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 مقدمة

تنبع أىمية جودة البيانات في العمل اإلحصائي مف أىمية استخداـ البيانات اإلحصائية في مجاالت مختمفة 
وواسعة مف خالؿ الدراسات والبحوث، لذا برزت الحاجة إلى التركيز عمى ضبط الجودة في إنتاج الرقـ 

ا تـ االتفاؽ عميو، ولكف عمى اإلحصائي مف جيات كثيرة، وقد تـ دراسة ىذا الموضوع بأبعاد مختمفة منيا م
الرغـ مف اختالؼ وجيات النظر إال أنو ىناؾ بعض المعايير واألبعاد ال بد مف أخذىا بعيف االعتبار عند 

 إنتاج الرقـ اإلحصائي. 

عمى الرغـ مف أف ىناؾ العديد مف البحوث والدراسات اإلحصائية التي تنظر بموضوع جودة البيانات، إال أنو 
وـ واضح ومحدد ليا، وبكل األحواؿ فإنيا جميعًا تشر إلى مقياس يقوـ عمى أساس تفضيل ال يوجد مفي

البيانات اإلحصائية بالمقارنة مع غيرىا مف المنتجات والخدمات اإلحصائية، ومف ىنا فإف جودة البيانات في 
ت لحاجة المستخدـ العمل اإلحصائي تشير إلى جميع المجاالت والنواحي المتعمقة بمدى تمبية ىذه البيانا

واستجابتيا لتوقعاتو مف حيث األداء والمستوى والشكل والمضموف، باإلضافة إلى الدرجة العالية مف الدقة 
لممعمومات في جميع مراحميا والتي تنسجـ مع متطمبات مستخدمي البيانات ومتخذي القرارات. وتعرؼ جودة 

جموعة مف السمات والخواص في المنتج أو الخدمة البيانات مف قبل مكتب اإلحصاء األوروبي عمى أنيا م
( فيعرؼ جودة البيانات IMFاإلحصائية التي تمبي حاجة المستخدـ وتمبي رضاه. أما صندوؽ النقد الدولي )

ضمف عدد مف األبعاد والمستويات التي يتطمبيا بموغ  (DQAF)ضمف اإلطار العاـ لتقييـ جودة البيانات 
 مرحمة جودة البيانات. 

قى جودة البيانات في منتج العمل اإلحصائية أىمية كبرى كونو األساس المعتمد لرسـ السياسات وصنع تم
القرارات مف قبل القطاعيف العاـ والخاص، وقد أشار دليل المؤسسات اإلحصائية الصادر عف قسـ اإلحصاء 

الجية المخولة بإعداد ونشر في األمـ المتحدة أنو عمى أجيزة اإلحصاء مراعاة بعض األمور اليامة، كونيا 
وذلؾ لكسب ثقة المستخدميف مف خالؿ  ،الرقـ اإلحصائي الرسمي، والتي منيا إعطاء األولوية لجودة البيانات

 مناقشتيـ منيجية إعداد ىذه البيانات ووصف جودتيا وا عطائيـ الفرصة لفحصيا. 
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لعمل اإلحصائي ومخرجاتو فإف األساس ىنا وعند الولوج إلى المعايير األساسية واليامة في مدى الجودة في ا
ىو كيف تـ التعامل في جميع مراحل العمل اإلحصائي، وكيف تـ معالجة المشاكل التي يمكف أف تكوف في 
أي مرحمة مف مراحل العمل، حيث يمكف القوؿ أف جودة العمل اإلحصائي تشمل الموضوع أو ىدؼ العمل 

نة، وتصميـ أداة جمع البيانات )االستمارة( واختبارىا، وجمع اإلحصائي، وتنظيـ العمل، وتصميـ المعاي
البيانات، ومعالجة وتحميل البيانات ونشر البيانات. وبعبارة أخرى فإف جودة البيانات في العمل اإلحصائي 
ة تكوف بالوصوؿ إلى العناصر اليامة التالية )الصمة بالواقع، السرية والدقة، والوقت والتوقيت الصحيح، إمكاني

 الوصوؿ بسيولة، والقابمية لممقارنة، واالتساؽ، والكماؿ(. 

وعمى الرغـ مف أف عناصر الجودة أعاله ىي عناصر عامة وتنطبق عمى كافة أنواع اإلحصاءات، إال أف 
إدارتيا مف قبل جياز معيف أو عمى نوع معيف مف اإلحصاء يختمف الختالؼ مجموعة محددات أىميا 

نية التي يعمل مف خالليا الجياز اإلحصائي بما في ذلؾ القدرات البشرية والتقنيات األطر المؤسسية والقانو 
 المتاحة في جمع البيانات ونشرىا والمعايير الدولية التي يمتـز بيا الجياز اإلحصائي والقدرات المالية. 

 أهداف العمل اإلحصائي

حيث أف الجودة العالية ألي عمل تكمف في جدًا تحديد أىداؼ العمل اإلحصائي وضرورات تنفيذه، مف الميـ 
أىمية تنفيذ ىذا العمل، لماذا وما الفائدة منو؟ حيث أنو مف الضروري األخذ بعيف االعتبار جميع الخيارات 
المتاحة في الحصوؿ عمى منتج ىذا العمل اإلحصائي لتحديد األسموب األمثل في تنفيذ ىذا العمل. التخطيط 

ية والتعرؼ عمى التجارب السابقة سواء داخمية أو فباإلطالع الكافي أو القراءة الوا أثناء المرحمة التنفيذية
خارجية لالستفادة منيا ومحاولة تجنب األخطاء والعقبات التي واجيت ىذه التجارب. يجب دراسة إمكانية 

حصائي وىل تنفيذ العمل اإلحصائي وىل مف الممكف القياـ بو مف حيث اإلمكانيات المتاحة في الجياز اإل
 مف الممكف الحصوؿ عمى نتائج عالية الدقة لكي تفي بالغرض المطموب مف القياـ بيذا العمل. 

