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 جدول  ا(�تو�ات

�تو�ات� جدول  ا

 التث/يت والت-و�ن

 DHIS2 كيفية ت-و�ن أداة جودة بيانات منظمة ال��ة العاملية املس4ندة إ12

طبيق وتث/يتھ  كيفية ت<=يل الت

 كيفية ت-و�ن ال/سط لألداة

ABاالستخدام والتفس 

 كيفية استخدام وتفسAB أداة جودة البيانات اHIاصة بمنظمة ال��ة العاملية

 محتو�ات

 قم ب4شغيل األداة

 استخدم لوحة معلومات االس4يفاء

 "استخدم لوحة تحكم "وقت التناسق

 استخدم األداة إلجراء مراجعة خاصة بالARنامج PIودة البيانات

 "استخدم لوحة معلومات "تناسق البيانات

طرفة  "استخدم لوحة تحكم "القيم املت

 "استخدم وظيفة "تحليل االTساق

طرفة والبيانات املفقودة  "استخدم وظيفة "التحليل - القيم املت

 اHIاص بك DHIS2 التمر�ن 1 :استخدم لوحة القيادة ووظائف التحليل لتحديد القيم املشبوVة باستخدام

 التمر�ن 2 :ناقش كيفية التعامل مع القيم املشبوVة للغاية

 "استخدم وظيفة "التقر�ر السنوي 

 التمر�ن 3 :استخدم األداة إلعداد تقر�ر جودة البيانات السنوي 

 امل�aق 1 :كيفية ت-و�ن القواسم وعالقات املقام ومقارنات البيانات اHIارجية
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 DHIS2 كيفية ت-و�ن أداة جودة بيانات منظمة ال��ة العاملية املس4ندة إ12

 التث%يت والتكو�ن

 DHIS2 كيفية تكو�ن أداة جودة بيانات منظمة ال0�ة العاملية املس+ندة إ)'

طبيق وتث%يتھ  كيفية ت=>يل الت

 ) DHIS2 مالحظة للم�سق :يمكن تقديم Vذا القسم ع1f أفضل وجھ باستخدام اإلسقاط املباشر عAR اإلنAbنت ملثيل مسرحية]

org/2https://play.dhis.2.33.4 .( .صفحة mn يظlر الذي اPIدول  يحتوي  أن يجب ، الت-و�ن ع1f التدر�ب لبدء 

"Numerators"  عد النقر فوقo More-Administration صر  /مؤشر البيانات "و  ع1f قيم فارغة PIميع ال/سط ل-ل من "عن

 مجموعة البيانات ."oعد اكتمال التدر�بات من 1 إ12 3 ، يجب أن يظlر Vذا اPIدول  كما Vو موmn st امل�aق 1 .ي4ناول  Vذا الدليل"

 ت-و�ن ال/سط فقط لألداة )أول  5 عالمات تبو�ب من 8 عالمات تبو�ب لوظيفة اإلدارة .(تتم مناقشة ت-و�ن مقامات األداة واملقارنات

صاحب oعنوان "كيفية استخدام أداة جودة البيانات التاoعة ملنظمة ال��ة العاملية  ["docx .اHIارجية لألداة mn م�aق الدليل امل

طبيقات لت<=يل وتث/يت أحدث إصدار من أداة .1 طبيق إدارة الت  DQ استخدم ت

صفحة الرئwسية لـ طبيقات البحث ثم ، DHIS2 أ.من ال طر ت طبيق "mn س طة املستخدم املتمB= كتابة "الت  يجب عHy 1fص يتمتع oسل

طبيقات  النقر فوق  إدارة الت

 

b. طبيقات متجر فوق  انقر  1 1.2.3 اإلصدار تث/يت فوق  انقر ، العاملية ال��ة منظمة بيانات جودة أداة ضمن ثم ، الت

طبيق وتث/يتھ  كيفية ت<=يل الت



 الت�بت والتك��ن
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c. سية لـwصفحة الرئ صار ، DHIS2 من ال طبيقات البحث و�جب أن يظlر اخت طر ت  TheWHO اكتب "منظمة ال��ة العاملية "mn س

Data Quality Tool طبيق صار لبدء Tشغيل الت  .oعد ذلك .انقر فوق  االخت

 

طبيق مرئًيا  /يمكن الوصول  إليھ باست~ناء األHyاص الذين لد{|م  مالحظة :mn البداية ، قد ال ي-ون  الت

طاق أوسع DQ امتيازات إدار�ة أع1f مستوى  .بمجرد ت-و�ن أداة  وجاVزة لعرضlا واستخدامlا ع1f ن

طات عادية من ، طلبات الوصول  ح�� يتمكن األHyاص الذين لد{|م سل  يمكن ملدير البيانات TغيAB مت

=B1 املستخدم املتمfسية ، يجب عwصفحة الرئ طبيق  /عرضھ .للقيام بذلك ، من ال  الوصول  إ12 الت

طبيق "املستخدمون  "والنقر عليھ .انقر فوق  "دور  املستخدم "لبدء "إدارة دور   البحث عن ت

طة إليھ وانقر فوقھ )مثل  املستخدم ."mn قائمة "الدور  "، ابحث عن الدور  الذي تر�د TعيBن السل

طات"  ."املستخدم .("من القائمة امل�سدلة انقر عT" 1fعديل ."مرر  ألسفل للعثور  ع1f قسم "السل

طبيق  WHO قم بالتمر�ر ألسفل V mnذا القسم للعثور  ع1f ووضع عالمة اختيار mn املر�ع اHIاص بـ "ت

Data Quality Tool". انقر فوق  "حفظ ."يجب أن ي-ون  رمز أداة جودة بيانات منظمة ال��ة 

صفحة الرئwسية طبيقات البحث mn ال  .العاملية مرئًيا اآلن للمستخدم عند النقر فوق  رمز ت

 كيفية ت-و�ن ال/سط لألداة



 الت�بت والتك��ن
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 كيفية تكو�ن ال%سط لألداة

