن مــن الزمــن. وفيمــا يلــي تعديــل  للصيغــة:

=  Percent change
x2 – x1

x  100
x1

حيث:
x1=قيمة المتغير عند النقطة األولى من الزمن
x2=قيمة المتغير عند النقطة الثانية من الزمن

مثال 
ــادة 16.7% )مــن  ــر 2014، بزي ــي فــي تشــرين األول/ أكتوب ــرا 28,000 شــلن صومال ــي باردي ــا ف كان ســعر اللوبي
24,000 شــلن صومالــي( منــذ أيلــول/ ســبتمبر 2014، و10.2% أعلــى مــن متوســط الســنوات الخمــس حتــى تشــرين 

ــر 2015. األول/ أكتوب

المعدالت
فــي ســياق تحليــل االتجاهــات، ُيعــد المعــدل نوًعــا مــن النســبة يقــارن بيــن مقياســين. وقــد يكونــان 
متغيريــن أو ثابتيــن مختلفيــن، مثــل المســافة والوقــت )الســرعة علــى ســبيل المثــال(، أو ســلعتين أو 
عملتيــن )ســعر الصــرف علــى ســبيل المثــال(، أو المؤشــرات الصحيــة والوقــت )معــدل الوفيــات، 
ــة والســكان )معــدل اإللمــام بالقــراءة  ــى ذلــك(، أو المؤشــرات االجتماعي ــة، ومــا إل ومعــدل اإلصاب
والكتابــة، ومــا إلــى ذلــك(. ويمكــن حســاب المعــدالت البســيطة باســتخدام التقســيم البســيط، وعندمــا 
يتــم تقديمهــا، ينبغــي اســتخدام وحــدات قيــاس كال المتغيريــن )أمتــار، أو أيــام، أو أشــخاص، أو أســر، 

ومــا إلــى ذلــك(.

=   Rate
x

y

حيث:
y=قيمة المتغير للكيان/ البعد المرجعي
x=قيمة المتغير للكيان/ البعد النسبي

المثال األول
.)x( مع حاالت الوفاة الناجمة عن اإلصابة بفيروس إيبوال )y( معدل يقارن حاالت اإلصابة بفيروس إيبوال

بــدًءا مــن 14 أيلــول/ ســبتمبر 2014، بلــغ معــدل الوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــة بفيــروس إيبــوال بيــن المرضــى فــي 
ــة بفيــروس  ــي أن 7.1 مــن كل 10 حــاالت إصاب ــى 73(، ممــا يعن ــغ 95%، و69 إل ــة تبل ــرة الثق ــا 70.8% )فت غيني

إيبــوال فــي غينيــا انتهــت بوفــاة المريــض.97

المثال الثاني
.)y( مقابل دوالر أمريكي واحد )x( هذا المعدل يقارن قيمة شلن صومالي واحد

في  25 آذار/ مارس 2015، بلغ سعر صرف دوالر أمريكي واحد 704 شلنات صومالية.

فريق التصدي لفيروس إيبوال التابع لمنظمة الصحة العالمية، تشرين األول/ أكتوبر 2014.  97
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معــدالت التغيــر تنظــر فــي متوســط مقــدار التغيــر لــكل فتــرة زمنيــة معينــة )يوميــة، أو أســبوعية، أو 
شــهرية، أو ســنوية، ومــا إلــى ذلــك(.

=   Change rate
x2 – x1( / tx2-x1(

x1

حيث:
x1=قيمة المتغير عند النقطة األولى من الزمن
x2=قيمة المتغير عند النقطة الثانية من الزمن
tx1=الزمن األول
tx2=الزمن الثاني

مثال 
ــغ معــدل النمــو الســكاني فــي الصومــال 2.9% )مــن 9.91 مليــون نســمة فــي عــام 2011 إلــى  فــي عــام 2012، بل
10.19 مليــون نســمة فــي عــام 2012(. وكان معــدل النمــو الســكاني عــام 2011 قــد بلــغ 2.8%. وكان أعلــى معــدل 

98
نمــو، 10.98%، قــد ُســجل فــي عــام 1977. 

ويصف معدل النمو السكاني التغير في إجمالي عدد السكان عن السنة السابقة )اإلجمالي = سنة واحدة(.

استخدام الكلمات الصحيحة
كمــا هــو الحــال مــع المقارنــات، يمكــن الســتخدام الكلمــات الخطــأ عنــد إبــالغ report التغيــرات أن يســبب لبًســا، وســوء 

تفســير البيانــات والتحليــل. وفيمــا يلــي بعــض المبــادئ التوجيهيــة العامــة فــي هــذا الشــأن.99

مثالالمصطلحالصيغةاإلحصائية

القيمة انتقلت من ثالثة إلى أربعةمن __ إلى __x2-x1التغير المطلق

التغير النسبي في 
النسبة المئوية

x2-x1( / x1(أضعاف أكبر من
أضعاف أقل من

أكبــر  مئويــة  نســبة 
مــن

نسبة مئوية أقل من

ــدار 0.25 ضعــف مــن ذي  ــر بمق ــة أكب القيم
قبــل

القيمة أقل بمقدار 0.33 ضعف من ذي قبل
القيمة أكبر بنسبة 25% من ذي قبل

القيمة أقل بنسبة 33.3% من ذي قبل

___في/ كل ___x / yالمعدل
___ في ___

كان/ هو ___%

المعدل هو ثالثة أحداث في اليوم.
معدل األحداث في األسبوع هو %43.

معدل التغير أو 
معدل النمو

 ))x2-x1( / tx1-x2(
/ x1

المعدل كان/ هو
بمعدل

معدل النمو كان %33.3
القيمة زادت بمعدل %33.3

التنبؤ
يتطلــب التنبــؤ، فــي التحليــل الكمــي، االســتقراء مــن البيانــات المتاحــة للتنبــؤ بالقيــم المســتقبلية لمتغير 
مــا. وقــد يقتصــر التنبــؤ علــى مــكان ووقــت واحــد أو قــد يكــون توقًعــا للنمــو فــي المســتقبل، وعــادة 

مــا يتضمــن سلســلة مــن االفتراضــات )الفرضيــات( والتنبــؤات.

بنك بيانات البنك الدولي، تم الدخول عليه في نيسان/ أبريل 2015.  98
.Schield، 1999 شيلد  99
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المثال األول
توقعات منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس إيبوال في ثالثة بلدان متضررة من المرض 

الشكل 37 -  حاالت اإلصابة المرصودة والمتوقعة. حاالت اإلصابة المرصودة والمتوقعة أسبوعّيًا في غينيا )الشكل A(، وليبيريا )الشكل B(، وسيراليون 
)الشكل C( موضحة في شكل مقاييس خطية )األشكال العلوية( ولوغاريتمية )األشكال السفلية(. وتفترض التوقعات عدم حدوث أي تغيرات 

 في جهود مكافحة المرض. 
المصدر: فريق التصدي لفيروس إيبوال التابع لمنظمة الصحة العالمية، تشرين األول/ أكتوبر 2014.

المثال الثاني 
نموذج تنبؤ منظمة أوكسفام - بريطانيا العظمى بعدد األشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية 

الشكل 38 -  استناًدا إلى البيانات التاريخية المستقاة من قاعدة بيانات أحداث الطوارئ التابعة لمركز بحوث األوبئة الناجمة عن الكوارث. وقد استخدم 
نموذج التنبؤ باألشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية مزيًجا من أمرين هما “التجانس األسي المزدوج” إلضافة وزن إلى األحداث التي 

وقعت في زمن أحدث عما كان في الماضي، وذلك استناًدا إلى افتراض أنه كان هناك اتجاه أساسي في البيانات )مثل تزايد عدد األشخاص 
 المتضررين من الكوارث الطبيعية(، وانحدار خطي مع فترات ثقة بلغت 95% للتنبؤات المستقبلية.

 المصدر: أوكسفام - بريطانيا العظمى، نيسان/ أبريل 2009.
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ويتضمــن التنبــؤ الكمــي شــكاًل مــن أشــكال إحصائيــات االحتمــاالت ونمــوذج انحــدار مثــل االنحــدار 
الخطــي أو االنحــدار اللوجســتي. وفــي عمليــات “اللجنــة الدوليــة”، تجــري عملية التنبؤ بصفة أساســية 
ــا ومقارًنــا، حيــث إن  عــن طريــق مجموعــة مــن المؤشــرات النوعيــة والكميــة، فالتحليــل يكــون نوعّيً
ــة التنبــؤ يتعلــق بمســائل مثــل حركــة الســكان، وانتشــار النــزاع، وخطــر  الجــزء األكبــر مــن عملي
ــي  ــؤ اإلحصائ ــة بالتنب ــك العملي ــن اســتكمال تل ــي حــاالت الطــوارئ الحــادة. ويمك ــف ف حــدوث عن
ــى المســاعدة،  ــاك حاجــة إل ــت هن ــي بالغــرض. وإذا كان ــة تف ــات ذات نوعي ــرت بيان الكمــي إذا توف

ينبغــي االســتعانة بأحــد خبــراء اإلحصــاء.

كيفية حسابه تحليل االتجاه
بواسطة إكسيل

متى ُيستخدم

خط االتجاه
يضع تصوًرا للبيانات عبر الوقت.

إلجــراء فحــص كمــي لالتجاهــات التاريخيــة، مخطط خطي. 
والموســمية، والســنوية، ومــا إلــى ذلــك.

التغير النسبي في النسبة المئوية
يقيس التغير في قمة ما كمّيًا.

ــى صيغ رياضية ــن إل ــي الزم ــة ف ــن نقط ــر م ــاس التغي لقي
ــا. نقطــة أخــرى كمّيً

المعدالت 
تقارن قيم متغيرين أو أكثر.

للحصــول علــى لمحــة محدثــة عــن كيفيــة أداء صيغ رياضية
قيــم متغيريــن كمييــن أو أكثــر بعضهمــا مقابــل 

. بعض

معدل التغير
يقيس معدل التغير كمّيًا.

ــر مــن نقطــة فــي الزمــن صيغ رياضية ــاس معــدل التغي لقي
ــا. ــى نقطــة أخــرى كمّيً إل

إضافة عمق إلى التحليل
هنــا، يشــير العمــق إلــى عمــق البيانــات، وذلــك بإضافــة بعــد آخــر إلــى التحليــل. وبينمــا ال يكــون 
إجــراء تحليــل إضافــي مطلوًبــا دائًمــا فــي تحليــل البيانــات، فإنــه يمكــن أن يثــري عمليتي فهــم البيانات 
وتفســيرها. وتتضمــن إضافــة العمــق إلــى األرقــام مقارنــة البيانــات أو وضعهــا فــي ســياقها. وتتضمن 
ــاد نســب  ــة إيج ــات الكمي ــل البيان ــى تحلي ــق إل ــة عم ــتخداًما إلضاف ــر اس ــات األكث بعــض اإلحصائي

وتناســبات ثنائيــة المتغيــرات أو متعــددة المتغيــرات، ونســب مقارنــة، وتشــابهات مقارنــة.

النسب والتناسبات الثنائية ومتعددة المتغيرات
تســتخدم النســب والتناســبات الثنائيــة ومتعــددة المتغيــرات متغيريــن أو أكثــر إليجــاد متغيــر مشــتق 
يجمــع بيــن المعلومــات المســتقاه مــن هــذه المتغيــرات لتقديــم معلومــات جديــدة. ويــرد مثــاالن فــي 
القســمين المتعلقيــن باالتجاهــات والمقارنــات. وهنــاك مثــال شــائع آخــر فــي التحليــل فــي مجــال العمل 
اإلنســاني هــو الكثافــة الســكانية، وتتــم قســمة عــدد الســكان علــى المســاحة الســطحية لحســاب الكثافــة 

الســكانية.

مثال 
ــا الوســطى. الخريطــة التــي تــم  ــدة نديلــي، فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن جمهوريــة أفريقي الكثافــة الســكانية فــي بل
إنشــاؤها بواســطة نظــام المعلومــات الجغرافيــة للميــاه واإلســكان )WatHabGIS( باســتخدام األرقــام الخاصــة بالســكان 

مقابــل المنطقــة الجغرافيــة.
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تحديد السياق  
ــى أخــرى  ــة واحــدة إل ــرة زمني ــات المســتقاة مــن حــدث واحــد أو فت ــة البيان يمكــن أن تكــون مقارن

ــا. ــات كمّيً ــات والمعلوم ــياق البيان ــد س ــة لتحدي ــة أداة بســيطة وقوي بمنزل

مثال 
ــى تضخــم عــدد الســكان  ــا أدى إل ــزاع، مم ــة الن ــذ بداي ــة وطرطــوس من ــى الالذقي ــون شــخص إل ــر مــن ملي “وصــل أكث

ــبة %50”.100 ــن بنس المحليي

تقــارن اإلحصائيــة الــواردة أعــاله - وهــي مثــال علــى التغيــر النســبي فــي النســبة المئويــة - بيــن أرقــام الوافديــن الجــدد 
وأرقــام الســكان المرجعيــة، ومــن ثــم تضــع البيانــات فــي الســياق المناســب. ويــورد الجــزء األول منهــا األرقــام األوليــة 
)أكثــر مــن مليــون شــخص( التــي تشــير إلــى عــدد الوافديــن. وهــذا البيــان وحــده يســاعد علــى الفهــم والتخطيــط. وعنــد 
مقارنتــه مــع البيانــات المرجعيــة، يضــاف العمــق، مــن خــالل المقيــاس scale، إلــى اإلحصائيــة، ويصبــح البيــان دليــاًل 

أقــوى بكثيــر ليــس لفهــم وضــع الوافديــن فحســب، ولكــن أيًضــا وضــع أولئــك الذيــن يســتقبلونهم.

أوجه التشابه المقارنة
فــي التشــابه المقــارن، تتــم مقارنــة وحــدة قيــاس مــع شــيء يمكــن للمتلقيــن فهمــه أو اســتيعابه بشــكل 
ــة.  ــس الفني ــر عــن المقايي ــدة بشــكل خــاص للتعبي ــة مفي ــر ســهولة. وُتعــد أوجــه التشــابه المقارن أكث
ويمكــن اســتخدامها لتحديــد ســياق منطقــة مــا، والحجــم، والكثافــة، وحجــم الســكان، بــل وأكثــر مــن 

ذلــك.  

مثال 
أوجه التشابه المقارنة المستقاة من اإلحصائيات الفعلية المسجلة:

أدى النزاع الذي دام سبعة أسابيع في غزة في أوائل عام 2014 إلى إلحاق أضرار جسيمة بما يقدر بنحو  �
17 ألف هكتار من األراضي الزراعية، وهي مساحة أكبر من أراضي ليختنشتاين بأكملها.101

يضم مخيم داداب لالجئين في كينيا أكثر من 335 ألف الجئ صومالي، أي 1.7 ضعف سكان مدينة جنيف.102 �

اللجنة الدولية للصليب األحمر سوريا، تموز/ يوليو 2014.  100
منظمة األغذية والزراعة، آب/ أغسطس 2014.  101

102  مصدر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على شبكة اإلنترنت، تم الدخول عليه في نيسان/ أبريل 2015، جمهورية وكانتون جنيف، 
مصدر على شبكة اإلنترنت، تم االطالع عليه في نيسان/ أبريل 2015.
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القيم المتطرفة
القيمــة المتطرفــة هــي إحــدى البيانــات أو المعلومــات التــي توجــد علــى مســافة غيــر طبيعيــة مــن 
جميــع المقاييــس األخــرى. مــن الناحيــة الكميــة، يمكــن أن تكــون هــذه القيمــة رقًمــا أعلــى بكثيــر أو 
أقــل بكثيــر مــن األرقــام األخــرى. ومــن الناحيــة النوعيــة، يمكــن أن تكــون إجابــة مختلفــة للغايــة عــن 
اإلجابــات األخــرى أو إجابــة غيــر متوقعــة بطريقــة أو بأخــرى. والقيــم المتطرفــة هــي بصفــة أساســية 

حــاالت خلــل فــي البيانــات فــي مجموعــة بيانــات محــددة.

والخطــوة األولــى فــي التعامــل مــع قيمــة متطرفــة هــي تحديــد مــا إذا كانــت تلــك القيمــة خاطئــة أم 
حقيقيــة. والخطــوة الثانيــة هــي تحديــد كيفيــة التعامــل معهــا. علــى أيــة حــال، ال يمكــن تجاهــل القيمــة 
المتطرفــة تماًمــا مــا لــم تكــن خاطئــًة، إذ إن قيمتهــا تســتند إلــى شــيء، واســتبعادها يمكــن أن يســبب 
ــة  ــا للحقائــق. ومــع ذلــك، يمكــن تكييــف التعامــل مــع القيمــة المتطرفــة لتلبي نتائــج كاذبــة أو تحريًف
متطلبــات تحليــل البيانــات. ويقــدم الجــدول التالــي إرشــادات عامــة للتعامــل مــع القيــم المتطرفــة فــي 
أثنــاء التحليــل اإلحصائــي الوصفــي األساســي. وقــد تتعامــل النمــاذج اإلحصائيــة األكثــر تطــوًرا مــع 

القيــم المتطرفــة بمزيــد مــن التفصيــل باســتخدام عمليــات التحويــل.

كيفية عمل ذلكمثالالحالة

مــن القيمة المتطرفة خطأ  22 الســجل  يظهــر 
أســرة  أفــراد  مــن  البالغيــن 
المناطــق حيــث  إحــدى  فــي 
يبلــغ متوســط حجــم األســرة 

أفــراد.  6

حاول العثور على العدد الصحيح  �
لتلك األسرة، أو قم باستبعادها.

ــر  ــة تؤث ــم( المتطرف ــة )القي القيم
علــى النتائــج، ولكــن يتــم الحفــاظ 
والعالقــات  االتجاهــات  علــى 

ــة العام

تفيــد إحــدى األســر بــأن دخلهــا 
الشــهري يبلــغ 80 ألًفــا فــي 
حيــن أن الحــد األقصــى لجميع 
األســر األخــرى هــو 40 ألًفــا، 
بمتوســط يبلــغ نحــو 25 ألًفــا.

يمكن استخدام اإلحصائيات التي تصور  �
العالقات بدقة  )الوسيط، والحد األقصى 

والحد األدنى مقابل المتوسط الحسابي( أو 
يمكن عرض النتائج مع القيمة المتطرفة أو 

من دونها، جنًبا إلى جنب مع شرح لها.
يمكن لخبراء اإلحصاء المتقدمين  �

استخدام عمليات التحويل للحد 
من تأثير القيمة المتطرفة.

ــر  ــة تؤث ــم( المتطرف ــة )القي القيم
تــؤدي  بطريقــة  النتائــج  علــى 
إلــى فقــد االتجاهــات أو العالقــات 

األساســية.

بــأن  األســر  إحــدى  تفيــد 
ــا  ــغ مليوًن ــهري يبل ــا الش دخله
فــي حيــن  ألــف  وخمســمائة 
لجميــع األســر  المتوســط  أن 

ألًفــا.  25 هــو  األخــرى 

يمكن تقديم النتائج دون القيمة  �
المتطرفة، مع شرح لها.

تتمثل القاعدة العامة عند استبعاد  �
القيم المتطرفة في حذف القيم 

المتطرفة التي تبلغ 3 أو 4 انحرافات 
معيارية عن المتوسط الحسابي.

يمكن لخبراء اإلحصاء المتقدمين  �
استخدام عمليات التحويل للحد 

من تأثير القيمة المتطرفة.

القيم المفقودة وعدم اإلجابة
أحياًنا ما تكون القيم المفقودة واضحة وأحياًنا أخرى غير واضحة، ويمكن أن ُيعزى غيابها إلى عدم 
قدرة المشارك في االستبيان على اإلجابة أو عدم رغبته في اإلجابة، أو الطريقة التي تم بها جمع/ 
تسجيل البيانات، أو الطريقة التي تم بها إدخال البيانات في ورقة عمل إدخال البيانات، أو كل ما سبق.

وفيما يلي بعض األسباب الشائعة لعدم اإلجابة:
رفض المشارك اإلجابة أو عدم قدرته على اإلجابة، بسبب نقص المعرفة/ المعلومات. �
عدم إمكانية التطبيق. �
وجود أخطاء/ بيانات مفقودة. �

وقد ُيقال إن البيانات المفقودة “مفقودة عشوائّيًا” إذا لم يكن هناك تفسير منطقي لعدم وجودها، أو “غير 
مفقودة عشوائّيًا” إذا كان هناك تفسير منطقي )جامع البيانات “ألف” لم يجمع أي بيانات قط عن المتغير 
X، واألسر التي تعمل في تربية الماشية/ الزراعة في الجانب الشرقي من القرية لم تجب عندما ُسئلت 
عن عدد رؤوس الماشية التي كانت لديها، وما إلى ذلك(. وتتمثل الخطوة األولى في التعامل مع القيم 

المفقودة في تحديد كيفية التعامل معها ومدى أهمية المعلومات الواردة فيها.
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أمور يجب القيام بها في التحليلنقاط يجب مراعاتها قبل التحليلالحالة

هل ال يزال يمكن تحليل المتغير،  �عدم اإلجابة
إذا كانت اإلجابة نعم، هل ستكون 

البيانات منحازة بطبيعتها؟ 
من أجاب؟ من لم يجب؟

كيف يمكننا تحسين معدل اإلجابة  �
في المستقبل؟ هل نحن بحاجة إلى 

تغيير طريقة جمع هذا المتغير 
أو قياس هذا العنصر؟

التحدث إلى جامعي البيانات عن  �
اتجاهات معدل اإلجابة.

ينبغي أن يسجل التحليل معدل  �
اإلجابة أو العدد المطلق لإلجابات.

ينبغي تقديم توصيات للدراسات  �
في المستقبل بشأن معدل اإلجابة 
في تقدير العينات، والمؤشرات، 

وطرق جمع البيانات.

هل يمكننا التمييز بين البيانات غير  �عدم إمكانية التطبيق
القابلة للتطبيق وتلك التي تكون 

عدم إجابة أو قيًما مفقودة من أجل 
التحقق من جودة البيانات؟

هل أجاب بعض الذين لم ينطبق عليهم  �
السؤال؟ على سبيل المثال، هل أجابت 

األسر التي ليس لديها أطفال على األسئلة 
عن األطفال الذين ال يلتحقون بالمدارس؟

استخدم أداة التصفية للتحقق من أن  �
البيانات كانت غير قابلة للتطبيق، 

وتأكد من أي قيم مفقودة أخرى 
قبل المضي قدًما في التحليل.

لن يتم إجراء التحليل إال على البيانات  �
القابلة للتطبيق )أي أن حجم العينة 

= الوحدات القابلة للتطبيق(.

لماذا تكون البيانات مفقودة؟ هل كانت  �البيانات المفقودة
األسئلة غير ذات صلة؟ هل تخطى 

جامعو البيانات األسئلة؟ هل كان 
المشاركون في االستبيان غير راغبين 

في اإلجابة أو غير قادرين عليها؟
هل ال يزال يمكن تحليل المتغير؟  �

إذا كانت اإلجابة نعم، هل ستكون 
البيانات منحازة بطبيعتها؟ إلى أّي 

شخص تعود البيانات المفقودة؟ أّي من 
المشاركين؟ أيٌّ من جامعي البيانات؟

إذا كان األمر بالفعل أخطاء أو أن جامعي  �
البيانات تخطوا األسئلة، كيف يمكننا 
أن نعمل في المستقبل على أن يكون 

لدينا مجموعة بيانات أكثر اكتماالً؟

استخدم أداة التصفية وتحدث إلى جامعي  �
البيانات لفهم لماذا تكون البيانات مفقودة.

ينبغي أن يسجل التحليل معدل  �
اإلجابة وأخطاء البيانات.

ينبغي تقديم توصيات من أجل  �
الدراسات في المستقبل، مع التركيز 

على أسباب عدم وجود البيانات.
يمكن استخدام نماذج إحصائية أكثر  �

تقدًما، باستخدام استقاء البيانات 
من مصادر أخرى، للتعامل مع 

مسألة البيانات المفقودة.

ــات المفقــودة أو الفارغــة،  ــدالً مــن البيان ــة )“0”( ب ــات قيمــة صفري ــان، يســتخدم موظفــو إدخــال البيان فــي بعــض األحي
ويتــرك بعضهــم الخاليــا فارغــة إذا كانــت القيمــة فــي الواقــع صفــًرا. ويجــب مراعــاة هــذا األمــر في عمليــة جمــع البيانات، 
ومعالجتهــا، وتحليلهــا فــي نهايــة المطــاف لضمــان حســاب اإلحصائيــات بشــكل صحيــح. ومــن شــأن كل قيمــة صفريــة 

رفــع المتوســط الحســابي أو خفضــه.

