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اول (البداية سلطنة عمان 
تعداد باستخدام األجهزة 

)اإللكترونية عالميا
مؤشرات أداء بسيطة •
نظام لمتابعة اعمال الميدان•
استخدام أجهزة محدودة •

راإلمكانيات ، حجم شاشة صغي

أول استخدام لألجهزة 
اللوحية 

أنظمة متابعة ميدانية•
GPSاضافة الخرائط وال •
انات نظام آلي لتدقيق البي•

المنظومة المتكاملة 

اضافة األنظمة المساندة •
مركز  –العد الذاتي 

تغرفة العمليا –االتصال 
استخدام الصور الجوية•
االستفادة من السجالت •

اإلدارية لألفراد

اتمتة كافة إجراءات 
التعداد

أتمتة كافة اإلجراءات•
الحزم الميداني  ، •
نقل فوري للبيانات•
ط التوسع باستخدام الخرائ•

الجغرافية
ديناميكية استخراج •

المؤشرات 

Low Code / No Code

ظهور منصة ألنظمة •
المسوح والتعداد

 Lowظهور تطبيقات  •
Code – No Code





يعتبر من أهم المشاريع على المستوى الوطني•
ييحظى باهتمام ومتابعة على المستوى السياسي واالعالم•
تكلفة الفشل كبيرة جدا •
قصر فترة جمع البيانات في مرحلة العد•
التواريخ مقررة مسبقا مع صعوبة التأجيل او التمديد•
..تكلفة توقف اعمال المشروع عالية جدا •



إمكانية حصول أخطاء بشرية مؤثرة

عدم السيطرة على قواعد التصويب و اإلستيفاء

تأخر أعمال النشر و التحليل

ضعف السيطرة الميدانية على جامعي البيانات

عدم القدرة على كشف و معالجة األخطاء أثناء العمل

صعوبة إدارة و متابعة الموارد المختلفة

عدم توفر أدوات فاعلة تمكن إدارة التعداد من التأكد من التغطية والشمول



اختزال المراحل بين جمع البيانات ونشرها•

السيطرة الكاملة على جميع أنشطة التعداد •

ين القدرة على اكتشاف األخطاء مبكرا وتوجيه العامل•

ق في الوقت المستغر(توفير بيانات إضافية دقيقة •
..)جمع البيانات واحداثيات المواقع 

البيانات  تقليل العبء على مدلي البيان المرتبط بجمع•

إعطاء صورة إيجابية عن األجهزة اإلحصائية •

ج سرعة الحصول على النتائ
خالل اقصر فترة ممكنة

ة الحصول على بيانات دقيق
ذات جودة عالية

خفض التكلفة المالية 







دراسة وتحديد المتطلبات1.

التخطيط والتحضير2.
المتاحة) السجالت(دراسة قواعد البيانات •
دراسة البيانات الجغرافية المتاحة والبناء عليها •
دراسة قواعد بيانات التعدادات السابقة •
دراسة انسب طريقة الحصول على الصور الجوية وتحديد مواصفاتها•

إدارة المشروع3.
تحديد منهجيات إدارة المشروع•
وضع خطة المشروع•







(Demarcation)

:تهدف هذه المرحلة الى 
 GIS model for the censusتعريف •
لجميع الطبقات Topology Rulesتعريف •
باني  ، مناطق العد ،مناطق العمل ، الم(بناء او تعديل الطبقات الالزمة للتعداد مثل •

..)الشوارع المعالم 

:المخرجات 
طبقات جغرافية محدثة ودقيقة•
طبقات إحصائية مناسبة لتوزيع األحمال في المراحل الالحقة•

:األنظمة والبرامج 
GIS Tools -الحزم المكتبي•
Tablet with GIS -الحزم الميداني•



(Listing)
:تهدف هذه المرحلة الى 

)نشآتمباني ، مساكن ، اسر واحيانا الم(جمع بيانات حول الوحدات اإلحصائية •
عد يستفاد منها للتحضير لإلدالء الذاتي في حال اعتماده في مرحلة ال•

تعتبر مخرجات مرحلة الحزم احد مدخالت هذه المرحلة•

البرامج واألنظمة

استخدام األجهزة المحمولة لجمع البيانات1.

نظام إلدارة العمل الميداني2.