 تصميم العينة

إف تصميـ العينة المناسبة مف أىـ األولويات في إدارة جودة البيانات، حيث أف المسح بالعينة مف المفروض 
اؾ ثالثة عناصر أساسية يتـ اإلجابة عمييا عند أف يعطي صورة عف المجتمع الكمي الذي تود دراستو. ىن
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البدء بتصميـ العينة، ما ىو مجتمع الدراسة؟ ومف ىـ العناصر )األفراد، أو األسر، أو المؤسسات( 
المشموليف في ىذا المجتمع؟ توفر األطر الخاصة بيذا المجتمع التي عمى أساسو سيتـ اختيار العينة؟ حيث 

عينة المطموبة يجب أف يكوف إطارًا شاماًل وحديثًا وال يحتوي عمى وحدات مكررة أف اإلطار الخاص باختيار ال
أو وحدات ناقصة، حيث أف استخداـ إطار قديـ غير محدث وغير دقيق سينعكس عمى جودة ودقة البيانات 

 اإلحصائية. 

كاليف ممكنة لتنفيذ وأفضل تصميـ لممعاينة ىو الموازنة ما بيف دقة النتائج وكمفة المسح، حيث تحقيق أقل ت
المسح مع مراعاة الدقة المطموبة وبأقل أخطاء، وأخطاء المعاينة ىي األخطاء الناتجة مف أف البيانات يتـ 
جمعيا مف خالؿ عينة وليس مف مسح شامل لممجتمع، وتعود أخطاء المعاينة إلى جميع مراحل العينة مف 

وىذه األخطاء يمكف قياسيا، حيث أف استخداـ األسموب تصميـ العينة، وتقدير حجـ العينة، وتوزيع العينة، 
ساب تحاحيث أف  ،العممي والتقيد باألسس العممية الدقيقة يزيد مف فعالية العينة ودقة التقديرات الناتجة عنيا

أخطاء المعاينة لممسوح أو الدراسات السابقة تفيد في تحديد التصميـ األمثل لمعينة باإلضافة إلى تحديد حجـ 
عمى مختمف شرائح وطبقات المجتمع، بحيث يكوف المسح صورة العينة األمثل. ويراعي أيضًا توزيع العينة 

ل طرؽ المعاينة االحتمالية التي يمكف مصغرة عف مجتمع الدراسة وذلؾ باتباع األساليب العممية والتي تشم
 حساب وقياس األخطاء فييا. 

كذلؾ مف األخطاء التي تؤثر في جودة البيانات والذي يؤدي إلى تقديرات متحيزة، ناتجة عف حذؼ او تكرار 
ا عدد مف وحدات المعاينة. وىذا الخطأ مرتبط بشكل كبير بإطار المعاينة، وكما تـ الذكر سابقًا فإنو بقدر م

يكوف اإلطار المعاينة شاماًل وحديثًا بقدر ما تكوف العينة المستخدمة ممثمة والتقديرات الناتجة غير متحيزة. 
وخطأ الشموؿ يؤدي إلى تقديرات متحيزة نتيجة نقص أو تكرار في وحدات المعاينة أو اختالؼ التبايف في 

مفردات غير الزمة في اإلطار أو وجود  وذلؾ بسبب إدراج بعض ،حساب التقديرات المطموبة مف ىذا المسح
أخطاء في المعمومات المساعدة الموجودة في اإلطار التي تستخدـ لممساعدة في سحب العينة، وكل ذلؾ 

 يؤثر عمى جودة البيانات ودقتيا. 
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 االستمارة

ات يعتبر تصميـ االستمارة مف أىـ مراحل تنفيذ العمل اإلحصائي، فمف الميـ وضع أسس واضحة لمكون
وذلؾ بوضع المفاىيـ والمحتويات والمواضيع والمحاور التي  ،االستمارة والمواضيع التي يشمميا المسح

ستتضمنيا االستمارة باالضافة إلى مراعاة وضع أسئمة االستمارة بشكل واضح وبسيط، واختيار كممات مناسبة 
ودقيقة، مع األخذ بعيف وذلؾ لمحصوؿ عمى إجابات صحيحة  ،وسيمة وتكتب بأسموب منطقي وباتساؽ

االعتبار طوؿ االستمارة وكثرة األسئمة حيث لو أثر كبير عمى نوعية البيانات التي تجمع وعمى معدؿ 
االستجابة. ويجب األخذ بعيف االعتبار أف تكوف االستمارة متسقة بشكل تضمف كشف أخطاء المستجيب 

ما تسمى )أسئمة كشف الخطأ أو تدقيق  مباشرة أثناء جمع البيانات وأف تكوف ىناؾ أسئمة تقصي أو
المعمومة( خاصة في دراسات أو مسوح التي تجمع البيانات عف مواضيع وحوادث سابقة مما تحتاج إلى إعادة 
تأكيد عمى المستجيب إلعطاء المعمومة الصحيحة أو بعض البيانات التي تجمع مف كبار السف وكذلؾ أف ال 

ابة معينة أو يكوف ىناؾ تحيز عف طريق األسئمة مف قبل جامع تكوف األسئمة فييا بعض التحيز إلج
 البيانات. 

 التجربة القبلية

تكمف الجودة العالية لمبيانات بوضع آلية عمل تجربة قبمية الستمارة المسح وآللية تنفيذ العمل الميداني خاصة 
لـ يسبق تنفيذه مف قبل. تشمل في حالة كاف ىناؾ آلية جديدة لتنفيذ العمل أو استخداـ أسموب معاينة جديد 

ار جميع األدوات المستخدمة في المسح مف استمارات وبرامج إدخاؿ والتدقيق وغيرىا، بالتجربة القبمية اخت
ار خطة العمل مف حيث آلية العمل والوقت الالـز إلجراء كل مقابمة وكيفية الوصوؿ إلى بإضافة إلى اخت

بوؿ والقابل لمتطبيق، كما يتـ إجراء ىذه التجربة عمى جميع المستجيب وغيرىا لموصوؿ إلى الوضع المق
شرائح المستجيبيف وال يكفي إجراؤىا في منطقة واحدة أو عمى نوع واحد مف المستجيبيف وذلؾ لتحديد جميع 

 المشاكل والعقبات وتالفييا في تنفيذ المسح الفعمي. 
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 عدم االستجابة

جابتيا في إعطاء المعمومات او إسقاط بعض بنود االستمارة لعدـ يقصد بيا إسقاط عدد مف الوحدات لعدـ است
تمكف مف استيفاء بيانات حوؿ تمؾ البنود مما يؤدي إلى عدـ اكتماؿ العينة أو بنود االستمارة وىذا يؤثر ال

 عمى نسبة العينة ودقة التقديرات ويؤدي إلى تحيز ناجـ عف عدـ االستجابة. ولمتقميل مف عدـ االستجابة يتـ
االستفادة مف نتائج التجربة القبمية، خاصة أسئمة االستمارة ووضوحًا بالنسبة لممستجيب. ولمتقميل مف عدـ 

