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 التعرف على المشاركين 
 اإلسم •

 المؤسسة•

 طبٌعة العمل •

 عملتً بها فً مجال مسح نفقات ودخل األسرة والفقر /الفترة التً عملت•

 ؟SPSSتعرفً عن برنامج  التحلٌل اإلحصائً /هل تعرف•

 ما توقعاتكم من الورشة ؟•

 ما هً هواٌاتك؟  •

 

 



 بطاقـة تعـارف

 ًمستشارة وخبٌرة فً مجال تحلٌل الفقر ف

 .UNRWAمنظمة وكالة الغوث 

 إعداد التقارٌر التحلٌلٌة اإلحصائٌة باستخدام

 .SPSSو   Stataالبرنامج اإلحصائً

تصمٌم استمارات المسوح. 

  إعداد كتٌبات التعلٌمات وقواعد التدقٌق

 .بالمسوحالخاصة 

مها دواس 

دائرة اإلحصاءات العامة األردنٌة 

رئٌس قسم إحصاءات الفقر 

 واالجتماعٌةمدٌرٌة اإلحصاءات السكانٌة 

795593624-962+: هاتف 

ًالبرٌد اإللكترون  : 

Am_maha123@hotmail.com 

mahad@dos.gov.jo 



 بطاقـة تعـارف /تابع 
التدرٌب على تنفٌذ المسوح المٌدانٌة. 

معالجة البٌانات من األخطاء. 

تحلٌل البٌانات اإلحصائٌة. 

 بناء قاعدة بٌانات الفقر باستخدام برمجٌةDev. info. 

استخراج خطوط ومؤشرات الفقر. 

إعداد التقرٌر التحلٌلً الوصفً لحالة الفقر فً األردن. 

استخراج خرائط الفقر. 

 (.  دلٌل نوعٌة الحٌاة فً األردن)بناء دلٌل الفقر متعدد األبعاد 



 أهداف الدورة
 .عرض االستمارات المتعلقة بمسح نفقات ودخل األسرة•

 .اإللمام بالتعارٌف الخاصة باستمارات مسح نفقات ودخل األسرة•

 .األسرةنفقات ودخل مسح تنفٌذ آلٌة عرض •

 .SPSS  باستخدام برمجٌةتحلٌل المسح أسالٌب عرض •

 .مصادر بٌانات قٌاس وتحلٌل الفقرعرض •

 (.الفقر المادي والفقر متعدد األبعاد)للفقراألساسٌة المفاهٌم اإللمام ب•

 
 

 



 أهداف الدورة /تابع 
 .معامل جٌنًو لورنزمنحنى  مؤشرات عدم المساواةقٌاس •

 .الفقراءمالمح قٌاس •

 .الفقر غٌر المادي عرض مؤشرات •

 .طرق تحلٌل البٌاناتعرض •

 .  تعزٌز مهارات التحلٌل اإلحصائً•



 مسح نفقات ودخل األسرة 
 
 

 
 

 



 خلفية عامة عن المسح

ٌعتبر مسح نفقاات ودخال األسارة مان أهام وألاخم المساوح الدورٌاة التاً تنفاذها األجهازة 

اإلحصائٌة، وذلك ألن البٌانات التً ٌفرزها هذا المسح تعتبر الركٌزةاألساساٌة للعدٌاد  مان 

الدراسات واألبحاث التً تنشارها الجهاات الرسامٌة والجهاات الخاصاة، وعاادة ٌاتم إجاراء 

هذا المسح دورٌاً كل خمس سنوات فً معظام دول العاالم، ونظاراً للتغٌارات المساتمرة فاً 

أنماااط األسااتهالك ومسااتوٌات الاادخل واألسااعار، إلااافة إلااى التحركااات السااكانٌة الداخلٌااة 

والخارجٌة كان من اللروري تحدٌث بٌانات نفقات ودخل األسرة بٌن فترة وأخار  ومان 

 .هنا جاءت لرورة تنفٌذ المسح كل سنتٌن مرة فً األردن



 
 

 
 

 

 :مسوحات عدٌدة للمسحدائرة اإلحصاءات العامة فً األردن نفذت 
 تسلسل المسح    السنة   حجم العينة

 األول  1966
 الثاين 1980 1600
 الثالث 1986 2377
 الرابع 1992 9550
 اخلامس 1997 6048
 السادس 2002 12972
 السابع 2006 12768
 الثامن 2008 12768
 التاسع 2010 14000
 العاشر 2013 25000