طبيق طة إضافة مؤشرات قادًرا ع1f ت-و�ن الت  .يجب أن ي-ون  أي Hyص لديھ سل

 DHIS2 توضيح لكيفية KعيJن Hل "Gسط مرجEF "إ)' عنصر أو مؤشر بيانات

صفحة الرئwسية لـ .1 صار أداة جودة بيانات "WHO" اكتب ، DHIS2 من ال طبيقات البحث و�جب أن يظlر اخت طر ت  mn س

طبيق صار لبدء Tشغيل الت  .منظمة ال��ة العاملية .انقر فوق  االخت

 

 .الحظ الرسالة ال�� تظlر mn املرة األو12 ال�� تقوم ف�|ا ب4شغيل األداة .انقر فوق  "موافق "وستختفي Vذه الرسالة

 

صفحات ا(Hتلفة لألداة .mn �ل مرة تقوم ف�|ا ب4شغيل األداة ، سAbى  .1  قبل أن نبدأ mn ت-و�ن األداة ، دعونا نتعرف عo 1fعض ال

 يتم ."Dashboard" القائمة الرئwسية mn األع1f .�ستخدم Vذا لالختيار بBن عدة وظائف مختلفة .الحظ أنھ تم تميB= �لمة

 .تحديد وظيفة لوحة املعلومات افAbاضًيا



#  "ل " سط مرج��  "إ�  DHIS2 عن7 أو مؤ34  تك��ن بانات  الت�بت والتوضيح ل+فة تعي%$
 

7 

 

 .تحتوي  لوحة القيادة ع1f 4 صفحات مختلفة .يمكنك استخدام عالمات التبو�ب بالقرب من اPIزء العلوي  لتحديد صفحة .1

صفحة فارغة .ال Tعرض األداة أي نتائج ح�� يتم ت-و��|ا  .يتم عرض صفحة االس4يفاء oش-ل افAbا��� .الحظ أن Vذه ال

 

ح Vذه القائمة و�غالقlا من خالل النقر ع1f أيقونة القائمة الزرقاء .1  تحتوي  لوحة التحكم أيًضا ع1f قائمة خاصة �|ا .يمكنك فت

1fصفحة بالقرب من األع  .ع1f �سار ال

 

 الحًقا ، س�تعلم كيفية استخدام Vذه القائمة لتحديد مجموعة من مجموعات البيانات ، وفAbة زمنية ومجموعة من الوحدات التنظيمية

طقة جغرافية (للمراجعة  )أي من



#  "ل " سط مرج��  "إ�  DHIS2 عن7 أو مؤ34  تك��ن بانات  الت�بت والتوضيح ل+فة تعي%$
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 ل�|يئة األداة ، انقر فوق  املز�د من القائمة الرئwسية لألداة ثم حدد اإلدارة .1



#  "ل " سط مرج��  "إ�  DHIS2 عن7 أو مؤ34  تك��ن بانات  الت�بت والتوضيح ل+فة تعي%$
 

9 

 

س لديك حق الوصول  لتغيAB الت-و�ن .سAbى  Vذه الرسالة ، لفAbة وجB=ة ع1f األقل .1 wى  رسالة تفيد بأنھ لAbالبداية س mn 

، =Bح�� إذا �ان لديك وصول  مستخدم متم. 

 

صAR وانتظر دقيقة أو دقيقتBن ح�� تختفي الرسالة وظlور  جدول  .1  :تح1f بال

 

 ؛Numerators :الحظ عالمات التبو�ب ال�� تظlر mn صف أفقي عAR اPIزء العلوي  من اPIدول  .1

 .مجموعات ال/سط عالقات ال/سط معلمات جودة ال/سط ؛ قواسم املقام - صفة مشAbكة - حالة؛ مقارنة البيانات اHIارجية

 .يناقش اPIزء األول  من Vذا الدليل كيفية ت-و�ن أول  4 عالمات تبو�ب



#  "ل " سط مرج��  "إ�  DHIS2 عن7 أو مؤ34  تك��ن بانات  الت�بت والتوضيح ل+فة تعي%$
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طsa الستخدام نظًرا ."ا(Pموعة" اسم اPIدول  Vذا من األول  العمود يوفر . .2 ص ال/سط من مجموعة �m "ا(Pموعة" فإن ، Vنا امل

صBن أو ��ة األم صة لARنامج معBن مثل فABوس نقص املناعة ال/شر�ة  /اإليدز أو التح ص  .عادة ما ت-ون  ا(Pموعات مخ

العاملية ال��ة منظمة �|ا أوصت ال�� القياسية املؤشرات �V mذه ."املرج¢m ال/سط" اPIدول  Vذا من الثا¡ي العمود �سرد . .3

صيص Vذه القائمة عن طر�ق إضافة ال/سط اPIديد أو تجاVل oعض ال/سط املرج¢m .الحظ أن Vذا  س�تعلم الحًقا كيفية تخ

  من املؤشرات (DPT 1 مثل جرعات) العمود �سرد ال/سط
ً
طية) بدال  والس/ب mn ذلك Vو أن األداة تقيم .(DPT 1 مثل Tغ

صل عن املقامات  .ال/سط oش-ل منف

بإدراجlا العاملية ال��ة منظمة تو¤�� مرج¢o mسط ل-ل اHIلية mn اختيار عالمة توجد . " األساسية" oعنوان الثالث العمود  .4

 وmn تقر�ر سنوي  عن DQ كجزء من مجموعة مؤشرات صغABة )أقل من 10 (متعددة الARامج لعرضlا ع1f لوحة معلومات أداة

 .مجموعات البيانات األساسية .الحًقا ، س�تعلم كيفية Tعديل قائمة ال/سط األساسية

صر" oعنوان الراoع العمود 2DHIS الذي  .5 صر فيھ سنحدد الذي العمود Vو Vذا . " البيانات مؤشر / عن بيانات مؤشر أو عن

صر أو مؤشر بيانات  DHIS2 يتوافق مع ال/سط املرج¢m .الحظ أن Vذا العمود فارغ اآلن .لت-و�ن األداة ، يجب عليك تحديد عن

صر  /مؤشر بيانات طابقة Vذه "TعيBن ال/سط املرج¢m لعن  ."اHIاص بالبلد الذي يتوافق مع �ل oسط مرج¢T. mس¦� عملية امل