حساب معدل عدم اإلجابة
ــدد  ــاب ع ــم حس ــه يت ــرار، أي أن ــاب التك ــل حس ــها مث ــة نفس ــة بالطريق ــدم اإلجاب ــاب ع ــن حس يمك
المــرات التــي ُتســجل فيهــا عــدم اإلجابــة ثــم تجــري قســمة هــذا العــدد علــى العــدد اإلجمالــي لإلجابات 

الممكنــة، وهــو مــا ينتــج عنــه “معــدل عــدم اإلجابــة”.
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تقديم اإلحصائيات

تقريب األرقام
ســيعتمد عــدد األرقــام علــى مــدى الدقــة التــي يجــب توافرهــا فــي البيانــات، غيــر أن هنــاك بعــض 

القواعــد العامــة التــي يجــب اتباعهــا وهــي:
استخدام الحد األقصى لعدد األرقام في أثناء العمليات الحسابية المتوسطة لضمان الحفاظ على  �

الفروق البسيطة في البيانات.
يجب أن تستخدم العمليات الحسابية النهائية رقمين أكثر من البيانات األصلية عند الحاجة إلى  �

الحفاظ على الفروق البسيطة. على سبيل المثال، إذا تم جمع متوسط عدد رؤوس الماشية التي 
تملكها األسر الفقيرة كعدد كامل، وكانت القيم منخفضة والتفاوت في حده األدنى )7، و8، 

و10، و7، و6، و5، و8، و7، وما إلى ذلك(، ينبغي تسجيل المتوسط في شكل كسر عشري 
من خانتين )على سبيل المثال 6.45( لتوضيح الفروق البسيطة في مجموعة البيانات. ولكن 

في بعض الحاالت، تكون الفروق غير ذات أهمية. على سبيل المثال، إذا أخذت متوسط الدخل 
الشهري لثالث أسر أفادت بأن دخلها يبلغ 750 و825 و700، فإن تسجيل النتيجة بخانتين 

عشريتين )758.33( ال يضيف شيًئا ذا قيمة إلى المتوسط الذي تم تقريبه إلى 758.
تقريب األرقام إلى الرقم األعلى إذا كان الرقم األخير أكبر من خمسة )على سبيل المثال، يتم  �

تقريب الرقم 12.12507 إلى 12.13(، وإلى الرقم األقل إذا كان الرقم األخير يساوي 5 أو 
أقل )على سبيل المثال، يتم تقريب الرقم 12.12500 إلى 12.12(.

عند كتابة شرح واقتباس األرقام )ما عدا ما يكون في جداول(، استبعد الكسور العشرية قدر  �
اإلمكان، ويكون التركيز على حجم االتجاه أو الفروق التي يعكسها، وليس على أرقام دقيقة. فكر 

في األشخاص الذين سوف يقرأون الشرح وما يحتاجون إلى فهمه.
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ف التحليــل النوعــي، ألغــراض هــذا الدليــل، بأنــه تحليــل المعلومــات بطريقــة غيــر قابلــة للقياس  ُيعــرَّ
الكّمــي. ويســتخدم التحليــل النوعــي التفكيــر االســتقرائي )التعميمــات مــن األوصــاف أو المالحظــات( 
للكشــف عــن الموضوعــات، واألنمــاط، والمفاهيــم التــي تظهــر والتــي تــؤدي إلــى رؤى وفهــم دعًمــا 

لمتطلبــات المعلومــات والتــي تدعــم أيًضــا عمليــة صنــع القــرار.

مثال 
ــو  ــة الكونغ ــي جمهوري ــي ف ــات كاليه ــي مرتفع ــا ف ــرت زيارته ــي ج ــالث الت ــرى الث ــي الق ــدة ف ــة والعائ ــر النازح األس
الديمقراطيــة لديهــا نظــام غذائــي يتألــف بصفــة عامــة مــن دقيــق الكســافا والبطاطــس، وقيــل إن األســر األكثــر ثــراًء )التــي 
لــم يتــم إجــراء مقابــالت معهــا( لديهــا نظــام غذائــي أكثــر تنوًعــا. وتســتند هــذه المعلومــات إلــى مقابــالت أُجريــت مــع 

ــة.103 ــادة المجتمعــات المحلي ــز مــع ق ــدة، ومناقشــات مجموعــات التركي 151 أســرة نازحــة وعائ

والتحليــل النوعــي هــو عمليــة تكراريــة تبــدأ فــي العمــل الميدانــي. ويجــب أن يتمتــع جامــع/ جامعــو 
البيانــات وفريــق الدراســة االســتقصائية بفهــم واضــح ألهــداف الدراســة واألســئلة التــي يجــب اإلجابة 
عنهــا، وينبغــي أن يســتخدموا األســاليب المناســبة الســتخالص المعلومــات بطريقــة تمكن مــن تحليلها. 
ــة، وأدوات  ــم مرجعي ــة وقوائ ــات، وأدل ــن المالحظ ــات تدوي ــع البيان ــرق جم ــمل ط ــن أن تش ويمك
منظمــة أو شــبه منظمــة، وأجهــزة تســجيل. وينبغــي إتاحــة مســاحة كافيــة فــي نمــوذج جمــع البيانــات 
لتدويــن مالحظــات إضافيــة، وتســجيل مالحظــات جامــع البيانــات وتحليلهــا وتفســيرها، وهــو مــا ُيعــد 

ــا إلجــراء تحليــل نوعــي كامــل. ضرورّيً

ــا أو مقارًنــا أو كليهمــا. غيــر  علــى غــرار التحليــل الكّمــي، يمكــن أن يكــون التحليــل النوعــي وصفّيً
أنــه فــي التحليــل النوعــي، تجــري مناقشــة إمكانيــة جعــل النتائــج تنســحب علــى الحــاالت/ الســياقات 
المشــابهة بــداًل مــن االســتدالل عليهــا مــن الســكان موضــع االهتمــام. ولجمــع البيانــات ومعالجتهــا 
دور بالــغ األهميــة فــي التحليــل والتفســير النهائييــن. ويتنــاول الفصــل الرابــع موضــوع جمــع البيانات 
النوعيــة األساســية. وســيبحث هــذا الفصــل بعــض الطــرق التــي يمكــن اســتخدامها لمعالجــة البيانــات 
ــأي حــال مــن األحــوال، وينبغــي  ــا ليــس شــاماًل ب ــة وتحليلهــا، والتعامــل مــع الموضــوع هن النوعي

تكييــف كل مفهــوم مــع احتياجــات المعلومــات الخاصــة بالوضــع قيــد البحــث.

استخالص البيانات وتنظيمها
قبــل أن يبــدأ تحليــل البيانــات النوعيــة، يجــب اســتخالص البيانــات وتنظيمهــا بطريقــة تتيــح مزيــًدا 
مــن االســتعانة بهــا وفهمهــا وتحليلهــا. ويمكــن القيــام بذلــك فــي أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات فــي إطــار 
الطــرق المســتخدمة لجمــع البيانــات والمعلومــات وتســجيلها، أو بعــد أن يتــم جمعهــا، أو فــي أثنــاء 
معالجــة البيانــات وتحليلهــا، باســتخدام طــرق اســتخالص البيانــات، أو وضعهــا فــي فئــات، أو تجميــع 

البيانــات والمعلومــات أو تقســيمها أو كل مــا ســبق.

يمكــن أن يســتلزم التنظيــم فــرز البيانــات أواًل، وإبــراز البيانات التــي تتوافق مع احتياجــات المعلومات 
أو تجنيبهــا. ثــم قــد يكــون هنــاك “ترميــز” للبيانــات التــي لهــا رمــوز مثــل موضوعــة فــي فئــة أو 
مجمعــة بشــكل منظــم. وســتبدو البيانــات المعالجــة بهــذه الطريقــة أقــل تعقيــًدا، وســتكون مفهومــة أو 

قابلــة للتحليــل، وســتتيح كشــف األنمــاط والعالقــات، والتوســع فــي المفاهيــم، واختبــار النظريــات.

ــح  ــة، وهــي تســتلزم التنقي ــة وتنظيمهــا تكراري ــات ذات الصل ــة اكتشــاف أجــزاء البيان وتكــون عملي
ــة التحليــل. ــاء جمــع البيانــات وطــوال مرحل المتكــرر فــي أثن

استخالص البيانات
الخطــوة األولــى فــي تنظيــم البيانــات النوعيــة هــي تحديــد مــا لــه صلــة ومــا ليــس لــه صلــة؛ وإذا 
أمكــن، مــا هــو األكثــر صلــة بالموضــوع ومــا هــو األقــل صلــة بــه. وللقيــام بذلــك، يجــب أن يتمتــع 
الفريــق بالمعرفــة الســليمة بالموضــوع، ومتطلبــات المعلومــات، وأي مفاهيــم أو نظريــات أساســية. 

كمــا يجــب علــى الفريــق أن يتعــرف علــى البيانــات، وأن يفهــم كل مــا بهــا مــن تفاصيــل دقيقــة.

يجــب علــى الفريــق أو المحلليــن الرئيســيين امتــالك البيانــات، وقراءتهــا وإعــادة القــراءة، وتســجيل 
المالحظــات، وتدويــن مذكــرات تحليليــة إضافيــة. وُيشــار إلــى هــذه العمليــة للتعــرف علــى البيانــات، 
ــات”.104 ويشــير شــتراوس  ــة بالبيان ــة وثيق ــا تأســيس “عالق ــى أنه ــه، عل ــذ ب ــذي تنف ــى النحــو ال عل
ــا مــن جوانب اســتخالص البيانــات النوعية  وكوربــن إلــى “الحساســية النظريــة” باعتبارهــا جانًبــا مهّمً

“اللجنة الدولية”، جمهورية الكونغو الديمقراطية، حزيران/ يونيو 2014.  103
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ــات  ــى البيان ــي معن ــة ف ــل الدقيق ــا بالتفاصي ــي األســاس “وعًي ــد هــذا ف ــا. وُيع ــواردة فيه ــم ال والمفاهي
)شــتراوس وكوربــن، صفحــة 41(”. ويمكــن تنميــة هــذه “الحساســية” عــن طريــق مراجعــة األدبيــات 

ــا فــي جميــع مراحــل العمليــة التحليليــة. والخبــرات المهنيــة والشــخصية، وتدريجّيً

وســيعتمد كــم العمــل الــذي ينطــوي عليــه اســتخالص البيانــات، ونوعيــة النتائــج علــى كــّم البيانــات، 
ومــدى تنظيــم عمليــة جمــع البيانــات، واتســاق اإلجابــات، والتوافــق بيــن جامعــي البيانــات )إذا كانــوا 
أكثــر مــن واحــد(. وهنــاك أمــر آخــر بالــغ األهميــة هــو “العالقــة الوثيقــة” بيــن المحلــل والبيانــات 

و”حساســيته” فــي هــذا الســياق.

علــى الرغــم مــن هــذا، قــد يكــون اســتخالص البيانــات أمــًرا بالــغ الصعوبــة عنــد التعامــل مــع بيانــات 
تــرد مــن مصــادر عديــدة، وفــي أشــكال متنوعــة، ونطاقــات مختلفــة.

مثال 
“... أفــاد الموظفــون الميدانيــون الوافــدون العاملــون فــي المجــال اإلنســاني الذيــن تــم إجــراء مقابــالت معهــم باســتمرار 
بأنهــم عندمــا هرعــوا إلــى إعــادة تجميــع مجموعــات البيانــات وتنســيق جهــود اإلغاثــة، شــعروا كمــا لــو كانــوا يحاولــون 
التعامــل مــع ســيل هائــل مــن المعلومــات. ومــع ذلــك، وصــف هــؤالء المشــاركون فــي االســتبيان أنفســهم بأنهــم كانــوا غيــر 
قادريــن علــى جمــع المعلومــات وتحليلهــا وتحويلهــا إلــى المعرفــة التــي يحتاجون إليهــا التخاذ القــرارات وإحاطة رؤســائهم 
ــي حــاالت  ــادل المعلومــات ف ــي حــاالت الكــوارث 2.0: مســتقبل تب ــة ف ــارد اإلنســانية، اإلغاث ــادرة هارف ــا )مب ــا به علًم
 Disaster Relief 2.0: The Future of  Information Sharing in Humanitarian الطوارئ اإلنسانية

Emergencies، 2011، صفحــة 17(”.

ــي فــي عــام 2010،  ــذي ضــرب هاييت ــزال ال ــى إدارة المعلومــات عقــب الزل ــذي يشــير إل ــال الســابق، ال ويوضــح المث
أحــد التحديــات الرئيســية التــي واجهــت التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ اإلنســانية الواســعة النطــاق فــي الوقــت المعاصــر، 
وتتضمــن مصــادر البيانــات والمعلومــات التقاريــر الــواردة ليــس فقــط مــن العامليــن الميدانييــن مــن وحــدة واحــدة داخــل 
منظمــة واحــدة، ولكــن مــن العديــد مــن المنظمــات األخــرى والمجتمعــات المحليــة المتضــررة مــن الكــوارث مــن خــالل 
وســائل التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــالم العالميــة والمتطوعيــن علــى شــبكة اإلنترنــت. وأكــدت الــدروس المســتفادة 
ــات  ــي جمــع البيان ــا ف ــوا مًع ــى معالجتهــا وتحليلهــا دوره وأن يعمل ــات ومــن يتول ــدم بيان ــى ضــرورة أن يفهــم كل مق عل

وتبادلهــا، وفــي نهايــة المطــاف، فــي تحويــل البيانــات إلــى معلومــات ومعرفــة.

قــد تتضمــن طــرق اســتخالص البيانــات تســليط الضــوء علــى النقــاط الرئيســية فــي تقريــر أو ورقة عمل 
ســجل البيانــات أو إبرازهــا، وإدخــال البيانــات المنظمــة فــي جــدول بيانــات، ومطابقــة أنمــاط النصــوص، 
واســتخالص البيانــات، واســتخراج المعلومــات مــن اإلنترنــت. ويتمثــل الهــدف الرئيســي مــن أي شــكل 
مــن أشــكال اســتخالص البيانــات فــي اســتخالص أكبــر قــدر مــن البيانــات والمعلومــات ذات الصلــة مــن 
أجــل الخطــوات التاليــة فــي التحليــل. ويمكــن أن يكــون التنظيــم مــن خــالل الترميــز والتصنيــف جــزًءا 

ــا مــن هــذه العمليــة، ويمكــن أيًضــا أن يتــم ذلــك فــي مرحلــة الحقــة. ضرورّيً

التمييز
ينبغــي جمــع البيانــات النوعيــة )انظــر الفصــل الرابــع: “جمــع البيانــات األساســية”( بطريقــة تتيــح 
لمعالــج البيانــات ومحللهــا التمييــز بيــن البيانــات حســب المصــدر والنــوع، مثــل اســتدعاء الموضــوع، 
ــات  ــة، ومالحظ ــات المحلي ــة بالمجتمع ــجالت الخاص ــوع، والس ــة بالموض ــات ذات الصل واالقتباس
ــة كل جــزء مــن  ــل بعناي ــة التحلي ــدرس مرحل ــل/ التفســير. وينبغــي أن ت ــات أو التحلي جامعــي البيان
ــل بعــض. ويناقــش الفصــل  ــل والتدقيــق المتقاطــع بعضهــا مقاب ــات؛ لفصلهــا مــن أجــل التحلي البيان
الرابــع القيــام بذلــك فــي مرحلــة جمــع البيانــات عــن طريــق تحديــد الفــروق بيــن “مذكــرات” جامعــي 

البيانــات وإجابــات المشــاركين، أو عــن طريــق فصــل كل منهــا عــن األخــرى.

الترميز
ــة  ــة - وهــو كلم ــات معين ــة بموضوعــات أو فئ ــات نوعي ــط بيان ــة تســتخدم لرب ــز: هــو طريق الترمي
أو عبــارة قصيــرة - مــن أجــل تقليــل حجــم البيانــات إلــى شــكل يمكــن فيــه تحليلهــا بســهولة أكبــر. 
ويســاعد الترميــز علــى رصــد النقــاط الرئيســية التــي يمكــن اســتخدامها كأســاس لمزيــد مــن التحليــل 
ــات(. ويمكــن  ــل البيان ــم، تقلي ــدان المعنــى )ومــن ث ــى لهــا دون فق ــات التــي ال معن وللحــد مــن البيان
ــا، أو أن تســاعد علــى تحديــد العالقــات واألنمــاط فــي البيانــات. ويمكــن  ــا أو نوعّيً تحليــل الرمــوز كمّيً

أيًضــا تنظيمهــا فــي فئــات.
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ــي  ــز بطــرق متنوعــة ف ــن اســتخدام الترمي ــز، ويمك ــي الترمي ــة ف ــج المتبع ــن الُنه ــد م ويوجــد العدي
مراحــل مختلفــة فــي العمليــة التحليليــة. وفــي هــذا القســم، نــرى أن الرمــوز أكثــر ارتباًطــا بالبيانــات 
- األقــرب  إلــى الكلمــات األصليــة - التــي يمكــن بعــد ذلــك تصنيفهــا أو وضعهــا فــي “فئــات”. وتحقيًقا 
ألغراضنــا، يختلــف الرمــز عــن الفئــة فــي أن الترميــز يقتصــر علــى وضــع البيانــات فــي شــكل يمكن 
فهمــه، فــي حيــن يتــم تحديــد الفئــات وفًقــا لموضــوع أو نمــط أو مفهــوم معيــن. علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن فــي نهايــة المطــاف وضــع البيانــات المرّمــزة لعــدد أقــل مــن الوجبــات، واألغذيــة األقــل تكلفــة، 

ومصــادر الدخــل اإلضافيــة، والديــون ضمــن فئــة اســتراتيجيات التكيــف. 105

ما الذي يجب ترميزه؟
الترميــز هــو األكثــر صلــة بكميــات كبيــرة مــن البيانــات النوعيــة، ســواًء كانــت عينــة كبيــرة أو مقابلــة طويلــة، حيــث يكون 
الهــدف مــن التحليــل هــو البحــث فــي نهايــة األمــر عــن أنمــاط فــي البيانــات أو التكــرار )مثــل التحليــل الكّمــي للبيانــات 
النوعيــة( أو كليهمــا. ويمكــن أن يرکــز علــی موضــوع واحــد أو أکثــر أو متغيــر واحــد أو عــدد مــن المتغيــرات، ومــا إلــی 
ــا طويــاًل، ويجــب أن يشــعر المحلــل باالرتيــاح فــي التعامــل مــع البيانــات والترميــز،  ذلــك. وقــد يســتغرق الترميــز وقًت

وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه بالفعــل.

طرق الترميز
الترميــز، مثــل اكتشــاف البيانــات وتقليــل البيانــات، هــو عمليــة تكراريــة، وقــد يكــون “مفتوًحــا” أو 

ــا”. “انتقائّيً

الترميــز المفتــوح: هــو فــي األســاس المســتوى األول مــن الترميــز، ويتــم فيــه إنشــاء رمــوز مبدئيــة 
اســتناًدا إلــى نظــرة أولــى للبيانــات أو قــراءة أولــى لهــا. وقــد تكــون هــذه الرمــوز األكثــر تفصيــاًل 
واألقــرب إلــى البيانــات “الحقيقيــة” نفســها، وقــد تشــكل األســاس لمزيــد مــن االستكشــاف. وُتســتمد 
الرمــوز نفســها مــن البيانــات ويتــم تطويرهــا فــي أثنــاء التحليــل. ويكــون الترميــز المفتــوح ذا صلــة 
بالموضــوع عندمــا يرغــب المحلــل فــي الحصــول علــى جميــع التفاصيــل، وعــادة مــا يســتخدم عندمــا 

ال تكــون المفاهيــم أو النمــاذج أو النظريــات قــد أُنشــئت بعــد.

ويأخــذ الترميــز االنتقائــي المتغيــر األساســي موضــع االهتمــام، ويســتخدمه كإطــار لترميــز البيانــات. 
ــا بالنســبة للترميــز المفتــوح، وربمــا  ــا”، وقــد يكــون ثانوّيً وهــو أكثــر تقييــًدا ومــن ثــم يكــون “انتقائّيً
ــاذج أو  ــم أو نم ــن مفاهي ــوز نفســها م ــات. وُتســتمد الرم ــح البيان ــن عناصــر تنقي يشــكل عنصــًرا م

نظريــات، ويمكــن تطويرهــا قبــل التحليــل أو فــي أثنائــه. 106

أنواع الترميز
قــد يختلــف نــوع الرمــز المســتخدم وتطبيقــه اختالًفــا كبيــًرا )علــى ســبيل المثــال، النــص الــذي ُيعَطــى 
رمــًزا محــدًدا(، وذلــك وفًقــا للموضــوع، والســياق، ومنظــور التحليــل. ومــن الطبيعــي أن تلعــب ذاتيــة 

المحلــل أيًضــا دوًرا فــي هــذه العمليــة.

هل الرمز المستخدم هو الرمز الصحيح؟
ُيعــد تحديــد الرمــوز الصحيحــة عمليــة نوعيــة فــي حــد ذاتــه. وفيمــا يلــي بعــض األســئلة الرئيســية المقتبســة مــن دراســة 
ســالدانيا )صفحــة 50-51، 2009(107 التــي يمكــن أخذهــا فــي االعتبــار عنــد اختيــار الرمــوز. ويمكــن أيًضــا التفكيــر 

فــي هــذه األســئلة فــي أثنــاء وضــع الرمــوز واختبارهــا.
هل الرموز متسقة مع اإلطار المفاهيمي أو النظري؟ �
هل ترتبط الرموز باألسئلة الرئيسية في التحليل أو تتعامل معها؟ �
هل تشعر بالراحة والثقة عند تطبيق الرموز على البيانات الخاصة بك؟ �
هل تتالءم البيانات بطبيعتها مع استخدام الرموز؟ هل تتداخل الرموز بين المصادر )مناقشات  �

مجموعات التركيز، والمقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين، وما إلى ذلك(؟
هل الرموز محددة بما فيه الكفاية؟ أم أنها عامة إلى حد بعيد؟ �
هل يمكن استخدام الرموز كمكون أساسي في التحليل )بناء فئات أو  �

تصنيفات، أو تطوير أنماط أو موضوعات، وما إلى ذلك(؟
هل الرموز توصلك إلى اكتشافات أو رؤى أو أنماط جديدة بشأن البيانات الخاصة بك؟ �

برنامج األغذية العالمي، 2009.  105
.Hsieh and Shannon ، 2005 ،هسيه وشانون  106

.Flick, 2002 سالدانيا، نسخة مقتبسة من قائمة مرجعية مأخوذة من فليك  107
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الترميز في العمل الميداني
يمكــن أن يبــدأ الترميــز فــي العمــل الميدانــي، بغــض النظــر عــن العمليــة التــي ُتنفــذ، ويكــون فــي 
شــكل عمليــة تقييــم أّولــي، أو رصــد، أو تقييــم نهائــي. ويمكــن إدراج الرمــوز فــي مذكــرات، ووضــع 
خــط تحــت بعــض الكلمــات والعبــارات أو كتابتهــا بأحــرف كبيــرة إلبرازهــا. وعندمــا يكــون هنــاك 
العديــد مــن جامعــي البيانــات، قــد توافــق الفــرق الميدانيــة علــى الرمــوز اســتناًدا إلــى البيانــات التــي 
ــك يمكنهــا عمــل الترتيــب الــالزم  ــة، وبعــد ذل ــى مــن العملي ــك فــي المراحــل األول ــم جمعهــا، وذل ت

الســتخدام هــذه الرمــوز لجميــع المذكــرات والمالحظــات واالقتباســات الخاصــة بهــا.

مثال 
الترميز في أثناء تقييم سريع )مثال مستقى من برنامج األغذية العالمي، 2009(

ــي.  ــن الغذائ ــدام األم ــات الستكشــاف أســباب انع ــي، تســتخلص المجموعــة معلوم ــل الميدان ــن العم ــوم األول م ــد الي “بع
وتتوصــل إلــى فئتيــن مــن األســباب اســتناًدا إلــى المناقشــات والمقابــالت التــي أُجريــت فــي ذلــك اليــوم وهمــا اســتخدام 
ــوم الثانــي، يتفــق أعضــاء  ــد مــن المقابــالت مــع األســر فــي الي ــة. وبعــد إجــراء العدي ــى األغذي ــة والحصــول عل األغذي
الفريــق علــى ترتيــب مذكراتهــم، واقتباســاتهم، ومالحظاتهــم وفًقــا لرمــوز هــي: عــدم كفايــة حصــص الغــذاء لألطفــال، 

وعــدم وجــود رعايــة صحيــة فــي القريــة، وُبعــد المســافة إلــى الســوق”.