 نبذة تاريخية عن المسح



 
 

 
 

 

 أهداف المســح 
المتغٌرات وأثر المجتمع فً السائدة اإلستهالكً اإلنفاق أنماط على التعرف 

 .علٌها واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة الدٌموغرافٌة

اإلقتصادٌة العوامل مختلف عالقة وبٌان والفرد لألسرة السنوي الدخل متوسط حساب 

 .وغٌرها األسرة لرب التعلٌمً والمستو  كالمهنة بالدخل، واإلجتماعٌة

االعاقة، بٌانات مثل الهامة الصحٌة المؤشرات بعض حول وحدٌثة شاملة بٌانات توفٌر  

 من وغٌرها الصحً التأمٌن الصحٌة، الخدمات توفر ،صاباتإلا المزمنة، مراضألا

 .المؤشرات

والدخل النهائً باالستهالك المتعلقة القومٌة للحسابات الالزمة البٌانات من جانب توفٌر 

 . المعٌشٌة األسر لقطاع



 
 

 
 

 

 أهداف المســح /تابع
على واالنفاق الدخل بٌانات مع والتعلٌمٌة والبٌئٌة الصحٌة المؤشرات بعض ربط 

 .والبٌئٌة والتعلٌمٌة الصحٌة الفقراء خصائص

الطبقة حساب لغاٌات واألفراد والمسكن واإلنفاق الدخل بٌانات من جانب توفٌر 

 .الوسطى

اإلنفاق لبنود النسبٌة األهمٌة تعكس التً (التثقالت) األوزان بٌانات توفٌر 

 .للمستهلك  ألسعار القٌاسً الرقم إعداد فً تستخدم والتً اإلستهالكً

 

 
 



 
 

 
 

 

 أهداف المســح /تابع
بالتعلٌم، االلتحاق مثل الهامة التعلٌمٌة المؤشرات بعض حول وحدٌثة شاملة بٌانات توفٌر 

 المسافة بعد التعلٌمٌة، المؤسسة على المشرفة الجهة حٌث من التعلٌمٌة الخدمات توفر

 .واالكتظاظ الصفٌة الغرف التعلٌمٌة، والمؤسسة المسكن بٌن

خصائص وتحدٌد الفقر مؤشرات حساب لغاٌات واإلنفاق الدخل بٌانات من جانب توفٌر 

 .الفقر خرائط وإعداد الفقراء

بما واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة التنمٌة برامج وتقٌٌم ومتابعة لولع الالزمة البٌانات توفٌر 

 .الفقر مشكلة لمعالجة الموجهة البرامج فٌها

حساب لغاٌات واألصول المعمرة السلع وملكٌة واألفراد المسكن بٌانات من جانب توفٌر 

 .(األبعاد متعدد) المادي غٌر الفقر

 
 



 
 

 
 

 

 

 منهجية نفقات ودخل األسرة



 
 

 
 

 

 مراحل المسح  
 العٌنةتصمٌم واختٌار. 

 المختلفةكتٌبات التعلٌمات عداد إو اإلستماراتتصمٌم. 

 المسحبنشر نتائج إعداد الجداول الخاصة. 

 اإلعداد لمرحلة العمل المٌدانً كطباعة االستمارات، كتٌب التعلٌمات، تعلٌمات

 .الترمٌزالتدقٌق المٌدانً، التدقٌق المكتبً، وولع دلٌل 

 وتدقٌقها المٌدانسلوب جمع البٌانات من أاختٌار كادرالمسح وتدرٌبهم على. 

 إعداد وتنفٌذ التجربة القبلٌة للمسح والتً تهدف إلى اختبار وتطوٌر االستمارات

 .والتعلٌمات والبرمجٌات وعملٌات استٌفاء ومعالجة البٌانات وإعداد نتائج المسح

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 مراحل المسح /تابع 
 البٌانات الخاصة بالمسحجمع . 

 مكتبٌاً تدقٌق وترمٌز البٌانات. 

 اآللًإدخال البٌانات على الحاسب. 

تنظٌف البٌانات من الخطاء باستعمال برامج التدقٌق واالتساق االلكترونٌة. 

 اختبار دقة نتائج المسح واتساقها مع البٌانات المناظرة المتاحة من مصادر أخر. 