ورسائل تذكيرية لوحدات المعاينة المختارة بواسطة البريد أو البريد االستجابة يفضل إرساؿ رسائل إعالمية 
 أخرى وبأوقات مختمفة.  اإللكتروني أو وجيا لوجو، زيارة الوحدات غير المستجابة مرات

 تدريب العاملين

يراعي أيضًا لضماف جودة البيانات تدريب العامموف تدريبًا جيدًا عمى كيفية االستدالؿ عمى وحدة المعاينة 
المختارة وطرؽ جمع البيانات قبل بدء العمل الميداني باإلضافة إلى التدريب عمى أسموب المقابمة والحصوؿ 

صحيحة. مف المعموـ أف ىناؾ عدة طرؽ لجمع البيانات منيا المقابالت الشخصية عمى المعمومات بطريقة 
أو جمع البيانات عبر الياتف أو عبر البريد، لذا يجب الحذر وتدريب العامميف في جمع البيانات بشكل جيد 

حوار حيث أف المقابمة الشخصية تحتاج إلى فف وميارة في عمل  ،كاًل حسب األسموب الذي سيتـ استخدامو
والبدء بكسب ثقة المستجيب مف خالؿ فرض الراحة والطمأنينة لديو عف جامع البيانات، كذلؾ يجب تدريب 
العامميف عمى أسموب طرح األسئمة وعدـ التحيز واإليحاء إلجابة معينة ممكف أف تتأثر بيا إجابة المستجيب. 

ف قبل المستجيب أو أية مشكمة ويجب تدريب العامميف عمى كيفية التصرؼ في حالة كاف ىناؾ رفض م
 أخرى. 

 تدقيق العمل في جميع المراحل

عالية ألي بيانات عمل إحصائي تعني تدقيق لكل مرحمة مف مراحل العمل اإلحصائي الدقة الجودة و الإف 
دخاليا آليًا قد تـ بشكل صحيح لجميع وحدات المعاينة  وذلؾ لضماف أف جمع البيانات وتدقيقيا وترميزىا وا 

وذلؾ مف خالؿ حضور مقابالت لجمع  ،حيث مف الضروري أف يتـ ضبط مرحمة العمل الميداني ،تارةالمخ
البيانات، إعادة إجراء بعض المقابالت لمتأكد مف جمع البيانات بالشكل الصحيح، يتـ تدقيق جميع 
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ورة إعداد الجداوؿ االستمارات أواًل بأوؿ خالؿ مرحمة العمل الميداني لسيولة تصحيح البيانات مرة أخرى. ضر 
اإلحصائية والجداوؿ المتقاطعة الخاصة بالنتائج التي تساعد في عممية التدقيق عمى بيانات المسح ومقارنات 

 البيانات غير الموزونة مع البيانات الموزونة. 

 العد البعدي

إعطاء صورة عف تعتبر عممية العد البعدي مف مراحل العمل اإلحصائي الميمة واألساسية، لما ألىميتيا في 
مدى دقة ومصداقية العمل وخاصة العمل الميداني، وقياس التغطية، والشموؿ لممسح، حيث يتـ أىذ عينة مف 
عينة المسح التي تـ العمل عمى أساسيا، ويكوف فريق العمل مستقاًل ليذه العممية ليتـ جمع بيانات بعض 

عيا سابقًا لمتأكد مف صحة المعمومات الواردة في جمأجزاء االستمارة ليتـ مقارنتيا مع البيانات التي تـ 
االستمارة ولتقييـ مدى دقة إجراء المقابمة مف قبل الباحث وكذلؾ لتحديد حجـ الخطأ في الدراسة وتحديد 

 أخطاء التغطية والشموؿ. 

 تقييم ونشر البيانات

حيث أف مقارنة  ،البيانات تعتبر مقارنة البيانات مف المراحل الميمة واألساسية في تقييـ وتحسيف جودة
البيانات مع بيانات مف مصادر أخرى خارجية أو داخمية مف أىـ الخطوات التي يجب العمل عمييا أثناء 
مرحمة فحص وتقييـ البيانات. تحديد أخطاء المعاينة وغير المعاينة ونسبة االستجابة والتغطية. وتتـ ىذه 

 بل عممية النشر. المرحمة بعد االنتياء مف معالجة البيانات وق

أما عممية نشر البيانات فإنيا بصورة شاممة ودقيقة وسريعة مف الخطوات الميمة في جودة البيانات، حيث أف 
البيانات اإلحصائية تفقد أىميتيا وجودتيا إذا لـ تصل إلى متخذي القرارات ومخططي السياسات ومستخدمي 

ات إلى معمومات عف جودة البيانات التي سوؼ يستخدميا البيانات في الوقت المناسب. يحتاج مستخدـ البيان
موثوقة، ومف المستحسف أف ينشر معمومات شاممة عف جودة البيانات ليستطيع الوصوؿ إلى قرارات ونتائج 

أخذىا بعيف االعتبار. كذلؾ  يـ التفسيرات والتحميالت الالـزمع البيانات المنشورة ليتمكف المستخدـ مف تقد
كل بجية الكاممة لتنفيذ العمل اإلحصائي بجميع مراحمو، ونشر النتائج والتحميل ليذه البيانات يجب نشر المني
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موضوعية وشفافية. ومف األمور اليامة التي يجب التأكيد عمييا ىو ضماف السرية، حيث يجب التأكد مف 
 عدـ إعطاء أي معمومات فردية التي تزيد مف ثقة المستجيب في العمل اإلحصائي. 