ترميز المالحظات الميدانية والنصوص غير المنظمة والنسخ
يمكــن أيًضــا القيــام بالترميــز بعــد جمــع البيانــات وفــي أثنــاء تجميعهــا. ويمكن اســتخدام أقــالم التظليل 
علــى الــورق، أو التنســيق فــي برنامــج معالجــة النصــوص لترميــز النــص. ولهــذا األمــر فائــدة كبيــرة 

عنــد العمــل ضمــن مجموعــة لمراجعــة النــص ووضــع الرمــوز ذات الصلة.

مثال 
عمل نسخ مرّمزة بألوان للمقابلة مع األسر التي تعولها نساء )مثال من برنامج األغذية العالمي، 2009(

“فــي أثنــاء هــذا الموســم، ال نعــدُّ أكثــر مــن وجبــة واحــدة فــي اليــوم. وأنــا أذهــب للعمــل فــي الحقــول، ويجــب علــى األطفال 
أن يعتنــوا بأنفســهم. وعندمــا أعــود فــي المســاء، أكــون فــي شــدة التعــب واألطفــال ال يقدمــون الكثيــر مــن العــون. لذلــك 
نــأكل مــا تبقــى مــن طعــام بــارد مــن الصبــاح. وقــد أرســلت ابنــي األكبــر للبحــث عــن عمــل فــي المدينــة. ولــم يرســل لنــا 

أي أمــوال حتــى اآلن، ولذلــك ال يذهــب األطفــال إلــى المدرســة”.

نسخة مرّمزة
“فــي أثنــاء هــذا الموســم، ال نعــد أكثــر مــن وجبــة واحــدة فــي اليــوم 1. وأنــا أذهــب للعمــل فــي الحقــول، ويجــب علــى 
ــوا بأنفســهم. وعندمــا أعــود فــي المســاء، أكــون فــي شــدة التعــب واألطفــال ال يقدمــون الكثيــر مــن  األطفــال أن يعتن
العــون. لذلــك نــأكل مــا تبقــى مــن طعــام بــارد 2 مــن الصبــاح. وقــد أرســلت ابنــي األكبــر للبحــث عــن عمــل فــي المدينــة 

3. ولــم يرســل لنــا أي أمــوال حتــى اآلن، ولذلــك ال يذهــب األطفــال إلــى المدرســة 4”.
1 = عدد قليل من الوجبات، 2 = وجبة رديئة، 3 = البحث عن دخل، 4 = ال تعليم.

ترميز اإلدخاالت المطولة من عدة سجالت 

لنفتــرض أنــه كان لديــك، فــي اســتبيان منظــم، ســؤال مفتــوح عــن آليــات التكيــف التــي يتعيــن عليــك 
ــون عليهــا كانــت متشــابهة، ممــا  ــوا يحصل ــات التــي كان ــات إن اإلجاب ــال جامعــو البيان تحليلهــا. وق
يوحــي بأنــك قــد تســتطيع تصنيــف البيانــات فــي مجموعــات. وهــذا هــو مــا نســميه فــي مصطلحــات 
قواعــد البيانــات “إعــادة ترميــز اإلدخــاالت المطولــة”. وإذا كنــت تتعامــل مــع عــدد قليــل نســبّيًا مــن 
ــا؛ إذ إن هــذه هــي الطريقــة األســهل واألكثــر دقــة. ولكــن هــذا  الســجالت، فيمكــن عمــل ذلــك يدوّيً
 .) األمــر قــد يســتغرق وقًتــا طويــاًل إلتمــام عــدد كبيــر من الســجالت )على ســبيل المثــال  265 ســجاّلً

والهــدف هــو أن تكــون فعالــة ودقيقــة قــدر اإلمــكان.

يمكــن اســتخدام إكســيل لربــط الرمــوز بمــا تشــير إليــه بطريقــة شــبه تلقائيــة. ويتضمــن هــذا األمــر 
أربــع خطــوات رئيســية هــي )1( إنشــاء قائمــة مميــزة لإلجابــات، و)2( إنشــاء قائمــة للرمــوز، و)3( 
ــاك عــدد  ــات فــي القائمــة. وهن ــع اإلجاب ــة الرمــوز مــع جمي ــة، و)4( مطابق ــكل إجاب تعييــن رمــز ل
مــن الطــرق فــي إكســيل للقيــام بــكل مــن هــذه المهــام. وفيمــا يلــي مثــال علــى الترميــز فــي إكســيل.
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مثال 
ترميز الكثير من اإلجابات المفتوحة بشأن آليات التكيف

ــا  ــا خاّصً قبــل إعــادة ترميــز اإلدخــاالت المطولــة، يجــب إدخــال البيانــات فــي شــكل إلكترونــي، وإعطــاء كل ســجل صّفً
بــه )انظــر الفصــل الســادس: “معالجــة البيانــات”(. وبمجــرد أن تكــون البيانــات فــي هــذا الشــكل، يمكــن ترميزهــا. وفيمــا 

يلــي مثــال علــى إعــادة الترميــز شــبه اآلليــة.

أنشئ قائمة مميزة لإلجابات. �
أنشئ جدواًل محورّيًا مع مجموعة كاملة من البيانات )تأكد من أن البيانات مصاغة بحيث يعادل كل سجل صّفًا  �

ويعادل كل عمود متغيًرا(. وفي قائمة حقول الجدول المحوري، قم بإلغاء تحديد جميع الحقول باستثناء الحقل 
المرتبط بالمتغير النوعي موضع االهتمام )آلية التكيف في الصورة التالية( واسحبه تحت تصنيفات الصفوف.

في الجدول المحوري، قم بتظليل قائمة السجالت المميزة وانسخها وألصقها في ورقة عمل جديدة. �
أنشئ قائمة للرموز. �
لنفترض أنك عقدت اجتماًعا مع جامعي البيانات، وبعد أن سمعت تجاربهم الميدانية، قمت بوضع  �

قائمة من الرموز آلليات التكيف. أضف القائمة إلى المصنف الخاص بك، وأعطها اسًما، رمز 
آلية التكيف، وقم بتضمين رمز لبند “ال توجد إجابة/ غير متأكد” ورمز لبند “أخرى”.

قائمة الرموز: الحظ أن األرقام في قائمة الرموز أعاله ليست هرمية.  �
ويتمثل الغرض منها في أن تكون بمنزلة آلية فرز للبيانات.

قم بتعيين رمز لكل إجابة مميزة. �
راجع كل آلية مميزة للتكيف وقم بتعيين رمز لها. ويمكن استخدام النسخ واللصق البسيط. ويجب على المحلل  �

أن يتشاور مع الفريق الميداني بانتظام - وأن يكون لدى األشخاص “عالقة وثيقة” بالبيانات، والسياق، والثقافة 
المحلية، واللغة و”حساسية” لها - وأن يقدموا تقريًرا عن المنهجية المتبعة وعملية التفكير عند تقديم النتائج.
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طابق الرموز مع جميع اإلجابات المميزة في القائمة. �
إلعادة دمج الرموز في مجموعة البيانات، أنشئ متغيًرا جديًدا في قاعدة البيانات  �

.MATCHو OFFSET األساسية. وللقيام بذلك، يمكننا استخدام الدالتين
أوالً، أنشئ “أسماًء” للقائمة األصلية المميزة )آلية التكيف األصلية في هذا المثال(. وللقيام بذلك، قم بتحديد القائمة،  �

بما في ذلك العنوان، وانتقل إلى عالمة التبويب صيغ، واختر تعريف اسم < إنشاء من التحديد. اختر إنشاء أسماء 
من القيم في الصف العلوي. وقم باألمر نفسه مع قائمة الرموز المخصصة )آلية التكيف األصلية في هذا المثال(.

اآلن قم بتحديد الصف العلوي وأنشئ اسًما لرأس القائمة عن طريق االنتقال إلى الصيغ  �
.CopingMechOriginal_Start واختيار إنشاء من التحديد واختر االسم

انتقل مرة أخرى إلى عالمة التبويب بيانات وأنشئ صّفًا جديًدا بعد آليات التكيف وأعطه  �
 Coping Mechanisms اسًما طوياًل - مثل آليات التكيف بعد إعادة ترميزها

.CopingMechRecoded ،واسًما قصيًرا - Recoded
استخدم الصيغة التالية إلدراج رمز آلية التكيف المرتبط بآليات التكيف المسجلة:  �

)OFFSET)CopingMechOriginal_Start;MATCH)AP5;CopingMechOriginal;0(;1=
تحقق من النتيجة. إذا أظهر إكسيل أخطاء )#N/A(، يمكنك إصالحه ببساطة عن طريق إضافة جملة  �

للتأكد من تحقق الشرط إلى صيغتنا التي تخبر إكسيل بما يجب القيام به مع الخاليا الفارغة. أعد كتابة 
IF)ISBLANK)AP5(;““;OFFSET)CopingMechOriginal_= :الصيغة باتباع المنطق التالي

))Start;MATCH)AP5;CopingMechOriginal;0(;1
يعيد هذا األمر أي خلية فارغة كخلية فارغة. ويمكن أن تحل محلها أي قيم أخرى،  �

حسب الطريقة التي ُتعاَمل بها القيم الفارغة في قاعدة البيانات.

ويمكــن اســتخدام مجموعــة Exceeding Excel، وهــي مجموعــة برامــج تحليــل البيانــات النوعية 
ــي يمكــن  ــا الت ــر تقدًم ــل األكث ــي المعالجــة والتحلي ــي عمليت ــر )CAQDAS(، ف بمســاعدة الكمبيوت

اســتخدامهما لتطبيــق الرمــوز وإجــراء التحليــالت بشــكل منتظــم.

نقاط يجب تذكرها عند إجراء عملية الترميز
يجب أن تأتي الرموز من البيانات وال تفرض عليها. �
ينبغي أن يكون الترميز منتظًما، وأن يتم تسجيل الطرق وتشاركها. وإذا كان هناك أكثر من شخص يتولون  �

معالجة البيانات، يجب وضع ورقة إرشادية للتأكد من أن الجميع يتبع المنطق نفسه عند تعيين الرموز.
الترميز عملية متكررة. وينبغي مراجعة الرموز وتكييفها باستمرار، بالتشاور مع  �

كل من لهم “صلة وثيقة” بالبيانات ولديهم “حساسية” التعامل معها.
يجب أن يتم الترميز على جميع البيانات ذات الصلة )على أي نموذج أو وسيط( على موضوع  �

معين، حتى تظهر األنماط واالتجاهات. وألن البيانات يمكن أن تكون مرتبطة دائًما بمصادرها، 
يمكن أن توضح التحليالت في النهاية بشكل صحيح أّيًا من البيانات جاءت من أين.
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التصنيف في فئات
التصنيــف هــو عمليــة تجميــع البيانــات فــي فئــات وفًقــا لمعاييــر محــددة، ممــا يعنــي عــادة أن هنــاك 
أمــًرا مشــترًكا بيــن هــذه البيانــات، مثــل قيمــة متشــابهة )فــي حالــة البيانــات الكميــة( أو ســمة مشــابهة 
)فــي حالــة البيانــات النوعيــة(. وقــد تكــون الفئــات متداخلــة أو غيــر متداخلــة، ويمكــن تصنيــف جــزء 

مــن البيانــات بعــدة طــرق مختلفــة، اســتناًدا إلــى وجهــة نظــر المحلــل.

التشبيه باآللة العاكسة لألوان
يمكــن مقارنــة تصنيــف البيانــات إلــى فئــات بتحريــك قطــع الزجــاج فــي اآللــة العاكســة لأللــوان )كااليدوســكوب(، حيــث 
تمثــل قطــع الزجــاج أجــزاء البيانــات، وتمثــل المرآتــان الفئــات، ويمثــل طرفــا األنبــوب الدليــل الشــامل إلنشــاء الفئــات. 
وتتيــح لــك إدارة مقبــض اآللــة رؤيــة العديــد مــن التكوينــات المختلفــة مــن قطــع الزجــاج )أجــزاء البيانــات( ومقارنتهــا 

إلــى أن يتــم الكشــف عــن الشــكل النهائــي.
 

األشكال النھائیةعملیة التنقیحتكوین الفئات أجزاء البیانات األولیة

الصورة: رسم بياني مقتبس من دراسة داي، وشاتز، وروزنبرج، وكولمان )2000(.

فــي حــاالت معينــة، قــد ينــدرج الســجل فــي فئــة واحــدة أو أكثــر. ولنفتــرض أن اســتراتيجيات كســب 
ــة الماشــية، واألعمــال  ــد األســماك، والزراعــة، وتربي ــى هــذا النحــو: صي ــم تصنيفهــا عل العيــش يت
التجاريــة الصغيــرة. بنــاًء عليــه، يمكــن إدراج األســرة فــي أكثــر مــن فئــة، أي الزراعــة واألعمــال 
ــي  ــدرج الســجالت ف ــي حــاالت أخــرى، يمكــن أن تن ــال. وف ــى ســبيل المث ــرة، عل ــة الصغي التجاري
ــطة”  ــة” و”متوس ــر “عالي ــتوى التدمي ــات مس ــت فئ ــال، إذا كان ــبيل المث ــى س ــط. عل ــدة فق ــة واح فئ

و”منخفضــة”، يجــب أن ينــدرج كل ســجل فــي فئــة واحــدة فقــط.
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بعض النقاط التي يجب أخذها في االعتبار عند تحديد الفئات

يجــب أن تفحــص الفئــات، إلــى حــد 
مــا، الموضــوع نفســه

علــى ســبيل المثــال، لنفتــرض أننــا قــد أنشــأنا ثــالث فئــات للفاكهــة هــي: التفــاح 
والبرتقــال والليمــون غيــر الناضــج. فمــا الــذي نحــاول تحليلــه؟ هل ال نعــد الليمون 
الناضــج؟ هــل نعــد كاّلً مــن التفــاح والبرتقــال الناضــج وغيــر الناضــج؟ واألهــم 
مــن ذلــك، مــا الشــيء المميــز فــي الليمــون غيــر الناضــج حتــى يتطلــب تحديــد 

فئــة متميــزة لــه؟

إلــى جانــب دراســة الموضــوع نفســه، يجــب أن تكــون الفئــات متميــزة بمــا فيــه ... وينبغي أن تكون متميزة
الكفايــة حتــى ال يكــون هنــاك أي التبــاس عنــد اســتخدامها. علــى ســبيل المثــال، 
لنفتــرض أنــك تصنــف مجموعــات غذائيــة مثــل “خضــراوات”، و”ثمــار”، 
ــكر”،  ــوت”، و”س ــان”، و”زي ــات األلب ــن ومنتج ــض”، و”لب ــات”، و”بي و”بروتين
فســيكون هنــاك تداخــل؛ إذ إن البيــض واللبــن مصــدران للبروتيــن ويمكــن 
اعتبارهمــا كذلــك. وإذا تــم إحــالل “اللحــوم” و”األســماك” و”البقــول والمكســرات” 
محــل “البروتينــات”، فــال يــزال مــن الممكــن تحليــل البيانات ســواء كانــت تتضمن 

ــن أم ال. البروتي

يمكــن تقســيم الفئــات إلــى فئــات 
ــة  ــات الفرعي ــيم الفئ ــة، وتقس فرعي
الفئــات  مــن  فرعيــة  فئــات  إلــى 

الفرعيــة

يوضــح مؤشــر اســتراتيجيات التكيــف الخــاص ببرنامــج األغذيــة العالمــي 
اســتراتيجيات التكيــف المتعلقــة بالنظــام الغذائــي المســتقاة مــن دراســة تجريبيــة 
ــي  ــة ف ــات( مجمع ــوز أو فئ ــتراتيجية )رم ــد 12 اس ــا. وتوج ــي كيني ــت ف أُجري
أربــع فئــات رئيســية هــي “تغيــر النظــام الغذائــي”، و”زيــادة توافــر الغــذاء لــدى 
األســر علــى المــدى القصيــر”، و”انخفــاض أعــداد األشــخاص”، و”اســتراتيجيات 
الترشــيد”. وســوف توفــر الفئــات األربــع األوســع نطاًقــا البيانــات للتحليــالت التــي 

ــة أو الرمــوز.108 ــات الفرعي ــي الفئ ــواردة ف ــل ال ــب كــم التفاصي ال تتطل

ــذي لحــق بأحــد يمكن ترتيب الفئات ــات لمســتويات الضــرر ال ــال، يمكــن إنشــاء فئ ــى ســبيل المث عل
المنــازل بحيــث تكــون “عاليــة”، و”متوســطة”، و”منخفضــة”، و”ال يوجــد ضرر”. 
فــي مثــل هــذه الحــاالت، مــن المهــم توفيــر مبــادئ توجيهيــة لتحديــد مــا يشــكل 
مســتويات “عاليــة”، أو “متوســطة”، أو “منخفضــة” مــن الضرر، مــن أجل ضمان 

اتســاق التفســير. وُيعــد الوقــت والحجــم مثاليــن آخريــن للفئــات المرتبــة.

وقــد يتضمــن التحليــل الكمــي تكــرارات أو نســًبا أو مقارنــات. ويتوقــف تحليــل البيانــات المصنفــة 
إلــى فئــات علــى مجموعــة البيانــات )دراســة اســتقصائية تتضمــن 100 ســجل، وسلســلة مــن عمليات 
تدويــن المذكــرات الميدانيــة، ومــا إلــى ذلــك(، وعلــى الطريقــة التــي تــم بهــا إنشــاء الفئــات وكيفيــة 
مطابقــة الســجالت مــع الفئــات )فئــة واحــدة لــكل ســجل، وفئــات متعــددة لــكل ســجل، وفئــات مرتبــة، 

ومــا إلــى ذلــك(.

تصنيف األنماط
تصنيــف األنمــاط: هــو نــوع مــن التصنيــف إلــى فئــات يضــع الموضوعــات فــي مجموعــات، اســتناًدا 
إلــى صفــات معينــة. فترتيــب مجموعــة الثــروة هــو تصنيــف يســتخدم عــادة فــي تحليــل ســبل كســب 
ــل  ــص المشــتركة، مث ــق الخصائ ــا عــن طري ــروة وتعريفه ــف مســتويات الث ــم تصني ــش، أي يت العي

األصــول، واســتراتيجيات كســب العيــش، والظــروف المعيشــية.

برنامج األغذية العالمي، كانون الثاني/ يناير 2008.  108
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مثال 
تــم تطويــر تصنيفــات األنمــاط التاليــة لمجموعــات الثــروة لــدى األســر التــي تعمــل فــي صيــد األســماك بغــّزة فــي أثنــاء 

109
تقييــم أّولــي أجرتــه “اللجنــة الدوليــة” القتصــاد األســر فــي عــام 2008. 

“بمــا أن ســبل كســب العيــش لــدى مجتمعــات الصيــد تعتمــد علــى صيــد األســماك، فــإن الثــروة تتحدد بصفــة أساســية بملكية 
معــدات الصيــد، إذ ُتعــد ملكيــة القــوارب العامــل المحــدد الوحيــد، وتتزايــد الثــروة كلمــا زاد حجــم القــوارب والمحــركات. 
وظهــرت أربــع مجموعــات ثــروة مختلفــة فــي أثنــاء مناقشــات مقــدم المعلومــات الرئيســي ومجموعــات المجتمــع المحلــي، 
بــدًءا مــن األســر “الفقيــرة للغايــة” التــي ال تملــك أي قــوارب وتعمــل لــدى المجموعــات األكثــر ثــراء، إلى المــالك “األفضل 

حــااًل” للقــوارب ذات شــباك الجــر أو قــوارب الصيــد.

شديدو الفقرالفقراءمتوسطو الحالاألفضل حااًل
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التدقيق المتقاطع 109
في العلوم االجتماعية، التدقيق المتقاطع هو عملية الجمع بين عدة مصادر أو مالحظات حول موضوع 
معين أو كليهما أو مقارنتها بهدف زيادة الثقة في النتيجة عن طريق الحد من االنحياز المرتبط بمعرفة 
“جانب واحد من القصة”. والهدف النهائي من التدقيق المتقاطع هو الكشف عن النتائج المتقاربة، والنتائج 

التكميلية، والتناقضات.110

ويمكن إجراء التدقيق المتقاطع على العديد من المستويات، إذ قد تأتي البيانات من مصادر متعددة، 
أو عبر العديد من الطرق المختلفة لجمع البيانات، وأيًضا على نطاقات مختلفة. ويوضح الشكل البياني 
التالي كيفية جمع البيانات باستخدام طرق مختلفة ومصادر مختلفة )أي المقابالت مع أشخاص مختلفين 

والمالحظات(، وعلى نطاقات متعددة )أي مجموعات كاملة من البيانات والحاالت الفردية(.

وبينما قد تكون البيانات على مستويات مختلفة أو على نطاقات متعددة، فإن ثمة حاجة إلى تحديد رابط 
من أجل إجراء التدقيق المتقاطع لها: ما أساس المقارنة؟ على سبيل المثال، إذا كنا نحاول أن نفهم لماذا 
ال يملك الناس في مجتمع محلي يعمل في التعدين ما يكفي من الغذاء، وكانت بياناتنا تتضمن مقابالت 
مع األسر، ومالحظات من الزيارات الميدانية، وتقارير تاريخية، ومناقشات مجموعة التركيز مع النساء 
من األسر التي تعمل في التعدين، فسيكون من الضروري معرفة كيفية مناقشة األمر أو تسجيله في كل 

حالة أو كليهما، وكيف يمكن مقارنة هذه البيانات المتنوعة.

مصفوفة التدقيق المتقاطع
المصادر  عبر  ومقارنتها  البيانات  لتلخيص  نسبّيًا  بسيطة  أداة  هي  المتقاطع  التدقيق  مصفوفة 
والموضوعات. ويمكن أن تساعد على تيسير المناقشات بين فريق التفسير بشأن األنماط التي تظهر 
في البيانات. وقد تكون المصفوفة كبيرة للغاية، وقد تتضمن الكثير من المعلومات لتكون بمنزلة نموذج 
مرئي مع نمط “االنتقال السريع”، ولكن هذا قد يكون اعتباًرا بسيًطا؛ إذ يتمثل الغرض الرئيسي من 
المصفوفة في الكشف عن المعلومات. ومن ثم، يرجع إلى المحلل وفريق التفسير اتخاذ القرار بشأن 

ما يجب إبالغه وكيفية القيام بذلك.

“اللجنة الدولية” للصليب األحمر، 2008.  109
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مثال 
يبيــن الجــدول التالــي مصفوفــة التدقيــق المتقاطــع التــي وضعهــا برنامــج األغذيــة العالمــي )2009( باســتخدام إكســيل. 
والمصفوفــة منظمــة بحيــث تكــون المؤشــرات والمتغيــرات فــي صفــوف ومختلــف مصــادر البيانــات فــي أعمــدة. ويتــم 

إنشــاء مصفوفــة منفصلــة لــكل مجتمــع محلــي.

يمكــن اســتخدام مصفوفــات التدقيــق المتقاطــع فــي كل مــن تحليــل البيانــات األساســية وتحليــل البيانات 
الثانويــة، أو عنــد الجمــع بيــن االثنيــن. وفــي تحليــل البيانــات األساســية، يمكــن إنشــاء المصفوفــة فــي 
المراحــل المبكــرة مــن جمــع البيانــات، وفــي أثنــاء العمــل الميدانــي، وأن تســتكملها الفــرق الميدانيــة 
فــي نهايــة كل يــوم فــي أثنــاء جلســات اســتخالص المعلومــات. ويمكــن أيًضــا أن تســتخدمها الفــرق 
عندمــا تعــود إلــى المكتــب لتجميــع البيانــات. وفــي تحليــل البيانــات الثانويــة، يمكــن للمحلليــن إنشــاء 
ــات فــي شــكل  ــى وضــع البيان ــات للمســاعدة عل ــي المراحــل المبكــرة مــن جمــع البيان ــة ف المصفوف

يمكــن بــه مقارنتهــا بســرعة وســهولة. 

خطوات إنشاء مصفوفة التدقيق المتقاطع111
إعــداد المصفوفــة بحيــث ترتبــط الصفــوف بموضوعــات مختلفــة وترتبــط األعمــدة بالمصــادر المختلفــة للبيانــات أو  �

الطــرق المتنوعــة المســتخدمة عنــد جمــع البيانــات األساســية.
التأكــد مــن أن الموضوعــات محــددة بمــا فيــه الكفايــة لتحقيــق األهــداف التحليلية، وليتــم إكمالها بدقــة، ألن الموضوعات  �

الغامضــة تــؤدي إلى نتائــج غامضة.
تســجيل األجــزاء ذات الصلــة مــن البيانــات النوعيــة فــي أماكنهــا الصحيحــة داخــل المصفوفــة، واالســتفادة مــن جميــع  �

البيانــات، بمــا فــي ذلــك المالحظــات، والتصــورات، واالقتباســات المباشــرة، ومــا إلــى ذلــك، ولكن مع اســتخدام رؤوس 
األعمــدة للتمييــز بيــن مختلــف المصــادر/ الطرق.