تبوٌب البٌانات واستخراج النتائج األولٌة. 

إعداد التقرٌر النهائً ونشر النتائج النهائٌة. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 إطار المسح 

للمساكن واألسار إطاراً تفصٌلٌاً  2004ن والمساكالعام للسكان وفر التعداد 

حٌاث تنقسام المملكاة إدارٌااً إلاى . على مختلف المستوٌات اإلدارٌة فً المملكة

محافظة، وتتكون كل محافظة من عدد مان األلوٌاة، وكال لاواء مان قلااء  12

(.  مادن وقار )وفاً كال قلااء ٌوجاد عادد مان التجمعاات الساكانٌة .  أو أكثر

وتاام تقسااٌم كاال تجمااع سااكانً إلااى عاادد ماان البلوكااات، فااً كاال منهااا عاادد ماان 

واساتثنً ماان .  مساكن فاً غالاب األحٌاان 100و 60المسااكن ٌتاراوح ماا باٌن 

اإلطار البدو الرحل وكذلك األشخاص المقٌمون فً مسااكن جماعٌاة كالفناادق 

 .والمستشفٌات ونزالء السجون وما إلى ذلك



 
 

 
 

 

 عينة المسح
 العينة تصميم

وعلاى . األهاداف األساساٌة للمساحلتخادم صممت عٌناة مساح نفقاات ودخال األسارة 

لوء هذه األهداف، تم تصمٌم عٌنة ذات حجم مناسب لتمثٌال النتاائج علاى مساتو  

 .القلاء

واستخدم فً تصمٌم عٌنة المساح أسالوب المعاٌناة الطبقٌاة العنقودٌاة مان مارحلتٌن، 

بأسالوب ( البلوكاات)حٌث سحبت فً المرحلة األولى عٌنة وحدات المعاٌناة األولٌاة 

المعاٌنة المتناسب مع الحجم، باعتبار عادد األسار الموجاود فاً كال بلاوك هاو حجام 

أسر  10أما المرحلة الثانٌة، فقد تلمنت سحب عٌنة األسر ومقدارها .  ذلك البلوك

 خماسكماا تام ساحب .  من كل وحدة معاٌنة أولٌة وذلك بأسالوب المعاٌناة المنتظماة

أسر احتٌاطٌة من كل وحدة معاٌنة أولٌة بأسلوب المعاٌناة المنتظماة لٌاتم اساتخدامها 

عند الزٌارة األولى للبلاوك فاً حاال تعاذر زٌاارة أي مان أسار العٌناة الرئٌساٌة ألي 

 .  سبب من األسباب



 الوثائق الرئيسية للمسح

 المسحاستمارات • .

 اسااتمارات ثالثااةللوصااول إلااى األهااداف المحااددة للمسااح فقااد تاام تصاامٌم 

، ولاااعت بصاااورتها النهائٌاااة بعاااد اختبارهاااا ومراجعتهاااا مااان قبااال رئٌساااٌة

المختصاااٌن ماااع األخاااذ بعاااٌن االعتباااار تساااهٌل عملٌاااة ادخاااال البٌاناااات علاااى 

 :الحاسب اآللً وتدقٌقها، وهذه االستمارات هً

لمنت وثائق المسح كل من االستمارات وكتٌب التعلٌمات الخااص باالمراقبٌن والبااحثٌن ت

وقواعد التادقٌق المكتباً واإللكتروناً ودفتار األسارة المسااعد، وفٌماا ٌلاً عرلااً ماوجزاً 

 ألهم هذه الوثائق



 
 

 
 

 

 : أجزاء ةثالثاالستمارة العامة وقد اشتملت على : أوال

 
 المسكن خصائص 1.

اساااتمارة خصاااائص المساااكن علاااى البٌاناااات التعرٌفٌاااة، كاسااام اشاااتملت 

الرٌاف ورقام البلاوك /المحافظة واللواء والقلاء والتجمع السكانً والحلار

ورقااام العنقاااود والااارقم المتسلسااال لألسااارة فاااً العنقاااود واسااام رب االسااارة 