طوة من كجزء .اآلن فارغ أيًضا Vذا  .6 HIن عند ، التالية اBعيT مؤشر m¢صر مرج س العمود  " Dataset" .أو لعن oعنوان اHIام

صر البيانات أو املؤشر Vذا DHIS2 ستحدد أيًضا بيانات ، DHIS2 مؤشر بيانات  .ال�� TعBّن البيانات لعن

7. m¢ن ، انقر فوق  الزر  "تحر�ر "لل/سط املرجBم عملية التعيlلف "DPT 1". قول  الثالثة�Iا��� ، تم بالفعل ملء اAbش-ل افo 

 ومع ذلك ، إذا قررت تضمBن .Core األو12 لlذا ال/سط املرج¢m القيا¨�� ملنظمة ال��ة العاملية .لم يتم تحديد املر�ع اHIاص بـ

صغABة ، فيجب عليك تحديد Vذا املر�ع  .Vذا املؤشر mn مجموعتك األساسية ال

    



#  "ل " سط مرج��  "إ�  DHIS2 عن7 أو مؤ34  تك��ن بانات  الت�بت والتوضيح ل+فة تعي%$
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صر بيانات .1 صر البيانات "محدًدا إذا كنت تر�د TعيBن ال/سط املرج¢m إ12 عن   .DHIS2 ضمن TعيBن البيانات ، تAbك "عن
ً
 بدال

 من ذلك ، قد ترغب T mnعيBن ال/سط املرج¢m إ12 مؤشر تم ت-و�نھ إلضافة قيمة عناصر البيانات املتعددة مًعا .ع1f س/يل املثال

صر بيانات واحًدا لـ ، صل لـ ، DPT 1" افAbض أن Vناك عن صر بيانات منف  DPT 1 ، ≥ 12" أقل من 12 شlًرا "وعن

m2صر بيانات واحد أو آخر ، يمكنك ت-و�ن مؤشر مثل "إجما   من اختيار عن
ً
 DPT 1" = "DPT 1 ، <12 شlًرا ."بدال

 شlًرا ."إذا لم يكن Vذا املؤشر موجوًدا بالفعل ، فسwتعBن عليك اHIروج من األداة ثم استخدام DPT 1 ، ≥ 12" + "شlًرا

طبيق  لت-و�نھ .مقام Vذا اPIديد Maintenance-Indicator ت

طلق عV 1fذا النوع من املؤشرات "مؤشر ال/سط فقط  ."سي-ون  املؤشر Vو الرقم 1 .ومن ثم ، فإننا ن

صر  /مؤشر البيانات ."�سأل عن "مجموعة عناصر البيانات) "أو ، إذا تم تحديد املؤشر .2  ، الحظ املر�ع املوجود أسفل "عن

  من ذلك ، مجموعة"
ً
 مجموعة املؤشر ."ال يوجد خيار لالختيار من قائمة "جميع عناصر البيانات "أو "جميع املؤشرات ."بدال

صر البيانات الذي تر�ده جزًءا من   .وVذا �ع¬� أنھ إذا لم يكن عن
ً
 عناصر البيانات أو يجب تحديد مجموعة املؤشرات أوال



#  "ل " سط مرج��  "إ�  DHIS2 عن7 أو مؤ34  تك��ن بانات  الت�بت والتوضيح ل+فة تعي%$
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صر صيانة لتعيBن عن طبيق مجموعة عناصر بيانات ال  مجموعة عناصر البيانات ، فيجب عليك اHIروج من األداة واستخدام ت

طبيق مجموعة مؤشرات   TعيBن أي مؤشر تر�د تحديده (Pموعة مؤشرات باستخدام ت
ً
 البيانات إ12 مجموعة .واملثل يجب أوال

صيانة  .ال

صر البيانات "ثم انقر ع1f السlم ألسفل ع1f يمBن "تحديد مجموعة .3  ع1f س/يل املثال ، دعنا نAbك TعيBن TعيBن البيانات ع1f "عن

صBن "واخAbه .مالحظة :قد يختلف اسم مجموعة عناصر البيانات صر البيانات "لعرض القائمة امل�سدلة .ابحث عن "التح  عن

mn صلة  .اHIاص بك DHIS2 أو مجموعة املؤشرات ذات ال

صر البيانات "لرؤ�ة القائمة امل�سدلة .ابحث عن واخAb "جرعة .4  Penta 1 انقر ع1f السlم ألسفل ع1f يمBن "تحديد عن

mn صلة صر أو مؤشر البيانات ذي ال طاة ."م�aوظة :قد يختلف اسم عن  .اHIاص بك DHIS2 املع

 oعد ذلك ، يجب علينا ملء حقل "تحديد مجموعة البيانات "ضمن "مجموعة البيانات من أجل االكتمال ."انقر ع1f السlم .5

 ألسفل ع1f يمBن "تحديد مجموعة البيانات "لعرض القائمة امل�سدلة .حددت األداة مسبًقا مجموعات البيانات املمكنة .تأكد

طفل ("وحددVا .Vذه �m مجموعة البيانات ال�� س4ستخدمlا األداة لتقييم  من إدراج مجموعة البيانات ال��يحة ")��ة ال

mn صلة مختلًفا  .اHIاص بك DHIS2 اكتمال التقار�ر .مالحظة :من ا(�تمل أن ي-ون  اسم مجموعة البيانات ذات ال

6. 1fم ألسفل املوجود عlمن أجل االكتمال .عند النقر فوق  الس ABضمن املتغ" ABقل "تحديد متغ�Iعد ذلك ، يجب علينا ملء اo 

صلة بال-امل مع الفئات املقابلة لlا .ال يمكنك تحديد  يمBن "تحديد متغAB "، الحظ أن القائمة تت-ون  من عناصر بيانات مف

صر بيانات   من ذلك ، فأنت مجAR ع1f تحديد عن
ً
صر البيانات ا(Pّمع الذي اخAbتھ للتو )ضمن TعيBن البيانات .(بدال  إجماm2 عن

mn. ABاصة بھ كمتغHIأن يتم اإلبالغ عن البيانات ا s صيmf الذي من امل̄ر صر البيانات التف   تحديد عن
ً
صل .من األفضل عادة  مف