العالقات واالتجاهات
علــى نحــو مــا جــاء فــي بدايــة هــذا الفصــل، يتمثــل الهــدف مــن التحليــل النوعــي فــي الكشــف عــن 
الموضوعــات واألنمــاط والمفاهيــم والــرؤى، التــي قــد تكشــف عــن نفســها فــي أي مرحلــة، بــدًءا مــن 
جمــع البيانــات فــي البدايــة وحتــى التحليــل فــي النهايــة. ويســتعرض القســم التالــي عمليــات التفكيــر 
ــي يمكــن أن تســاعد  ــات واالتجاهــات الت ــد العالق ــي يمكــن اســتخدامها لتحدي ــة الت وأســاليبه المختلف

بدورهــا علــى كشــف هــذه الموضوعــات، واألنمــاط، والمفاهيــم، والــرؤى.

مقتبس من برنامج األغية العالمي، 2009.  111
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أنواع العالقات
كمــا ورد فــي الفصــل الســابق، فــإن العالقــة هــي التوافــق بيــن متغيريــن أو أكثــر موضــع اهتمــام، أو 
االرتبــاط أو الصلــة بينهــا. وُتســتخدم جــداول االقتــران ومعامــالت االرتبــاط الستكشــاف العالقات في 
التحليــل الكمــي. وفــي التحليــل النوعــي أيًضــا، يتــم استكشــاف العالقــات عــن طريــق مقارنــة البيانات 
والمجموعــات، ولكــن مــع اســتخدام أســاليب وصفيــة علــى نحــو أكبــر. وفيمــا يلــي قائمــة العالقــات 

الدالليــة وأساســها، والتــي يمكــن أن تكــون بمنزلــة دليــل الستكشــاف العالقــات وشــرح النتائــج.112

شكل العالقةالنوع

X هي نوع من Yإدراج دقيق

X هــي مــكان فــي Y، وX هــي جــزء مكاني
Y ــن م

X هــي نتيجــة لـــ Y،  و Xهــي جــزء سبب ونتيجة
Y مــن

X هي سبب لعمل Yمبرر

X هي مكان لعمل Yموقع العمل

X ُتستخدم من أجل Yوظيفة

X هي وسيلة لتحقيق Yوسيلة لتحقيق غاية

X هي خطوة )مرحلة( في Yتسلسل

X هي صفة )سمة( لـ Yصفة

فــي التحليــل النوعــي، يمكــن استكشــاف هــذه العالقــات عــن طريــق اســتخدام المصفوفــات، والرســوم 
البيانيــة، والخرائــط، والجــداول الزمنيــة، والوصــف الموجــز. وقــد تــؤدي هــذه العالقــات إلــى تحديــد 

أنمــاط إضافيــة )عالقــات متكــررة ويمكــن التنبــؤ بهــا(.

المصفوفات واألطر
المصفوفــة: هــي أداة يمكــن اســتخدامها للنظــر فــي تقاطــع ثابتيــن، أو متغيريــن، أو عمليتيــن. وكمــا 
ــات الستكشــاف  ــة، ُتســتخدم المصفوف ــات الكمي ــل البيان ــي تحلي ــران ف ــي جــداول االقت هــو الحــال ف
العالقــات وإجــراء المقارنــات بيــن المواقــع أو المجموعــات أو كليهمــا. غيــر أن المصفوفــات النوعيــة 

تضــع األوصــاف والكلمــات، وليــس األرقــام، فــي كل خليــة.

.Whitehead ،2005  مقتبس من دراسة وايتهيد .J.P. Spradley ،1979 : المصدر: جيه بي سبرادلي  112
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مثال 
أُنشــئت المصفوفــة التاليــة الســتراتيجيات التكيــف بعــد سلســلة مــن المناقشــات الجماعيــة مــع المجتمعــات المحليــة شــمالي 
ــة التــي  ــد اســتراتيجيات التكيــف المختلف ــي فــي عــام 2014. وكانــت أهــداف هــذا الجــزء مــن المناقشــة هــي: تحدي مال
تســتخدمها األســر فــي المجتمــع المحلــي عندمــا تواجــه صعوبــات فــي الحصــول علــى الغــذاء أو الدخــل، ومناقشــة أســباب 
اســتخدام األســر االســتراتيجيات التــي اتبعتهــا، وفهــم اآلثــار )اإليجابيــة والســلبية( لالســتراتيجية علــى األســرة مــن وجهــة 
نظــر المجتمــع المحلــي. وقــد أتــاح التحليــل النهائــي للفريــق وضــع تصنيــف للشــدة الســتراتيجيات التكيــف المتعلقــة بالغذاء 
وســبل العيــش، الــذي شــكل األســاس لــكل مــن تحليــل البيانــات علــی مســتوى األســر - التــي تــم جمعهــا فــي هــذه العمليــة 

فــي عــام 2014 - والعمليــات التــي يمكــن تنفيذهــا فــي المســتقبل.

الرسوم البيانية
الرســم البيانــي هــو تمثيــل رمــزي للمعلومــات.113 ويمكــن إنشــاء الرســوم البيانيــة علــى الــورق أو 
اللوحــات البيضــاء، أو بشــكل أكثــر إبداًعــا باســتخدام الخطــوط والكائنــات الرســومية. ويمكــن للمحلــل 
وحــده أو مــع فريــٍق رســمها أو إنشــاؤها أو أن تكــون أداة تشــاركية فــي العمــل الميداني. ومــن الممكن 
ببســاطة تحويــل المنتجــات النهائيــة إلــى شــكل إلكترونــي فــي مايكروســوفت وورد، أو باوربوينــت، 

.Smart Art  أو إكســيل باســتخدام إحــدى أدوات رســوم

ويكيبيديا، ُمدخل ويكيبيديا عن “الرسم البياني”، تم االطالع عليه في آذار/مارس 2015.  113
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الرسوم البيانية الشبكية
الرســم البيانــي الشــبكي: هــو رســم لموضوعــات ومتغيــرات مختلفــة ومجموعة مــن الروابــط الثنائية 
بينهــا.114 ويوفــر الرســم البيانــي الشــبكي هيــكاًل مفيــًدا لتحليــل عمليــة اجتماعيــة أو كيــان اجتماعــي. 
ومــن الشــائع اســتخدام رســم خرائــط سلســلة الســوق، ورســم خرائــط الشــبكات االجتماعيــة - وكالهما 

رســم بيانــي شــبكي - فــي مجــال العمــل اإلنســاني.

مثال 
يمثــل الرســم البيانــي التالــي الــذي أعدتــه منظمــة أوكســفام )أيــار/ مايــو 2012( نظــام ســوق أبقــار الحليــب فــي منطقتــي 
كيلينوتشتشــي ومواليتيفــو فــي ســريالنكا. ويســتخدم الرســم البيانــي الدوائــر والمربعــات إلبــراز الموضوعــات )الجهــات 
الفاعلــة، والعمليــات، والمؤسســات، والخدمــات، والبنيــة التحتيــة( واألســهم لتمثيــل العمليــات. وهــو أيًضــا يبــرز المواضــع 

التــي تنجــح فيهــا هــذه العمليــات والمواضــع التــي ال تنجــح فيهــا.

ويكيبيديا، مدخل يكيبيديا عن “الشبكة االجتماعية”، تم االطالع عليها في نيسان/ أبريل 2015.  114
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الرسوم البيانية للعمليات
الرســم البيانــي للعمليــة: هــو نــوع مــن الرســم البيانــي الــذي يضــع مخطًطــا للعمليــات )األحــداث، 
والقــرارات، واألنشــطة، ومــا إلــى ذلــك( ونتائجهــا. وقــد يكــون علــى مســتوى واحــد )مثــل عمليــة 
تــؤدي إلــى نتيجــة واحــدة( أو عــدة مســتويات )علــى ســبيل المثــال، تــؤدي العمليــة إلــى نتيجــة تــؤدي 

إلــى عمليــة ونتيجــة أخــرى، وهكــذا دواليــك(.

مثال 
يصــور الرســم البيانــي التالــي للعمليــات العالقــات بيــن العوامــل المؤثــرة علــى التغطيــة وتلــك العوامــل التــي تؤثــر علــى 
فعاليــة اإلدارة المجتمعيــة لبرامــج مواجهــة ســوء التغذيــة الحــاد. وقــد اســُتخدم الرســم البيانــي لوضــع نهج لطريقــة مختلطة 
ــة  ــة الوصــول ونطــاق التغطي ــم شــبه الكمــي إلمكاني ــه التقيي ــق علي ــة، وهــو مــا أُطل ــم برامــج مواجهــة ســوء التغذي لتقيي
)SQUEAC(/ التقييــم المبســط لعينــة ضمــان جــودة إمكانيــة الوصــول والتغطية )SLEAC( )مشــروع المســاعدة الفنية 

مــن أجــل الغــذاء والتغذيــة(، تشــرين األول/ أكتوبــر 2012(.
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الخرائط الجغرافية
الخرائــط الجغرافيــة مفيــدة الستكشــاف العالقــات بيــن عمليــٍة أو موضــوٍع والمــكان، وتحديــد أنمــاط 
مثــل المجموعــات أو التركــزات أو الفجــوات. ويمكــن اســتخدامها فــي العمــل الميدانــي، فــي أثنــاء 
ــق  ــات أو الفري ــي المعلوم ــع مقدم ــاون م ــم بالتع ــة للمفاهي ــع خريط ــات، لوض ــع البيان ــة جم مرحل
الميدانــي لجمــع البيانــات. وفــي مرحلــة تحليــل البيانــات، يمكــن ترميــز البيانــات أو تصنيفهــا حســب 

الموقــع الجغرافــي، ممــا يســاعد علــى رســم خريطــة لهــا واستكشــاف األنمــاط عبــر المــكان.

مثال 
ُتظهــر الخريطــة التاليــة التــي أعدهــا مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )كانــون األول/ ديســمبر 2009( 
مختلــف الطــرق للوصــول إلــى النازحيــن شــمالي اليمــن. ويعطــي رســم خرائــط البيانــات للمحلــل لمحــة أولــى عــن المــكان 
المحــدد الــذي قــد يمكــن أو ال يمكــن الوصــول إلــى األشــخاص الموجوديــن فيــه بســهولة. ويمكــن أيًضــا أن توفــر مؤشــًرا 
ــل الكمــي أو  ــه التحلي ــذي يمكــن أن يدعم ــاًل، وال ــا كان ضئي ــا هــو واضــح مــن طــول الطــرق(، مهم ــى الحجــم )كم عل

التحليــل الجغرافــي المكانــي.
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الجداول الزمنية وسرد األحداث
ــى غــرار  ــن. وعل ــر الزم ــاط عب ــات واألنم ــة الستكشــاف االتجاه ــن اســتخدام الجــداول الزمني يمك
ــة جمــع  ــي مرحل ــي ف ــي العمــل الميدان ــة ف ــا اســتخدام الجــداول الزمني ــط، يمكــن أيًض رســم الخرائ
البيانــات، وتتبــع األحــداث مــع مقدمــي البيانــات أو الفريــق الميدانــي لجمــع البيانــات. وفــي مرحلــة 
تحليــل البيانــات، يمكــن ترميــز البيانــات أو تصنيفهــا حســب التاريــخ، والوقــت مــن الســنة، واالرتبــاط 
بحــدث معيــن )قبــل، أو بعــد، أو فــي أثنــاء، ومــا إلــى ذلــك(، ومــن شــأن هــذا األمــر أن يســاعد علــى 
رســم خريطــة لهــا واستكشــاف األنمــاط عبــر الزمــن. وُتعــد التقويمــات الموســمية، والجــداول الزمنية 
لألحــداث السياســية، والجــداول الزمنيــة ألحــداث العنــف، والجــداول الزمنيــة لحركــة الســكان مــن 
الجــداول الزمنيــة النوعيــة )التــي تختلــف عــن السالســل الزمنيــة الكميــة( التــي تســتخدم عــادة فــي 

مجــال العمــل اإلنســاني.

مثال 
فــي المثــال المقتبــس مــن موقــع مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بشــأن اليمــن، صنــف التحليــل نفســه 

أحــداث النــزاع المختلفــة بمــرور الوقــت باســتخدام مجــازي لكلمــة “موجــات”.

أمــا ســرد األحــداث فهــو توضيــح ســردي - وألغــراض عملنــا، فهــو ســرد الهتمــام إنســاني - يصــف 
ــل  ــي أق ــون ســرد األحــداث التحليل ــة. ويك ــه، أو النتيجــة النهائي ــت إلي ــا آل ــع م تسلســل األحــداث م
ــة لشــرح  ــي، فهــو يســتخدم كلمــات وصفي ــة أو الجــدول الزمن ــي للعملي ــا” مــن الرســم البيان “تنظيًم
ــرد  ــكل س ــي ش ــي ف ــل النوع ــن للتحلي ــرى. ويمك ــى أخ ــة إل ــدث أو عملي ــن ح ــق م ــال والتدف االنتق

ــا. ــرة فيه ــا أو حــدوث طف ــار تطــور وضــع أو ظاهــرة م ــة إلظه لألحــداث أن يكــون وســيلة قوي
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ــا  ــم فيه ــي يت ــل النوعــي الت ــي والتحلي ــل الكّم ــة للتحلي ــي الفصــول الســابقة، ناقشــنا أســاليب مختلف ف
مراجعــة البيانــات والمتغيــرات، واألســاليب المناســبة المختــارة، وأنــواع مختلفــة مــن التحليــل 
االستكشــافي الــذي يتــم إجــراؤه. والخطــوة المنطقيــة التاليــة هــي الجمع بيــن كل البيانــات والمعلومات 
واســتخالص نتيجــة منهــا. مــاذا تعنــي؟ مــاذا يمكننــا أن نقــول؟ مــاذا نســتطيع أن نفعــل؟ ومــاذا بعــد؟ 
ويتضمــن اســتخالص النتائــج الجمــع بيــن كل األجــزاء المختلفــة للتحليــل وتفســيرها لتحديــد مــا تعنيــه 

بدقــة، وأهميتهــا للدراســة، وصحتهــا. ويمكــن أن تتضمــن هــذه العمليــة المهــام التاليــة:
الجمع بين كل التحليالت والمعلومات الثانوية للمساهمة في إجراء تحليل كلي أكبر نطاًقا. �
إجراء المزيد من التحليالت الجزئية والكلية حسب الضرورة )عملية تكرارية(. �
مراجعة مدى معقولية النتائج وصحتها. �
تفسير النتائج �
استخالص النتائج �

الجمع وإعادة التحليل
تسترشــد عمليــة الجمــع بيــن أجــزاء البيانــات والتحليــل للمســاهمة فــي التحليــل الشــامل لدراســة مــا 
بأمــور مثــل أهــداف الدراســة واألســئلة الرئيســية، واألدوات التحليليــة التــي تــم تحديدهــا أو وضعــت 
فــي بدايــة الدراســة )المؤشــرات، والمعاييــر، واألطــر، وخطــط التحليــل، ومــا إلــى ذلــك(، وربمــا 
ــر  ــة )غي ــاء الدراس ــي أثن ــا ف ــا أو تطويره ــم تحديده ــي ت ــاذج الت ــات والنم ــرؤى والنظري ــا بال أيًض

المتوقعــة فــي التخطيــط(.

جعل البيانات مالئمة إلطار ذي معايير محددة مسبًقا
إذا اســتخدمت الدراســة إطــاًرا للتحليــل، فــإن الجمــع بيــن التحليــالت ســيتضمن جعــل البيانــات مالئمة 
لهــذا اإلطــار. ويمكــن تنفيــذ عمليــة جعــل البيانــات مالئمــة لمعاييــر محــددة علــى مســتوى الســجالت 
)مثــل رصــد الحالــة( أو علــى مســتوى البيانــات المجمعــة )مثــل مؤشــر عالمــي للمخاطــر(. ويمكــن 
أن تتضمــن هــذه المعاييــر كاّلً مــن المتغيــرات النوعيــة والمتغيــرات الكميــة، ويمكــن إجــراء التحليــل 

الناتــج باســتخدام نــص وصفــي، أو مصفوفــات، أو صيــغ رياضيــة، أو كل مــا ســبق.

مثال 
في الفصل الثالث: “تصميم التحليل”، تناولنا إطار الضعف الخاص بالعائدين اللبنانيين من سوريا.

وشــّكل وضــع اإلطــار إحــدى خطــوات العمليــة. وتمثلــت الخطــوة التاليــة فــي تغذيــة اإلطــار بالبيانــات. وفيمــا يلــي عــرض 
لقاعــدة البيانــات. وقــد أٌنشــئت ورقــة البيانــات فــي إكســيل، باســتخدام تنســيق بســيط ورد وصفــه فــي الفصــل الرابــع: “جمع 
البيانــات األساســية”. واســُتخدمت صيــغ إكســيل لحســاب الدرجــات اســتناًدا إلــى النتائــج. ويوضــح الرســم البيانــي التالــي 
ــة  ــل البســيط للفريــق أن يعــرف النتيجــة اإلجمالي ــة والمجمعــة لعــدد مــن الســجالت. ويتيــح هــذا التحلي الدرجــات الفردي
لألســرة، وأيًضــا مــا المكــون األكثــر مســاهمة فــي تعرضهــا للضعــف. علــى ســبيل المثــال، قــد تكــون إحــدى األســر “ثريــة 

مــن حيــث الدخــل” ولكــن قــد تكــون لديهــا أيًضــا نســبة إعالــة مرتفعــة وتواجــه ظروًفــا معيشــية ســيئة.
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ويتمثــل مفتــاح تغذيــة البيانــات فــي إطــار عمــل فــي ضمــان الروابــط )قابليــة العمــل المشــترك( بيــن 
التحليــل )اإلطــار(، واالســتبيان، وقاعــدة البيانــات. وقــد يســاعد وجــود قاعــدة بيانــات أو متخصــص 

إدارة المعلومــات بشــكل كبيــر فــي تطويــر األدوات التقنيــة.

الجمع بين التحليالت
ــل  ــي والتحلي ــل الكم ــي التحلي ــات ف ــات واالتجاه ــاط والعالق ــة األنم ــرق دراس ــتعرضنا ط ــد اس لق
النوعــي. ودرســنا اإلحصائيــات الخاصــة بالتحليــل الكمــي مثــل جــداول االقتــران، ومعامــالت 
ــنا  ــي، درس ــل النوع ــل التحلي ــن أج ــة. وم ــات الجغرافي ــة، واإلحصائي ــداول الزمني ــاط، والج االرتب
المصفوفــات، والرســوم البيانيــة، والخرائــط، والجــداول الزمنيــة. ومــع ذلــك، قــد يتطلــب األمــر منــا 
ــا الجمــع بيــن التحليــل النوعــي والتحليــل الكمــي، وجمــع كل األجــزاء المختلفــة مــن التحليــل  أحياًن

ــة. ــة األهمي ــة بالغ ــات المتبادل ــات والعالق ــاط واالتجاه للكشــف عــن األنم

ويمكــن اســتخدام بعــض األســاليب التــي نوقشــت فــي التحليــل النوعي - مصفوفــات التدقيــق المتقاطع، 
أو المصفوفــات ثنائيــة المتغيــرات أو متعــددة المتغيــرات، أو الرســوم البيانيــة، أو الجــداول الزمنيــة 
- التــي تأخــذ فــي االعتبــار البيانــات الكميــة والبيانــات النوعيــة المســتقاة مــن مجموعــة متنوعــة مــن 
المصــادر والموضوعــات. وتتمثــل الفكــرة فــي أن ننظــر إلــى أبعــد مــن جــزء واحــد من التحليــل، وأن 
نحــاول فهــم كيفيــة ترابــط كل أجــزاء البيانــات والتحليــل، وذلــك باســتخدام األدوات التحليليــة المتاحــة 
لنــا )مــا الــذي ينبغــي أن نبحــث عنــه؟ مــا الــذي يمكــن أن نتوقــع أن نجــده؟( مسترشــدين فــي ذلــك 
بــأي رؤى جديــدة قــد نكــون اكتســبناها )مــا األفــكار المثيــرة لالهتمــام التــي دونتهــا فــي مذكراتــي؟(.

تمييز ما له مغزى.. ومعقولية النتائج وصحتها
ربمــا يؤكــد جعــل البيانــات مالئمــة للمعاييــر، أو تجميــع التحليــالت المختلفــة، صحــة بعــض النمــاذج 
ويكشــف عــدم كفايــة نمــاذج أخــرى، وقــد يثيــر أيًضــا مزيــًدا مــن األســئلة. علــى ســبيل المثــال، مــرت 
معاييــر الضعــف واالختيــار بالنســبة للعائديــن اللبنانييــن بعــدد مــن التكــرارات إلــى أن وجــد الفريــق 
مــا يالئــم الحالــة والســياق. وقــد تتضمــن المراجعــة التعمــق بشــكل أكبــر فــي البيانــات، وإعــادة قــراءة 

المذكــرات، وإجــراء المزيــد مــن التحليــل، وحتــى جمــع المزيــد مــن البيانــات.

ــا. ويســلط الجــدول التالــي مــن مشــروع  ومــا يكــون لــه مغــزى فــي البيانــات قــد يكــون أمــًرا بديهّيً
ــد  ــتخدامها لتحدي ــن اس ــي يمك ــئلة الت ــن األس ــات م ــالث مجموع ــى ث ــم115 الضــوء عل ــدرات التقيي ق
ــة  ــى مــدار العملي ــر عل ــل للتفكي ــة دلي األنمــاط واالتجاهــات. ويمكــن لهــذه األســئلة أن تكــون بمنزل

ــة. التحليلي

عملية التفكير التحليلي من أجل تحديد األنماط واالتجاهات

ــل  ــرة واجع ــزاء الكبي ــدد األج ح
األمــور الضمنيــة واضحــة

ما التفاصيل التي تبدو مهمة؟ �
ماذا تعني التفاصيل؟ �
ما الذي يمكن أن تعنيه أيًضا؟ �

كيف تتالءم التفاصيل مًعا؟ ما القواسم المشتركة بينها؟ �ابحث عن األنماط
ماذا يعني هذا النمط من التفاصيل؟ �
ما الذي قد يعنيه أيًضا هذا النمط نفسه من التفاصيل؟ كيف يمكن شرحه بطريقة  �

أخرى؟

ابحــث عــن أوجــه الخلــل فــي 
طــرح  فــي  واســتمر  البيانــات 

األســئلة

ما التفاصيل التي ال تبدو مالئمة؟ كيف يمكن أن تكون مرتبطة بتفاصيل أخرى  �
لتشكيل نمط مختلف؟

ماذا يعني هذا النمط الجديد؟ كيف يمكن أن يؤدي إلى إعادة قراءة معنى التفاصيل  �
الفردية بشكل مختلف؟

المصدر: مشروع قدرات التقييم، 2013، صفحة 13.
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المعقولية والصحة
والتحليــل  البيانــات  صــدق  لوصــف  المســتخدمان  المصطلحــان  همــا  والصحــة:  المعقوليــة 
ــات  ــون البيان ــا، تك ــل وصحتهم ــات والتحلي ــة البيان ــى معقولي ــة عل ــا. ودون وجــود أدل ومصداقيتهم

والتحليــل عرضــة للرفــض، وتكــون مصداقيــة فريــق البحــث موضــع شــك.

المعقولية
المعقوليــة: هــي الظهــور بمظهــر الحقيقــة أو أن يتســم األمــر بالمصداقيــة. وهــي ســمة مهمــة فــي 
ــل أن  ــن للمحل ــض. ويمك ــاه للرف ــذي أجرين ــل ال ــا نخاطــر بتعــرض التحلي ــن دونه ــا م ــل ألنن التحلي
يضفــي معقوليــة علــى ادعــاء مشــكوك فيــه عــن طريق دعمــه بأدلــة “مؤيــدة” أو”متقاربــة” أو كلتيهما.

