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 شكر وتقدير

 

، ال سيما 1-4-2 للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثانيللمؤشر األول تم إعداد هذا الدليل دعماً للمذكرة المفاهيمية المنهجية 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( بالتعاون مع االستراتيجية العالمية بواسطة  اتوتحليل المؤشر عمليات إدخال البيانات

 لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية.

 

المتعلقة بهذه الوثيقة، ويخص بالشكر أرباب  ى جميع من ساهم في مختلف المناحيلويتقدم المؤلف جيانلويجي نيكو بالشكر إ

، وآمي هايمان وجان مارك فور من األغدية والزراعة لألمم المتحدة )فاو(لمنظمة أسفنديار خان من شعبة اإلحصاءات التابعة 

قدموها باستمرار بشأن المحتويات والشكل والتحسينات برنامج الفاو االستراتيجي للزراعة المستدامة، للمراقبة واالقتراحات التي 

 األخرى التي أدخلوها على الوثيقة.

 

كما يعرب المؤلف عن تقديره وامتنانه لجميع المراجعين من األقران لما قدموه من مساهمات وتعليقات قيّمة خالل المراحل المختلفة 

 .لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةاإلحصاءات التابع  قسملو من لمن اإلعداد، ويخص منهم فرانشيسكو نيكوال توبي

 

  



 

4 

  مقدمة

 

يعد هذا الدليل اإلرشادي مكمالً لألداة اإلحصائية الخاصة بعمليات إدخال البيانات وتحليل البيانات للمؤشر األول للمقصد الرابع 

، إذ يوضح اإلجراءات المعمول بها في عمليات إدخال البيانات وتحليل البيانات ويهدف إلى 1-4-2لهدف التنمية المستدامة الثاني 

دخال البيانات ومحللي البيانات إلى طريقة عمل األداة اإلحصائية التي قامت بتطويرها منظمة األغذية والزراعة تقديم العاملين بإ

 لألمم المتحدة واالستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية.

 

 ينقسم هذا الدليل اإلرشادي إلى قسمين رئيسيين كما يلي: 

 

جدول بيانات يتناول القسم األول عمليات إدخال البيانات، أي جميع العمليات التي يجب تنفيذها من أجل تنظيم البيانات المجمعة في 

عشر  أحدوإنشاء المؤشرات الفرعية البالغ عددها إكسيل، في حين يوضح القسم الثاني اإلجراءات المتبعة لتحليل البيانات المجمعة 

 ج لوحة المتابعة.مؤشراً وفقاً لنه

 

ويفترض هذا الدليل أن كالً من القائمين باإلحصاء ومحللي البيانات على دراية باالستبيان االستقصائي والمنهجية الخاصة بالمؤشر 

ون على التوالي. وإذا لم يكن هذا االفتراض صحيحاً، ينصح بقوة القائم 1-4-2األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثاني 

 هذا الدليل. االطالع علىبقراءة الوثائق المذكورة فيما سبق بعناية واإللمام بما ورد فيها قبل باإلحصاء ومحللو البيانات 
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 القسم األول

 عمليات إدخال البيانات حولمقدمة 

 

ظل عمليات إدخال البيانات متزامنة مع تإلى المكتب بانتظام حتى  مرة أخرى االستبيانات إرسالبدء تنفيذ العمل الميداني، يجب عند 

ً بتقديم االستبيانات  على أساس كل مجموعة على  الرئيسي إلى المكتبتنفيذ العمل الميداني وال تتراجع عنه. ويجب االلتزام دائما

 حدة، ثم جمعها معاً بناًء على ذلك.

 

بإعداد أداة  العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفيةواالستراتيجية )فاو( وقد قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

وحدة االستبيان النمطية للمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة إحصائية إلدخال البيانات التي تم جمعها من خالل 

االستبيان االستقصائي )مقابلة ن خالل األداة إلى تنظيم البيانات المجمعة مهذه وتهدف  إلى جدول بيانات إكسيل، 1-4-2اني الث

بالورقة والقلم( في جدول بيانات إكسيل بطريقة منسقة. ويتناول هذا القسم كيفية إدخال البيانات، بما في ذلك استالم االستبيان من 

 انات.واإلدارة الكاملة لعملية معالجة البي ،الميدان وتخزينه أثناء إجراء العملية، وإدخال البيانات وتحريرها

 استالم االستبيان

 

المشرف على  يكونمن األنسب أن كتب اإلحصاء الوطني، والذي أحد العاملين بم يجب تعيينفور استالم االستبيانات من الميدان، 

 عن عمليات جمع البيانات، لمعاينة محتويات الشحنة. ينالمسؤولالقائمين باإلحصاء 

 

الكثير من المجموعات )أي مناطق التعداد( إلى المكتب في آن واحد من فريق واحد أو أكثر. وعادةً ما يقوم أحد السائقين بإعادة 

وعند وصول الشحنة يجب أن يكون هناك منطقة مخصصة داخل المخزن أو غرفة صغيرة بجوار المخزن الستيعاب االستبيانات 

 الواردة.

 

 باإلحصاء بإجراء عمليات التدقيق التالية حسب الترتيب المحدد: ولكل مجموعة يتم استالمها، يجب أن يقوم المشرف على القائمين

ً  الخاصة بالملكية التحقق من أن جميع االستبيانات (1 حسب رقم الملكية )أي أن رقم  ضمن المجموعة مرتبة ترتيباً تصاعديا

ً تصاعدياً حسب رقم الملكية األقل يأتي أوالً(، وأن جميع الوحدات النمطية التي تندرج تحت هذه الملكية مرتبة تر تيبا

 )أ( و)ب( وأخيراً )ج((. القسميأتي أوالً، يليه  1الوحدة النمطية )أي القسم 

التحقق من أن جميع رموز التعريف الجغرافي واإلداري تم تدوينها بشكل صحيح على ورقة الغالف لالستبيان، وأنه ليس  (2

 بملكية أخرى.هناك أي ملكية تحمل تركيبة الرموز التعريفية الخاصة 

التحقق من توفر العدد الصحيح الستبيانات الملكية المشمولة في المجموعة المعنية، أي عدد الملكيات التي من المفترض  (3

يجب إعادة جميع استبيانات الملكية، حتى في حالة إجراء جزء من المقابلة أو  إجراء مقابالت معها ضمن المجموعة.