طي Penta 1" مثالنا ، Vذا صيmf الذي س4ستخدمھ األداة لتقييم "اكتمال ."Fixed ، <1y �ع صر البيانات التف  Vذا Vو عن

صر عن اإلبالغ تقييم - "املؤشر بيانات .   محدد بيانات عن
ً
 2 �املة بيانات (Pموعة اإلبالغ تقييم من بدال

ح لك األداة بالنقر فوق  "حفظ .7  ."فقط عندما تقوم بملء جميع ا�Iقول  )املر�ع اHIاص بـ "األساسية "اختياري  (س4سم
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 بمجرد قيامك بحفظ التعيBن ل/سط مرج¢m بنجاح ، ستعرض األداة مرة أخرى  اPIدول  ال-امل لل/سط .الحظ كيف يتم اآلن .1

صر  /مؤشر البيانات "و "مجموعة البيانات "لل/سط الذي قمت بتعيwنھ للتو .الحظ أيًضا أن زر  م±s ي-ون   ملء خاليا "عن

طوًعا .إذا كنت ترغب mn ذلك ، يمكنك م±s التعيBن .سيؤدي م±s ال/سط املرج¢m القيا¨�� ملنظمة ال��ة العاملية إ12  أكA² س

صف الذي أضفتھ صف Vو ال  م±s معلومات التعيBن - ولن يز�ل ال/سط املرج¢m من اPIدول  .من ناحية أخرى  ، إذا �ان ال

صف من اPIدول  صفحة (، إذا قمت بالنقر فوق  "م±s "، فسيختفي ال  .)باستخدام الزر  األزرق "إضافة "mn أسفل ال
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ا عن .DPT3 ملز�د من املمارسة ، دعنا نكرر  عملية .1
ً
 تو¤�� منظمة ."Core" انقر فوق  تحر�ر .الحظ أنھ تم تحديد املر�ع بحث

 كمؤشر أسا¨�� لARامج التمنيع .يمكنك TغيV ABذا ، لكن دعنا نAbكھ كما Vو .oعد ذلك ، امأل جميع DPT 3 ال��ة العاملية

  .ا�Iقول  األخرى  واحفظ التعيBن
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صر  /مؤشر البيانات "و "مجموعة DPT 3 و DPT 1 الحظ ، ح�� اآلن ، أن .1 طان الوحيدان مع تحديد "عن  Vما ال/س

 ."البيانات
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 إذا عدنا إ12 لوحة القيادة اHIاصة باألداة ، فس<Aى  أنھ بمجرد TعيBن oسط مرج¢m واحد ع1f األقل (Pموعة ، سيظlر اسم تلك ا(Pموعة

طر�قة ، يمكن TعيBن األداة لتقييم جميع ال/سط األساسية أو لتقييم �ل ال/سط الذي تم  mn القائمة امل�سدلة لـ "البيانات ."�|ذه ال

 .Tعيwنھ (Pموعة واحدة

 

 

 إلضافة oسط جديد ، يمكننا النقر فوق  الزر  .o Numeratorsعد ذلك ، دعنا ¡عود إ12 وظيفة "املز�د من اإلدارة "وصفحة .1

 Numerators إضافة "األزرق mn أسفل يمBن صفحة"
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Abاخ ، m2ا�Iالوقت ا mn. اضيةAbموعة - ال توجد مجموعة افP) ديدPIصيص ال/سط ا  دعونا نضيف "عدد األطباء ."يجب علينا تخ

صر البيانات ا�Iاm2 "دكتور  "موجود mn مجموعة عناصر بيانات صائيات اHIدمة العامة ."أكمل باm³ ا�Iقول  .عن  مجموعة "إح

  .التوظيف ."بمجرد أن تمأل جميع ا�Iقول  ، يمكنك حفظ ال/سط اPIديد مع Tعيwنھ"
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صيص ال/سط اPIديد (Pموعة موجودة فعلينا استخدام عالمة التبو�ب "مجموعات ال/سط "إلضافة .1  إذا لم نرغب mn تخ

 .مجموعة جديدة .انقر فوق  عالمة التبو�ب Vذه اآلن
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 ثم انقر فوق  الزر  "إضافة مجموعة "mn اPIزء السفmf األ�سر من صفحة "مجموعات ال/سط "، واكتب اسم ا(Pموعة اPIديدة .1

 .واحفظlا

 

 

 ."سيظlر اسم Vذه ا(Pموعة اPIديدة mn جداول  وقوائم مختلفة .ع1f س/يل املثال ، يظlر اآلن mn صفحة "مجموعات ال/سط .1

 .الحظ أنھ لم يتم TعيBن oسط لlذه ا(Pموعة ح�� اآلن
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صيص oسط لlذه ا(Pموعة قمنا بتعيwنھ بالفعل عن طر�ق النقر فوق  السlم ألسفل املوجود ع1f يمBن "تحديد .1  يمكننا تخ

صر إلضافتھ  "...وتحديد ال/سط من القائمة امل�سدلة  ، عن
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طوًعا .انقر فوق  الزر  "إضافة ح اآلن أكA² س  ."الحظ أن زر  "إضافة "أصب

 

 .سيظlر ال/سط الذي حددتھ للتو أسفل ا(Pموعة اPIديدة

 

 سيظlر اسم ا(Pموعة اPIديدة اآلن بجوار ال/سط اPIديد mn صفحة ال/سط .1

 

 إذا أردنا ، يمكننا Tعديل Vذا ال/سط اPIديد بحيث ي-ون  فقط mn املوارد ال/شر�ة .1

ح لك  مجموعة .الحظ ، مع ذلك ، أنھ يجب عليك حفظ جميع التعديالت وأن الزر  "حفظ "غAB ¡شط )غAB ¡شط .(لن Tسم