مركز االتصال –نظام التدقيق والمراجعة 3.

غرفة العمليات4.



(Census)

االستفادة من مخرجات مرحلة الحصر1.

اإلدالء الذاتي للبيانات2.

استخدام األجهزة المحمولة لجمع البيانات3.

نظام إدارة العمل الميداني4.

مركز االتصال –نظام التدقيق والمراجعة 5.

غرفة العمليات6.



(Post Census)

يهدف الى قياس مدى دقة ومصداقية العمل الميداني ، وقياس 
التغطية والشمول ، من خالل إعادة عملية جمع بيانات أجزاء من 

معها االستمارة لعينات مختارة ليتم مقارنتها مع البيانات التي تم ج
.سابقا

تحديد عينة إلعادة جمع بيانات األسر واألفراد 1.

استخدام األجهزة المحمولة لجمع البيانات2.

نظام إدارة العمل الميداني3.

بعدية تطبيق معادالت إحصائية دقيقة تستخدم مخرجات الدراسة ال4.
كأداة لقياس جودة البيانات



(Dissemination)

نشر النتائج األولية للتعداد•
التلخيصيةنشر المؤشرات الرئيسية •
نشر النتائج النهائية•
)  Multi-dimensional(بناء قاعدة بيانات تحليلية متعددة األبعاد •
)Business Intelligence(تقارير آلية بتقنيات ذكاء األعمال •
استخدام الخرائط اإللكترونية في نشر البيانات •





CAPI
 الضبط واعدوق والقوائم األسئلة حيث من البيانات جمع استمارات تحاكي الكترونية استمارات على ويحتوي اللوحية األجهزة خالل من يعمل آلي نظام

 البيانات، تعادةواس وتخزين لحفظ مصغرة بيانات قواعد على يحتوي كما باحث، لكل المسندة العد لمناطق الكترونية خرائط على يحتوي كما والتصويب

المتاحة االتصال تقنيات باستخدام المركزية البيانات قواعد مع البيانات لتناقل ومكونات

عليها والبناء )األسر ،  المساكن ،  المباني معلومات( المتاحة البيانات قواعد من االستفادة•

والشمول التغطية ومتابعة المستهدفة الوحدات تواجد لمواقع للوصول الرقمية والخرائط جوية الصورة من االستفادة•

GPS ال من باالستفادة خارجها العمل ومنع محددة بمنطقة العمل حصر•

االسئلة عرض طرق انسب استخدام خالل من البيانات ادخال عملية تسريع•

وتكاملها ودقتها البيانات تجانس يضمن الفوري للتدقيق قواعد وجود•

 المتبقي العمل لمعرفة للباحث انجاز تقارير•

)انترنت شبكة توفر عند تناقل وعمل اللوحي الجهاز بيانات بقاعدة حفظها و اإلنترنت شبكة باستخدام مباشرة( للتزامن متعددة خيارات•



CAWI
 التعدادات في املالستخد مالئمة األكثر الطريقة وهي الباحث، لمقابلة الحاجة دون بنفسها البيانات بتسجيل لألسر اإلمكانية النظام هذا يوفر

الكبرى الشركات بلق من المنشآت مسوحات وفي واالنترنت الكمبيوتر استخدام يجيدون أفراد فيها يتوفر التي المتعلمة األسر قبل من السكانية

جيدة استجابة نسبة وحققت العربية المنطقة في السكانية التعدادات من عدد في استخدامها تم•

المستخدمة اللوحية األجهزة وعدد الباحثين عدد في توفير•

والجهد للوقت اكبر اختصار•

التكنولوجيا باستخدام المعرفة انتشار ظل في األسر قبل من تقبال اكثر أصبحت•

)..عمالية مساكن ، مستشفيات ، فنادق( العامة المساكن بعض بيانات جمع في استخدمت•

  دقة اكثر بيانات على الحصول•

البيانات ببعض التدخل في الباحث دور الغاء•

  العالية الخصوصية ذات البيانات عن اإلفصاح سهولة•

  البيانات سرية من اعلى مستوى توفير•

 أطول وقت وخالل مراحل على البيانات تعبئة فرصة البيان مدلي إعطاء•



CATI

ي يتم جمعهانظام آلي يعمل من خالل الويب ويتكامل مع مركز االتصال ليقدم آليات لجمع البيانات او للبحث واالستعالم البيانات الت