 بة األردن في إدارة جودة البيانات في العمل اإلحصائيتجر 

تعتبر دائرة اإلحصاءات العامة المصدر والمموؿ الرئيسي لمرقـ اإلحصائي في األردف، حيث تصدر العديد 
، وبمرور الزمف تطور جمع البيانات اإلحصائية "والزراعية ،السكانية، االقتصادية"مف البيانات منيا التعدادات 

ف ليشمل العديد مف المواضيع الميمة والتي يعتمد عمى ىذه البيانات متخذي القرارات وواضعي في األرد
السياسات، ومنيا المواضيع االقتصادية )الصناعة، اإلنشاءات، السياحة، البطالة وفرص العمل المستحدثة 

الصحية )الصحة  واضيعالتي يخمقيا االقتصاد األردني، الناتج المحمي اإلجمالي واألرقاـ القياسية( والم
اإلنجابية، صحة األطفاؿ، الرعاية الصحية، الخصوبة والوفيات(. وتواكب دائرة اإلحصاءات العامة كل ما 
ىو جديد وعممي عالميا وعربيا لموصوؿ إلى أعمى دقة وجودة عالية لمبيانات التي تنتجيا وتوفرىا بشكل دوري 

ي القرارات وواضعي السياسات. وتعمل الدائرة عمى تحقيق لمستخدمي المنتج اإلحصائي باإلضافة إلى متخذ
مكونات جودة البيانات اليامة والتي ىي ) الصمة بالواقع، السرية والدقة، الوقت، إمكانية الوصوؿ، القابمية 

 لممقارنة، االتساؽ، والكماؿ(.

الرقـ الرسمي واألساسي  ونظرًا الستخداـ الرقـ اإلحصائي الذي تنتجو دائرة اإلحصاءات العامة وباعتباره
جراء الدراسات فإف جودة ىذا  لممخططيف ومتخذي القرارات وراسمي السياسات لوضع الخطط والسياسات وا 

لما يترتب عميو مف استنتاجات وتوصيات وبرامج وخطط وسياسات، لذا فاف دائرة الرقـ ليا أىمية كبيرة 
 وذلؾ لمعوامل التالية: ،ياناتاإلحصاءات العامة تضع في أولوياتيا الدقة وجودة الب

وبالمنتج اإلحصائي وزيادة استخداـ البيانات الصادرة عنيا كسب ثقة المستخدميف وزيادة الثقة بالدائرة  -
باعتبارىا المرجع األساسي، حيث أف الشؾ مف قبل المستخدميف في الرقـ اإلحصائي يؤدي إلى عدـ 

 المصداقية في الدائرة.
 البيانات اإلحصائية التي تنتجيا الدائرة وزيادة الطمب عمييا.خمق ثقافة استخداـ  -
 إنتاج أرقاـ إحصائية خالية مف األخطاء وأقرب لمحقيقة. -
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زيادة ثقافة جودة البيانات وتوخي الدقة بيف موظفي الدائرة أثناء جميع عمميات ومراحل إنتاج الرقـ  -
 اإلحصائي.

قة والجودة في جميع مراحل العمل اإلحصائي عمى وتقوـ الدائرة بالوصوؿ إلى مستوى عاؿ مف الد
 النحو التالي:

 المرحلة التحضيرية .1
 التخطيط 

الكافي والقراءة الوافية والتعرؼ عمى  باالطالعيقوـ مخططي المسح أثناء المرحمة التحضيرية 
التجارب السابقة سواء داخمية أو خارجية لالستفادة منيا ومحاولة تجنب األخطاء والعقبات التي 
دماج مف ساىـ في الدراسات  واجيت ىذه التجارب. وعادة يشكل فريق عمل ذو خبرة عالية وا 

مف رأي لموصوؿ إلى الحالة المثالية في  السابقة في الدائرة في ىذا الفريق لكي يكوف ىناؾ أكثر
وىل مف الممكف القياـ بو مف  ،العمل. ويتـ عمل دراسة حوؿ إمكانية تنفيذ العمل اإلحصائي

وىل مف الممكف الحصوؿ عمى نتائج عالية الدقة لكي تفي  ،حيث اإلمكانيات المتاحة في الدائرة
 بالغرض المطموب مف القياـ بيذا العمل.

 ينرأي المستخدم 

اإلحصائية، حيث تقوـ دائرة اإلحصاءات العامة بإعطاء أىمية كبيرة لرأي مستخدمي البيانات 
أنيا في تواصل دائـ لمتعرؼ واالطالع عمى آراء المستخدميف لمبيانات اإلحصائية لكي يكوف 

تي العمل اإلحصائي ممبي لحاجاتيـ ومتطمباتيـ. وليذه الغاية تشكل الدائرة لجاف فنية لممسوح ال
وعادة ما يكوف ليذه المجاف دور في  ،تشمل ممثميف مف مستخدمي البيانات الرئيسيةو تنفذىا 

 ةممسوح الجديدلتصميـ عينة المسح واألسئمة التي تتضمنيا االستمارة وفي حالة أخرى خاصة 
تقـو الدائرة بعقد ورش عمل يدعى ليا مستخدمي البيانات مف مختمف القطاعات لالطالع عمى 

 آرائيـ قبل بدء المسح.
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  العينة 
لعمل اإلحصائي في الدائرة )القسـ االعينات وبالتنسيق مع منفذي  يقوـ المختصيف بشؤوف 

وما ىو مستوى  ،ة ليذا العملالمعني بتصميـ واختيار العينات المطموبة( لدراسة العينة المطموب
وما ىي الميزانية المتاحة لتنفيذ ىذا العمل، وذلؾ لمراعاة تحقيق أقل تكاليف  ،الدقة المطموبة

ممكنة لتنفيذ المسح مع مراعاة الدقة المطموبة لمتقديرات ليكوف التصميـ فعااًل، حيث يأخذ 
الدراسات السابقة في تحديد  باالعتبار أخطاء المعاينة وحساب أخطاء المعاينة لممسوح أو

التصميـ األمثل لمعينة باإلضافة إلى تحديد حجـ العينة األمثل. ويراعى أيضًا توزيع العينة عمى 
حيث تـ تقسيـ المجتمع إلى أربع طبقات باالعتماد عمى  ،مختمف الشرائح وطبقات المجتمع

وفرىا التعداد العاـ لمسكاف العديد مف الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية التي 
بحيث يكوف المسح صورة مصغرة عف مجتمع الدراسة. ويتـ اتباع  ،2012والمساكف في عاـ 

األساليب والطرؽ العممية في تصميـ واختيار مفردات العينة ويتـ االستفادة مف الخبرات الدولية 
  في مجاؿ العينات لموصوؿ إلى أعمى مستوى وفعالية لمعينة المطموبة.