 خر.رفضها أو عدم إتمامها بأي شكل آ

 إدخال البيانات

 

جدول بيانات، بعد أن يتم جمع البيانات من يمكن تعريف هذه العملية أنها عملية إلدخال البيانات إلى قاعدة بيانات إلكترونية أو 

األفراد  خالل األسئلة التي يتم طرحها أثناء المقابالت وجهاً لوجه. ويتم تنفيذ عمليات إدخال البيانات الواردة فيما يلي بواسطة أحد

 باستخدام لوحة المفاتيح.

 جداول إدخال البيانات

 

قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( واالستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية بإعداد مجموعة 

من جداول بيانات إكسيل ليستخدمها القائمون باإلحصاء إلدخال البيانات المجمعة؛ على أن يتم تقديمها لهم إلجراء العمليات المتعلقة 

 ات. بإدخال البيان

 

، يتم تقسيمه على النحو "1_4_2ة المستدامة_أداة_الفاو_اإلحصائية_هدف التنميبعنوان " مجلديحصل كل قائم باإلحصاء على 

 الرئيسية الخاصة بإدخال البيانات وتحليلها بعنوان "نموذج_إدخال_البيانات" المجلداتالوارد في المربع التالي. وتكون 

 و"تحليل_البيانات".
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 1_4_2أداة_الفاو_اإلحصائية_هدف التنمية المستدامة_

الدليل الخاص باألداة 
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فرعية إضافية، بعنوان "القسم_أ"، "القسم_ب"،  مجلداتالفرعي بعنوان "نماذج_إدخال_البيانات" على خمسة  المجلديحتوي 

 و"القسم_ج"، و"القسم_األول"، و"القسم_الثاني".

 

الهيكل الفرعية األربعة وتتبع المجلدات من  مجلدوتكون جداول بيانات اإلكسيل المخصصة لعمليات إدخال البيانات منظمة في كل 

 النموذجي لالستبيان االستقصائي المنظم على النحو التالي:

 قسم المقدمة )القسم_األول(؛ (1

 الملكية )القسم_الثاني(؛ بمساحةالقسم الخاص  (2

 بعد االقتصادي للملكية )القسم_أ(؛القسم الخاص بال (3

 القسم الخاص بجمع المعلومات عن البعد البيئي للملكية )القسم_ب(؛ وأخيراً  (4

 القسم الخاص بجمع المعلومات عن البعد االجتماعي للملكية )القسم_ج(. (5

 

قبل بدء عمليات إدخال البيانات، يجب أن يطلع القائمون باإلحصاء على جداول بيانات اإلكسيل التي يتم إدخال البيانات المجمعة من 

ينصح بقوة بحفظ األداة اإلحصائية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة  ومع ذلك،كل قسم من الخمسة أقسام المذكورة أعاله فيها. 

تراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية على سطح المكتب الخاص بالقائم باإلحصاء قبل لألمم المتحدة واالس

 بدء عمليات إدخال البيانات.

 الهيكل العام لجداول إدخال البيانات

 

تحتوي صفحة صفحتي إكسيل: " من XXXX__إدخال_البيانات_القسماستمارةيتكون النموذج الخاص بعمليات إدخال البيانات "

" على جميع المتغيرات التي يجب تعبئتها بالبيانات المجمعة خالل المقابالت XXXXاإلكسيل األولى "إدخال_البيانات_القسم_

، في حين تحتوي صفحة اإلكسيل الثانية "دفتر الرموز" على مجموعة من المعلومات لتسهيل عمليات إدخال البيانات، وجهاً لوجه

 تشمل ما يلي:

، أي االسم المتغير الوارد في نموذج إدخال البيانات )صفحة "إدخال_البيانات_القسم_األول"(، رالمتغي (1

 "إدخال_البيانات_القسم_أ"، إلخ(؛

 أي رقم السؤال الوارد في االستبيان الورقي؛ رقم السؤال، (2

 صيغة السؤال الوارد في االستبيان الورقي؛أي  السؤال، (3

 وصف مختصر للمتغير؛وصف المتغير؛  (4

 متغير رقمي؛م أفي شكل سلسلة إذا كان يجب تعبئة المتغير في نموذج إدخال البيانات ما  نوع المتغير، (5

كل سؤال وارد في االستبيان يخصص له رمز رقمي مقابل. فعلى سبيل المثال،  الرموز الرقمية المسموح باستخدامها: (6

قمي لكل متغير؛ مما يتيح تجنب األخطاء في . ويتم وصف الرمز الر1ويخصص للذكور قيمة  2يخصص لإلناث قيمة 

ناقصة للمتغير  بوجود قيم (حالسما)أو عدم  السماحه الموظفين المختصين بإدخال البيانات بشأن إدخال البيانات. كما يوج  

 الخاضع للفحص.

أي عالمة القيمة التي تتيح تغيير الرمز الرقمي الخاص بالمتغير المعني إلى العالمة  العالمات الخاصة بالرموز الرقمية، (7

 المقابلة.