 .األداة با�Iفظ ما لم يتم إكمال جميع ا�Iقول 
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 .لسوء ا�Iظ ، ال يتذكر محرر  األدوات أي ´��ء عن اإلعدادات السابقة ، لذا يجب إعادة إدخال �ل ´��ء .ثم يمكنك ا�Iفظ .1
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ح  .و�تم اآلن TعيBن ال/سط اPIديد oش-ل ��ي
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طوة ا�Iاسمة ، DHIS2 اآلن oعد أن فlمت آليات كيفية "TعيBن "األعداد املرجعية لعناصر  /مؤشرات بيانات HIفقد وصلت إ12 ا 

m2القسم التا mn ذا تمت مناقشتھV. عيي�|اT لتحديد عناصر  /مؤشرات البيانات املراد 

 حدد عناصر  /مؤشرات البيانات للتعيJن إلQRا

صر أو مؤشر بيانات ل/سط مرج¢m معBن] :مالحظة للمwسر :يتم عرض .1 س من السlل دائًما اختيار أفضل عن wلعدة أسباب ، ل 

 [. "النقاط التالية mn جزء ل-ل تر�ليون  oعنوان "ت-و�ن األداة باستخدام عناصر البيانات ال��يحة

 أ .قد يكون  من الصعب العثور  عX' عنصر  /مؤشر البيانات الذي تر�ده

صر البيانات الذي تر�ده صعب العثور  ع1f عن  .أنا .قد ت-ون  Vناك قائمة طو�لة جًدا من عناصر البيانات ، مما يجعل من ال

صيانة توst أن Vذا املثال ا(�دد لـ صر بيانات ال طبيق عن طة شاشة من ت صر بيانات DHIS2 الش-ل 1 :لق  .يحتوي  ع1f 8171 عن

 

 

طبيق طر البحث ، Pivot Table باستخدام ت صفية قوائم ]جميع عناصر البيانات [عن طر�ق كتابة ´��ء ما mn س  .يمكن ت

صفية لتحديد عناصر البيانات مع طة شاشة توst كيف يمكن استخدام عامل ت  mn االسم .مالحظة :يجب أيًضا "DPT" الش-ل 2 :لق

س املر�yات باستخدام ]جميع املؤشرات[ ."Penta" و "DTP" تجرة األسماء األخرى  مثل  أيًضا ، جرب نف
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حل dو أن يكون  لديك مجموعة عناصر بيانات جيدة التصميم وال`_ تتضمن فقط عناصر البيانات  ومع ذلك ، فإن أفضل 

سية .تذكر أنك لن تكون  قادًرا عK 'XعيJن Gسط مرجEF لعنصر بيانات ما لم يتم KعيJن عنصر البيانات بالفعل �iموعة سا  األ

سماء  عناصر البيانات .إذا Hان dناك العديد من مجموعات عناصر البيانات ، فقد ترغب Ep إضافة بادئة مكونة من رقمJن أمام أ

 بالفرز  إ)' أعX' القوائم املsسدلة ألي عناصر DHIS2 أdم ا�iموعات بحيث تظuر بالقرب من أعX' القوائم املsسدلة .يقوم

طبق الyz_ء نفسھ عX' القوائم املsسدلة للمؤشرات  .بيانات تبدأ باألرقام .و�ن

صيانة ، يمكنك ت-و�ن مجموعات عناصر البيانات لعناصر البيانات األكA² أVمية .إذا �ان صر بيانات ال طبيق عن  الش-ل 3 :باستخدام ت

 .اسم ا(Pموعة يبدأ برقم ، فسيظlر بالقرب من أع1f القائمة
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 الش-ل 4 :عBّن للمجموعة فقط عناصر البيانات ال�� س4ستخدمlا كثAًBا للتحليل أو حددVا ألداة جودة البيانات

 

ii. عض جرعاتo 1 س/يل املثال ، يمكن حسابfن ال/سط إليھ .عBعيT صر بيانات واحد يمكن  DPT 1 قد ال ي-ون  Vناك عن

صر البيانات صر البيانات ، o "DPT 1عن  ثابت ، 12 شlًرا "، والبعض ، DPT1" ثابت ، أقل من 12 شlًرا "، و�عضlا يحتوي  ع1f عن

 ثابت ، 12 شlًرا  ."قد ي-ون  أحد ا�Iلول  Vو التعيBن ، DPT1 "التوعية ، أقل من 12 شlًرا" "و�عضlا كـ ، DPT 1" اآلخر مثل

صر واحد فقط من عناصر البيانات األر�عة Vذه  ومع ذلك ، إذا اتبعت Vذا الن¶µ .("ثابت ، أقل من 12 شlًرا ، DPT 1" مثل) إ12 عن

 "فلن تحدد األداة مشكالت جودة البيانات مع عناصر البيانات الثالثة األخرى  .قد ي-ون  ا�Iل األفضل Vو ت-و�ن "مؤشر oسط فقط ،

 DHIS2 جديد �ساوي  مجموع عناصر البيانات األر�عة .إذا حددت األداة قيمة مشبوVة لlذا املؤشر ، فسي-ون  من السlل استخدام

صر البيانات ا(�دد املسؤول عن القيمة املشبوVة للمؤشر .mn كثAB من ا�Iاالت ، تم تحديد Vذا املؤشر بالفعل .ومع ذلك  ، لتحديد عن

صيانة طبيق مؤشر ال  .o mnعض ا�Iاالت ، قد ي-ون  من الضروري  إ¡شاء مؤشر جديد باستخدام ت

 .الش-ل 5 :مثال ع1f كيفية تحديد oسط "مؤشر ال/سط فقط ."مقام Vذا املؤشر Vو 1
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iii. سبة لبعض عناصر�ح .بال  ان4بھ الحتمال عدم تحديد oعض عناصر البيانات أو املؤشرات ال�� ترغب mn تحديدVا oش-ل ��ي

طارات السل (، قد ي-ون  من  ومؤشرات البيانات األكT A²عقيًدا )ع1f س/يل املثال mn حالة العالج املضاد للفABوسات القlقر�ة ، إجماm2 إخ

طبيق استخدام األفضل  صيانة مؤشر ت باستخدام إجراؤVا يتم TغيABات أي ستؤدي .لتغيABه ، األمر لزم و�ذا ، 3 املؤشر Tعر�ف ملراجعة ال