طر المتوفرة في الدائرة التي سيتـ االعتماد عمييا ألولضماف تصميـ عينة فعالة، يتـ تحديث ا
في اختيار مفردات العينة مف خالؿ التعدادات التي تنفذ بشكل دوري في األردف )التعداد العاـ 
لمسكاف والمساكف، تعداد المنشآت االقتصادية، والتعداد الزراعي(، وذلؾ لضماف أف يكوف 

نقص في المفردات. لذا تقوـ الدائرة بإجراء  اإلطار شامل وحديث وال يحتوي عمى تكرار أو
مقارنات بيف بيانات اإلطار وأي بيانات أخرى متوفرة إف كانت مف داخل دائرة اإلحصاءات 
العامة أو مف الخارج )أي مؤسسات أخرى لدييا بيانات أو معمومات عف وحدات المعاينة 

ومؤسسة الضماف االجتماعي(. ولتفادي أخطاء  مثاؿ ذلؾ وزارة الصناعة والتجارة ،المستخدمة
وذلؾ مف خالؿ عمل فريق مدرب  ،الشموؿ فيتـ المجوء إلى توفير إطار محدث وشامل ودقيق

وذو كفاءة عالية عمى جميع البيانات الالزمة لتحديث اإلطار لبعض التجمعات السكانية أو 
وذلؾ قبل تنفيذ المسح بوقت  ،بعض المنشآت االقتصادية التي تكوف ضمف العينة المختارة

قصير، واعتماد ىذا اإلطار لسحب وحدات المعاينة المطموبة لضماف شموؿ التغطية. ليذا فإف 
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اإلطار الحديث الدقيق الشامل لكل وحدات مجتمع الدراسة ىو األساس في تقميل الخطأ الشموؿ 
 وتحسيف جودة البيانات. 

 االستمارة
مد عمى بشكل رئيس عمى تصميـ االستمارة وتراعي الدائرة ىذا إف جودة البيانات التي تجمع تعت

المعيار مف خالؿ وضع أسئمة االستمارة بشكل واضح وبسيط، وتكتب بأسموب منطقي 
وباستخداـ كممات ومصطمحات واضحة وغير معقدة ليسيل عمى جامع البيانات طرحيا عمى 

عيف االعتبار طوؿ االستمارة المستجيب والحصوؿ عمى إجابات صحيحة ودقيقة، مع األخذ ب
حيث يتـ تشكيل فريق عمل  ،حيث لو أثر كبير عمى نوعية البيانات التي تجمع ،وكثرة األسئمة

فني متخصص مف كادر اإلحصاءات العامة باإلضافة إلى أعضاء مف المنظمات الحكومية 
رة إلعطاء وغير الحكومية والقطاع الخاص ممف ليـ عالقة بموضوع المسح لمراجعة االستما

في إخراج االستمارة بالشكل النيائي، باإلضافة إلى إجراء تقييـ ليذه  حظات لتفيدأية مال
 رة عف طريق عمل التجربة القبمية.االستما

 التجربة القبلية
حيث يتـ  لمسح وآلية تنفيذ العمل الميداني،يتـ إجراء ما يسمى بالتجربة القبمية الختيار أدوات ا

مارة المسح مكتبيًا ومف ثـ اختبارىا ميدانيًا، وذلؾ مف خالؿ جمع بيانات جميع اختبار وتقييـ است
بنود االستمارة لمناطق معينة مختارة ليست مف مناطق العينة الرئيسة المختارة في المسح وذلؾ 
لتالفي عدـ االستجابة الحقًا، ويتـ اختبار خطة العمل مف حيث أسموب تنفيذ العمل الميداني 

جامعي البيانات والوقت الذي يستغرقو في إجراء كل مقابمة وكيفية الوصوؿ إلى  ومدى كفاءة
المستجيب وغيرىا لموصوؿ إلى الوضع المقبوؿ والقابل لمتطبيق. بعد ذلؾ يتـ إتماـ جميع 
دخاؿ البيانات آليا( الختبار برمجية اإلدخاؿ  مراحل عمل المسح األولية )التدقيق، والترميز، وا 

لوقت الالـز إلدخاؿ كل استمارة واختبار قواعد التدقيق اآللي وعمميات االتساؽ مف حيث معدؿ ا
ييا وتعديميا عمى االستمارة وعمى فبيف األسئمة مما يفيد في تحديد جميع المشاكل والعقبات لتال

 البرامج اآللية. 
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 إعداد األدلة
بجميع مراحل العمل يقوـ المشرفيف والمختصيف في المسح بإعداد وتجييز األدلة الخاصة 

 :وتشمل ىذه األدلة ،الالزمة ألدلة تفيد في تنظيـ وتسييل العمل
يشمل تعاريف واضحة ومفيومة وتفاسير لممفاىيـ : )جامع البيانات(دليل الباحث  -

والمصطمحات الواردة في االستمارة وآلية استيفاء االستمارة والتعميمات المتعمقة بآلية 
ث وكيفية كسب ثقتو وآلية اختيار ممف يجب أف يستوفي منيـ إجراء المقابمة مع المبحو 

البيانات، ويشمل الدليل المياـ التي يقوـ بيا الباحث أثناء العمل. ويفيد ىذا الدليل 
 البيانات في الرجوع إليو عند أي معضمة أو لبس أثناء جمع البيانات.جامع 

يشمل المياـ الموكمة إليو وكيفية تسيير العمل الميداني واألساليب التي  دليل المراقب: -
يجب اتباعيا، باإلضافة إلى طرؽ التدقيق عمى عمل الباحثيف ممف تحت إشرافو )عادة 

 ىناؾ مراقب يشرؼ عمى عمل ثالث إلى أربع باحثيف(.
يشتمل عمى تعميمات واضحة لعممية التدقيق وكيفية القياـ بو  دليل التجهيز المكتبي: -

مف قبل فريق التدقيق في قسـ التجييز المكتبي وىو عبارة عف قواعد محددة لمتحقق مف 
صحة البيانات اإلحصائية واتساقيا وترابطيا لجميع بنود االستمارة. إضافة إلى تعريف 

لية ذات العالقة في مجاؿ ترميز بنود بالمعايير الدولية المتبعة في المنظمات الدو 
الميف الرئيسية والتخصص العممي أو أي أسئمة "النشاط االقتصادي  :االستمارة، مثاؿ

 ."أخرى تحتاج إلى وضع رموز معينة ليا
يتـ وضع قواعد التدقيق اآللي مف قبل الفنييف بمساعدة  دليل قواعد التدقيق اآللي: -

 يو كيفية الوصوؿ إلى األخطاء الواردة في بنودجيف المختصيف بحيث تراعي فمالمبر 
االستمارة واتساقيا مع بعضيا البعض لموصوؿ إلى أعمى درجات الدقة، لتكوف بيانات 