كما تلامنت البٌاناات الخاصاة بالمساكن مان حٌاث نوعا    .والعنوان الكامل

ومساحت  ومادة البناء الغالبة للجدران الخارجٌة ونوع حٌازة المسكن وقٌماة 

 اإلٌجااار الشااهري أو اإلٌجااار التقاادٌري للمسااكن والمصاادر الرئٌسااً لمٌاااه

واإللاااءة والتدفئااة ووقااود الطاابل ونااوع الصاارف الصااحً ودورة  الشاارب

المٌاااه وعاادد الغاارف فااً المسااكن حسااب اسااتعماالتها، باإللااافة إلااى تااوفر 

كانات ن ، كما اشاتملت علاى جازء ٌباٌن إاألجهزة المنزلٌة والسٌارة الخاصة

 . إعانات أم التتلقى األسرة 



 
 

 
 

 

 أفراد األسرة  بيانات. 2

 حٌث من األسرة ألفراد جتماعٌةإلا الخصائص على االستمارة ركزت

   .الزواجٌة والحالة التعلٌمٌة والحالة والعمر والجنس األسرة برب العالقة

 الرئٌسٌة، والمهنة االقتصادي، النشاط كحالة االقتصادٌة الخصائص وعلى

 واإلعاقات كاألمراض الصحٌة الحالة وعلى.العمل وقطاع العملٌة، والحالة

 مع األفراد إقامة استمرار حول أسئلة تلمنت كما الصحً، والتأمٌن

 المسح جوالت من جولة كل بداٌة فً المعلومات تحدٌث بهدف األسرة،

 .األربع



 
 

 
 

 

 أجزاء أربعة وتضمنت الدخل .3

 األسرة لألصول ملكية •

امتالك األسرة ألي من األصول غٌر المالٌاة مثال على  الجزءركز هذا 

األبنٌة السكنٌة وغٌر الساكنٌة ساواء كانات ماؤجرة أو الساتخدام األسارة، أو 

امتالكها ألصول مالٌة مثـل الودائـع فـً البناـوك أو األسهاـم أو الساندات أو 

كما تلمن هذا الجزء أسئلة تتعلاق بملكٌاة األسارة   .الكمبٌـاالت وغٌـر ذلك

ألي من مصادر الدخل األخر  مثال ساٌارة أجارة أو بااص، أو ساٌارة نقال 

 .بلائع، أو حدٌقة منزلٌة أو ثروة حٌوانٌة لغاٌات االستهالك المنزلً



 
 

 
 

 

 األنشطة اإلنتاجية لألسرة •

هذا الجازء علاى مجموعاة مان األسائلة حاول ماد  قٌاام االسارة أو احتو  

أحااد أفرادهااا بااأي ماان األنشااطة االنتاجٌااة التااً تخصااها مثاال زراعااة أرض أو 

إنتااااج حٌاااوانً أو خٌاطاااة وتطرٌاااز وماااا شااااب  أو أي نشااااط آخااار ٌااادر دخاااالً 

 .لألسرة

 مصادر دخل األسرة•

هذا الجزء فقط على معرفة مصادر الدخل المختلفاة لألسارة، كالادخل ركز 

من األجور والرواتب، الدخل من المشارٌع الخاصة، الدخل من االنتاج الذاتً، 

دخل من ملكٌة االرالً والعقارات، دخل مان المعاشاات التقاعدٌاة، دخال مان 

والسندات وأي مصاادر أخار  سهم ألكاالتحوٌالت، دخل من الممتلكات المالٌة 

 .للدخل



 
 

 
 

 

 الدخل   •
 

هذا الجزء على  الدخل الجاري ألفراد األسارة حساب مصاادره المختلفاة، كالادخل مان  ركز

، (ٌشمل األجور والرواتاب والمزاٌاا العٌنٌاة كالغاذاء والساكن والمالباس وغٌرهاا)االستخدام 

ودخول العاملٌن لحسابهم الخاص، ودخول اإلٌجارات من المبانً وغٌرها، ودخاول الملكٌاة 

كإٌجااارات األرالااً وفوائااد الودائااع والسااندات وأرباااح األسااهم والحصااص والمشاااركات )

كمااا تلاامن أٌلاااً الاادخول التحوٌلٌااة الجارٌااة (. باإللااافة إلااى أٌااة دخااول ملكٌااة أخاار 

اللاامان مسااتحقات و( أو العسااكري أو النقابااات المهنٌااةماان اللاامان االجتماااعً كالتقاعااد )

االجتماااعً وتعوٌلااات التااأمٌن والهااداٌا النقدٌااة والعٌنٌااة، والتحااوٌالت ماان المقٌمااٌن سااواء 