صل إ12 مثيل اإلنتاج .لذلك ، ال ي�ب·m أبًدا TغيT ABعر�فات املؤشرات دون  طبيق إT 12غيAB البيانات ال�� �عرضlا �ل Hyص ي  Vذا الت

ح من مدير البيانات الوط¬� صول  ع1f إذن صر� �Iوا  
ً
 .ال4شاور  أوال

mn نVالوقت الرا mn: 6 الش-ل ART املعتاد ABصر البيانات بنوع التجميع غ صر بيانات تراك¦� .لlذا الس/ب ، يجب ت-و�ن عن  Vو عن

 "القيمة األخABة )ا(Pموع mn التدرج الlرمي للوحدة التنظيمية("
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طارات السل "عن طر�ق جمع قيم العديد من أنواع السل  الش-ل o: 7عض املؤشرات لlا Tعر�فات معقدة .يتم حساب "إجماm2 إخ

طلوة  .ا(Hتلفة مًعا .يجب التحقق من التعر�ف مرتBن للتأكد من تضمBن جميع عناصر البيانات امل

 

iv قد ال توجد مجموعة بيانات DHIS2 وسABال/سط املتعلقة بف mn ش-ل خاصo ذه املش-لة شا¸عةV. مlمع بيانات لبعض ال/سط امل 

صول  ع1f إصدار �Iا mn  لول�Iن واملوارد ال/شر�ة وتور�د السلع .يتمثل أحد اBنقص املناعة ال/شر�ة والسل ورعاية املر��� الداخلي Excel 

صلة ذات البيانات مجموعة من  Excelأداة من  4WHO DQR  .ترتwب Vو األفضل ا�Iل  إ12 املس4ند اإلصدار استخدام ثم ال

 .DHIS2 البيانات من نظام بيانات إلكAbو¡ي آخر ليتم استABادVا oش-ل روتي¬� إ12

سماء امل+شا}Qة  ب .قد يكون  من الصعب االختيار بJن عناصر البيانات  /املؤشرات ذات األ

طبيق طر البحث ، Pivot Table أنا .كما لوحظ ، باستخدام ت صفية قائمة عناصر البيانات عن طر�ق كتابة ´��ء ما ع1f س  .يمكن ت

A²صر البيانات مع البيانات األك صعب تحديد عن  قد يكشف Vذا عن وجود عناصر بيانات متعددة بأسماء م4شا�|ة جًدا .Vذا يجعل من ال

  واألكA² موثوقية
ً
 .اكتماال

m¢الش-ل 8 :يجب رط ال/سط املرج "DPT 1" صر بيانات ؟  :بأي عن
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طاة ؛ أو DPT + HiB + HEP1 2 جرعة .1  .املع

 ؟" DPT / Hep + HiB1 جرعات

 

صلة ال تتضمن عناصر بيانات ذات بيانات غAB �املة أو  مرة أخرى  ، فإن أفضل حل Vو التأكد من أن مجموعة عناصر البيانات ذات ال

 .غAB موثوقة بدرجة كبABة

س املاضية طط يوst االتجاه خالل السنوات اHIم صور  البيانات لت-و�ن مخ  Vناك طر�قة جيدة لفحص عناصر البيانات و�m استخدام م

  وما إذا �ان االكتمال يبدو متنوًعا
ً
صر البيانات الذي يبدو أنھ يحتوي  ع1f أكA² البيانات اكتماال  .لتقييم عن

صري  البيانات أن أحدVما فقط لديھ قيم موثوقة .تمت إضافة  الش-ل 9 :يوst الرسم البيا¡ي الذي يوst االتجاه متعدد السنوات لعن

 Vدف الARنامج ل-ل عام لتقييم ما إذا �انت البيانات �املة oش-ل معقول 
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صور  البيانات ملراجعة االتجاه DHIS2 ثانيا .إذا أظlر  معدالت تقار�ر موثوقة (Pموعة البيانات املعنية ، يمكنك أيًضا استخدام م

صر البيانات .قد تجد أن معدل إعداد التقار�ر (Pموعة طط أيًضا بالسنوات ال�� توجد �|ا بيانات لعن H)ذا اV كARش-ل �امل .سيخo 

 .واحدة أو أكA² من مجموعات البيانات املlمة منخفض )أقل من 75٪ (أو يختلف من سنة إ12 أخرى 

 .الش-ل 10 :رسم بيا¡ي يوst معدل إبالغ منخفض ومتغP) ABموعة بيانات ��ة األم
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 لش-ل 11 :رسم بيا¡ي يوst أن معدالت اإلبالغ (Pموعات بيانات متعددة �انت أقل بكثAB قبل العام املا��� .م�aوظة :عندما �انت

s أن ي-ون  االTساق من عام آلخر ضعيًفا  .معدالت اإلبالغ أقل بكثAB خالل السنوات السابقة ، فمن امل̄ر

 

 إذا لم يكن Vناك ، بال�سبة ل/سط معBن ، مجموعة بيانات ذات صلة بمعدل إبالغ مرتفع وم4سق من سنة إ12 أخرى  ، فقد ال ي-ون  لديك

 خيار سوى  التعيBن إ12 مجموعة بيانات ذات بيانات غAB مكتملة .ومع ذلك ، يجب أن تضع mn اعتبارك أن األداة من ا(�تمل أن تجد

 .العديد من املشكالت املتعلقة بجودة البيانات غAB املكتملة oس/ب االختالفات mn االكتمال بمرور الوقت وBن الوحدات الفرعية اPIغرافية

صر أسا¨�� .اك4شف ما إذا صر البيانات كعن  إذا �ان معدل اإلبالغ للعام املا��� أقل من 50٪ ، فال ي�ب·T mعيBن مجموعة البيانات  /عن

ABناك مجموعة بيانات غV انت� DHIS2 صر البيانات .إذا �ان األمر كذلك ، فقد تتمكن من   لعن
ً
 تحتوي  ع1f بيانات أكA² اكتماال