 المسح جاىزة لمجدولة والتحميل بعد االنتياء مف إدخاؿ البيانات بوقت قصير جدًا.
 اختيار وتدريب العاملين 

بدقة لذا تعمل الدائرة عمى اختيار باحثييا  يعتبر الباحث العنصر الجوىري في أي مسح،                
جميعيـ مف ذوي الدرجة الجامعية األولى وممف يحمموف التخصصات المطموبة و فائقة، وعناية 
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مارة وتعمل الدائرة عمى تدريب الباحثيف بصورة مكثفة عمى جميع بنود االست ،لتنفيذ المسح
حيث مف المطموب منو أف باإلضافة إلى تدريبيـ وتثقيفيـ بأدبيات أسموب جمع البيانات، 

يعمل عمى توفير جوا مف الثقة واالطمئناف بينو وبيف المستجيب، وأف يراعي ظروؼ المستجيب 
كد الدائرة عمى أف يحتفظ الباحث بمظير الئق ولباس نظيف . وتؤ ويحتـر عاداتو وتقاليده

حصاءات العامة لمحصوؿ عمى أف يظير األوراؽ الثبوتية التي تثبت أنو مف دائرة اإلوبسيط، و 
أىمية قصوى وتعطي دائرة اإلحصاءات العامة بيانات دقيقة وموثوقة وذات مصداقية عالية. 

وذلؾ  ،ف تدريبا جيدا عمى كيفية االستدالؿ عمى وحدة المعاينة المختارةمف خالؿ تدريب الباحثي
لضماف عدـ التحيز واختيار وحدات عينة غير مطموبة باإلضافة إلى تدريبيـ عمى أسموب 
التعويض بأخذ البدائل في بعض الحاالت التي تستند عمى أسموب عممي. وتتفاوت مدة 

ولكف في العادة تكوف مدة التدريب لمدة أسبوع واحد التدريب حسب طوؿ االستمارة وتعقيداتيا، 
 الصحة األسرية.و  السكاف األحياف إلى شير مثل التدريب عمى مسح وتصل في بعض

عمى المتدربيف يتضمف "الرضا قسـ الجودة بتقييـ العممية التدريبية مف خالؿ توزيع استبياف  قاـ
، وقد تـ تحويل ىذا االستبياف "ئية التدريبية والمادة التدربية وكذلؾ الرضا عف المدربيفعف الب

 .، ويتـ إعداد تقرير تحميمي بذلؾوفير الوقت والجيد والماؿإلكترونيا لت

 

 جودة البيانات أثناء العمل الميداني .2
دائرة اإلحصاءات العامة عمى ضبط مرحمة العمل الميداني مف خالؿ التدقيق ومراقبة ىذا العمل  تعمل

مسح مف  حسب التسمسل الوظيفي لكل شخص في المسح، ويتكوف الييكل التنظيمي إلدارة أي
المستويات التالية: الباحث، المراقب، المشرؼ الميداني، التدقيق المكتبي، الترميز، التجييز اآللي. ويتـ 
اختيار عينات عشوائية مف عمل كل جامع بيانات لمتأكد مف أف العمل يتـ بالشكل الصحيح ويتـ إجراء 

ابالت لجمع البيانات ومشاىدة آلية ىذه العممية مف قبل المراقب والمشرؼ إضافة إلى حضور بعض المق
 طرح األسئمة عمى المستجيب.
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 البعدي العد

الدائرة عمى إجراء مسح العد البعدي في العديد مف المسوح والدراسات التي تنفذىا  تعتمد
وخاصة في التعدادات لما ألىميتو في إعطاء صورة عف مدى دقة ومصداقية العمل وخاصة 

 قياس التغطية والشموؿ لممسح. 
 

 عدم االستجابة
دائرة اإلحصاءات العامة عمى وضع إستراتيجية لمحد والتقميل ما أمكف مف عدـ  تعمل

الكمية )عدـ استيفاء بيانات االستمارة كاممة( أو الجزئية )عدـ استيفاء بيانات بند أو  االستجابة
 االستمارة( مف خالؿ:  مف بنود أكثر مف بند

 ف أىمية العمل اإلحصائي وأىدافو.وبيا ،التواصل مع المبحوثيف مف خالؿ الرسائل التذكيرية -
دارة المقابمة وكيفية طرح األسئمة. -  تدريب الباحثيف عمى كيفية التعامل مع عدـ االستجابة وا 
 المرونة في العمل مف خالؿ العمل خارج أوقات الدواـ الرسمي لمراعاة أوقات المبحوثيف. -
مات واضحة في استمارة صياغة األسئمة بمغة سيمة وقريبة مف ذىف المبحوث واستخداـ كم -

باإلضافة إلى الموازنة في طوؿ االستمارة والمواضيع التي تشمميا مما يخفف العبء  ،المسح
 عمى المبحوثيف أثناء المقابمة.

وذلؾ باستخداـ  ،دراسة معدؿ عدـ االستجابة وأخذىا في الحسباف عند معالجة البيانات -
 األسموب العممي في التعويض والمعالجة.
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  خالل مرحلة معالجة البيانات بياناتال جودة .3
خالؿ مرحمة معالجة البيانات مف الخطوات الميمة أيضًا  تعتبر عممية التدقيق لتحسيف نوعية وجودة البيانات

 واألساسية لتحقيق الجودة العالية.

 مرحلة التجهيز المكتبي

ومف ثـ عمى  ،االستماراتىناؾ فريق متخصص لمتدقيق المكتبي لمتأكد مف عدـ وجود أخطاء في 
الفريق أف يقوـ بتبادؿ العمل المنجز واخذ عينة مف قبل الشخص المسؤوؿ عف عممية التدقيق لكي 
يتأكد مف عدـ وجود أخطاء قد يقع فييا فريق التدقيق. وكذلؾ الحاؿ ىناؾ فريق لعممية الترميز 

تبادؿ العمل المنجز واخذ عينة حسب األدلة الخاصة بيذه العممية، ومف ثـ عمى الفريق أف يقوـ ب
مف قبل الشخص المسؤوؿ عف عممية الترميز لكي يتأكد مف عدـ وجود أخطاء قد يقع فييا الفريق، 
وفي حالة ظيور أي حاالت غير واضحة أو غامضة، يتـ الرجوع إلى الشخص المختص في عممية 

عميميا عمى جميع العامميف في الترميز لتفسيرىا وا عطائيا الدليل الصحيح والمناسب ليا ومف ثـ ت
 عممية الترميز لتفادي تكرار األخطاء.