أو الاادٌوان الملكااً أو صااندوق صااندوق المعونااة الوطنٌااة )أو غٌاار حكومٌااة كاناات حكومٌااة

أسر ومؤسساات ال تهادف من )حكومٌةغٌر تحوٌالت أو وأٌة جهات حكومٌة أخر  ( الزكاة

 .، وأي دخول أخر من غٌر المقٌمٌنوالتحوٌالت ( للربح



 
 

 
 

 

 استمارة العمليات الرأسمالية  

دخاال األساارة بشااكل عااام إلااى قساامٌن، الاادخل الجاااري، والعملٌااات ٌنقساام 

 .المتعلقة باألصول  التً تمتلكها األسرة

هذه االستمارة على العملٌات الرأسمالٌة التً قامات بهاا األسارة أو ركزت 

وتشاااامل هااااذه العملٌااااات، المبٌعااااات   .خااااالل عااااام المسااااح أي ماااان أفرادهااااا

، والقاااروض (المعمااارة)والمشاااترٌات العقارٌاااة، ومبٌعاااات السااالع المساااتعملة 

واستردادها، وحركة اإلٌداع والسحب من الودائع فً البناوك، وحركاة الشاراء 

والبٌع لاألوراق المالٌاة كاألساهم والساندات، وأٌاة عملٌاات أخار  مقبولاة أو 

 .مدفوعة وصافً هذه العملٌات الرأسمالٌة سواء كان إٌجاباً أم سلباً 



 
 

 
 

 

 استمارة العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل 

من استمارة الدخل، وناتج االستمارة عبارة عن قٌمة  جزءاً تعتبر هذه االستمارة 

( منشااأة)دخاال االساارة أو أي ماان أفرادهااا جااراء حصااول  علااى دخاال ماان مشااروع 

غٌاار الماانظم أو حصااول  علااى دخاال ماان االنتاااج /خاااص سااواء فااً القطاااع الماانظم

اجماالً دخال ”  وحصٌلة هذه االستمارة تسجل فاً بناد(. غٌر منظم)األسري الذاتً 

 .“العاملٌن لحسابهم الخاص وأرباب العمل



 
 

 
 

 

 المتكررة والسلع الغذائية السلع على اإلنفاق استمارة :ثانيا

  .احتوت هذه االستمارة بٌاناات اإلنفااق علاى سابعة عشار مجموعاة اساتهالكٌة
وشااملت كاال مجموعااة عاادداً ماان الساالع الغذائٌااة، باسااتثناء المجموعااة األخٌاارة 

التً اقتصارت علاى بعاض السالع والخادمات غٌار الغذائٌاة وذلاك لماا لهاا مان 

وألغاراض اساتخراج النتاائج تام . صفة إنفاقٌاة متكاررة ٌومٌااً كالسالع الغذائٌاة

نقل بٌانات اإلنفاق علاى المجموعاة األخٌارة الاى اساتمارة اإلنفااق علاى السالع 

كماا تلامنت االساتمارة أجازاء خاصاة باالساتهالك .  والخدمات غٌر الغذائٌاة

، والهداٌا العٌنٌة الغذائٌة المهاداة مان وإلاى االسارة، ذاتٌا الذاتً للمواد المنتجة

وإنفاااق الخاادم المقٌمااٌن مااع األساارة علااى أنفسااهم ماان أجااورهم الخاصااة بهاام 
 .لشراء مواد غذائٌة



 
 

 
 

 

 استمارة اإلنفاق على السلع غيز الغذائية :ثالثا

نظٌاار حصااول  علااى الساالع والخاادمات، فرادهااا أأي ماان األساارة أو انفاااق 

سواء كانت السالع والخادمات تتعلاق باألسارة ككال مثال اٌجاار المساكن وقٌماة 

استهالك المٌاه والكهرباء او تتعلق بابعض افاراد االسارة كاالمالبس واالدوات 

 .طفالألاالشخصٌة ومشترٌات 

اشتولت االستوارة إحدي عشرة هجوىعة إنفاا  علاً العالي  اار اليةا ااة  

وخواااج هجوىعااااق إنفاااا  علاااً الفااادهاق  واة ااااتة إلاااً هجوىعاااة نف ااااق 