 

أثناء عمليات إدخال البيانات، ينصح بقوة القائمون على اإلحصاء بالرجوع باستمرار إلى دفتر الرموز من أجل تجنب وجود 

 ات فيما بين القائمين باإلحصاء أنفسهم.أخطاء في إدخال البيانات وضمان تنسيق عمليات إدخال البيان

 

 فيما يلي طريقة تنسيق نموذج إدخال البيانات.  1يوضح مربع 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHID I_101031 I_101041 I_101051 I_102011 I_103011 

 قطاع نشاط عائلي 3 1 4 1 0001

 قطاع نشاط غير عائلي 1 1 4 2 0002

0003 1 4 1 3 
 قطاع نشاط غير عائلي

0004 2 3 1 1 
 قطاع نشاط غير عائلي

0005 2 1 1 1 
 قطاع نشاط غير عائلي

0006 2 2 1 2 
 قطاع نشاط غير عائلي

0007 1 2 1 2 
 قطاع نشاط غير عائلي

0008 1 2 1 3 
 قطاع نشاط عائلي

0009 1 4 1 1 
 قطاع نشاط عائلي

0010 2 5 1 3 
 قطاع نشاط عائلي

0011 1 5 1 3 
 قطاع نشاط عائلي

0012 2 5 1 1 
 قطاع نشاط عائلي

 

 العالمات المرتبطة بالرموز الرقمية  الرموز الرقمية المسموح به  نوع المتغير  وصف المتغير  السؤال  رقم السؤال  المتغير

 محددة بواسطة مكتب اإلحصاء الوطني 00350إلى  00001من  رقمي/عام عينةكالرقم التعريفي للملكية المأخوذة  الرقم التعريفي للملكية الرقم التعريفي العائلي الرقم التعريفي العائلي

101031 I.1.3 أنثى2= ذكر، 1 2؛ 1 رقمي/عام جنس المستجيب الجنس = 

101041 I.1.4  المالك )القانوني و/أو المسؤول عن 1 5؛ 4؛ 3؛ 2؛ 1 رقمي/عام وظيفة المستجيب في الملكية في الملكية الزراعية؟ما وظيفتك =

 النواحي االقتصادية للملكية(

= المالك المشارك )المالك المشارك 2
القانوني و/أو المسؤول عن النواحي 

 االقتصادية للملكية( 
 = المدير )مسؤول عن اتخاذ القرارات3

 اليومية الخاصة بعمليات الزراعة(

 = عضو األسرة العامل في الملكية4
 = الموظف5

101051 I.1.5 نعم1 2؛ 1 رقمي/عام إلمام المستجيب بالخصائص االجتماعية واالقتصادية والبيئية للملكية هل يمكنك اإلجابة عن أسئلة متعلقة بالملكية الزراعية؟ = 

 = ال2
102011 I.2  شخص مدني/شخص طبيعي1 3؛ 2؛ 1 رقمي/عام الوضع القانوني للملكية القانوني للمالك؟ما الوضع = 

= مجموعة من األشخاص 2
 المدنيين/األشخاص الطبيعيين

 الشخص المعنوي= 3

103011 I.3 مسلسل/نصي المعلومات الخاصة بالبلد تتم تعبئتها مسبقاً بمعرفة مكتب اإلحصاء الوطني ما نوع الملكية؟   

  

 دفتر الرموز المقابلتنسيق نموذج إدخال البيانات: المتغير الذي يتم إدخاله في  -1مربع 
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 القواعد العامة لعمليات إدخال البيانات

 

لضمان االتساق وإدخال البيانات بجودة عالية وتقليل حاالت التأخير، يجب االلتزام ببعض القواعد العامة أثناء عملية إدخال 

 البيانات.

عملية إدخال البيانات على الفور بعد بدء جمع البيانات وفور توفر دفعات ببدء متى يتم البدء في إدخال البيانات؟ ينصح  (1

صغيرة من االستبيانات التي تم االنتهاء منها، إذ يساهم ذلك في تقليل حاالت التأخير وتعظيم الفرص لفحص البيانات 

 والتحقق من صحتها.

ك عدم ترك األوراق بحيث يتمكن من االطالع السرية: يجب الحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات، بما في ذل (2

باستثناء ما هو ضروري  عليها أشخاص من غير أعضاء الفريق، وعدم مناقشة النتائج أو المشاركين مع أي شخص

 لمعالجة البيانات، وتوفير الحماية ألجهزة الكمبيوتر والملفات.

ً المحددة لكل سؤال يتم طرحه خالل المقابالت وجهإدخال البيانات: يرجى التحقق من إدخال البيانات وفقاً للرموز  (3 لوجه.  ا

 يمكن االطالع على المثال الوارد فيما يلي للتحقق من فهم هذه الخطوة تماماً.

 

 :1مثال 

 

فلنفترض أنك انتهيت للتو من جمع البيانات من الميدان وترغب اآلن في إدخال البيانات إلى جدول بيانات إكسيل الذي توفره لك 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( واالستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية. اآلن يوجد على 

مكتبك ورقة االستبيان ونموذج جدول بيانات اإلكسيل لعمليات إدخال البيانات المفتوحة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستبدأ 

"(، ثم تنتقل الحقاً إلى مقدمة إلى وحدة االستبيان النمطية وتحديد الملكية والمالكمعها في القسم األول )"بإدخال البيانات التي تم ج

 القسم الثاني، يليه قسم أ، وقسم ب، وقسم ج.

 

وفقاً للمثال محدد، تمت تعبئة االستبيان الموجود على مكتبك أثناء عملية جمع البيانات الميدانية بالمعلومات المقدمة من المستجيب ال

 التالي:

 

 
 

هدف التنمية أداة_الفاو_اإلحصائية_يجب أن تقوم اآلن بفتح نموذج جدول بيانات اإلكسيل إلدخال البيانات الواردة في القسم األول "

 ".نموذج_إدخال_البيانات/القسم_األول/استمارة_إدخال_البيانات_القسم_األول/1_4_2المستدامة_
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 النموذج الذي سيبدو كما يلي:ابدأ بالنظر في محتوى 

 

I_001011 I_001012 I_001013 I_001021 I_001022 I_001023 I_101011 I_101021 I_101031 I_101041 I_101051 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

يحتوي دفتر الرموز الوارد في الصفحة الثانية من نفس جدول بيانات اإلكسيل على جميع المعلومات التي ستحتاجها إلجراء 

التعريفي للملكية، الرقم  I.1.3مقابل السؤال رقم  يوجد I_001031 عمليات إدخال البيانات. فعلى سبيل المثال المتغير

 ينصح بشدة باالطالع على دفتر الرموز قبل إدخال البيانات. ، وفقاً لالستبيان االستقصائي.0021والمخصص له رمز 

 

I_001011 I_001012 I_001013 I_001021 I_001022 I_001023 I_101011 I_101021 I_101031 I_101041 I_101051 

 1 1 0021  ليام  أوليفر 23/10/2018 15 10 00001  توبي  هاري

…. 