ــة  ــون األدل ــا. وتتك ــتنتاًجا م ــم اس ــل( تدع ــات أو تحلي ــة )بيان ــدة أدل ــن ع ــد م ــل المؤي ــف الدلي ويتأل
ــا تشــكل  ــا، ولكنه ــتنتاًجا م ــا اس ــد ذاته ــم بح ــات ال تدع ــن المعلوم ــة م ــن أجــزاء فردي ــة م المتقارب
مجتمعــة مجموعــة قويــة مــن األدلــة التــي تدعــم االســتنتاج. وتتطلــب األدلــة المتقاربــة إعمــال الفكــر 

ــح. 116 ــي ســياقها الصحي ــات ف وأن توضــع البيان

مثال 
توفــر البيانــات التاليــة، التــي تــم جمعهــا إلجــراء تقييــم أّولــي لألمــن االقتصــادي شــمالي مالــي فــي عــام 2014، أدلــة 
متقاربــة علــى أن زيــادة تكلفــة الحطــب )المســتخدم فــي الطهــي( فــي أســواق المناطــق الشــمالية تؤثــر علــى دخــل األســرة 
ــة هــي الرصــد الشــهري  ــة مصــادر رئيســية مختلف ــات مــن ثالث ــي. وُجمعــت البيان ــة للمجتمــع المحل واألصــول الطبيعي

ألســعار الســوق، والدراســات االســتقصائية لألســر، ومناقشــات مجموعــات التركيــز.

مناقشات مجموعات التركيزدراسة استقصائية لأسررصد سعر السوق الشهري

سعر الحطب في مدينة  �
ليري هو 733 فرنًكا 
)بعملة الجماعة المالية 

األفريقية لغرب أفريقيا( 
لحزمة صغيرة )بزيادة 

قدرها 633% عن 
3 أشهر مضت(

سعر الحطب في  �
كيدال هو 3000 

فرنك )بعملة الجماعة 
المالية األفريقية لغرب 

أفريقيا( لحزمة صغيرة، 
)بانخفاض قدره %29 

عن 3 أشهر مضت(
سعر الحطب في  �

األسواق األخرى في 
المنطقة يتراوح بين 
100 و250 فرنًكا 

)بعملة الجماعة المالية 
األفريقية لغرب أفريقيا( 

لحزمة صغيرة

ــة  ــات مجموع ــفت مناقش كش
التركيــز فــي ســومبي - التــي 
أقــرب  ليــري  ســوق  ُيعــد 
ســوق كبيــر لهــا - أنــه كانــت 
ــي األضــرار  ــادة ف ــاك زي هن
ــراء  ــة ج ــت بالغاب ــي لحق الت
قطــع  األســر  ممارســة 
علــى  للحصــول  األشــجار 
الحطــب، وهــي اســتراتيجية 
ــات أســعار  ــع تقلب ــف م للتكي

الســوق.

وفــي هــذه الحالــة، قــد تدعــم األدلــة أكثــر مــن ادعــاء واحــد “معقــول”، واألمــر هنــا متــروك للمحلــل، 
بدعــم مــن أقرانــه، لتســليط الضــوء علــى الدليــل األكثــر معقوليــة فــي ســياق هــذا التحليــل المحــدد. 
وينبغــي تســجيل مختلــف االدعــاءات بشــفافية فــي التقريــر، مــع عــرض الحجــج التــي تدعــم صلــة 

أحدهــا بالواقــع  أكثــر مــن غيــره.
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الصحة
الصحــة: هــي مــدى اســتناد أحــد المفاهيــم، أو االســتنتاجات، أو المقاييــس إلــى أســس ســليمة وتوافقــه 
مــع العالــم الحقيقــي. ووردت مناقشــة الصحــة فــي عــدة مواضــع مــن هــذا الدليــل، عنــد الحديــث عــن 

االنحيــاز، والداللــة اإلحصائيــة، وفتــرات الثقــة، ومــا إلــى ذلــك.

وتعتمــد الصحــة فــي التحليــل النوعــي علــى وصــف المحلــل لمــا يجــب أن يكــون صحيًحــا وقائًمــا 
علــى أســس ســليمة، وعلــى أدلــة مؤيــدة ومتقاربــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يمكــن أن يســتعين التحليــل 
الكمــي باختبــارات إحصائيــة معينــة. ويوضــح الجــدول التالــي عــدًدا مــن المعاييــر للحكــم علــى صحة 

التحليــل النوعــي ومــا يعادلــه فــي التحليــل الكمــي.117 

المعايير المعادلة للحكم على البحث النوعيالمعايير التقليدية للحكم على البحث الكمي

مــدى خلــو الدراســة مــن الخطــأ الصحة الداخلية
ــوع  ــاز )األخطــاء مــن الن أو االنحي
النــوع  مــن  األخطــاء  أو  األول 

الثانــي(

ــة المصداقية ــن وجه ــا م ــوق منه ــج موث النتائ
نظــر المشــاركين

النتائــج الصحة الخارجية تعميــم  إمكانيــة  مقــدار 
الثقــة( )فتــرات 

إلــى أي درجــة يمكــن تعميــم النتائــج إمكانية النقل
علــى ســياقات أو بيئــات أخــرى

إلــى أي درجــة ســتكون النتائــج هــي االعتماديةموثوقية التقدير )الدقة(الموثوقية
نفســها أو مشــابهة إذا تكررت

قــرارات جمــع المقاييــس وتحليــالت الموضوعية
األداء ُتتخــذ بطريقــة موضوعيــة

إلــى أي درجــة يمكــن تأكيــد النتائــج إمكانية التأكيد 
أو تأييدهــا عــن طريــق اآلخريــن

وُيعــد التدقيــق المتقاطــع والتشــاور، أو مراجعــة النظــراء، طريقتيــن يمكــن اســتخدامهما الستكشــاف 
مســتوى االتفــاق مــع المعاييــر المذكــورة أعــاله.

والتدقيــق المتقاطــع، علــى النحــو الــذي تمــت مناقشــته فــي الفصــول الســابقة، هــو أمــر بالــغ األهميــة 
مــن أجــل “بنــاء” الصحــة المرتبطــة بجميــع المعاييــر. وقــد تــزداد صحــة النتائــج زيــادة هائلــة مــع 
ارتفــاع مســتوى االتفــاق بيــن مختلــف أجــزاء البيانــات والتحليــل، أو طــرق جمــع البيانــات وتحليلهــا، 

أو المصــادر، أو كل مــا ســبق.

ــات،  ــي البيان ــات، وجامع ــي المعلوم ــع مقدم ــل م ــاور، العم ــراء، أو التش ــة النظ ــتلزم مراجع وتس
والمحلليــن، ومصــادر المعرفــة األخــرى، ومــا إلــى ذلــك مــن أجــل مراجعــة التحليــل وتحديــد نوعيــة 
النتائــج وصحتهــا إلــى أن يتــم التوصــل إلــى مســتوى معيــن مــن االتفــاق. وتســهم عمليــات المراجعــة 
ــيطة  ــة بس ــم مصفوف ــدرات التقيي ــروع ق ــدم مش ــد. ويق ــة التأك ــة وإمكاني ــق المصداقي ــي تحقي ــذه ف ه
لترتيــب درجــة الثقــة تضــع “االتفــاق” )إمــا مــن خــالل مراجعــة النظــراء/ التشــاور وإمــا التدقيــق 

ــة”. المتقاطــع( مقابــل “األدل

الشكل  39 - ترتيب الثقة في التحليل النوعي عن طريق تحليل مستوى االتفاق ومستوى األدلة. المصدر: مشروع قدرات التقييم  

.Trochim، 2006 تروشيم  117
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التفسير
ــرة،  ــتخدام الخب ــياق، واس ــد الس ــالل تحدي ــن خ ــل م ــه التحلي ــا يعني ــد م ــة تحدي ــو عملي ــير: ه التفس

ــج. ــتخالص النتائ ــل اس ــن أج ــج - م ــم النتائ ــار أه واختي

تحديد السياق
كــم عــدد المــرات التــي ســمعت فيهــا شــخًصا مــا يقــول: “هــذا يعتمــد علــى الســياق”؟ فانعــدام األمــن 
الغذائــي فــي المناطــق الريفيــة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى قــد يكــون لــه معنــى يختلــف تماًمــا 
عنــه فــي المناطــق الحضريــة فــي الواليــات المتحــدة، فتدميــر 350 منــزالً فــي قريــة تضــم 5000 
نســمة يختلــف كثيــًرا عــن تدميــر 350 منــزالً فــي مدينــة يبلــغ عــدد ســكانها 5 مالييــن نســمة. ولذلك، 
يجــب أن توضــع البيانــات والتحليــالت فــي ســياقها لكــي ُتفهــم بشــكل صحيــح، وأن تصــل إلــى أقصى 

حــد لهــا مــن حيــث التفســير والفهــم وتوجيــه الرســائل.

ــكان  ــان وم ــي زم ــل ف ــات والتحلي ــدد موضــع البيان ــات تح ــو معلوم ــية، ه ــة أساس ــياق، بصف والس
محدديــن. ويمكــن تحديــد الســياق مــن خــالل أمــور مثــل المعلومــات األساســية، والمعرفــة والخبــرة، 
والتدقيــق المتقاطــع، والــدروس المســتفادة، وإصــدار األحــكام. وينبغــي إدراج الســياق فــي طريقــة 
المحلــل فــي التفكيــر والعمــل، واســتخدامه كجــزء مــن التحليــل عنــد تشــارك االســتنتاجات وتســجيلها.

إدراج السياق
يعرض الجدول التالي118 قائمة بممارسات إدراج السياق في تفسير البيانات والتحليل.

نصائح إلدراج السياق في التفسير
ادرس التجارب الســابقة والدروس المســتفادة )المعرفة(، 
لمــا هــو  النظــري، واســتيعاًبا  لأســاس  فهًمــا  ن  وكــوِّ

ــد الدراســة. ــق بالموضــوع قي ــا يتعل ــروف، فيم مع

تأكد من أن االستنتاجات تتبع المنطق نفسه. �
تعرف على النتائج التي يمكن للمرء أن  �

يتوقعها )أو ال يتوقعها( بشكل معقول 
من ظاهرة معينة أو عملية معينة.

استخدم خصائص البيانات )رموز المكان، والموقع،  �اربط المعلومات الجديدة بما هو معروف بالفعل.
والوقت، والمجموعة، وما إلى ذلك( لتحديد مدى صلة 

المالحظة الجديدة بالمالحظات الحالية والتاريخية.

ابحث عن التفرد في أجزاء البيانات )على  �اكتشف عندما يكون بندان هما نفسهما  أو مختلفين.
سبيل المثال: هل هذان السجالن مختلفان 

أم هما السجل نفسه مسجاًل مرتين؟(.
كن “حساًسا” لالختالفات الدقيقة في السياق  �

المحلي )على سبيل المثال قد يمتد تعريف 
“األسرة” في بعض السياقات إلى أبعد من 

األقارب التي تربطهم صلة الدم(.

حلــل نقــاط البيانــات بمجــرد ورودهــا وتأكــد مــن أن يتــم 
إبــالغ هــذه التحليــالت واســتكمالها بالصــورة األكبــر. 
ــالءم  ــف تت ــم كي ــي فه ــر ف ــذا األم ــن ه ــدف م ــل اله ويتمث
أجــزاء أكبــر مــن المعلومــات مًعــا ومــا تظهــره مجموعــة 

ــا. ــات بأكمله المعلوم

استخدم استخالص المعلومات، أو العصف  �
الذهني، أو جلسات التفسير مع جميع وسطاء 

نقل البيانات والمعلومات والمعرفة ذوي 
الصلة؛ للتفكير من خالل الصورة األكبر.

ادمج الرصد في خطة العمل اليومية. �

ــرت  ــي غي ــدة الت ــات الجدي ــن المالحظ ــة م ــى بين ــن عل ك
التأكيــدات الســابقة، أو راجــع التأكيــدات غيــر الموثقــة أو 

ــة. ــة تكراري ــك بطريق ــا لذل ــم بتصحيحهــا وفًق ق

استحدث إصدارات جديدة وحدث التحليل  �
القائم، والتزم بالشفافية فيما يتعلق بالتغييرات 

في التحليل مع توفر معلومات جديدة.

دع الخالفــات والصراعــات تتعايــش داخــل البيانــات التــي 
ــا  ــاح له ــن تت ــات الناشــئة ل ــإن االتجاه ــا، وإال ف ــم جمعه ت

ــد تفســيرها. فرصــة ألن تضيــف أي شــيء عن

ال “ُتفرط في تنقية” البيانات المتاحة، واحتفظ  �
باالستبيانات الميدانية األصلية، وتقبل قيمة 
البيانات منخفضة الجودة أو غير المشفرة.

مقتبس من برنامج قدرات التقييم، 2013.  118
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مراجعة النظراء
ــى نطــاق  ــة. ويتضمــن البحــث عل ــالت النهائي ــة لتفســير التحلي ــة ضروري ــة النظــراء: عملي مراجع
واســع فــي كثيــر مــن األحيــان التشــاور الرســمي فــي هــذه العمليــة. ويمكــن أن تبــدأ مراجعــة النظــراء 
حتــى قبــل كتابــة التقريــر، أو فــي أثنــاء التحليــل، أو عندمــا تكــون عمليــة اســتخالص النتائــج قيــد 
التنفيــذ. وفيمــا يتعلــق بالعمليــات األكبــر حجًمــا، فإنــه مــن المفيــد التخطيــط لجلســة تفســيرية تضــم 
ــذا المجــال،  ــي ه ــن ف ــن المتخصصي ــم م ــا، وغيره ــات وتحليله ــع البيان ــي جم ــع المشــاركين ف جمي

وجميــع األطــراف المختصــة غيــر ذات المصلحــة.

ــا،  ــا مًع ــث فيه ــام، والبح ــع األرق ــق جمي ــد تدقي ــة بع ــرق الميداني ــاع بالف ــكل االجتم ــن أن يش ويمك
ــة. ــة ملهم ــا تجرب ــي معناه ــر ف والتفكي

التواصل
ــك  ــم ذل ــا يت ــادة م ــج. وع ــالغ النتائ ــي إب ــة( ف ــة التالي ــدء العملي ــى ب ــة )حت ــة النهائي ــل المرحل تتمث
عــن طريــق تقريــر مكتــوب، ولكــن يمكــن أن يتضمــن أيًضــا أشــكااًل مرئيــة، وعروًضــا تقديميــة، 
ومقابــالت، ومــا إلــى ذلــك. وتتضمــن االتصــاالت تحديــد المعلومــات التــي يجــب إبالغهــا، وأيًضــا 
تحديــد الترتيــب الــذي ســيتبع فــي هــذا األمــر، والوســائل األكثــر فعاليــة للقيــام بذلــك. وينبغــي دائًمــا 

أن يتضمــن التقريــر المكتــوب عــن جمــع البيانــات وتحليلهــا مــا يلــي علــى األقــل:
أهداف العملية �
النظريات، أو النماذج، أو األطر المستخدمة لتوجيه التحليل �
طرق جمع البيانات وتحليلها �
األدوات المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها �
أوجه القصور في التحليل �
النتائج وصحتها �
االستنتاجات �
األخطاء وحاالت عدم االتساق، والدروس المستفادة على مدار العملية �

ــات،  ــادر البيان ــات مص ــة أو المقتطف ــكال المرئي ــع األش ــات وض ــن عملي ــا أن تتضم ــي دائًم وينبغ
والتواريــخ التــي جمعــت فيهــا البيانــات، وجميــع القيــود الكبيــرة التــي تحــول دون اســتخدامها. ويمكــن 
ــه  ــة لمــا يجــب تضمين ــي  لألمــن االقتصــادي كقائمــة مرجعي ــم األّول ــر التقيي اســتخدام نمــوذج تقري
ــذي لوحــدة األمــن االقتصــادي مــن أجــل  ــي كامــل، ونمــوذج الملخــص التنفي ــم أّول ــر تقيي ــي تقري ف
مذكــرات اإلحاطــة األقصــر. وكالهمــا متوفــر فــي مركــز معلومــات وحــدة األمــن االقتصــادي تحــت 

نمــاذج التقاريــر.
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لماذا يستخدم العرض المرئي؟
العــرض المرئــي هــو مصطلــح يشــير إلــى أي أســلوب 
ُيســتخدم إلنشــاء رســم بيانــي، أو صــورة، أو رســم متحــرك 
أو  حــدث،  أو  مفهــوم،  أو  البيانــات،  أحــد  الستكشــاف 
ــى اآلخريــن. وُتعــد الرســوم  رســالة وتفســيرها أو نقلهــا إل
البيانيــة  والرســوم  والخرائــط،  البيانيــة،  والمخططــات 
ــع  ــة، والصــور، ومقاط ــكال التوضيحي ــات، واألش للمعلوم
ــل  ــي تحلي ــتخدم ف ــا تس ــا م ــة غالًب ــا مرئي ــو عروًض الفيدي
ــن اســتخدامها  ــر. ويمك ــداد التقاري ــن االقتصــادي وإع األم
جميعــاً الستكشــاف كل مــن األفــكار الملموســة أو المجــردة 

ــن. ــا لآلخري ونقله

نحن نستخدم العرض المرئي لكي:

نفكر ونتعلم
استكشف، واعثر على قصص، وافهم 

البيانات الخاصة بك.

ننقل لآلخرين
قم برواية القصص، واشرح النتائج التي 

توصلت إليها.

ــى  ــة، وعل ــة المرئي ــات واألشــكال التوضيحي ــرض المرئــي للبيان ــى الع ــل عل ــذا الفص ــز ه ويرك
ــات الرصــد  ــي لألوضــاع، واألنشــطة، وعملي ــم األّول ــات التقيي ــة فــي عملي اســتخدام الرســوم البياني
والتقييــم النهائــي. ويهــدف إلــى مســاعدة الموظفيــن الذيــن يحتاجــون إلــى صياغــة قصــص وحجــج 
مقنعــة باســتخدام الوســائل المتاحــة لهــم. وليــس المقصــود منــه تقديــم تدريــب علــى تصميــم الرســوم 
البيانيــة. ومــع ذلــك، وبالنظــر إلــى األدوات المتاحــة بســهولة اليــوم، وإذا اُتبعــت بعــض الخطــوات 

والمبــادئ العامــة، فإنــه يمكــن للجميــع تصميــم أشــكال مرئيــة معبــرة.

إنشاء األشكال المرئية
يبــدأ إنشــاء األشــكال المرئيــة، فــي ســياق هــذا الدليــل، بعــد جمــع البيانــات وتنقيتهــا.119 وهــي عمليــة 

تتضمــن ثــالث خطــوات رئيســية هــي االستكشــاف، والتصميــم، والبنــاء.

ويســتخدم استكشــاف البيانــات األشــكال المرئيــة مــن أجــل التفكيــر والتعلــم فــي أثنــاء العمليــة 
التحليليــة، وفــي أثنــاء إنشــاء األشــكال المرئيــة فــي مرحلــة الحقــة. وُيعــد التصميــم والبنــاء خطوتيــن 

ــم تعلمــه إلــى اآلخريــن. علــى طريــق إنشــاء أشــكال مرئيــة مناســبة مــن أجــل “نقــل” مــا ت

االستكشاف
استكشــاف البيانــات هــو عمليــة التعــرف علــی البيانــات وتفاصيلهــا الدقيقــة. وهــو يهــدف إلى الكشــف 
عــن األنمــاط، واالتجاهــات، والقيــم المتطرفــة مــن أجــل فهــم البيانــات وتحديــد القصــص التــي يمكــن 
ــه  ــب البحــث عن ــا يج ــة م ــى معرف ــل عل ــدرة المحل ــة، أواًل، بق ــذه العملي ــد ه ــردها. وتسترش أن تس
فــي البيانــات، وثانيــاً، باســتخدام األســاليب التحليليــة المناســبة، بمــا فــي ذلــك العــروض المرئيــة 

المناســبة.

ــك  ــون لدي ــات وأن يك ــة” بالبيان ــة “وثيق ــى عالق ــح عل ــات أن تصب ــى البيان ــرف عل ــن التع ويتضم
“حساســية” لمــا تحــاول البيانــات قولــه. وتتطلــب العالقــة الوثيقــة بالبيانــات مــن المحلــل أن يعــرف 
البيانــات )كيــف تــم جمــع المتغيــر؟ مــا وحــدة القيــاس؟ مــا معــدل اإلجابــة؟(، وأيًضــا مصادرهــا )مــن 
قــام بجمــع البيانــات؟ مــن أيــن حصلــوا علــى البيانــات؟ مــن تبادلهــا؟ مــن تــم إدراجــه فــي العينــة؟ متى 
تــم جمعهــا؟(. ومــن األهميــة بمــكان أن يكــون المحلــل قــد شــارك فــي تصميــم التحليــل وفــي جمــع 
البيانــات ومعالجتهــا أو العمــل بشــكل وثيــق مــع جامعــي البيانــات، ومصــادر البيانــات، أو المحلليــن 

اآلخريــن عنــد البــدء فــي التحليــل.

119  قد يكون إنشاء األشكال المرئية جزًءا من خطة التحليل قبل جمع البيانات، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن تحليل البيانات يمكن أن يكشف عن 
أنماط واتجاهات وقصص غير متوقعة، بل هذا ما سوف يحدث. وقد يتطلب األمر مزيداً من جمع البيانات واستخالصها )ال سيما في حالة البيانات 

النوعية( وإدارتها بعد أول عملية استكشاف للبيانات أو في أثناء مرحلة التصميم أو كليهما.
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مثال 
من أجل فهم البيانات بشكل كامل وتفسير النتائج بشكل صحيح، قد تتطلب البيانات التي يتم جمعها من مصدر ثانوي أن 
يتابع المحلل األمر مع المصدر أو مع وسطاء نقل المعرفة المعنيين )على سبيل المثال األشخاص ذوي الخبرة في السياق 
أو في الموضوع( عند ظهور األنماط واالتجاهات. ويمكنك اختبار حقيقة هذا األمر عن طريق تنزيل البيانات من بوابة 
بيانات إنسانية مفتوحة المصدر، مثل إحصائيات السكان التي تعرضها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
)https://( وتبادل البيانات اإلنسانية ،)http://popstats.unhcr.org( على القسم الخاص بمبادئ األشكال المرئية

قاعدة  أو   )http://data.worldbank.org( الدولي بالبنك  الخاصة  المفتوحة  /data.hdx.rwlabs.orgوالبيانات 
بيانات الظواهر الطارئة )/EM-DAT( )http://www.emdat.be(، ثم إنشاء الرسوم باالستعانة بهذه البيانات. وانظر 

ما إذا كان بإمكانك فهم القصص التي ترويها البيانات فهماً كامالً دون استشارة اآلخرين.

وبصفة أساسية، يتضمن إنشاء األشكال المرئية لكشف األنماط واالتجاهات والقيم المتطرفة إنشاء 
عدد من الرسوم. ويتم ذلك بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل، أي حساب اإلحصائيات، وإنشاء 

الجداول، واستخراج الكلمات الرئيسية، وما إلى ذلك. ويعتمد اختيار الشكل المرئي على ما يلي:
نوع نوع المتغير )فئوي، أو رقمي، أو اسمي، أو ترتيبي، وما إلى ذلك(. �
عدد المتغيرات )أحادي المتغير، أو ثنائي المتغير، أو متعدد المتغيرات، وما إلى ذلك120(. �
عدد الموضوعات )فئات، أو مجموعات، وما إلى ذلك(. �
عدد السجالت )األسر التي أُجريت معها مقابالت، والمستفيدون، والقرى، وما إلى ذلك(. �
التحليل )الكمي مقابل النوعي، أو التكوين، أو المقارنة، وما إلى ذلك(. �

وليس الحال دائًما أال يكون هناك إال شكل مرئي واحد فحسب للتحليل. فثمة حاجة إلى أشكال مرئية 
مختلفة لإلجابة عن أسئلة مختلفة، وكلها لها تأثيرات مختلفة على المستخدم.121

مثال 
أُنشــئ الجــدوالن التاليــان لإلجابــة عــن هــذا الســؤال: مــا مصــادر الحبــوب األساســية فــي 11 موقًعــا  مختلًفــا؟ والجــدوالن 
متطابقــان تماًمــا، بصــرف النظــر عــن األســلوب الــذي يســتخدمانه لعقــد مقارنــات مرئيــة بيــن المصــادر المختلفــة للحبــوب 
األساســية. ويســتخدم الشــكل المرئــي إلــى اليميــن أشــرطة أفقيــة فــي حيــن يســتخدم الشــكل المرئــي إلــى اليســار جــدواًل 
ــل أحدهمــا  مــع ترميــز لونــّي.121 وكالهمــا يمثــل البيانــات تمثيــاًل صحيًحــا، ووفقــاً لمــا يــراه المحلــل أو المتلقــي، قــد يفضَّ

أو يبــرز أكثــر مــن اآلخــر.

واآلن لنفتــرض أن الهــدف كان حّقًــا معرفــة النســبة المئويــة لألســر التي اســتخدمت المســاعدات اإلنســانية كمصدر أساســي 
للغــذاء. ويمكــن اســتخالص هــذه البيانــات مــن البيانــات نفســها الــواردة أعــاله، ولكــن، فــي هــذه الحالــة، قــد يكــون نــوع 
مختلــف مــن التحليــل وشــكل مختلــف مــن األشــكال البصريــة - مثــل الرســوم البيانيــة الدائريــة أدنــاه - أكثــر فعاليــة فــي 

فهــم مــا تحــاول البيانــات التعبيــر عنــه أو نقلــه إلــى اآلخريــن.