استهالكاة لن ترد  ون الوجوىعاق العاو ة  وهجوىعة نف اق  ار اساتهالكاة 

 (.  تحىيلاة)

كوا اشتولت أيضاً علً أجزاء خاصة واالستهالك الاةات،  والهادايا الناةااة  

 ار اليةا اة هن وإلً األسرة  وإنفا  الفدم علً أنفعهن هن أجاىرمن الفاصاة 

 .ة ار اليةا اعلً العلي وهن 



 
 

 
 

 

تم تصمٌم دفتار األسارة المسااعد لتساجٌل اإلنفااق علاى الماواد الغذائٌاة وعلاى 

السلع والخدمات كل على حده، وذلاك لمسااعدة األسار علاى تاذكر المعلوماات 

وتلمن الدفتر نفس بناود اإلنفااق التاً .  المطلوبة وتسجٌلها ٌومٌاً عند انفاقها

وردت فً استمارة اإلنفاق على السلع الغذائٌة، واساتمارة اإلنفااق علاى السالع 

غٌاار الغذائٌااة والخاادمات إلااافة إلااى اساام المااادة ووحاادتها القٌاسااٌة والكمٌااة 

 .المشتراة منها والقٌمة اإلجمالٌة لها



 
 

 
 

 

 المسح في المستخدمة التصانيف  •

        مسبقاً، محدد دلٌل ذات األسئلة جمٌع تكون أن المسح استمارات تصمٌم عند روعً  

 الغاٌة ولهذه  .االقتصادي والنشاط والمهنة العلمً بالتخصص العالقة ذات األسئلة باستثناء

 المسوح مختلف فً تستخدم التً العالقة ذات الدولٌة والتصانٌف األدلة استخدام تم

    -:وهً الدائرة تنفذها التً والتعدادات

  .(COICOP)االستهالك الفردي حسب الغرض تصنٌف  -   

 .(ISIC4)الصناعً الدولً الموحد لألنشطة االقتصادٌة التنقٌح الثالث التصنٌف  -    

لعاام  (ISCO)التصنٌف المعٌاري الدولً للمهان الصاادر عان منظماة العمال الدولٌاة  -    

1988 . 

بالنسبة للتخصص العلمً، فقد تم استخدام التصانٌف المساتخدم فاً كافاة المساوح أما   -    

 .التً تجرٌها الدائرة والصادر عن منظمة الٌونسكو



 
 

 
 

 

 التدقيق وقواعد التعليمات كتيب•

 قواعد وكذلك  .بالمسح المتعلقة والتعلٌمات المفصلة التعارٌف على الكتٌب احتو 

 االستمارات أسئلة لجمٌع مفصالً  شرحاً  تلمن كما  .والمٌدانٌٌن المكتبٌٌن للعاملٌن التدقٌق

 أعلى على الحصول تكفل بصورة البٌانات استٌفاء كٌفٌة إلى باإللافة أقسامها، بمختلف

 التً والخطوات التدقٌق قواعد على أٌلاً  الكتٌب واشتمل  .ودقتها البٌانات صحة من درجة

 المستو  على سواء االستمارات وتدقٌق بمراجعة قٌامهم أثناء المدققون ٌتبعها ان ٌجب

   .التناقلات من وخالٌة مكتملة االستمارة لتكون المكتبً أو المٌدانً



 
 

 
 

 

 اختيار العاملين•

من تصمٌم وتجهٌز كافة الوثائق واللوازم الخاصة بالمساح وولاع التعلٌماات المتعلقاة االنتهاء بعد 

بالمفاهٌم والتصانٌف المستخدمة وكٌفٌة استكمال البٌانات، تام تحدٌاد العادد المطلاوب مان الباحثاات 

 .لتنفٌذ المسح لمن الخطة الزمنٌة المولوعة

وتاام ولااع خطااة تاادرٌب الباحثااات والمااراقبٌن والمفتشااٌن وشااملت أهااداف المسااح، وأساالوب جمااع 

البٌانات وسرٌتها، وكٌفٌة التعامل مع األسر والتغلاب علاى الصاعوبات التاً مان الممكان مواجهتهاا 

 .فً مختلف المراحل

كما تلمن البرنامج شرحاً مفصال لمادخالت االساتمارة والمفااهٌم المساتخدمة والتعلٌماات المتعلقاة 

وتنظااٌم العماال  اإلشاارافٌةوكااذلك تاام تاادرٌبهم علااى األسااالٌب . بجمااع البٌانااات وتاادقٌقها فااً المٌاادان