 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

 

يجب أن تقوم بتدوين الرمز الخاص بوظيفة المستجيب في الملكية "ما وظيفتك في الملكية الزراعية"،  I.1.4فيما يتعلق بالسؤال 

المالك )القانوني و/أو المسؤول عن النواحي الزراعية في نموذج إدخال البيانات. في المثال السابق، وظيفة المستجيب هي "

وينطبق األمر نفسه  . يرجى التحقق من تدوين الرمز، وليس العالمة المرتبطة به.1"، والتي يقابلها الرمز االقتصادية للملكية(

 "الجنس"(. .I.1.3)المقابل للسؤال  I_101051خرى، مثل المتغير على الكثير من المتغيرات األ

 بعض المالحظات الخاصة بنموذج إدخال البيانات للقسم أ: البعد االقتصادي للملكية

 

الخاص بالقسم_أ أربعة جداول إلدخال البيانات، بدالً من جدول واحد فقط كما هو الحال مع األقسام األخرى. وعلى  المجلدستجد في 

(، فإن القسم الخاص باالستبيان االستقصائي يتسم 1الرغم من أن المنطق المطبق لعمليات إدخال البيانات يظل كما هو )انظر مثال 

 " يضم عدداً كبيراً من المتغيرات المطلوب تحديدها:البعد االقتصادي للملكيةسم أ "بالمزيد من التعقيد؛ نظراً ألن الق

 ها على التكيف؛تتحقيق أرباح من الملكية وقدرمعلومات بشأن  (1

 قيمة إنتاج الملكية من األنشطة المتعلقة بالمحاصيل؛ (2

 قيمة إنتاج الملكية من األنشطة المتعلقة بالماشية؛  (3

 .الزراعيةاألنشطة قيمة إنتاج الملكية من  (4
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من أجل تجنب فرض أعباء زائدة خالل عمليات إدخال البيانات، تم تطوير خمسة جداول بيانات إكسيل بمعرفة منظمة األغذية 

والزراعة لألمم المتحدة )فاو( واالستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية، إذ يخصص جدول لكل موضوع من 

 المذكورة أعاله والتي يغطيها االستبيان االستقصائي.الموضوعات 

 

 )القسم_أ( ستجد خمسة جداول بيانات إكسيل كما يلي مخصصة إلدخال البيانات:هذا المجلد في 

 من: تستخدم إلدخال البيانات لألسئلة استمارة_إدخال_البيانات_القسم_أ A.1 وA.7-A.8؛ 

 _تستخدم إلدخال البيانات الخاصة بأسئلة  للمساحة:استمارة_إدخال_البيانات_القسم_أ_المحاصيل_التي تضيف_قيمة

A.02؛ 

 _تستخدم إلدخال البيانات الخاصة بأسئلة للمساحة: استمارة_إدخال_البيانات_القسم_أ_الماشية_التي تضيف_قيمة

A.03؛ 

 _تستخدم إلدخال البيانات الخاصة للمساحة: _التي تضيف_قيمة_اعيةالزراستمارة_إدخال_البيانات_القسم_أ_األنشطة

 ؛A.06بأسئلة 

 

 معظم األسئلة، هناك عدد كبير من المتغيرات مقابل لسؤال واحد ي تتسم به عملية جمع اإلجابات عنستالحظ أنه نظراً للتعقيد الذ

، "التي تنتجها الملكية؟"ما القيمة اإلجمالية للمحاصيل ومنتجاتها الفرعية  A.02. كما هو الحال على سبيل المثال مع سؤال فقط

 متغيراً. 65والذي يساوي إجمالي عدد المتغيرات المطلوبة عنه لعمليات إدخال البيانات 
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 القسم الثاني

 مقدمة حول تحليل البيانات

 

في النموذج المخصص إلدخال البيانات، وفقاً للقسم األول أعاله،  بعد االنتهاء من تدوين البيانات المجمعة من االستبيانات الورقية

 أحد عشر مؤشراً. هايجب البدء في تحليل البيانات للمؤشرات الفرعية البالغ عدد

 

قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واالستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية بإعداد أداة إحصائية 

 لتحليل البيانات المجمعة بطريقة منسقة لجميع االستبيانات والبلدان. ونتناول في هذا القسم البنود التالية:

 إخفاء هوية مقدمو المعلومات الحساسة التي تم جمعها. -1

 وضع عالمات المتغيرات والقيم لتسهيل تحليل البيانات. -2

 إجراء تحليل البيانات. -3

 

يرجى التحقق من تثبيت برنامج "ستاتا" اإلحصائي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والالزم  قبل بدء االطالع على هذا القسم،

 لعمليات تحليل البيانات.

 البيانات إخفاء هوية مقدمو

 

البيانات هو إجراء يكون الهدف منه حماية سرية المعلومات الحساسة )مثل اسم المستجيب واسم عائلته،  إخفاء هوية مقدمو

لمعلومات التي يمكن التعرف عليها بشكل شخصي من مجموعات البيانات التي تم إنشاؤها، إلخ(، وهي عملية تشفير لوعنوانه، 

 مجهولة. بحيث تظل هوية األشخاص الذين تصفهم البيانات

 

ً  سيتم  1-4-2المستدامة الثاني المؤشر الثاني للمقصد الرابع لهدف التنمية  حتسابالإخفاء المعلومات الحساسة التي يتم جمعها  تلقائيا

الفرعي بعنوان  المجلدبعنوان "تحليل_البيانات"،  المجلدخاص ستجده في  برنامج نصيمن مجموعات البيانات باستخدام 

 ".Doملف."