تقليل التكلفة المالية عبر تقليل عدد العاملين•
تقليل المدة الزمنية لجمع البيانات •
االستفادة من كفاءات اعلى مستوى في عملية جمع البيانات•
تعتبر خيارا مناسبا لجمع بيانات األسر في المناطق النائية والبعيدة او ذات الوضع الخاص•
قد تكون مزعجة لالستمارات ذات الحجم الكبير او لألسر الكبيرة •



:إضافة الى ما سبق يوفر نظام مركز االتصال الخصائص التالية 

إمكانيات متعددة لمراقبة وتقييم الجودة وتقديم الدعم الفني واإلحصائي للعاملين في التعداد •
"خصائص متقدمة للبحث"التدقيق والمراجعة والتصحيح للبيانات التي تم جمعها عبر توفير •
تنفيذ أعمال الترميز العادي والمتخصص وإعادة الترميز إن لزم األمر•
تقديم الدعم الفني •
استقبال المالحظات والشكاوى المتعلقة بالتعداد•



:نظام إلدارة أعمال الميدان ومراقبة إنتاج الباحثين 

الميدان في البشرية الكوادر إدارة•
  الباحثين على األحمال توزيع وإعادة توزيع•

  الميدانيين المدراء قبل من الميدان من جمعها يتم التي البيانات جودة متابعة•

.. للميدان استمارات عادةا او قبول إمكانية•

المحدد بالوقت العمل من االنتهاء لضمان القرارات واتخاذ للفرق اإلنجاز مستوى متابعة•
الرئيسية البيانات قاعدة الى اللوحية األجهزة من البيانات ارسال عملية متابعة•
.. الميدان في الميدانية الفرق سير حركة تتبع•



 يشمل بما ،)الاالتص مركز المراقبين، الباحثين،( التعداد في للعاملين األداء مؤشرات على تحتوي التي اآللية التقارير من متنوعة مجموعة
.البيانات جودة ومؤشرات االنتاجية مؤشرات

بأول أوال البيانات جمع لعمليات اإلنجاز نتائج توفير•
  بيانية رسوم شكل على تكون إداء ومؤشرات إحصائية بتقارير التعداد إدارة تزويد•
. السابقة المراحل مع ومقارنتها واالكتمال الشمول تقارير توفير•
  ، المتوقع عن اإلضافة نسبة( الظواهر بعض حول مؤشرات توفير•

)... ، الرفض نسبة ، اإلغالق نسبة المستهدف من الحذف نسبة
النتائج عرض في الجغرافية الخرائط من االستفادة•



تياجـات المتنوعـة نظام شـامال متكـامال يعطـي حلـوًال متنوعـة تفـي بمتطلبـات نشـر البيانـات واسـتخراج النتـائج، وتلبـي االح
وتتكامـل مـع  والمتغيرة لمستخدمي البيانات، وتراعي تفاوت المهارات واالمكانيـات والصـالحيات للمسـتخدمين، وتتوافـق

:باقي التطبيقات البرمجية للتعداد

) Multi-dimensional(تصميم وبناء قاعدة بيانات تحليلية متعددة األبعاد •

).Static Reports(وفقًا للجداول اإلحصائية القياسية ) النتائج(بناء جداول المخرجات •

انيـة أشـكال بيبتوفر إمكانية نشر البيانات اإلحصائية ) Business Intelligence(توفير تقارير آلية بتقنيات ذكاء األعمال •
متعددة 

) Dashboards(تطوير تقارير ولوحات مراقبة •

 SPSS MS ,مثـل برنـامج (توفير أدوات وحلول بهدف تصميم واستخراج التقارير والمؤشرات باستخدام أدوات متـوفرة •
Excel.(

انات عليهااستخدام الخرائط االلكترونية كأداة رئيسية في نشر البيانات وتوفير إمكانية اسقاط واستعراض البي•

 Self عد البيانـاتإعطاء اإلمكانية للدارسين والباحثين لتصميم وبناء التقارير الالزمة دون الحاجة لمعرفة بالبرمجة او قوا•
Service



Thank You

Presenter 
Mohammed Mansour