 .ملراجعة جودة البيانات Excel املس4ندة إDQR 12 استخدام أداة

s أن يظlر التقر�ر السنوي  ضعف االTساق من عام آلخر ح��  إذا �ان معدل اإلبالغ أقل oش-ل كبAB خالل السنوات السابقة ، فمن امل̄ر

 لو لم تكن Vناك مش-لة أخرى  تتعلق بجودة البيانات .لتقييم االTساق من سنة إ12 أخرى  ، من األفضل اس4بعاد البيانات من السنوات

صعيد الوط¬� ال يقل عن DHIS2 50 ال�� ال توجد ف�|ا مجموعة بيانات مع معدل إبالغ  .٪ع1f ال

iii.  ش-لo  ا يتم ال�� البيانات عن اإلبالغ معدالت موثوقVادABو حل أفضل . استV اد أيًضاAB2 البيانات استDHIS س ال قد �عك

طلوة لـ  لت4بع معدل اإلبالغ .تمت صياغة إرشادات خاصة لlذا الغرض )انظر "كيفية تحديث اكتمال اإلبالغ DHIS2 الوصفية امل

 .("املستوردة DHIS2 لبيانات

طة شاشة توst كيف أن  قد ال تظlر أحياًنا DHIS2 وأداة جودة بيانات منظمة ال��ة العاملية املس4ندة إDHIS2 12 الش-ل 12 :لق

 .نتائج موثوقة حول  معدل اإلبالغ عن البيانات املستوردة
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iv. )اVساب "مؤشرات ال/سط فقط "ال�� تر�د تحديد�I ستخدم
ُ
T ا )أو ال��Vسبة لبعض عناصر البيانات ال�� تر�د تحديد� بال

 قد ال ي-ون  من الواst أي مجموعة بيانات ت�ت¦� إل�|ا .عندما ي-ون  Vناك عدم يقBن من Vذا القبيل ، استخدم مجموعة بيانات ،

صر البيانات (Pموعة البيانات صيانة للعثور  ع1f مجموعة البيانات ال�� Tعتقد أ¼|ا قد ت�ت¦� إل�|ا .انقر فوق  "تحر�ر "لتأكيد TعيBن عن  .ال

طبيق صة (Pموعة بيانات "��ة األم "، كما تم عرضlا باستخدام ت ص H)عض عناصر البيانات اo ارlطة شاشة إلظ  الش-ل 13 :لق

صيانة - مجموعة البيانات  .ال



 الت�بت والتك��ن
 

33 

 ألداة جودة البيانات التاoعة ملنظمة ال��ة العاملية Numerators قم بت-و�ن صفحة

 

 .تمر�ن 1  :أكمل اPIدول  التاm2 .قم بت-و�ن أي مؤشرات أو مجموعات عناصر بيانات جديدة أو مجموعات مؤشرات ضرور�ة .35

  ال%سط
�تمل .1� عنصر البيانات ا

(DE) / املؤشر (Ind) 

  للتعيJن إليھ

 تجميع ل~ل عنصر أو مؤشر .1

  بيانات محتمل

طاة األوIPTp 1   PHU 12 :مثال   mnIPT  ANC املع

DPT 1 (1 ��¨خما)   

DPT 3 (3 تا�   (ب

ANC 1   

صية السر½عة  مجموع االختبارات الH¾4ي

 للمالر�ا )إيجابية  +سلبية(

صر�ن من عناصر طلوب عن ح :م  تلمي

mn عدo الية .لم يتم تضمي�|م�Iالبيانات ا 

 أي مجموعة عناصر بيانات .لذلك يجب

صيص Vذا  ت-و�ن مؤشر جديد و�جب تخ

 .املؤشر (Pموعة مؤشرات

 

 من التمر�ن 2 ا��اص بأداة جودة البيانات التاGعة Numerators قم بتكو�ن صفحة

 :ملنظمة ال0�ة العاملية

 .لألداة )قم ب4شغيل األداة ثم انقر فوق  املز�د ثم انقر فوق  اإلدارة( Numerators ارجع إ12 صفحة -36

 ."ل-ل من ال/سط األر�عة األوmn 12 جدولك من التمر�ن 1 ، انقر فوق  "Tعديل "، وأكمل ال�|يئة ثم "حفظ -37

س لل/سط بال�سبة )اختبارات إجماRDT)  m2، الت-و�ن أكمل .إلضافتھ "إضافة" األزرق الزر  استخدم.  38 .اHIام
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 عرض توضي�E لكيفية تكو�ن صفحة عالقات ال%سط لألداة

 ) DHIS2 مالحظة للم�سق :من األفضل تقديم Vذا القسم باستخدام اإلسقاط املباشر عAR اإلنAbنت ملثيل مسرحية]

])  rity/login.actioncommons/secu-web-https://play.dhis2.org/demo/dhis 

 أثناء وجودك mn املز�د من اإلدارة ، انقر فوق  عالمة التبو�ب "عالقات ال/سط ."Vذا Vو امل-ان الذي ستحدد فيھ أزواج عناصر .39

 .البيانات ال�� يجب مقارن�|ا ببعضlا البعض .oش-ل افAbا��� ، قد تو¤�� األداة ببعض األزواج

صفحة يمكن استخدامھ إلضافة "عالقات ال/سط "اPIديدة  .باإلضافة إ12 ذلك ، يوجد زر  إضافة أزرق mn الركن األيمن السفmf من ال

 

 تم TعيBن .DPT3 و DPT 1 لذا فإن األداة قادرة ع1f ت-و�ن العالقة تلقائًيا بBن ، DPT3 و DPT1 لقد قمنا بالفعل بتعيBن -40

طاة ."تم TعيBن ال/سط Penta 1 إ12 "جرعة A (DPT 1) ال/سط طاة ."oش-ل افAbا��� Penta 3 إ12 "جرعة B (DPT 3) املع  املع

 .يتم TعيBن Vذه العالقة ع1f النوع  =معدل ال4سرب ،

 

 تم اقAbاح عالقة افAbاضية ."ANC 1 - IPTp 1 ملعرفة كيفية ت-و�ن "عالقات ال/سط "، انقر فوق  الزر  تحر�ر ع1f يمBن "¡سبة .41