 

من  الذي يعد األداة األهم لعملية تحليل البيانات ككل. فبدالً  Doبملف قبل شرح عملية إخفاء هوية مقدمو البيانات، يجب التذكير 

كتابة األوامر باستخدام لوحة المفاتيح، قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( واالستراتيجية العالمية لتحسين 

 هوية مقدمي إخفاء برنامج ستاتا لتنفيذ عمليةوتوجيه يحتوي على األوامر  اإلحصاءات الزراعية والريفية بإنشاء ملف نصي

)انظر الشكل الوارد  doألن األمر الذي يؤدي إلى تنفيذها هو  doالمخزنة في هذا الملف. وتسمى مثل هذه الملفات بملفات البيانات 

معياري  doاسم الملف، فبكتابة ملف -doيتم تنفيذه باستخدام برنامج ستاتا عند كتابة هو ملف نصي قياسي  doفيما يلي(. ملف 

عملية معالجة  do-كما تسهل كتابة ملف البيانات الخاصة بك ونسخ العمل الذي قمت بها الحقاً. إخفاء هوية مقدمييمكنك بسهولة 

الخاص  do-األوامر ذات الصلة في ملف وإذا قررت تغيير جزء من التحليل الذي قمت به يكون تغيير األخطاء الحسابية الالزمة.

 ي حالة العمل بشكل تفاعلي.بك أسهل بكثير من البدء من جديد، كما يتطلب األمر غالباً ف

 

الفرعي المقابل بعنوان  والمجلد"تحليل_البيانات"  مجلديجب عليك فتح  المعلومات الحساسة إخفاء هوية مقدميومن أجل 

وإخفاء هوية مقدمي المعيارية التي تم إنشاؤها لتحليل البيانات  do"، والذي يحتوي على مجموعة من ملفات.do.ملف"

 ".1_4_2هدف التنمية المستدامة_مجموعة البيانات_تنسيق__1بعنوان " doتنسيق البيانات، بما في ذلك بناًء عليه ملف /البيانات

 

 ما يلي: (1_4_2هدف التنمية المستدامة__تنسيق_مجموعة البيانات_1بعنوان ) doتتيح مجموعة األوامر الواردة في ملف.

 المجمعة؛المعلومات الحساسة مقدمو  إخفاء هوية (1

المقدمة من الملكيات المشمولة في العينة من أجل تسهيل عملية تحليل  إرفاق عالمة بالمتغيرات واالستجابات المرمزة (2

 البيانات الالحقة.

 

 "1_4_2هدف التنمية المستدامة__تنسيق_مجموعة البيانات_do "1يوضح الشكل التالي ملف.
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تغيير دليل العمل وفقاً لمسار جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أي أنه يجب  البيانات، يجب عليك إلخفاء هوية مقدمي doقبل فتح ملف 

 (.C:\userename\username" بالمسار الخاص بك )على سبيل المثال C:\Users\Utenteاستبدال المسار "

 

 كافةمجموعات البيانات التي تحتاجها لتحليل البيانات وإدخالها، وتوجد  كلالشامل هو المجلد الرئيسي الذي تخزن فيه المسار 

 في مجلدات فرعية مختلفة كما يلي وإخفاء هوية مقدميهامجموعات البيانات التي تحتاجها لتحليل البيانات 

 نموذج_إدخال_البيانات/القسم_األول -1

 نموذج_إدخال_البيانات/القسم_الثاني -2

 _أنموذج_إدخال_البيانات/القسم -3

 _بنموذج_إدخال_البيانات/القسم -4

 _جنموذج_إدخال_البيانات/القسم -5

 

وهو المجلد الذي يتم من خالله تحديد دليل العمل في برنامج ستاتا،  16إلى  9)الشكل أعاله( من  doتتيح السطور الواردة في ملف.

 تصدير كل مجموعة من مجموعات البيانات إلى البرنامج.

 

البيانات الحساسة، يجب عليك إخفاء بعض المعلومات الشخصية الواردة في القسم األول من االستبيان  وإلخفاء هوية مقدمي

في المجلد  "xlsxل._األوالبيانات_القسم، وهو ما يتطلب منك أن تقوم أوالً بتصدير ملف اإلكسيل "استمارة_إدخال_االستقصائي

ً للشكل الوارد أدناه. أما برنامج ستاتا فيقوم بتصدير ملف  إخفاء هوية مقدمي، وسيتم الفرعي "القسم األول" ً وفقا البيانات تلقائيا

 اإلكسيل المستخدم لعملية إدخال البيانات وتفعيل مجموعة من األوامر تتيح إخفاء المعلومات الحساسة التي تم جمعها.

 

 (doالتنفيذ )
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( يتم من خاللها استبدال مجموعة إخفاء هويتهلكل متغير مطلوب حلقة )البيانات بطريقة بسيطة: إذ يتم إنشاء إخفاء هوية مقدمو يتم 

" تتيح إخفاء المعلومات xxxxx من المتغيرات التي تحتوي على معلومات حساسة بقيم ناقصة ثم استبدالها بمجموعة من قيم "

 األصلية.

 

( الخاص ببرنامج ستاتا doمن ملف. 5و 3الخاص ببرنامج ستاتا )سطر رقم ولتنفيذ ذلك، يجب عليك تغيير المسار 

العلوي ( الموجود في الجانب do" والضغط على زر التنفيذ )1_4_2هدف التنمية المستدامة__تنسيق_مجموعة البيانات_1"

 ي:. وبعدها ستظهر مجموعة البيانات المجهولة المصدر مثلما يوضح الشكل التالdoاأليمن من ملف.