 .وتحدٌد المسؤولٌات المناطة بكل منهم
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 مرحلة جمع البيانات   •

تخااتص مرحلااة العماال المٌاادانً بزٌااارة األساار الواقعااة فااً عٌنااة المسااح وجمااع المعلومااات 

وقااد تاام ولااع برنااامج عماال . منهااا، علااى أن تغطااً مرحلااة جمااع المعلومااات عاماااً كااامالً 

مٌادانً لكال جولاة ٌولااح العمال الٌاومً لكاال فرٌاق، حٌاث ولااعت خطاة العمال المٌاادانً 

 .بشكل ٌتناسب مع فترات اإلسناد الزمنً للمسح

 :وخطة العمل لجمع البٌانات هً 

 .تجمع بٌاناتها فً بداٌة الجولة األولى: استمارة خصائص المسكن•

غٌر أن  ٌجاري . األولىتجمع بٌاناتها فً بداٌة الجولة :األسرة استمارة خصائص أفراد •

فً بداٌة الجولة الثانٌة والثالثة والرابعة تحدٌث البناود ذات العالقاة باساتمرارٌة اإلقاماة 

 .لى األسرةإلكل فرد من أفراد األسرة أو قدوم أفراد جدد 



 
 

 
 

 

 مرحلة جمع البيانات /تابع    

 .تجمع البٌانات على مرحلتٌن مرة كل ستة أشهر: استمارة الدخل ومصادره•

تجمع بٌاناتها لمدة أسبوع واحاد : استمارة اإلنفاق على السلع الغذائٌة والسلع المتكررة •

لكل ٌوم ( كمٌة وقٌمة)فً كل جولة، حٌث تم تسجٌل السلع التً قامت األسرة بشرائها 

 .من أٌام األسبوع

تجماع بٌاناتهاا شاهرٌاً فاً نهاٌاة كال : استمارة علاى اإلنفااق علاى السالع غٌار الغذائٌاة •

 .شهر

تجمااااع بٌاناتهااااا لماااارة واحاااادة فااااً نهاٌااااة الجولااااة : اسااااتمارة العملٌااااات الرأساااامالٌة •

 (.تغطً كامل سنة المسحل)الرابعة



 
 

 
 

 

 التجهٌز المكتبً

 التجهٌز االلكترونً

 تبوٌب النتائج ونشرها

 مرحلة تجهيز البيانات



 
 

 
 

 

 التجهيز المكتبي



 
 

 
 

 

 االلكتروني التجهيز •

 ٌتكون والذي االلكترونً التجهٌز فً العمل فرٌق بتحدٌد المرحلة هذه بدأت

 مع ٌنالمبرمجو المحلل عملبدأ وقد .والمدخالت والمبرمجٌن النظم محلل من

 ٌسهل الذي بالشكل االستمارة تصمٌم من بدءاً  المسح، كادر عمل بداٌة

 بٌانات على وتجربتها الالزمة البرامج بإعداد ثم ومن االدخال، دقة وٌلمن

 قبل النهائٌة بصورتها ولعهال واالتساق الربط قواعد تطبٌقو افترالٌة

    .الفعلٌة البٌانات بإدخال المباشرة



 
 

 
 

 

 المباشرة تموااللكترونً، المكتبً التجهٌز عملٌات جمٌع من االنتهاء بعد

 فً تصمٌمها تم والتً - للمسح النهائٌة النتائج تمثل التً الجداول باستخراج

 البرامج حزمة باستخدام البرمجة فرٌق قبل من وذلك -للمسح التحلٌر مرحلة

 للمسح الفنً الفرٌق قام الوقت نفس وفً ،ORACLE باسم المعروفة الحدٌثة

 النتائج أن من للتأكد SPSS برمجٌة باستخدام الجداول نفس باستخراج

 والصٌاغة الشكلً التدقٌق إجراء كذلك وتم  .األخطاء من وخالٌة صحٌحة

 البٌانات كافة تدقٌق الى باإللافة المستخدمة، والمفاهٌم للعناوٌن الصحٌحة

 وأٌلاً  الواحد الجدول داخل واتساقها تفصٌالتها حسب جدول كل فً الواردة

   .األخر  الجداول مع

 ونشرها النتائج تبويب 



 
 

 
 

 