ويتـ اخذ عينة مف العمل المنجز في مرحمتي التدقيق والترميز مف قبل فريق متخصص في ىذا 
العمل، حيث يتـ اختيار فريق ذو كفاءة وقدرة عمى كشف األخطاء مف خالؿ ربط أسئمة االستمارة 

ققة والمرمزة لضماف تقميص كمية األخطاء ما أمكف قبل انتقاليا إلى ببعض عمى االستمارات المد
 المرحمة التالية.

 مرحلة التجهيز اآللي

المختصوف  وذلؾ بعد انتياء الفنيوف  ،بإعداد البرامج الخاصة بالمسح لعممية اإلدخاؿ يبدأ المبرمج
ليتـ إدخاؿ البيانات بشكل  لتكوف جاىزة لمعمل الميداني، وذلؾمف إعداد االستمارة الخاصة بالمسح 

موازي لعممية جمع البيانات والتجييز المكتبي. ويراعي عادة اختيار البرنامج المناسب لضماف إدخاؿ 
بيانات المسح بالدقة العالية وبالسرعة المطموبة. ويقوـ المبرمج مف التأكد مف قواعد التدقيق واالتساؽ 

ف خالؿ شرح إلى أنو يتـ تدريب مدخمي البيانات ماآللي مف خالؿ عممية إدخاؿ تجريبية، إضافة 
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إلى ضابط  مكانية حل أي صعوبات أو مشاكل تواجييـ أثناء اإلدخاؿ، والرجوعاالستمارة جيدا ليـ إل
االرتباط المعني بالمسح لحل أي مف المشاكل التي تصعب عمى مدخل البيانات أو المبرمج حميا. 

ئية والجداوؿ المتقاطعة البسيطة التي تكشف مدى االتساؽ في ويقوـ المبرمج باعداد الجداوؿ اإلحصا
 البيانات لغايات التحميل والنشر.

فانو يتـ إعادة إدخاؿ البيانات  ،ولغايات الدقة والجودة العالية التي تسعى الدائرة لتحقيقيا في بياناتيا 
% كعممية تدقيق عمى إدخاؿ البيانات بالشكل الصحيح. وتعتمد الدائرة في 10مرة ثانية بما نسبتو 

% يتـ االكتفاء بإدخاؿ ما 2نسبة اإلدخاؿ لممرة الثانية عمى نسبة الخطأ، فإذا كانت النسبة أقل مف 
% 100يتـ إعادة إدخاؿ البيانات بما نسبتو  وفي حالة كانت النسبة غير ذلؾ ،% فقط10نسبتو 

 لضماف الدقة وجودة البيانات.

 مرحلة التخزين

أو األرقاـ المتسمسمة  بعد االنتياء مف عممية إدخاؿ البيانات يتـ تخزيف البيانات حسب التجمعات 
ف عمى العامميف الرجوع الييا عند الحاجة بعيدًا عف أي ضرر أو تمف قد يحصل م بمكاف يسيل

 عممية التخزيف.

 جودة البيانات أثناء مرحلة تقييم ونشر البيانات .4

بعمل تقييـ لنتائج المسح قبل تزويد مستخدمي البيانات. حيث يتـ مقارنة تقوـ دائرة اإلحصاءات العامة 
البيانات مع مصادر بيانات أخرى يمكف االعتماد عمييا، حيث إف بعض المسوح والدراسات تكوف ىي 

تقييـ لمدى  الوحيد ليذه البيانات، وفي حالة توفر بيانات مف مصدر أخر فانو يمكف الوصوؿ إلىالمصدر 
دقة البيانات. ومثاؿ عمى ذلؾ مقارنة البيانات مع بيانات مسوح أخرى أو البيانات الصادرة مف السجالت 

تماعي، وزارة الصناعة ، مؤسسة الضماف االج، المحاكـ الشرعيةوزارة العمل االدارية كاالحواؿ المدنية،
ووزارة الصحة. ويتـ حساب معامل التبايف وأخطاء المعاينة ويعتبر حساب أخطاء  ،والتجارة، البنؾ المركزي 

المعاينة مف أساسيات جودة البيانات والتي يوصى دوليًا بنشرىا مع نتائج أي مسح أو دراسة. ومف المقاييس 
ىو معامل التبايف أو ما يسمى بالخطأ المعياري ت العامة التي يتـ حسابيا ونشرىا في دائرة اإلحصاءا
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وذلؾ لمتأكد مف مدى إمكانية المقارنة بيف المسوح أو الدراسات، إضافة إلى الخطأ المعياري، وتأثير  ،النسبي
تصميـ العينة وحدود فترة الثقة لمتقدير حسب العديد مف الخصائص التي تفيد مستخدـ البيانات في وضع 

ويتـ نشر نتائج المسح مف خالؿ إصدار تقرير شامل لمنيجية العمل  ،يل لمعديد مف المؤشراتتصور وتحم
اإلحصائي في جميع مراحمو، إضافة إلى أخطاء المعاينة ومنيجية تصميـ واختيار العينة. ويمكف الحصوؿ 

دائمًا عمى  عمى نتائج المسح أو أي عمل إحصائي لمدائرة مف خالؿ صفحة اإلنترنت التي تسعى الدائرة
تحديثيا أوؿ بأوؿ، باإلضافة إلى توفر البيانات الخاـ بعد أي بيانات تدؿ عمى أي معمومات فردية لضماف 

 سرية المعمومات والمصداقية بيف المستجيب والدائرة.

 تجربة الدائرة الحديثة في جودة البيانات

وألوؿ مرة يتـ جمع البيانات باستخداـ  التعداد العاـ الزراعي 2002عاـ  نفذت دائرة اإلحصاءات العامة في
 ،، حيث يتـ جمع البيانات الخاصة بالحائزيف الزراعييف آليا في مرحمة العمل الميدانيPDAاألجيزة الكفية 

دخاليا ومف المفروض أف  وتوفر ىذه اآللية الوقت والكمفة بتوفير كادر تدقيق االستمارات الورقية وترميزىا وا 
تضمف الدقة. وقد قامت الدائرة بوضع كافة اإلجراءات والقواعد التي تدعـ عممية الجمع اآللي إلنجاز التعداد 

 في الوقت المحدد لو وبجودة بيانات عالية. 