 

 البياناتإخفاء هوية مقدمي قبل 
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 البياناتإخفاء هوية مقدمي بعد 
 

 

 تنسيق البيانات

 

تحديد محتوى عملية تنسيق البيانات هي عملية استبدال الرموز المرتبطة بالمتغيرات المجمعة بمجموعة من العالمات التي تتيح 

 للمتغير )عالمة المتغير(. مختصرالمتغير بسهولة )مثال ذكر/أنثى، نعم/ال، إلخ(، فضالً عن إضافة وصف 

 

 البيانات، يتم هذا اإلجراء تلقائياً بافتراض أن عمليات إدخال البيانات أجريت بشكل سليم.إخفاء هوية مقدمي فيما يتعلق بحالة 

 

المعلومات الحساسة. وقد تم تطوير مجموعة األوامر الالزمة لتنسيق إخفاء هوية مقدمي وتجرى عملية تنسيق البيانات بعد 

مجموعات البيانات بواسطة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( واالستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية 

 ".1_4_2هدف التنمية المستدامة__تنسيق_مجموعة البيانات_do "1والريفية، والتي ترد في ملف.

 

ليس هناك الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها، بعد التأكد من أن جميع المتغيرات تم تخزينها بشكل سليم أثناء عمليات إدخال 

 البيانات.

 

 يلي:" ما 1_4_2هدف التنمية المستدامة__تنسيق_مجموعة البيانات_do "1يتيح ملف 

 تخصيص عالمة لكل رمز في المتغير؛ (1

 تقديم وصف مختصر السم المتغير. (2
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لألنثى. أثناء عمليات إدخال البيانات،  2للذكر و 1يقدم معلومات عن جنس المستجيب، وهو  I_101031على سبيل المثال، المتغير 

في النموذج. ويتيح إجراء تنسيق البيانات تخصيص عالمة للرمزين، وبذلك  2أو  1يقوم الموظف القائم باإلحصاء بإدخال الرمز 

 بعالمة "أنثى". 2بعالمة "ذكر" والرمز  1يتم استبدال الرمز 

 

توضع عليه عالمة "جنس  I_101031يتيح هذا اإلجراء إرفاق وصف مختصر للمتغير كما يلي: المتغير وفي نفس السياق، 

 .وبعدها قبل عملية تنسيق البياناتالشكل المستجيب". ويوضح الشكالن الواردان فيما يلي 
 

 قبل تنسيق البيانات 
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 بعد تنسيق البيانات

 

 

 منهجية إنشاء المؤشرات الفرعية اإلحدى عشرتحليل البيانات: 

 

تقدم مذكرة المنهجية المصدقة من فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تعريفاً للمؤشر 

، للزراعة المنتجة والمستدامة"أنه "نسبة المساحة الزراعية المخصصة  1-4-2األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثاني 

 ويتم التعبير عنه بالصيغة الواردة فيما يلي:

 

1 − 4 − هدف التنمية المستدامة 2 =
المساحة المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة

مساحة األرض الزراعية
 

 

ويبرز ذلك الحاجة إلى قياس مساحة األرض المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة )البسط( ومساحة األرض المخصصة 

البسط هو موضوع هذه المذكرة ويتم تناول طريقة احتسابه في قسم "تقييم أداء االستدامة لكل مؤشر فرعي" فللزراعة )المقام(، 

طني". ويعد المقام بدوره أحد وظائف نطاق المؤشر، وهو مساحة األرض الزراعية وقسم "اإلبالغ عن المؤشر على المستوى الو

المساحة الزراعية التي تستغلها الملكيات الزراعية المملوكة )باستثناء  الزراعية، ويتم تعريفه أنه مجموعالتي تديرها الملكيات 

 مستعارة.أو الأو بالمشاركة، الملكيات المؤجرة(، أو المستأجرة، أو المؤجرة، 
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 11تم الحصول على القائمة المقترحة للموضوعات والمؤشرات الفرعية من خالل سلسلة من االستشارات، والتي تتضمن 

الحد األدنى من مجموعة األسئلة المطلوبة لقياس كل مؤشر فرعي على على موضوعاً. وتحتوي الوحدات النمطية لالستبيان 

 مستوى الملكية.

 

 المؤشر الفرعي الموضوع الرقم

 لكل هكتارالزراعي  اإلنتاجقيمة  ضإنتاجية األر 1

 الزراعةصافي الدخل من  الربحية 2

 آليات الحد من آثار المخاطر القدرة على التكيف 3

 انتشار تدهور التربة صحة التربة 4

 التفاوت في توافر المياه استخدام المياه 5

 إدارة السماد السمادالناتج عن استخدام مخاطر التلوث  6

 إدارة المبيدات الحشرية مخاطر استخدام مبيدات اآلفات 7

 استخدام الممارسات الداعمة للتنوع األحيائي الزراعي التنوع األحيائي 8

 معدالت األجور للعاملين بالزراعة العمل الالئق 9

 األمن الغذائي انعداممقياس تجربة  األمن الغذائي 10

 تأمين حقوق الحيازة لألراضي األراضيحيازة  11

 

ويتضمن مفهوم االستدامة فكرة التقدم والتحسين المستمرين تم تطوير معايير محددة لتقييم مستويات االستدامة لكل مؤشر فرعي. 

نحو تحقيق أداء أفضل على مستوى جميع الموضوعات، وبالتالي يمكن أن يكون هذا األداء أكثر أو أقل استدامة. ومن أجل تحقيق 

مستويات استدامة لكل مؤشر  تطبيق نهج "إشارة المرور"، الذي يحدد ثالثة من المقترحمفهوم التقدم المستمر نحو االستدامة، 

 فرعي:

 األخضر: مطلوب 

 األصفر: مقبول 

 األحمر: غير مستدام 

 

 ةالحرجتحديد شروط عدم االستدامة  لكل موضوعوعلى الرغم من أنه ال يمكن تجنب مستوى معين من الذاتية، يتيح هذا النهج 

التي تعتبر "مقبولة" ولكن يجب تدقيقها  ة)أحمر(، والشروط التي يمكن اعتبارها "مثالية" )أخضر(، وفيما بينهما الشروط المتوسط

لتحديد التحسينات الممكنة )أصفر(. ويقر هذا النهج بالمبادلة القائمة بين أبعاد وموضوعات االستدامة والحاجة لتحقيق توازن مقبول 

م تقييم كل مؤشر فرعي على مستوى الملكية الزراعية، ثم يتم ربط مستوى االستدامة بمساحة األرض الزراعية فيما بينها. ويت

 للملكية الزراعية. وهكذا تشير جميع المؤشرات الفرعية الخاصة بالملكية الزراعية إلى مساحة األرض الزراعية نفسها.