120   يستكشف المتغير األحادي متغيراً واحداً في كل مرة، ويستكشف المتغير الثنائي متغيرين، ويستكشف المتغير المتعدد أكثر من متغيرين، وهكذا 
دواليك.

121  في األشكال المرئية التي ُيستخدم فيها التلوين، تكون الموضوعات )المواقع الجغرافية، والتصنيفات، وما إلى ذلك( مظللة بالتناسب مع قيمة المتغير 
الكمي.
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ــات، وشــكاًل  ــد استكشــاف البيان ــام بهــا عن ــي قائمــة باألمــور التــي يجــب القي يعــرض الجــدول التال
ــا ذا صلــة. ويقــدم الملحــق الرابــع: التحليــل واألشــكال المرئيــة قائمــة أكثــر تفصيــاًل باألشــكال  مرئّيً
ــن، أو  ــراؤه )التكوي ــم إج ــذي يت ــل ال ــوع التحلي ــا لن ــتخدامها وفًق ــن اس ــي يمك ــية الت ــة القياس المرئي

ــة(. ــة، أو المقارن ــع، أو العالق التوزي

استكشف البيانات في المتغير، بما في ذلك القيم/ �األنماط
اإلجابات من الموضوعات subjects المختلفة.

استكشف توزيع البيانات، بما في ذلك النزعة  �
المركزية، والمجموعات، والفجوات.

قارن الموضوعات )الفئات مثاًل( والمتغيرات  �
بعضها ببعض وعبر المكان.
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قارن الموضوعات والمتغيرات مع مرور الوقت. �االتجاهات
قارن القيم بخطوط األساس، والمؤشرات  �

بالحدود الدنيا، وما إلى ذلك.
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الموضوعات و/أو السجالت التي تختلف عن 
األخرى، ونوع االختالف و/أو قيمته.
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التصميم
يتضمن تصميم األشكال المرئية إليصال المعلومات اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسية بالترتيب التالي:

من المتلقون وما الذي 
يحتاجون إلى معرفته؟

ما المعلومات التي يتم إيصالها 
بأكبر قدر من الفعالية في 

من خالل شكل مرئي؟


ما التصميم األكثر فعالية في 
إيصال هذه المعلومات؟

المتلقون
يتسم المتلقون بثالث سمات رئيسية ينبغي أن تؤثر على تصميم الشكل المرئي.

استخدامهم المعلومات - الطريقة التي سُتستخدم بها المعلومات )في اجتماع التخطيط، ومن أجل  �
الرصد المستمر، واتخاذ القرارات، واالطالع الدائم على التطورات، وما إلى ذلك( يجب أن 

توجه اختيار الشكل المرئي )جدول مقابل رسم بياني، أو خريطة تفصيلية مقابل خريطة إقليمية، 
عة مقابل المعلومات المفصلة، واألرقام  وما إلى ذلك( ومستوى التفاصيل )المعلومات المجمَّ

الدقيقة مقابل االتجاهات، وما إلى ذلك(.
فهمهم األساسي للموضوع - كما هو الحال مع أي شكل آخر من أشكال اإلبالغ، من األهمية  �

بمكان إيصال المعلومات للمتلقين بلغة يفهمونها وأن يكون لدى المتلقين معلومات كافية، ولكن 
ليس أكثر من المطلوب.

خلفيتهم الثقافية – تقدر الثقافات المختلفة أساليب بصرية ولفظية مختلفة وتستجيب لها. فبينما  �
تقدر بعض الثقافات الكثير من األلوان والرسوم المتحركة، قد تستجيب ثقافات أخرى بشكل 

أفضل للبساطة. وقد تفضل بعض الثقافات اللغة البسيطة أو غير الرسمية في حين تفضل ثقافات 
أخرى األساليب اللغوية القوية.

مثال 
ــن  ــا للمتلقي ــن مالئًم ــى اليمي ــد يكــون الرســم التوضيحــي إل ــات نفســها. وق ــى البيان ــان يســتندان إل ــي رســمان بياني فمــا يل
الذيــن يحتاجــون إلــى معرفــة المزيــد عــن المعــدل الكلــي لنفــوق األغنــام )علــى ســبيل المثــال صنــاع القــرار(، أمــا الرســم 
التوضيحــي إلــى اليســار فيوجــه إلــى المتلقيــن الذيــن يحتاجــون معرفــة المزيــد عــن األمــراض التــي تســهم فــي نفــوق 

األغنــام )مثــل موظفــي البرنامــج المعنــي(.

53 أسرة لدیھا أغنام
مریضة ونفقت

53 أسرة لدیھا أغنام
غیر مریضة

4 أسر لدیھا أغنام
مریضة لكنھا على قید الحیاة

أمراض األغنام ونفوقھا

0102030405060708090100110
أمراض أخرى
سوء التغذیة
حمى الوادي المتصدع
مرض الجلد الكتیل
الحمى المالطیة
الحمى القالعیة
االلتھاب الرئوي البلوري الساري
جدري األغنام
الطاعون
إنتان الدم
الجمرة النفاخیة/ مرض الساق السوداء
الجمرة الخبیثة

عدد األسر التي أبلغت عن مرض األغنام وحاالت النفوق بسبب المرض في الفصول 
الممطرة والجافة في عامي 2012/ 2013 (حجم العینة =110)

ال توجد أغنام مریضةمریضة وظلت على قید الحیاة      مریضة ونفقت         

المعلومات

كيف يمكن للمرء أن يقرر ما الذي يجب وضعه في شكل مرئي؟ وتكون األشكال المرئية فعالة للغاية 
في جذب أنظار المتلقين إلى المعلومات والرسائل الرئيسية. وفي الوقت نفسه، واستناًدا إلى نوع منتج 
المعلومات حيث سيتم عرض الشكل المرئي )تقرير، أو عرض تقديمي، أو فيديو، وما إلى ذلك(، قد 

يكون الكثير من األشكال المرئية مبالًغا فيها، وربما تجعل الرسالة الرئيسية غير واضحة.

قائمة  إنشاء  يمكن وضعه في صورة شكل مرئي  ما  لتحديد  استخدامها  يمكن  التي  األساليب  ومن 
بالرسائل الرئيسية التي يتعين توصيلها، ومن ثم تحديد الكيفية التي يمكن بها إبالغ كل رسالة رئيسية 
بأكبر قدر ممكن من الفعالية. وتكون الرسوم البيانية أو األشكال المرئية المعقدة فّعالة عندما تكون 
إذا كانت  المثال،  المعلومات. على سبيل  الطريقة األكثر فعالية لتوصيل  دائًما  جيدة، ولكنها ليست 
الرسالة الرئيسية تتكون من إحصائية واحدة )على سبيل المثال، يعاني 40% من السكان من انعدام 
األمن الغذائي(، فيمكن توصيلها بالكلمات واستخدام أحجام الخطوط المتناقضة )خط أكبر، أو خط 
عريض، أو تسطير، وما إلى ذلك( إلنشاء تسلسل مرئي. وقد تكون هذه الكلمات مدعومة بجدول أو 

رسم بياني صغير لتعميق الفهم أو وضعها في سياقها.
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مثال 
تقريــر ال يحتــوي علــى أي أشــكال 

ــة مرئي
← خطــر فقــدان الرســائل الرئيســية 

فــي النــص.

مثال 
تقريــر يحتــوي علــى رســائل رئيســية 
ــة أو نــص  فــي صــورة أشــكال مرئي

محــدد.
← الرســائل الرئيســية تبــرز مــن 

الرئيســي. النــص 

مثال 
تقريــر يســتخدم الكثيــر مــن األشــكال 

المرئيــة.
ــدان المعلومــات بســبب  ← خطــر فق
األشــكال  اســتخدام  فــي  اإلفــراط 

المرئيــة.

التصميم
من أجل التصميم المرئي النهائي، يجب تحديد ما يلي:

الوسيط )رسم بياني ثابت على مطبوعة، أو عرض تقديمي باستخدام باور بوينت، أو صورة  �
على صفحة إنترنت، أو سمة تفاعلية على شبكة اإلنترنت، وما إلى ذلك(.

الحجم )إدراج صغير، أو صفحة واحدة، أو نصف صفحة، وما إلى ذلك(. �
النطاق )رسم بياني واحد أو خريطة، أو رسم بياني للمعلومات مع أشكال مرئية متعددة مجمعة  �

مع النص، وما إلى ذلك(.
المظهر )خريطة، أو مخطط شريطي، وما إلى ذلك(. �

بمجــرد تحديــد هــذه العناصــر، انتقــل إلــى لوحــة الرســم. خــذ قلــم رصــاص وورقــة وارســم مســودة 
للشــكل المرئــي، مــع إيــالء االهتمــام لوجــود مســاحة للرســوم البيانيــة، والنــص، ومســاحة بيضــاء 

ــا، فقــم بــإدراج طريقــة التشــغيل. ومواضعهــا. وإذا كان التصميــم تفاعلّيً

ويجــب أن توضــع المعلومــات األكثــر أهميــة فــي الزاويــة اليمنــى العليــا، واألقــل أهميــة فــي األســفل 
إلــى اليســار،122 والمفتــاح هــو روايــة القصــة مــع البيانــات حيــث ينتقــل القــراء عبــر القصــة. ويتمثــل 

الهــدف فــي أن يتعلــم القــارئ شــيئاً عندمــا ينتهــي مــن القــراءة.

مثال 
ــي للمعلومــات مــن  ــال لرســم بيان ــى اليســار هــو مث الرســم إل
صفحــة واحــدة تــم رســمه علــى الــورق قبــل إنشــائه فــي شــكل 
ــر. وهــو يحــدد الموضوعــات الرئيســية التــي  برنامــج كمبيوت
ينبغــي التعامــل معهــا، وكيفيــة التعامــل معها )أي نوع األشــكال 
ــه )التأكــد  ــذي يمكــن وضــع كل منهــا في ــة( والمــكان ال المرئي
مــن أن كاّلً منهــا يناســب الصفحــة(. الحــظ أن البيانــات ال 
تمثــل البيانــات الحقيقيــة، وســيكون ذلــك هــو الحــال عنــد إنشــاء 
ــا. الحــظ أيضاً أن الرســم قد ال يعكس  الرســوم البيانيــة إلكترونّيً
التصميــم النهائــي، ألن التعديــالت ســوف تكــون مطلوبــة علــى 
األرجــح فــي أثنــاء إنشــاء الشــكل المرئــي. وُيعــد الرســم، مــع 
ذلــك، طريقــة ممتــازة للبــدء، ودليــاًل مفيــًدا للمحلــل فــي أثنــاء 

تصميــم الشــكل المرئــي.

يتم عكس هذا المنطق في اللغات التي ُتقرأ نصوصها من اليمين إلى اليسار.  122
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البناء
أساسية، وذلك  الكمبيوتر بصفة  أجهزة  باستخدام  المرئية  تكوين األشكال  يتم  الحاضر،  الوقت  في 
باستخدام مجموعة واسعة النطاق من األدوات وحزم البرمجيات. ويعتمد اختيار األداة على البيانات 
)على سبيل المثال ما إذا كانت البيانات قابلة للعمل المشترك مع األداة أم ال(، والتصميم )على سبيل 
المثال، ما إذا كان يمكن لألداة إنشاء التصميم أم ال(. وستكون هناك حاجة إلى العديد من األدوات 

المختلفة في بعض األحيان.

مثال 
ــواع  ــة أن ــتخدام ثالث ــار باس ــى اليس ــة إل ــاء الخريطــة الموضح ــم إنش ت
مختلفــة مــن البرامــج، فقــد اســُتخدم إكســيل لتجميــع البيانــات المجدولــة 
وتنقيتهــا وتحويلهــا، والحقــاً، اســُتخدم ملــف البيانــات الجغرافيــة الــذي 
يســتخدم األشــكال فــي نظــام رســم الخرائــط ArcGIS لرســم خريطــة 
ــا علــى الوحــدات اإلداريــة. ثــم جــرى تصديــر  توزيــع النازحيــن داخلّيً
النتيجــة إلــى برنامــج الرســوم Adobe( Illustrator(، الــذي تــم 
عــن  التناســبية  الدائريــة  البيانيــة  المخططــات  إلنشــاء  اســتخدامه 

ــر. ــة األم ــي نهاي ــه ف ــي وبنائ ــم النهائ المســتفيدين، ولوضــع التصمي
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المحددة  البيانية  الرسوم  التي يمكن استخدامها إلنشاء  البرامج  من حزم  التالي عدداً  الجدول  يسرد 
في الملحق الرابع: التحليل واألشكال المرئية. وهذه القائمة ليست شاملة، وعلى نحو ما ورد سابًقا، 
غالًبا ما تكون هناك حاجة إلى تجميعات من حزم البرامج هذه إلنشاء شكل مرئي. ويجب أال تخدم 
األداة احتياجات التصميم فحسب، بل يجب أن تكون قابلة للعمل المشترك مع قاعدة البيانات حيث يتم 
تخزين البيانات. ويجب دائًما أن يأخذ المحللون في االعتبار كم العمل الذي يتطلبه الحفاظ على أداة 
مرئية، والذي يرجع معظمه إلى التحديثات/التصحيحات التي يتم إدخالها على البيانات، وإلى قاعدة 

البيانات الرئيسية.123

بعض خيارات البرامجما تريد إنشاءه

األساسيات – مخطط 
دائري، أو شريطي، 
أو تناثر، أو خطي، 
أو مدرج تكراري، 

أو مخطط صندوق أو 
فّقاعي أو عنكبوتي

� MS Excel أدوات رسم المخططات في
� MS Excel التنسيق الشرطي في
� Adobe Illustrator
� Tableau

مصفوفة مع أشكال 
مرئية مدمجة

� MS Excel التنسيق الشرطي في
�  MS يدوّيًا مع الحد األدنى من البيانات في أدوات

Adobe Illustrator األخرى أو Office
� Tableau

االبتكار  �رموز تناسبية أو  الفقاعي(  البياني  )المخطط   MS Excel في  المخططات  رسم  أدوات 
باستخدام مخططات شريطية

�  Adobe أو األخرى   MS Office أدوات في  البيانات  من  األدنى  الحد  مع  يدوّيًا 
Illustrator

� Tableau
أدوات رموز برنامج ArcGIS )لرسم الخرائط( �
� )/RAW )http://raw.densitydesign.org الرسوم البيانية

يدوّيًا مع الحد األدنى من البيانات في أدوات MS  �خريطة شجرية
Adobe Illustrator األخرى أو Office

� Tableau
مخططات غوغل البيانية �
� )/RAW )http://raw.densitydesign.org الرسوم البيانية

123  انظر دليل الرسوم البيانية الخاص بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
)http://www.unocha.org/about-us/publications/ocha-graphics-style-book(، معلومات عن حساب الرموز التناسبية.  

http://raw.densitydesign.org/)
http://raw.densitydesign.org/)
http://raw.densitydesign.org/)
http://raw.densitydesign.org/)
http://www.unocha.org/about-us/publications/ocha-graphics-style-book)
http://www.unocha.org/about-us/publications/ocha-graphics-style-book)
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بعض خيارات البرامجما تريد إنشاءه

التنسيق الشرطي في MS Excel )للمصفوفة( �مصفوفة لونية
أداة Power Map في MS Excel )للخرائط( �
� Tableau
� )/RAW )http://raw.densitydesign.org الرسوم البيانية
�  MS يدوّيًا مع الحد األدنى من البيانات في أدوات

Adobe Illustrator األخرى أو Office

)Tag Crowd )tagcrowd.com �سحابة وسوم
� Wordle )www.wordle.net(
� ToCloud )www.ToCloud.com(
� Tagul )tagul.com(
� Tagxedo )www.tagxedo.com(

)/RAW )http://raw.densitydesign.org �شكل بياني تفرعي

خريطة المتَّجه 
)Vector map(

� MS Excel في Power Map أداة
�  QGIS برنامج نظم المعلومات الجغرافية الكمية
� ArcGIS نظام
� Adobe Illustrator + برامج نظم المعلومات الجغرافية
� Google Earth

خريطة المسح 
)Raster map(

� ArcGIS نظام
� ERDAS )نظام تحليل بيانات موارد األرض )إرداس
� Adobe Photopshop

مخطط البيانات 
الرسومي الذي يجمع 

بين المخططات 
البيانية، والخرائط، 

والصور، والنص

�  Adobe + البرامج ذات الصلة لكل شكل  مرئي
layout لألسلوب/المخطط Illustrator

البرامج ذات الصلة لكل شكل مرئي + MS Word/Excel لألسلوب/التخطيط �
� Excel في Power View خاصية
� Tableau
نظام ArcGIS على شبكة اإلنترنت )خريطة القصة( �

Tableau �رسم تفاعلي
خادم ArcGIS )للخرائط( �
� https://developers.google.com/chart(( مخططات غوغل البيانية
� )/http://d3js.org( هة بالبيانات الوثائق الموجَّ

أدوات الرسم في MS Office �مخطط ِفن
� Adobe Illustrator

أدوات الرسم في MS OfficeMS Visio �مخطط شبكة
� Adobe Illustrator

وتأتــي جميــع حــزم البرامــج المذكــورة أعــاله مــع كــم كبيــر مــن وثائــق الدعــم عــن كيفية اســتخدامها، 
ويوجــد أيًضــا مجتمــع كبيــر يتابــع أعضــاؤه اســتخدام هــذه الحــزم ويتبادلــون خبراتهــم. وللحصــول 
علــى الدعــم فــي هــذا المجــال، يجــب عليــك أن تعمــل مــع زمــالء يكونــون علــى درايــة بالبرامــج، 
واتصــل بالمختصيــن فــي إدارة معلومــات األمــن االقتصــادي أو العامليــن فــي غوغــل الذيــن 

يتشــاركون خبراتهــم مــع اآلخريــن.

http://raw.densitydesign.org/)
http://raw.densitydesign.org/)
http://tagcrowd.com
http://www.wordle.net
http://www.ToCloud.com
http://tagul.com
http://raw.densitydesign.org/)
https://developers.google.com/chart
http://d3js.org/)
http://d3js.org/)
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مبادئ تصميم األشكال المرئية
يتمثــل الهــدف مــن إنشــاء أي شــكل مرئــي ألغــراض التخطيــط والبرمجــة فــي المجــال اإلنســاني فــي 
توضيــح الرســالة )الرســائل( الرئيســية بطريقــة يوثــق بهــا للمســاعدة علــى الفهــم أو صنــع القــرار 
أو كليهمــا. وتكــون األشــكال المرئيــة فــي هــذا الســياق أكثــر فعاليــة عندمــا تكــون دقيقــة وواضحــة 
وموجــزة. وتتحقــق الدقــة باســتخدام مجموعــات البيانــات الســليمة واختيــار الرســوم البيانيــة المناســبة 
لوضعهــا فــي شــكل مرئــي )انظــر الملحــق الرابــع: التحليــل واألشــكال المرئيــة(. ويتضمــن إنشــاء 
أشــكال مرئيــة واضحــة وموجــزة االنتبــاه إلــى المحتــوى )مــا هــو متضمن بالفعــل( وأســلوب العرض 

)األلــوان، والحجــم، والشــكل ومــا إلــى ذلــك(.

ويوضــح القســم التالــي ســتة مبــادئ رئيســية مــع أمثلــة مــن الممارســة والرســوم البيانيــة. والبيانــات 
الــواردة فــي األشــكال المرئيــة مســتقاة مــن المكتــب الرئيســي للجيوديســيا والخرائــط فــي أفغانســتان، 
ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي أفغانســتان، ومكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي الصومال، 
والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي اليمــن. وتتاح 
روابــط لهــذه المجموعــات مــن البيانــات أو التقاريــر أو كليهمــا فــي قائمــة المراجــع فــي نهايــة الفصل.
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التوازن في مستوى التفاصيلإنشاء شكل مرئي بتدرج هرمي
استخدم التباين للتأكيد على أهم البيانات وعدم التركيز 	 

على البيانات األقل أهمية أو البيانات “األساسية”.
في 	  غرضاً  تخدم  ال  التي  والصور  التفاصيل  استبعد 

تصوير الرسالة )الرسائل( الرئيسية.
“قراءة” 	  لضمان  بعناية  المرئي  الشكل  تنسيق  خطط 

الرسائل الرئيسية أواًل.

اعرض األرقام ببساطة قدر اإلمكان )على سبيل المثال، 	 
يمكن كتابة 1,100,000 في شكل “1.1 مليون”.

أو 	  شبكية،  المرئية )خطوط  لألشكال  استخدم رسوًما 
أشرطة المقياس وما إلى ذلك( کأداة عرض، وليس من 

أجل تجميل الشكل.
استخدم تسميات المخططات إذا كان المتلقي بحاجة إليها 	 

)على سبيل المثال، هل أنا بحاجة إلى إظهار االتجاه أو 
الرقم الدقيق أو كليهما؟(

1.1 ملیون نازح داخلًیّا في الصومال (المفوضیة السامیة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئین، حزیران/ یونیو 2015)

20112012201320142015
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طالبو اللجوء والالجئون من الصومال
عدد األشخاص باآلالف حسب مكان اللجوء في عام 2014
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Source: UNHCR, Aug 2015

توخي الدقةتحقيق االنسجام
إلى 	  وما  سنة  أو  شهر،  )كل  فاصلة  فترة  كل  أدرج 

التدفق  لضمان  المخططة  الفاصلة  الفترات  بين  ذلك( 
في البيانات.

مختلفة 	  معاٍن  إلى  تشير  عندما  مختلفة  ألواًنا  استخدم 
في البيانات، مع استخدام لون واحد كإعداد افتراضي.

أنشئ نمًطا متسًقا باستخدام القوالب، واأللوان القياسية، 	 
والرموز وما إلى ذلك بهدف تيسير القراءة.

تحقق جيًدا من البيانات بنفسك، ثم تشاركها مع زميل لك 	 
)أو زميلين( لمعرفة ردود فعلهما قبل النشر.

ال تستخدم الرسوم الثالثية األبعاد إال لتوضيح البيانات 	 
الثالثية األبعاد.

قدم معلومات عما يعكسه الشكل المرئي )حجم العينة، 	 
أو فترة الثقة وما إلى ذلك.
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االمناطق الریفیةالمناطق الحضریةالالجئون والنازحون داخلًیا - من عام 1977 إلى عام 2014
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معدالت سوء التغذیة بین األطفال في المناطق الحضریة مقابل المناطق الریفیة (كانون 
األول/ دیسمبر 2011)

إضفاء المصداقيةضمان سهولة القراءة
الحجم 	  قراءتها من حيث  الخطوط يسهل  أن  تأكد من 

)<6 نقاط( ، واللون )األلوان الداكنة(، والشكل )تعديل 
الحجم بالنسب نفسها لتجنب تمدد الخطوط(.

اطبع الرسوم الملونة باألبيض واألسود لضمان عدم فقد 	 
الرسائل الرئيسية الموضحة باأللوان.

تجنب تدوير النص إال عند الضرورة القصوى.	 

إذا لم تكن البيانات المستخدمة هي المصدر األساسي 	 
في التقرير، فإنه يجب ذكر المصدر، وتاريخ البيانات 

ونطاق ما تعبر عنه.
المجاالت 	  أو  التحليل،  في  قصور  أوجه  أي  اذكر 

المحتملة للخطأ في التفسير.
وضح جميع االختصارات التي تستخدمها.	 

التنوع الغذائي في المناطق الریفیة مقابل المناطق الحضریة
متوسط عدد أیام مجموعات الطعام التي تستھلكھا األسر
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https://data.hdx.rwlabs.org مصدر البیانات: المكتب المركزي لإلحصاء في أفغانستان، متاح على

الكثافة السكانیة في أفغانستان



العرض المرئي

241

المراجع
المكتب الرئيسي للجيوديسيا والخرائط في أفغانستان )AGCHO(، أفغانستان، الحدود اإلدارية - 

ملفات تستخدم الصور الجغرافية، 25 أيلول/سبتمبر 2012. متاح على:
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/data/datasets/locations/
afghanistan.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، أفغانستان، العدد التقديري لسكان أفغانستان
2015/2016 Estimated Population of Afghanistan 2015/2016.

متاح على:
https://data.hdx.rwlabs.org/dataset/estimated-populationof-afghanistan-2015-2016.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الصومال، لوحة معلومات الشؤون اإلنسانية 
بالصومال

Somalia Humanitarian Dashboard
- حزيران/يونيو 2015 ، 30 تموز/يوليو 2015. متاح على

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/somalia_humanitarian_
dashboard_-_june_2015.pdf.