والمساكف وألوؿ مره يتـ جمع البيانات بإستخداـ األجيزة  لمسكافالتعداد العاـ  2012ة في عاـ ونفذت الدائر 
 وعيةنضبط  في الكبير األثر لتعدادا مراحل جميع في المعمومات كنولوجيات ستخداـال كافالموحية، حيث 

ما  لتعدادا ياب مر لتيا لمراحلا حسب البيانات معاجة طرؽ  ـأى مف كافو  ،دقتيا مدى فيوالتحكـ  لبياناتا
 :يمي

العمػل  دارةوا   ضػبط يفػ  GIS الخػرائط واسػتخداـ GPS لمالحػةا ظػاـن اعدسػ لحػـزا رحمػةم ففػي -
اعدت سػمباشػر  بشكل تتبعيـو  لباحثيفا راقبةم مكانيةإ فم ألنظمةا ذهى وفرهت مال وذلؾ الميداني

 لخػرائطا مػىع لعمػلا قمنػاط حديػدت الؿخػ فمػ البيانػات فػي لتكػراراتا نػعم يفػ ألنظمػةا ىػذه
  .بالباحثيفوربطيا 
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أمػا فػي مرحمػة الحصػر ومرحمػة العػد فباالضػػافة إلػى الخػرائط الموجػودة فػي بػرامج جمػع البيانػػات  -
كاف لتصميـ البرامج والشاشات أثر واضح في المعالجة الفورية لمبيانات، وذلؾ مف خالؿ ضػبط 

سػػئمة بمػػا يتناسػػب مػػع قواعػػد االتسػػاؽ، التػػنقالت بػػيف أسػػئمة االسػػتمارة واخفػػاء واظيػػار بعػػض اال
باالضػػافة إلػػى تطبيػػق قواعػػد االتسػػاؽ بشػػكل فػػوري عنػػد جمػػع البيانػػات والػػذي ضػػمف إلػػى درجػػة 

 عالية عدـ السماح الدخاؿ بيانات خاطئة.
ومػػف الطػػرؽ التػػي تػػـ اتباعيػػا لرفػػع جػػودة البيانػػات وتكامميػػا مركػػز االتصػػاؿ الػػذي تػػـ مػػف خاللػػو  -

 األسر لمتأكد مف صحة البيانات التي تـ جمعيا مما زاد في دقتيا.التواصل مع عينة مف 
كمػا سػاىـ وجػود تقػارير فوريػة فػي المركػز الرئيسػي متصػمة مػع الميػداف مباشػرة عمػل فػي تمكػيف  -

 االدارة مف مراقبة العمل الميداني وقياس جودة البيانات ودقتيا.
معالجة الخمػل أوال بػأوؿ مػف خػالؿ اتخػاذ  وجود الخبرة الكبيرة لدى كوادر الدائرة التي تمكنيـ مف -

 االجراء المناسب وفي الوقت المناسب لمعالجة أي مشكمة.

 لتعدادا مراحل جميع في المعمومات كنولوجيات ستخداـبإ 2012في عاـ  أيضا التعداد الزراعي ةونفذت الدائر 
 لمسكافالعاـ بعد التجربة الناجحة في التعداد  بإستخداـ األجيزة الموحية بيانات الحائزيفوألوؿ مره يتـ جمع 

  .2012والمساكف 

خطوة جيدة  ، ويعتبر ذلؾاتقامت دائرة اإلحصاءات العامة بتشكيل فريق خاص بمراقبة جودة التعداد
ؿ إلى األىداؼ بحيث يمكف الوصو  ،في دائرة اإلحصاءات العامة المشترؾتحسيف مستوى التعاوف والتنسيق ل

ويعمل فريق الجودة عمى . النجاح مثل ىذا العمل الوطني المشتركة التي تتماشى مع احتياجات الدائرة
، وتعمل عمى سواء كاف سكاني أو زراعي أو منشآتية إلى ضماف جودة التعداد تخطيط وتنفيذ المياـ المؤد

مجنة بجميع قيادة ودعـ النشاطات المؤدية إلى ضماف الجودة بالدائرة، ويجب أف يتـ تعريف أعضاء ال
األنشطة واألعماؿ التي تؤدي إلى ضماف الجودة والعمل بيا وتخويميـ مف الصالحيات ما يمكنيـ مف قيادة 

 تمؾ األنشطة، كل في مجاؿ عممو، وتنفيذ عمميات ضماف الجودة.

فريق الجودة في مياـ و ر العاـ / المديبقيادة المدير الوطني لمتعداد اتالجيود ما بيف إدارة التعداد تتظافر و 
إعداد تقارير موجزة وبإنتظاـ  وتـضماف الجودة، والرقابة عمى األداء وتنفيذ وتطبيق خطط تحسيف األداء. 



19 
 

العميا وقيادتيا عمى عمـ بما يجري، وال حاجة إلى أف تتسـ ىذه التقارير المنتظمة  بحيث تكوف اإلدارة
أف تتضمف مؤشرات األداء الرئيسة التي تتعمق باألىداؼ األكثر أىمية، مع بالضخامة أو التعقيد، ولكف يكفي 

شارة إلى ما إذا كانت نتائج الخطط قصيرة المدى متماشية مع ما ىو مطموب إذا ما أريد لمخطط واألىداؼ اإل
 اإلستراتيجية األطوؿ مدى أف تتحقق.

 التوقعات والخطط المستقبلية للدائرة 

في الختاـ، أف دائرة اإلحصاءات العامة ىي الجية المخولة رسميًا بإنتاج الرقـ اإلحصائي، وتنتج بيانات 
اقتصادية، صحية....الخ. لذا فأنيا تسعى دائمًا لبموغ أعمى درجات الدقة  مختمفة منيا ديموغرافية، اجتماعية،

والجودة لكل نوع مف البيانات التي تنتجيا. وتطمح الدائرة بالوصوؿ إلى التميز في عمميا دائمًا لمحصوؿ 
ة اإلحصائية جائزة الممؾ عبد هللا الثاني لمتميز، إضافة فإنيا تعمل دائمًا عمى التواصل مع جميع األجيز عمى 

العربية والدولية، والتواصل مع مستخدمي البيانات الفردية والمؤسسية الخاصة والعامة لضماف وصوؿ المنتج 
 أعمى جودة.و اإلحصائي بأسرع وقت 