 

عرض المؤشرات الفرعية المختلفة كل على حدة. وقد تم اختيار لوحة المتابعة ت متابعة لوحةوتقترح المنهجية المنقحة التركيز على 

 لإلبالغ عن المؤشر، إذ يعتمد تحقيق االستدامة على إيجاد توازن مقبول بين أبعادها الثالثة، وتقدم لوحة المتابعة العديد من المزايا،

ا عدم االستدامة: يمكن أن تضع البلدان بسهولة تصورات منها إمكانية دمج البيانات من مصادر مختلفة، والوضوح بشأن قضاي

 ألدائها فيما يتعلق بمختلف أبعاد وموضوعات االستدامة، وتحديد المجاالت التي تتطلب تركيز جهود السياسات )انظر ما يلي(.

 

على المستوى الوطني عن التجميع يتم احتساب النتائج وإنشاء لوحة المتابعة لكل مؤشر فرعي على حدة: لكل مؤشر فرعي، يتم 

ع مساحة األرض الزراعية لجميع الملكيات الزراعية حسب فئة االستدامة )حمراء، أو صفراء، أو خضراء(، واإلبالغ طريق جم

 عنها بالنسبة المئوية من إجمالي مساحة األرض الزراعية في البلد )ناقص األراضي المشتركة، كما أوضحنا مسبقاً(.
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 إنشاء المؤشرات الفرعية اإلحدى عشر من خالل األداة اإلحصائيةتحليل البيانات: 

 

تتيح األداة اإلحصائية التي قامت بتطويرها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( واالستراتيجية العالمية لتحسين 

المقترح الخاص بلوحة المتابعة. وقد تم اإلحصاءات الزراعية والريفية إنشاء المؤشرات الفرعية اإلحدى عشر بسهولة وفقاً للنهج 

بناًء على ذلك، يحتوي كل منها على مجموعة من النصوص الموحدة الستخالص المؤشرات الفرعية اإلحدى  doملف. 11تطوير 

 عشر المقابلة لها.

 

آخر  doتم تطوير ملف  . وقد)انظر الشكل الوارد أدناه( "doفي مجلد "تحليل_البيانات"، المجلد الفرعي "ملف  doتوجد ملفات 

" لتجميع المؤشرات الفرعية اإلحدى عشر 1_4_2بعنوان "لوحة المتابعة_النهائية_لمجموعة البيانات_هدف التنمية المستدامة_

 .على المستوى الوطني وفقاً لنهج لوحة المتابعة المذكور أعاله(

 

 
 

إلى  1اإلحدى عشر بناًء على ذلك، والمرتبة ترتيباً تصاعدياً بدءاً من المؤشر الفرعي  doيجب أن يقوم محللو البيانات بتنفيذ ملفات 

 أي تعديل باستثناء تغيير المسار. do. وال تتطلب ملفات 11المؤشر الفرعي 

 

في النهاية مجموعة بيانات على مستوى  هذه الملفات لتوضيح معايير االستدامة، وتوفرللمؤشرات الفرعية  doوير كل ملف تطتم 

 التاليةالملكية تضم المعلومات 

 الرقم التعريفي المميز للملكية -1

 المساحة الزراعية المملوكة -2

 وضع االستدامة المرتبط بالمؤشر الفرعي المعني -3

 

  8و 1مجموعة البيانات المتوفرة للمؤشرين الفرعيين ل يعرض الشكل التالي مثاالً 
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" 1_المؤشر_الفرعي_1_4_2_تحليل_البيانات_هدف التنمية المستدامة_do "2ناتجتان عن ملفي مجموعتا البيانات التوضح 

 1" وضع استدامة الملكية المتعلقة بالمؤشر الفرعي 8_المؤشر_الفرعي_1_4_2_تحليل_البيانات_هدف التنمية المستدامة_9و"

معايير االستدامة،  أو عدم تلبية . وعلى حسب تلبية)إدارة مبيدات اآلفات( 7عي والمؤشر الفر )قيمة اإلنتاج الزراعي لكل هكتار(

بواسطة الملكيات، يتم  ،1-4-2المعتمدة في مذكرة المنهجية الخاصة بالمؤشر األول للمقصد الرابع لهدف التنمية المستدامة الثاني 

 ( غير مستدامة.3( مقبولة، 2( مطلوبة، 1تقسيم األخيرة إلى 

 9البيانات: ملحوظة مهمة بشأن المؤشر الفرعي تحليل 

 

" وضع استدامة الملكية باالسترشاد بمعدل األجور التي يحصل عليها معدل األجور للعاملين في الزراعة" 9يحدد المؤشر الفرعي 

دم وجود حد أدنى العاملون الزراعيون غير المهرة مقارنةً بالحد األدنى لألجور في القطاع الوطني أو الزراعي. وفي حالة ع

 ذلك: بدالً منلألجور في القطاع الوطني أو الزراعي، يتم االعتماد على خط الفقر الوطني 

 ( إذا كان معدل األجور الذي يمطلواألخضر :)ل عليه العمال غير المهرة أعلى من الحد األدنى لألجور على صحبة

)إن وجد(. هذه هي النتيجة االفتراضية للمزارع التي ال المستوى الوطني أو الحد األدنى لألجور في القطاع الزراعي 

 تستعين بعاملين.