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، “قاعدة بيانات المفوضية إلحصائيات السكان
UNHCR Population Statistics Database“،

مصدر على شبكة اإلنترنت، تم الدخول عليه في آب/أغسطس 2015. متاح على:
http://popstats.unhcr.org/.

برنامج األغذية العالمي، حالة األمن الغذائي والتغذية في اليمن، 2012. متاح على:
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp247833.pdf.

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/data/datasets/locations/afghanistan.
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/data/datasets/locations/afghanistan.
https://data.hdx.rwlabs.org/dataset/estimated-populationof-afghanistan-2015-2016.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/somalia_humanitarian_dashboard_-_june_2015.pdf.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/somalia_humanitarian_dashboard_-_june_2015.pdf.
http://popstats.unhcr.org/.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp247833.pdf.




الملحق األول 
المصطلحات والتعريفات



الحصول على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة

244

ــل  ــل. وتحم ــذا الدلي ــي ه ــتخدمة ف ــات المس ــات والتعريف ــى المصطلح ــة عل ــرة عام ــي نظ ــا يل فيم
ــل. ــذا الدلي ــياق ه ــي س ــواردة ف ــي ال ــات المعان التعريف

خطــة التحليــل - مخطــط يحــدد، لممارســة محــددة، البيانــات التــي يتعيــن جمعهــا مــن أجــل عمليــة 
محــددة، ومــن أيــن ُتجمــع أو ممــن ُتجمــع أو كليهمــا، كمــا تصــف كيــف يجــب الجمــع بيــن البيانــات 

إلتاحــة اســتخالص االســتنتاجات، وأنــواع التحليــل التــي يجــب اســتخدامها.

النهج التحليلي - الطريقة الشاملة للتعامل مع جمع البيانات أو تحليلها أو إتمامهما.

الترابط – يشير، في التحليل، إلى العالقة العامة بين متغيرين.

الفرضيات - أي أمر مقبول، دون دليل، بوصفه صحيًحا أو مؤكًدا.

خــط األســاس - نقطــة محــددة )مقيــاس( ُتعــد “األســاس” للمقارنــة. وغالًبــا مــا تكــون هــي المقيــاس 
قبــل األوقــات العاديــة أو فــي أثنائهــا، أو فــي المتوســط، ومــا إلــى ذلــك.

البيانــات الضخمــة - مصطلــح عــام ُيســتخدم لوصــف مجموعــات البيانــات المســتقاة مــن المصــادر 
التقليديــة والرقميــة الكبيــرة والمعقــدة لدرجــة يتعــذر معهــا معالجتهــا وتحليلهــا باســتخدام التطبيقــات 

العاديــة لمعالجــة البيانــات وإدارة قواعــد البيانــات.

االختيــارات المتتاليــة - ســمة فريــدة مــن نوعهــا فــي جمع/إدخــال البيانــات بطريقــة إلكترونيــة تمكــن 
الباحثيــن أو المحلليــن مــن تغييــر اإلجابــات االختياريــة علــى أحــد األســئلة علــى أســاس اإلجابــة عــن 

ســؤال آخــر.

التصنيــف فــي فئــات - عمليــة تجميــع البيانــات فــي فئــات وفًقــا لمعاييــر محــددة، ممــا يعنــي عــادة أن 
هنــاك أمــًرا مشــترًكا بيــن هــذه البيانــات، مثــل قيمــة متشــابهة )فــي حالــة البيانــات الكميــة( أو ســمة 

مشــابهة )فــي حالــة البيانــات النوعيــة(.

الفئــة - إمــا نــص أو أرقــام، ولكــن تقتصــر علــى مجموعــة مــن الخيــارات أو الفئــات المحــددة. وهــي 
منفصلــة بطبيعتهــا. وغالًبــا مــا تشــير قواعــد البيانــات إلــى قوائــم الفئــات بوصفهــا “نطاقــات”. 

الســببية - مقيــاس الدرجــة التــي يمكــن إليهــا أن يســبب متغيــر واحــد أو أكثــر قيمــة متغيــر آخــر أو 
متغيــرات أخــرى )أو يتنبــأ بهــا(.

النزعة المركزية - مقياس النزعة المركزية هو قيمة مركزية أو نموذجية لتوزيع البيانات.

المعايير - أي مبادئ أو مقاييس يمكن في مقابلها الحكم على شيء ما أو اتخاذ قرار بشأنه.

الترميــز – أســلوب يســتخدم كلمــات أو عبــارات قصيــرة لتصنيــف البيانــات النوعيــة، بهدف اكتشــاف 
البيانــات وتقليلهــا إلــى الحــد األدنــى مــن عناصرها.

معامــل التحديــد - اإلحصائيــة المســتخدمة للتعــرف علــى مــدى التبايــن فــي متغيــر واحــد الــذي يمكــن 
تفســيره حســب عالقتــه بالمتغيــر اآلخــر.

تحديد المفاهيم - عملية تحديد معنى للمفاهيم الواردة في أهداف الدراسة.

الموافقــة - أي إشــارة ُتعطــى بحريــة، وتكــون محــددة ومســتنيرة والتــي بموجبهــا يوافــق موضــوع 
البيانــات علــى معالجــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بــه.

السياق - معلومات تحدد موضع البيانات والتحليل في زمان ومكان محددين.

التشــابه المقــارن - مقارنــة وحــدة قيــاس مــع شــيء يمكــن للمتلقيــن فهمــه أو اســتيعابه بشــكل أكثــر 
ســهولة.

ــات تقــارن بيــن موضوعيــن أو عمليتيــن أو ظاهرتيــن أو أكثــر.  اإلحصائيــات المقارنــة – إحصائي
ــة أو أن تســتخلص اســتنتاجات أو كليهمــا. ويمكــن أن تكــون وصفي



المصطلحات والتعريفات

245

ــن  ــة مؤشــر أو سلســلة مؤشــرات بي ــة مقارن ــى عملي ــل، إل ــي ســياق هــذا الدلي المقارنــة - تشــير، ف
كيانيــن أو أكثــر )أشــخاص، أو أســر، أو مجموعــات ســكانية، أو حيوانــات، أو مؤسســات، ومــا إلــى 
ذلــك( أو أبعــاد )موقــع جغرافــي، أو زمــن ومــا إلــى ذلــك( مــن أجــل معرفــة مــدى اختالفهــا حســب 

طبيعــة هــذا الكيــان أو البعــد.

ــات أو الظواهــر بطريقــة  ــل العملي ــة مث ــم الحقيقي اإلطــار المفاهيمــي - أداة للمحلليــن لشــرح المفاهي
مجــردة أو معممــة.

ــذي تقــع فــي إطــاره نســبة معينــة مــن الســكان أو اإلجابــات أو الحــاالت.  فتــرة الثقــة - النطــاق ال
وهــي ُتســتخدم لقيــاس مــدى الثقــة فــي التقديــر.

المتغير الحاكم - متغير قد يكون له تأثير على المتغيرات األخرى، ولكنه ليس محور الدراسة.

ــة مــن المعلومــات ال تدعــم بحــد ذاتهــا اســتنتاًجا مــا،  ــة المتقاربــة - تتكــون مــن أجــزاء فردي األدل
ــة التــي تدعــم االســتنتاج.  ــة مــن األدل ولكنهــا تشــكل مجتمعــة مجموعــة قوي

االرتباط - مقياس للترابط، وهو يقيس قوة العالقة بين متغيرين واتجاهها.

الدليل المؤيد - يتكون من عدة أدلة )بيانات أو تحليل( تدعم استنتاًجا ما.

الدراسة العرضية - تحلل البيانات عن متغير ما لفترة معينة.

جــدول االقتــران - جــدول فــي شــكل مصفوفــة يقســم اإلجابــات حســب عناصــر أو فئــات منفصلــة، 
ويحســب تكــرار كل منهــا بالمقارنــة مــع المتغيــرات أو الفئــات أو العناصــر األخــرى.

االســتعانة بمصــادر محــددة - طريقــة لالســتعانة بمصــادر محــددة يتــم فيهــا تحديــد مقدمــي المعلومات 
مســبقاً، وغالًبــا مــا يتــم تدريبهــم علــى جمــع المعلومــات وتشــاركها، ويجعــل هــذا األمــر مــن الممكــن 
ممارســة رقابــة علــى مقدمــي المعلومــات أكبــر ممــا يجــري فــي طريقــة االســتعانة بمصــادر خارجيــة 

متعددة.

االســتعانة بمصــادر خارجيــة متعــددة - طريقــة لجمــع البيانــات أو المعلومــات أو كليهمــا عــن طريــق 
ــة  ــة معين ــى مجموع ــر عل ــد تقتص ــخاص، وق ــن األش ــرة م ــة كبي ــن مجموع ــاهمات م ــاس مس التم
)شــهود عيــان أو ضحايــا فــي أثنــاء أزمــة مــا، أو العاملــون فــي المجــال اإلنســاني، أو المتخصصــون 

التقنيــون، ومــا إلــى ذلــك(، أو تكــون مفتوحــة لعامــة النــاس.

البيانات - حقائق أو أرقام أولية غير منظمة تحتاج إلى معالجة وتحليل.

حمايــة البيانــات - المصطلــح الجامــع لمجموعــة المبــادئ األساســية، وحقــوق األشــخاص موضــوع 
البيانــات، والتزامــات مراقبــي البيانــات )بمــا فــي ذلــك “أمــن البيانــات” و”ســالمة البيانــات”(، وتدابير 
ــي  ــوق الشــخصية ف ــاك الحق ــات، أو إســاءة اســتخدامها، أو انته ــدان البيان ــع فق ــة لمن ــاذ الالزم اإلنف

حمايــة البيانــات والخصوصيــة.

أمــن البيانــات - التدابيــر التكنولوجيــة والتنظيميــة الالزمــة لتوفيــر الحمايــة الكافيــة للبيانــات مــن أي 
مخاطــر قــد تتعــرض لهــا.

ســالمة البيانــات - تشــير إلــى الحفــاظ علــى دقــة البيانــات واتســاقها وضمانهمــا علــى مــدار دورتهــا 
بالكامل.

قاعــدة البيانــات - مجموعــة منظمــة مــن البيانــات. ويمكــن أن تكــون قواعــد البيانــات إمــا ارتباطيــة 
أو غيــر ارتباطيــة.

ــات الســكان، ونــوع  ــة، وهــي إحصائي البيانــات الديمغرافيــة - بيانــات عــن مجموعــة ســكانية معين
الجنــس، والعمــر، والِعــرق، ومــا إلــى ذلــك. ويمكــن للحكومــات جمــع البيانــات الديمغرافيــة فــي أثنــاء 

التعــداد ومشــاركتها مــع اآلخريــن عبــر مكاتــب اإلحصــاء التابعــة لهــا.

المتغيــر التابــع - المتغيــر الــذي يتأثــر بمتغيــر آخــر قابــل للقيــاس أو “يعتمــد” عليــه. ويمكــن أيًضــا 
أن ُيشــار إليــه كمتغيــر “اســتجابة”.
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المتغير المشتق – متغير يتم إنشاؤه من مجموعة متغيرات أخرى.

اإلحصائيــات الوصفيــة - اإلحصائيــات التــي توفــر ملخًصــا بســيًطا للخصائــص - متوســطات القيــم، 
أو الحــدود الدنيــا والحــدود القصــوى، أو النســب ومــا إلــى ذلــك - للمســاعدة فــي وصــف البيانــات.

تأثيــر التصميــم - نســبة التبايــن بيــن قيــم العينــة والقيــم الفعليــة بســبب عــدم التجانــس الطبيعــي بيــن 
البيانــات. وهــو فــي األســاس العامــل الــذي يجــب أن يــزداد عــن طريقــه حجــم عينــة معقــدة، مثــل 
عينــة متعــددة المجموعــات، مــن أجــل إعــداد تقديــرات اســتقصائية بالدقــة نفســها التــي تكــون عليهــا 

العينــة العشــوائية البســيطة.

رسم بياني - تمثيل رمزي للمعلومات.

ــى  ــات إل ــة بيان ــيم مجموع ــا تقس ــات وتحليله ــع البيان ــي جم ــي عمليت ــيم ف ــن التقس ــيم - يتضم التقس
ــر. ــن أو أكث ــن مختلفي مكوني

البيانــات الكميــة المنفصلــة - البيانــات فــي شــكل أرقــام صحيحــة، مثــل عــدد األشــخاص في األســرة، 
وعــدد الزيــارات إلــى إحــدى العيــادات، وحجــم القطيــع، ومــا إلى ذلــك. وال تســجل البيانــات المنفصلة 

في شــكل كســر.

التوزيــع - فــي التحليــل الكمــي، هــو عمليــة ترتيــب جميــع القيــم لمتغيــر مــا لمعرفــة التكــرار الــذي 
تحــدث بــه.

األدلة - معلومات تساعد على إظهار صحة فرضية أو افتراض معين أو بطالنه.

ــون  ــد ال تك ــي ق ــات الت ــي البيان ــص الرئيســية ف ــات – يلخــص الخصائ ــل االستكشــافي للبيان التحلي
مفهومــة ضمنيــاً فــي الفرضيــات أو النظريــات المتاحــة قبــل جمــع البيانــات. والهــدف مــن التحليــل 
االستكشــافي هــو توجيــه المحلــل فــي عمليــة وضع الفرضيــات والنظريــات أو االفتراضــات األخرى، 
ــات أو  ــع بيان ــق جم ــها أو عــن طري ــات نفس ــتخدام البيان ــا باس ــا إم ــك اختباره ــد ذل ــن بع ــي يمك الت

معلومــات جديــدة أو كليهمــا.

التنبؤ - التنبؤ بما يمكن أن يحدث على أساس األدلة السابقة والحالية.

اإلطــار - مصفوفــة مــن العناصــر تســتند إلــى االفتراضــات، أو النظريــات، أو المتغيــرات، أو 
المؤشــرات، أو المعاييــر ذات الصلــة أو جميــع هــذه العناصــر.

ــا  ــار إليه ــدد )وُيش ــاق مح ــن نط ــة ضم ــة أو قيم ــة معين ــا قيم ــي له ــجالت الت ــدد الس ــرار - ع التك
كمجموعــة أو فئــة(.

التعميم - عملية جعل البيانات أقل تفصياًل.

بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة - بيانــات ذات مرجعيــة جغرافيــة يمكــن اســتخدامها فــي نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة مــن أجــل التحليــل المكانــي. وتدمــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة بيــن أجهــزة 
ــة  ــة الجغرافي ــات مــن أجــل جمــع كل أشــكال المعلومــات ذات المرجعي ــر وبرامجــه والبيان الكمبيوت

وإدارتهــا وتحليلهــا وعرضهــا.

البيانات الجغرافية المكانية أو البيانات الجغرافية - بيانات ذات مكون جغرافي أو مكاني.

المــدرج التكــراري - تمثيــل فــي شــكل رســم بيانــي لتوزيــع البيانــات، حيــث يوضــح المحــور الصادي  
y التكــرار ويوضــح المحــور الســيني x القيــم. ويمكــن أن يكــون المــدرج التكــراري مصحوًبــا بجدول 

يوضــح عــدد الســجالت لــكل مــدى مــن القيم.

التفســير - عمليــة تحديــد مــا يعنيــه التحليــل مــن خــالل تحديــد الســياق، واســتخدام الخبــرة، واختيــار 
أهــم النتائــج - مــن أجــل اســتخالص النتائــج.

ــى  ــة عل ــات المحلي ــراد أو المجتمع ــتفيدين األف ــى المس ــج عل ــر البرنام ــدرس أث ــر - ت مؤشــرات األث
ــل. ــدى الطوي الم
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المتغير المستقل - المتغير الذي ال يتأثر بالمتغيرات األخرى القابلة للقياس.

المؤشــر - متغيــر يشــير إلــى شــيء، مثــل تغيــر أو اتجــاه. ويتــم تجميــع المؤشــرات مــن البيانــات، 
ويجــري قياســها وتفســيرها عــن طريــق المقارنــة مــع خطــوط األســاس القياســية لســياق محــدد، أو 

الحــدود الدنيــا، أو القيــم المســتهدفة.

اإلحصائيــات االســتداللية - النمــاذج والفرضيــات للتوصــل إلــى التنبؤات أو اســتخالص االســتنتاجات 
ــال صحــة  ــار احتم ــة محــددة، أو الختب ــى المالحظــات المســتقاة مــن عين حــول الســكان اســتناًدا إل
الفــروق الملحوظــة أو خطئهــا )أو مــا بيــن هــذا وذاك(، بمســتوى مــن الثقــة والدقــة والداللــة يمكــن 

ــا. قياســه كمّيً

ــد أن  ــا ُيعتق ــا طبيعّيً ــن توزيًع ــن موزعي ــن عدديي ــن متغيري ــة بي ــاط الخطــي - يستكشــف العالق االرتب
بينهمــا عالقــة خطيــة.

اإلطار المنطقي – إطار يوضح العالقة السببية بين العناصر التي يجري قياسها.

الدراسة الطولية - دراسة المتغير نفسه على فترات متكررة مع مرور الوقت.

المصفوفة - أداة يمكن استخدامها للنظر في تقاطع ثابتين، أو متغيرين، أو عمليتين.

كتابــة المذكــرات - عمليــة لتســجيل مالحظــات جامعــي البيانــات وأفكارهــم التــي تتطــور علــى مــدار 
الدراسة.

البيانــات الوصفيــة - بيانــات عــن البيانــات، وهــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر معلومــات 
عــن مصــدر البيانــات، وتاريــخ جمعهــا، ومعلومــات حقــوق الطبــع والنشــر.

الطرق – أساليب جمع البيانات وتحليلها.

ــة  ــن الطــرق الكمي ــذي يســتخدم كاّلً م ــي ال ــج التحليل ــل - النه ــي التحلي ــة المختلطــة ف َنهــج الطريق
ــل. ــة للتحلي والنوعي

ــن  ــة بي ــا )مقارن ــدف مقارنته ــا به ــات، ربم ــدة مجموع ــدرس ع ــددة المجموعــات - ت الدراســة متع
المجموعــات( وإجــراء تحليــالت داخــل كل مجموعــة. وعنــد قيــاس المتغيــرات نفســها لــكل مجموعــة 

باســتخدام الطــرق نفســها، فــإن هــذه العمليــة غالًبــا مــا تســمى “التصميــم المقتــرن”.

البحــث الســردي - نــوع مــن البحــث النوعــي الــذي يســتخدم قصــص الحيــاة التــي تــم جمعهــا مــن 
خــالل المذكــرات الشــخصية، والمقابــالت، والنصــوص ومــا إلــى ذلــك كوحــدة للتحليــل.

الطريقــة غيــر االحتماليــة لجمــع العينــات – تختلــف عــن الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات مــن 
ــي  ــن اســتخدامه ف ــه يمك ــر أن ــة )غي ــدار العملي ــى م ــار العشــوائي عل ــا ال تســتخدم االختي ــث إنه حي
مراحــل معينــة(، ومــن ثــم، فإنــه ال تتــاح لــكل فــرد أو كيــان فرصــة متســاوية الختيــاره ضمــن العينة.

قواعــد البيانــات غيــر االرتباطيــة - هــي مجموعــات ثنائيــة األبعــاد مــن البيانــات )عــادة فــي شــكل 
جــدول فــردي( يمكــن إنشــاؤها بواســطة معظــم أدوات معالجــة البيانــات مثــل مايكروســوفت إكســيل 
 Statistical Analysis System أو حــزم البرامــج اإلحصائيــة مثــل نظــام التحليــل اإلحصائــي

)SAS(، والحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة، ومــا إلــى ذلــك.

الهدف - بيان يحدد النتائج المتوقعة من العملية، وهو يحدد بوضوح ما يجب فهمه.

دراسة مجموعة واحدة - تتناول مجموعة واحدة بمفردها بهدف إجراء تحليل داخل المجموعة.

التطبيــق العملــي - العملية التــي تلــي تحديــد المفاهيــم، والتي يتــم فــي أثنائهــا جعــل المفاهيــم واســعة 
النطــاق قابلة للقياس.

مؤشــرات النتائــج - تســتخدم لوصــف اآلثــار القصيــرة والمتوســطة األجــل ألنشــطة البرنامــج علــى 
حيــاة المســتفيدين.
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القيمة المتطرفة - مالحظة توجد على مسافة غير طبيعية من جميع المقاييس األخرى.

ــذي يقــود العمليــة، أو المشــارك )المشــاركون(،  ــه الفريــق ال النهــج التشــاركي – نهــج يتشــارك في
أو المجتمــع المحلــي المعنــي، وأي أطــراف أخــرى معنيــة المســؤولية عــن اتخــاذ القــرارات وتحديــد 
ــن  ــدر م ــة بممارســة ق ــود العملي ــذي يق ــق ال ــوم الفري ــا. ويق ــا وتحليله ــة وجمعه ــات ذات الصل البيان

الســلطة، ولعــب دور الوســيط، غيــر أنــه يتــم تبــادل اآلراء عالنيــة.

مراجعة النظراء - عملية مراجعة البيانات أو التحليل أو اإلبالغ مع النظراء المعنيين.

رمــز المــكان - رمــز ُيعطــى لســمة جغرافيــة فريــدة، مثــل مــكان مأهــول )قريــة، أو بلــدة، أو مدينــة، 
ومــا إلــى ذلــك( أو وحــدة إداريــة )مقاطعــة، أو محافظــة، أو واليــة ، أو بلديــة، ومــا إلــى ذلــك(.

المعقولية - الظهور بمظهر الحقيقة أو أن يتسم األمر بالمصداقية.

الســكان موضــع االهتمــام - مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن يرغــب المــرء فــي أن تركــز الدراســة 
ــع  ــد جم ــج الدراســة. وعن ــم نتائ ــات، أن يعم ــن معلوم ــه م ــا يقدمون ــا مم ــه، انطالًق ــم – ويمكن عليه

العينــات، يكونــون هــم األشــخاص الذيــن يتــم أخــذ عينــة مــن بينهــم عبــر إطــار العينــة.

ــل  ــن سيســتخدمونها، مث ــي يجمعهــا الشــخص أو األشــخاص الذي ــات الت ــات األساســية - البيان البيان
البيانــات التــي يتــم جمعهــا فــي أثنــاء إجــراء دراســة اســتقصائية أو تجربــة، أو مــن خــالل مشــاهدة 

شــيء مــا.

الطريقــة االحتماليــة لجمــع العينــات - أي طريقــة لجمــع العينــات تســتخدم شــكاًل مــن أشــكال االختيار 
العشــوائي تتــاح فيــه لــكل فــرد فرصــة متســاوية )احتمــال( الختيــاره ضمــن العينــة، التــي يكــون فيهــا 

اختيــار فــرد مــا مســتقاّلً عــن اختيــار فــرد آخــر.

ــداث،  ــات )األح ــا للعملي ــذي يضــع مخطًط ــي ال ــم البيان ــن الرس ــوع م ــة - ن ــي للعملي ــم البيان الرس
ــا. ــك( ونتائجه ــى ذل ــا إل ــطة وم ــرارات، واألنش والق

مؤشرات العملية – تقيس تنفيذ أنشطة البرنامج )العملية والناتج(.

النسبة - رقم يصف تمثيل سمة أو قيمة أساسية بالنسبة لكل شيء آخر.

النهــج النوعــي للتحليــل – نهــج للتحليــل يهــدف إلــى استكشــاف الظواهــر وفهمهــا، ويســتند إلــى جمع 
البيانــات فــي محيطهــا الطبيعــي عــن طريــق المالحظة والمناقشــة.

البيانات النوعية - البيانات الوصفية.

النهــج الكمــي للتحليــل - نهــج للتحليــل يهــدف إلــى تأكيــد فرضيــات محــددة عــن طريق القيــاس الكمي 
للبيانــات والمعلومــات. وعــادة مــا يســتند إلــى دراســات اســتقصائية منظمــة أو قياســات لمتغيــرات 

معينــة )مثــل ســعر الطعــام، أو وزن الجســم، ومــا إلــى ذلــك(.

البيانــات الكميــة - بيانــات عدديــة، وُيعبــر عنهــا فــي شــكل إحصائيــات ومعــدالت ونســب، ومــا إلــى 
ذلــك. ويمكــن تصنيــف البيانــات الكميــة إلــى بيانــات متصلــة وبيانــات منفصلــة.

المدى - هو الفرق بين أعلى قيم للمتغير وأدناها.