  ألجور على المستوى لغير المهرة مساوياً للحد األدنى  العمالاألصفر )مقبولة(: إذا كان معدل األجور الذي يحصل عليه

 (.قطاع الزراعي )إن وجدالالوطني أو الحد األدنى لألجور في 

  لألجور على األحمر )غير مستدامة(: إذا كان معدل األجور الذي يحصل عليه العمال غير المهرة أقل من الحد األدنى

 المستوى الوطني أو الحد األدنى لألجور في القطاع الزراعي )إن وجد(.

 

 داخل البلد نفسه. أخرىإلى  ويشير ذلك إلى أن الحد األدنى لالستدامة من المحتمل أن يختلف من بلد إلى آخر وحتى من سنة

 

" الستخالص وضع استدامة الملكية وفقاً 9_المؤشر_1_4_2_تحليل_البيانات_هدف التنمية المستدامة_do "10ملف تم تطوير 

للمعايير المذكورة فيما يلي. ونظراً الختالف الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني أو في القطاع الزراعي من بلد إلى آخر، 
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ليوضح الحد األدنى لألجور على المستوى الوطني أو في  doيجب من خالل تحليل البيانات أن يتم إدخال تعديل بسيط على ملف 

 القطاع الزراعي في البلد المعني. يمكن إجراء التعديل بسهولة عن طريق تغيير الحد األدنى لالستدامة كما يظهر في الشكل التالي.

 

 
 

وحدة من  do (15محللو البيانات على تغيير الحد األدنى لالستدامة عن طريق استبدال المجموعة الموجودة في ملف.يجب أن يعمل 

 العملة المحلية( بالحد األدنى لألجور على المستوى الوطني أو في قطاع الزراعة.

 تحليل البيانات: الحصول على لوحة المتابعة النهائية

 

للحصول على نسبة المساحة الزراعية المستدامة، يجب تقييم االستدامة على مستوى جميع المؤشرات لكل ملكية مشمولة في العينة. 

والذي يكون األكثر تقييداً لجميع المؤشرات الفرعية، ويمكن وقتها تجميع النتائج على بعد ذلك يتم تخصيص مستوى استدامة للملكية 

ً باستخدام النهج اإلحصائي الخاص بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  ويتم المستوى الوطني. تنفيذ هذا النهج تلقائيا

 واالستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية.

 

ؤشر فرعي، أي بعد تحديد وضع االستدامة للملكية لكل م بعد االنتهاء من جمع كافة المؤشرات الفرعية على مستوى الملكيات،

بإنشاء مجموعات البيانات النهائية. ومن السهل تنفيذ اإلجراء الالزم للحصول على مجموعة البيانات يجب أن يقوم محللو البيانات 

"، الذي ينتج 1_4_2_لوحة المتابعة_لمجموعة البيانات_النهائية_هدف التنمية المستدامة_do "13النهائية ويمكن إيجاده في ملف 

مجموعتي بيانات منفصلتين: تحتوي األولى منهما على كافة المعلومات الخاصة بوضع االستدامة لكل ملكية مشمولة في العينة 

 في العمود الثاني. والخاصة بكل مؤشر فرعي، فضالً عن المساحة الزراعية من الملكية

 

 متغيراً كما يلي: 13تحتوي مجموعة البيانات على 

 الرقم التعريفي المميز للملكية -1

 المساحة الزراعية المملوكة -2

 قيمة اإلنتاج الزراعي لكل هكتار 1وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -3

 صافي الدخل من الزراعة 2وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -4

 آليات الحد من آثار المخاطر 3االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  وضع -5

 انتشار تدهور التربة 4وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -6

 التفاوت في توافر المياه 5وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -7

 إدارة السماد 6وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -8

 المبيدات الحشريةإدارة  7ية: المؤشر الفرعي وضع االستدامة للملك -9

 استخدام الممارسات الداعمة للتنوع األحيائي 8وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -10
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 للعاملين بالزراعةمعدل األجور  9وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -11

 األمن الغذائيمقياس تجربة انعدام  10وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -12

 يضالألر الحيازةتأمين حقوق  11وضع االستدامة للملكية: المؤشر الفرعي  -13

 

 كما يظهر في الشكل التالي. وسيتم نقل مجموعة البيانات تلقائياً إلى صيغة إكسيل وسيكون شكلها

 

 
 

المقابلة المجمعة على المستوى الوطني المنطقة باإلبالغ عن عوضاً عن ذلك لكل مؤشر فرعي  مجموعة البيانات الثانيةتقوم و

 ( غير مستدامة.3( مقبولة، أو 2( مطلوبة، أو 1والتي تكون إما: 

 

 ويتم اإلبالغ عن تجميع المساحة الزراعية بوضع استدامة معين في مجموعة بيانات نهائية كما يبدو في الشكل التالي:

 

  
 

الزراعية بالهكتار، متساوي لجميع المؤشرات اإلحدى عشر، في حين أنه يتغير ومن الضروري التحقق من أن مجموع المساحات 

 على حسب وضع االستدامة وفقاً لنوع المؤشر الفرعي.
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يمكن الحصول بسهولة على لوحة المتابعة النهائية من خالل احتساب نسبة إجمالي المساحة الزراعية سواء المطلوبة أو المقبولة أو 

 غير المستدامة على إجمالي المساحة الزراعية على المستوى الوطني لكل مؤشر فرعي. 

 

يتم التجميع على المستوى الوطني لكل مؤشر فرعي عن حدة: ويتم احتساب النتائج وإنشاء لوحة المتابعة لكل مؤشر فرعي على 

طريق جمع مساحة األراضي الزراعية لجميع الملكيات الزراعية حسب فئة االستدامة )المطلوبة، والمقبولة، وغير المستدامة(، 

 واإلبالغ عنها كنسبة من إجمالي مساحة األراضي الزراعية في البلد.

 

 

 