ــد  ــر، أو العكــس. وهــو مفي ــى األكب ــات مــن األصغــر إل ــب البيان الترتيــب - أســلوب ُيســتخدم لترتي
ــة بســجل آخــر. ــي الســياق، أي إلظهــار موضــع أحــد الســجالت مقارن لوضــع الســجالت ف

تحليــل االنحــدار - نــوع مــن التحليــل يحــاول تقديــر كيــف يتأثــر متغيــر تابــع )إجابــة( بمتغيــر مســتقل 
)تفســيري( أو أكثــر. ويمكــن اســتخدامه إلنشــاء نمــاذج لتحديــد العالقــات الســببية، كجــزء مــن تحليــل 

التنبــؤ )مثــل التوقــع(، فــي اإلحصائيــات االســتداللية أو الختبــار الفرضيــات.

قاعــدة البيانــات االرتباطيــة – قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى مجموعــة مــن الجــداول والعناصــر لــكل 
منهــا عالقــة باآلخــر عــن طريــق ثابــت أو متغيــر أو مجموعــة مــن المعاييــر.
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العالقــة – فــي التحليــل هــي التوافــق بيــن متغيريــن أو أكثــر موضــع اهتمــام أو االرتبــاط أو الصلــة 
بينهــم.

ــا  ــادة م ــدة. وع ــافة بعي ــن مس ــات م ــى معلوم ــة تســتخدم للحصــول عل ــد - تقني االستشــعار عــن بع
ــي ُتجمــع مــن أجهــزة  ــة )الت ــار الصناعي ــد مــن صــور األقم ــات االستشــعار عــن بع تســتخرج بيان
ــة )التــي ُتجمــع مــن  ــة(، والصــور الجوي ــى األقمــار الصناعي ــة عل االستشــعار أو الكاميــرات المثبت
الطائــرات بطيــار أو بــدون طيــار(، أو الصــور التــي ُتلتقــط مــن علــى األرض، التــي تجــري بعــد 

ــا وتفســيرها. ــا وتحليله ــا وتصنيفه ــك معالجته ذل

إطــار رصــد النتائــج - نــوع مــن اإلطــار المنطقــي ُيســتخدم فــي عمليــات الرصــد والتقييــم الــذي يحــدد 
النتائــج المتوقعــة بحيــث يمكــن اســتخدامها كدليــل للرصــد )العمليــة، أو النتائــج، أو مؤشــرات األثــر 

أو كل مــا ســبق(.

رصــد النتائــج - تحليــل يســتخدم عــادة إطــاًرا )يعــرف باســم إطــار رصد النتائــج أو اإلطــار المنطقي( 
يتــم إعــداده لوصــف التغيــرات المتوقعــة والفعليــة بعــد تنفيــذ مشــروع أو برنامــج مــا. ويتيــح هــذا 

اإلطــار قيــاس التقــدم المحــرز مــن حيــث المؤشــرات المســتندة إلــى النتائــج.

تحليل المخاطــر – نــوع مــن التحليــل يــدرس احتمــال وجــود تأثيــر ســلبي فــي حالــة حــدوث صدمــة 
)أو تهديــد(. وهــو يضــع إطــاًرا ومعاييــر محــددة لقيــاس خطــر حــدوث صدمــة معينــة لســكان، أو 
مجموعــة، أو منطقــة جغرافيــة، أو ســمة طبوغرافيــة معينــة، ومــا إلــى ذلــك. ومــن ثــم، فإنــه ُيعــد 

توّقًعــا الحتمــال أو الحتمــاالت.

ــم  ــي يت ــك، الت ــى ذل ــا إل ــك المجموعــة مــن األشــخاص، أو األســر، أو المؤسســات، وم ــة - تل العين
اختيارهــا مــن إطــار العينــة مــن أجــل إجــراء المقابــالت أو الدراســة. وهنــاك طريقتــان أساســيتان 

ــة. ــر االحتمالي ــة غي ــة والطريق ــة االحتمالي ــات همــا الطريق لجمــع العين

إطــار العينــة - قائمــة تضــم وحــدات العينــة المحتملــة )أشــخاص، أو أســر، أو مؤسســات، ومــا إلــى 
ذلــك(. وهــي فــي الواقــع قائمــة شــاملة تضــم جميــع وحــدات جمــع العينــة التــي تكــون هنــاك فرصــة 

أو احتمــال الختيارهــا ضمــن “العينــة”.

انحيــاز العينــة - خطــأ قــد يحــدث عندمــا ال تتــاح لمجموعــات أو أفــراد معينيــن مــن الســكان موضــع 
االهتمــام فرصــة متســاوية الختيارهــم ضمــن العينــة.

ــي  ــة نفســه المســتخدم ف ــات مــن حجــم العين ــر محــدد مــن العين ــع عــدد غي ــات - توزي ــع العين توزي
ــة. الدراس

وحــدات جمــع العينــة - الوحــدات المســتخدمة النتقــاء العينــة، وهــي األســر، أو األفــراد، أو األطفــال، 
ومــا إلــى ذلــك.

المقيــاس - أســلوب ُيســتخدم لوضــع البيانــات االجتماعيــة فــي ترتيــب محــدد )علــى ســبيل المثــال 
أفضــل، أو األمــر نفســه، أو أســوأ(. والمقاييــس النوعيــة هــي فــي الواقــع نــوع مــن الفئــات التــي لهــا 

ترتيــب محــدد وعالقــة محــددة مــع بعضهــا بعًضــا.

مخطط التناثر - هو شكل بياني بسيط ُيستخدم الستكشاف العالقة بين متغيرين عدديين.

ــون  ــا تك ــادة م ــة - ع ــورات معقول ــم تص ــن تقدي ــذي يتضم ــل ال ــيناريو - التحلي ــل وضــع الس تحلي
ــة. ــابقة وحالي ــة س ــى أدل ــتناًدا إل ــر – اس ــن أو أكث تصوري

ــات  ــل بيان ــات مث ــتخدم البيان ــر مس ــر غي ــخص آخ ــا ش ــي يجمعه ــات الت ــة - البيان ــات الثانوي البيان
التعــداد، والبيانــات المســتقاة مــن منظمــات وطنيــة أو دوليــة أخــرى، والســجالت التاريخيــة، وتقاريــر 

وســائل اإلعــالم، ومــا إلــى ذلــك.

تحليل الشدة - تحليل يضع إطاًرا ومعايير محددة لقياس شدة الحالة.

تحليــل الوضــع – تحليــل يــدرس العوامــل الداخليــة والخارجيــة، والعوامــل المباشــرة وغيــر المباشــرة 
التــي قــد يكــون لهــا بعــض التأثيــر علــى وضــع مــا. وهــو يهــدف إلــى فهــم العالقــة بيــن هــذه العوامــل 

المختلفــة، والظــروف التــي أدت إلــى الوضــع الراهــن وآفاق المســتقبل.
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ــة عــن ســؤال مــا الســؤال  ــث تحــدد اإلجاب ــي الدراســة االســتقصائية حي تخطــي الترتيــب - ســمة ف
ــات  ــع البيان ــا إذا كان جام ــة أو م ــؤال متابع ــيصبح س ــا إذا كان س ــال، م ــبيل المث ــى س ــي، عل التال

ــئلة. ــن األس ــة أخــرى م ــى مجموع ــب إل ــيتخطى الترتي س

االنحــراف المعيــاري - انتشــار القيــم حــول التقديــر فــي عينــة واحــدة، أو اختــالف قيــم العينــة. ويرمز 
.σ ــه بالرمز ل

ــر عنــه بنقــاط مئويــة )علــى ســبيل  الخطــأ المعيــاري - االنحــراف المعيــاري فــي تقديــر العينــة، ويعبَّ
المثــال +/- 5%، أو +/- 0.05(.

التقســيم إلــى طبقــات - عمليــة تقســيم الســكان موضــع االهتمــام إلــى مجموعــات فرعيــة غيــر متداخلة 
)تســمى الطبقــات( تشــترك فــي خصائــص معينــة ذات صلة بأهــداف الدراســة ونتائجهــا المحتملة.

ســحابة الوســوم - هــي عــرض مرئــي للبيانــات النصيــة، وهنــا، يتــم وزن كل جــزء مــن النــص مــع 
تكــراره فــي مجموعــة بيانــات.

النظريــات - تســتند إلــى أدلــة أو مالحظــة. ويمكــن االســتعانة بهــا للتنبــؤ بقيمــة متغيــر مــا، والعالقــات 
بيــن المتغيــرات، واالتجاهــات، والنتائــج المحتملــة، ومــا إلــى ذلك.

الحــد األدنــى - النقــاط )المقاييــس( المحــددة ســلًفا التــي يجــب تخطيهــا إلحــداث أثــر أو الحصــول على 
إجابــة معينــة. ويجــب أن يكــون الحــد األدنــى ثابًتا.

األدوات - األدوات التــي تســاعد فــي جمــع البيانــات أو تحليلهــا، مثل االســتبيانات والهواتــف المحمولة 
ومــا إلــى ذلك.

تحليــل االتجــاه – نــوع مــن التحليــل يــدرس البيانــات الســابقة والحاليــة عــن مؤشــر معيــن لمحاولــة 
رصــد االتجاهــات، بمــا فــي ذلــك أوجــه الخلــل فــي البيانــات )األحــداث أو النزعــات الشــاذة( واألنماط 
)األحــداث أو النزعــات المتكــررة(. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي التوصــل إلــى فهــم أفضــل للعالقــة 

بيــن كيانيــن أو بعديــن أو أكثــر.

التدقيــق المتقاطــع - عمليــة الجمــع بيــن عــدة مصــادر أو مالحظــات حــول موضــوع معيــن أو كليهما 
أو مقارنتهــا بهــدف زيــادة الثقــة فــي النتيجــة عــن طريــق الحــد مــن االنحيــاز المرتبط بمعرفــة “جانب 

واحــد مــن القصة”.

ــى  ــتناًدا إل ــات، اس ــي مجموع ــات ف ــات يضــع الموضوع ــى فئ ــف إل ــن التصني ــوع م ــف - ن التصني
ــة. ــات معين صف

ــه  ــى أســس ســليمة وتوافق ــس إل ــم، أو االســتنتاجات، أو المقايي الصحــة - مــدى اســتناد أحــد المفاهي
ــم الحقيقــي. مــع العال

التباين - يحدد مقدار اختالف اإلجابات في متغير معين عن بعضها بعضاً.

المتغيــر - أي جــزء مــن البيانــات يمكــن أن يكتســب قيمــاً مختلفــة، وهــو عرضــة للتغيــر. وهــو عكــس 
الثابــت، الــذي هــو جــزء مــن البيانــات ال يتغيــر. وقــد يكــون المتغيــر جــزًءا مــن البيانــات الكميــة 

أو النوعيــة.

تحليــل الضعــف - الدرجــة التــي يستســلم عندهــا شــخص متضــرر لحــدث معيــن يســبب ضــرًرا. وهــو 
حساســية الشــخص أو الســكان التــي يضاعفهــا عــدم قدرتهــم علــى التكيــف أو التأقلــم مــع الوضــع. 
ــدأ التحليــل بتعريــف الضعــف فــي ســياق معيــن )علــى ســبيل المثــال، الضعــف إزاء  وعــادة مــا يب

مــاذا؟( ثــم يضــع معاييــر محــددة )تســمى نطاقــات(.
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الملحق الثاني 
أدوات تصميم التحليل

بعض أدوات تصميم التحليل المستخدمة في 
تحليل األمن االقتصادي موضحة فيما يلي. 
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أطر العمل المفاهيمية

اإلطار المفاهيمي لأمن االقتصادي
يصــف اإلطــار المفاهيمــي لألمــن االقتصــادي )الــذي اعتمدتــه وحــدة األمــن االقتصــادي، والمقتبــس 
مــن إطــار ســبل كســب العيــش المســتدامة، الصــادر عــن وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة، 1999( 
ــر  ــج كســب العيــش، وكيــف أنهــا تتأث ــن أصــول واســتراتيجيات ونوات ــة مبســطة التفاعــل بي بطريق
بالسياســات والمؤسســات والعمليــات و”ســياق الضعــف”، وتؤثــر فيهــا. ويمكن اســتخدام اإلطــار كأداة 
لتقييــم األمــن االقتصــادي. واإلطــار الكامــل متــاح فــي مركــز معلومــات األمــن االقتصــادي، ويمكــن 
االطــالع علــى وصــف أكثــر تفصيــاًل لــه فــي دليــل األمــن االقتصــادي الُمعنــون التقييــم األّولــي لألمن 

االقتصــادي )اللجنــة الدوليــة، 2016(.
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السیاسات والمؤسسات والعملیات

سیاق الضعف

الثقافات والتقالید
المؤسسات/ السوق

البنیة التحتیة
القوانین والسیاسات

الصدمات
االتجاھات

الطابع الموسمي

ت البشریة
الرفاه واإلمكانا

اإلطار المفاهيمي ألسباب سوء التغذية
ــا ألســباب ســوء التغذيــة.  فــي عــام 1990، وضعــت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة إطــاًرا مفاهيمّيً
ويــدرس اإلطــار األســباب المختلفــة لســوء التغذيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك األســباب المتعلقــة بالصحــة 
والمقاديــر الغذائيــة، وممارســات الرعايــة، وظــروف المعيشــة، والبيئــة المحليــة، والسياســات 
والمؤسســات والعمليــات. ويمكــن اســتخدام ذلــك اإلطــار بوصفــه أداة لتقييــم ســوء التغذيــة. ويتــاح 
وصــف أكثــر تفصيــاًل لإلطــار فــي مركــز معلومــات األمــن االقتصــادي، علــى صفحــة “التغذيــة”. 
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األطر المنطقية

اإلطار المرجعي لأمن االقتصادي
اإلطــار المرجعــي لألمــن االقتصــادي مــن أجــل الســكان المدنييــن هــو جــدول مختصــر يعــرض، 
ــج  ــرات نتائ ــة(، ومؤش ــة أو الخاص ــداف العام ــواًء األه ــداف )س ــر، األه ــي ومختص ــكل منطق بش
مختــارة لبرنامــج )فرعي(/نشــاط أساســي للجنــة الدوليــة. ويســلط هــذا اإلطــار الضــوء علــى النتائــج 
المــراد تحقيقهــا )النتائــج علــى المــدى القصيــر والمــدى المتوســط( للبرنامــج )الفرعــي( لمجموعــة 
ــج  ــذه النتائ ــق ه ــدم المحــرز نحــو تحقي ــرح مؤشــرات لرصــد التق ــر، ويقت ســكانية مســتهدفة أو أكث
ــا الرئيســية واألســباب  ــى معلومــات حــول القضاي ــوي اإلطــار المرجعــي أيضــاً عل وتقييمــه. ويحت
ــة(، ونظــرة عامــة  ــة مــن خــالل هــذه البرامــج )الفرعي ــة الدولي ــة التــي تســتجيب لهــا اللجن المحتمل

ــى األنشــطة الرئيســية. عل

ويمكــن اســتخدام هــذا اإلطــار المرجعــي كدليــل لوضــع إطــار للنتائــج للبرامــج القُطريــة )مثــل تلــك 
البرامــج التــي يتــم اســتحداثها فــي عمليــة التخطيــط لالســتجابة(. ويمكــن أيضــاً اســتخدام مكونــات 
ــى المــدى القصيــر ومصــادر البيانــات، لوضــع خطــط تحليــل  اإلطــار، مثــل مؤشــرات النتائــج عل

لجمــع البيانــات والعمليــات التحليليــة أو أطــر لهــا.

تتوفــر أحــدث نســخة مــن اإلطــار المرجعــي فــي مركــز معلومــات األمــن االقتصــادي فــي صفحــة 
“الرصــد القائــم علــى النتائــج”.

نموذج خطة التحليل
يمكــن اســتخدام الجــدول التالــي كدليــل لوضــع خطــة تحليــل لعمليــة جمــع البيانــات وتحليلهــا. ويقــدم 

الفصــل الثالــث: تصميــم التحليــل إرشــادات بشــأن المحتــوى فــي خطــة التحليــل.
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االحتياجات إلى المعلومات
المرتبطــة 

ت 
المعلومــا

ق
بالســيا

المؤشرات والحدود الدنيا
البيانات المطلوبة

وطــرق 
صــدر البيانــات 

م
صها

ســتخال
ا

نوع التحليل

ف 1:
الهد

ف 2:
الهد

ف 3:
الهد







الملحق الثالث 
صيغ إضافية لجمع العينات
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الصيغة األساسية للمتوسطات الحسابية أو اإلجماليات
مــن أجــل إجــراء التحليــل الكمــي للمتغيــرات المتصلة، حيــث يكون المتوســط الحســابي أو اإلجماليات 
هــي محــور القيــاس )متوســط مســتوى دخــل األســرة، والمتوســط الحســابي لالســتهالك اليومــي للفــرد 
ــل للصيغــة األساســية للنســب  ــه يمكــن اســتخدام بدي ــك( فإن ــى ذل ــا إل ــة، وم مــن الســعرات الحراري
لتوفيــر أفضــل حجــم للعينــة. وتســتخدم هــذه الصيغــة االنحــراف المعيــاري، ومقيــاس التبايــن لمتغيــر 
القيــاس )وليــس االنتشــار(، ودرجــة التبايــن داخــل الســكان موضــع االهتمــام. ويتــم اســتخدام الصيغــة 

التاليــة مــع المجموعــات الســكانية غيــر المعــروف حجمهــا:

= n
Z2 x σ2

e2

حيث:
n=حجم العينة المطلوب

Z= ــة ــواًل بصف ــر قب ــى 95% هــو األكث ــوب )90 إل ــة المطل الدرجــة المرتبطــة بمســتوى الثق
ــى الدرجــات( ــات للتعــرف عل عامــة، انظــر الجــدول فــي الفصــل الخامــس: جمــع العين

σ= ــن خــالل دراســة ــابقة أو م ــن دراســة س ــن أخــذه م ــر )ويمك ــاري للمتغي االنحــراف المعي
ــة( تجريبي

e=)0.10 الدقة أو هامش الخطأ )عادة 0.05 أو

صيغة للدراسات االستقصائية للمقارنة باستخدام المتوسطات 
الحسابية أو اإلجماليات

يمكــن اســتخدام صيغــة للمتغيــرات باســتخدام المتوســطات الحســابية أو اإلجماليــات بــداًل مــن صيغــة 
المقارنــة للمتغيــرات التــي يتــم التعبيــر عنهــا فــي شــكل نســب، علــى ســبيل المثــال، الصيغــة التاليــة 

مــن مشــروع المســاعدة الفنيــة مــن أجــل الغــذاء والتغذيــة.124

= n
)Zα+Zβ(2 *)sd12 + sd22( 

X2-X1(2(

حيث:
n=حجم العينة المطلوب لكل مرحلة أو مجموعة

Zα= ــرق ملحــوظ ــاك ف ــة مــن أجــل اســتنتاج أن هن ــة المطلوب ــة لدرجــة الثق درجــة z المقابل
ــة(. ــة إحصائي ــل دالل ــة )α تمث ــن ليحــدث مصادف ــم يك )P2-P1( ل

Zβ= )P2-P1( المقابلــة لدرجــة الثقــة المطلوبــة للتأكــد مــن اكتشــاف وجــود فــرق z درجــة
إن حــدث بالفعــل )β تمثــل قــوة إحصائيــة(

sd1= االنحــراف المعيــاري المتوقــع لمؤشــر مرحلــة معينــة من دراســة اســتقصائية أو مجموعة
1 المقارنة 

sd2= االنحــراف المعيــاري المتوقــع لمؤشــر مرحلــة معينــة من دراســة اســتقصائية أو مجموعة
2 المقارنة 

x1= ــى أو ــتقصائية األول ــة االس ــراء الدراس ــت إج ــي وق ــا ف ــر م ــري لمؤش ــتوى التقدي المس
ــية ــة الرئيس ــة الحاكم ــة/ للمنطق للمجموع

x2=المستوى المتوقع للمؤشر، إما في وقت ما في المستقبل، أو لمجموعة المقارنة
)x2-x1(=حجم التغير أو الفروق بين مجموعة المقارنة التي ُيراد أن تتمكن من اكتشافها

 ،Magnani, Robert: FANTA Sampling Guide 124  ماغناني، روبرت، مشروع المساعدة الفنية من أجل الغذاء والتغذية: دليل جمع العينات
.http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/sampling :كانون األول/ديسمبر 1999. متاح على

http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/sampling.
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/sampling.
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جزء من كل، وموضوعات 
كثیرة أو قلیلة

جزء من كل، وموضوعات 
قلیلة أو كثیرة

جزء من كل، وموضوعات 
قلیلة

مقارنة القیم
على المساحة

مقارنة القیم
على المساحة

متغیر واحد مع سجالت 
قلیلة*

بین متغیرین
فئویین

متغیر واحد، وموضوعات 
قلیلة

متغیر واحد، وموضوعات 
كثیرة

متغیرات كثیرة، 
وموضوعات قلیلة

مستمر بمرور الوقت من 
البدایة حتى الوقت الراھن

مقارنة العدد، والبیانات 
النوعیة

مقارنة المقارنة على مدار 
الزمن

متغیرات كثیرة، 
وموضوعات كثیرة

مقارنة التكوین على مدار 
الزمن

تجمیع الموضوعات والعالقة 
بینھا

متغیر واحد، وموضوعات 
كثیرة

متغیرات متعددة، وموضوع 
واحد أو موضوعات قلیلة

مقارنة القیم بین المتغیرات 
الفئویة

متغیر واحد، وموضوعات 
قلیلة

بین قیمتین
عددیتین

بین ثالث قیم
عددیة

متغیر واحد مع سجالت 
التوزیع على المساحةكثیرة*

جزء من جزء

مقارنات المقارنات باتجاه أو 
خط األساس

متغیران

مقارنة مدى قیم متغیر واحد 
بین الموضوعات

مدرج تكراري
شریطي

مدرج تكراري
خطي

مكدس
ومكدس فرعي

مصفوفة
لونیة

شریطي
رأسي

شریطي
أفقي

شریطي رأسي في 
شكل مجموعات

شریطي أفقي في شكل 
مجموعات

سحابة وسوم

تفّرعي

خطي
مكدس

مساحة
مكدسة

رموز
تناسبیة

خریطة ورموز 
تناسبیة

خریطة
لونیة

رموز
تناسبیة

دائري

شریطي وخطي

تناثرمصفوفة

خریطة

فقاعي

بیانات نوعیة أو مختلطة 
بشكل طبیعي

شبكة

بیانات نوعیة أو مختلطة 
بشكل طبیعي

مخطط فِن

مخطط صندوق

عنكبوتي

خطي

تناثر

مكدسخریطة شجریة

FO
O

D WATER SOAP TOOLS
EDUCATION

MEDICINE
MONEY

W
O

R
K

COMMUNICATION

SECURITY

مقارنة األجزاء
واإلجمالي

شریطي
مكدس

مقارنة األجزاء
واإلجمالي

رموز تناسبیة، وشكل 
دائري لالحتماالت

لقطة من متغیر واحد،عادًة 
إحصائیات وصفیة.

تكرار متغیر واحد، أو تباینھ، أو 
موقعھ، وما إلى ذلك.

التوافق بین متغیرین مختلفین أو أكثر 
أو االرتباط بینھا.

مقیاس المتغیر نفسھ لموضوعات أو 
نقاط زمنیة مختلفة.

مزیج من أنواع مختلفة من التحلیل 
الكمي معروضة على الرسم البیاني 

نفسھ. وعادًة ما تكون نوعین، أو 
ربما ثالثة أنواع في رسم بیاني واحد 

ألن أكثر من ذلك قد یجعل الرسم 
البیاني مزدحًما وتصعب قراءتھ.

التكوین

التوزیع

العالقة

المقارنة

التحلیالت
عة الُمجمَّ

بعض األمثلة لما یمكن استخدامھ
ما الذي تحتاج إلى عرضھ في أشكال مرئیة؟

المتغیر Variable: ھو أي جزء من البیانات قابل للتغیر أو االختالف. وقد یشیر الموضوع Subject في نطاق ھذا الرسم إلى فئات أو مجموعات أو سجالت.







المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة 
إنسانية بحتة تتمثل في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها 
الجهود  كل  الدولية  اللجنة  أيًضا  وتبذل  لهم.  المساعدة  وتقديم  العنف  حاالت  من 
العالمية  اإلنسانية  اإلنساني والمبادئ  القانون  أحكام  بنشر  المعاناة  لتفادي  الممكنة 
وتعزيزها. وأنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام 1863 وقد تمخضت عنها 
توجه  وهي  األحمر.  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  والحركة  جنيف  اتفاقيات 
وتنسق األنشطة  الدولية التي تنفذها الحركة في حاالت النزاعات المسلحة وغيرها 

من حاالت العنف.
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