 يتم Tعر�ف ، A = B النوع :"أ  =ب .و�قAbح حًدا افAbاضًيا :10٪ .�عتمد مع¬� "العتبة "ع1f نوع العالقة .بال�سبة لنوع العالقة من"

صوى  ال�� يمكن أن يختلف ف�|ا ال/سط  ANC ع1f س/يل املثال ، إذا اختلف .B عن ال/سط A ا�Iد األق¿�� ع1f أنھ ال�سبة املئو�ة الق

 . بأكA² من 10٪ ، فقد �شAB ذلك إ12 مش-لة محتملة mn جودة البيانات IPTp 1 و 1
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ً
   1ANC من بكثAB أك1IPT  AR 5  .�انت إذا ما تقييم نر�د ال لذلك  .A = Bإذا ما تقييم نر�د ، ذلك من بدال

ً
42- ي-ون  ما غالبا

س ال�سبة من B إA 12 �انت ¡سبة طقة (�m نف طقة أو من  ع1f املستوى  الوط¬� .بال�سبة إV 12ذه B إA 12 ل-ل وحدة دون  وطنية )من

 املقارنة ، قم بتغيAB "النوع "إ12 "م4ساوي  عAR الوحدات التنظيمية ."بال�سبة لنوع العالقة "م4ساوي  عAR املؤسسات "، يتم Tعر�ف

صوى  ال�� يمكن أن يختلف ف�|ا ال/سط "أ "عن ال/سط "ب  ."ا�Iد األق¿�� ع1f أنھ ال�سبة املئو�ة الق

 .بأكA² من 10٪ ، فقد �شAB ذلك إ12 مش-لة محتملة mn جودة البيانات IPTp 1 و ANC 1 ع1f س/يل املثال ، إذا اختلف

 .ANC 1 افAbاضًيا ألنك قمت بالفعل بتعيBن A يتم ملء ال/سط .B وال/سط A ال يمكنك حفظ Vذه العالقة ح�� تحدد ال/سط .43
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 فلن تجد ال/سط الذي تر�ده .Vذا ألن القائمة امل�سدلة ال تتضمن سوى  ال/سط ، B إذا نقرت ع1f السlم ألسفل ع1f يمBن ال/سط -44

  الرجوع إ12 الوراء وTعيBن
ً
 ال�� قمت بتعيي�|ا بالفعل .لذا ، إذا كنت ترغب mn مراجعة البيانات باستخدام Vذه العالقة ، يجب عليك أوال

 .انقر فوق  "إلغاء األمر "للتخmf اآلن عن محاولة ت-و�ن عالقة ال/سط ا(�ددة Vذه ."IPTp 1" ال/سط
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 "oعد ذلك ، دعنا نضغط ع1f الزر  "إضافة "mn أسفل يمBن صفحة "عالقات ال/سط .45
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 قم بت-و�ن صفحة "عالقات ال/سط "اHIاصة باألداة

 

m2ذا كجزء من التمر�ن التاV ح لك بحفظ العالقة .ستفعل  .مرة أخرى  ، يجب ملء �ل ا�Iقول  قبل أن ُ�سم

 قم بتكو�ن صفحة "عالقات ال%سط "ا��اصة باألداة

 :التمر�ن 3  :من صفحة "عالقات ال/سط "، قم بت-و�ن العالقات التالية .46

a . معدل ال4سرب من DPT 1 12إ DPT 3 

b . ANC 1 - سبة¡ DPT 1 10=  ؛ أ  =ب ؛ العتبة٪ 

c . ن �ل من ال/سطBعيT ح الوقت ، يجب عليك أيًضا ت-و�ن عالقة أخرى  من اختيارك .تذكر أنك لن تتمكن من حفظ "عالقة ال/سط "إال إذا تم  وال/سط A إذا سم

B بالفعل. 

 راجع معلمات جودة ال%سط
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 راجع معلمات جودة ال/سط

 أثناء وجودك mn املز�د من اإلدارة ، انقر فوق  عالمة التبو�ب "معلمات جودة ال/سط ."ال تقلق إذا وجدت ، mn البداية ، أن Vذه .47

صفحة املزدحمة مركة oعض ال��Àء .�Iسن ا�Iظ ، تأTي األداة مع معلمات اPIودة االفAbاضية .ال تحتاج إT 12عديل أي من Vذه  ال

 .املعلمات ح�� تفlم كيفية عملlا وتفكر mn كيفية إعادة Tعيي�|ا

 

صفحة .يمكننا التفكmn AB العتبة ع1f أ¼|ا Vدف .oش-ل .1  كمثال واحد ، دعونا نفكر mn املعلمات ا(�ددة لالكتمال أسفل ال

طھ 80  ٪افAbا��� ، يتم TعيBن عتبة  /Vدف الكتمال 90٪ .افAbض أن اإلبالغ عن اكتمال مجموعة بيانات معينة يبلغ متوس

طقة ، فقد تجد أن جميع املقاطعات تقر�ًبا صعيد الوط¬� .V mnذه ا�Iالة ، إذا استخدمت عتبة 90٪ لتقييم �ل من  فقط ع1f ال

 .فشلت mn تلبية Vذا ا�Iد  /الlدف

 

 .V mnذه ا�Iالة ، سي-ون  من املناسب خفض Vدف االكتمال لتحديد فقط تلك املناطق ال�� �ان مستوى  اكتمالlا منخفًضا oش-ل خاص

ح لك بتغيAB ا�Iد األد¡ى )أو  يمكنك القيام بذلك عن طر�ق وضع املؤشر mn اHIلية .سيظlر oعد ذلك السlمان ألع1f وألسفل مما �سم

 يمكنك مراجعة معلمات جودة ال/سط
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صفحة وس4ستخدم األداة oعد ذلك  ب/ساطة اكتب رقًما mn اHIلية .(انقر فوق  الزر  األزرق "حفظ التغيABات "mn اPIزء السفmf األيمن من ال

 .ا�Iد املعدل .لن تتغAB الشاشة عند النقر فوق  الزر  ولكن األداة ستحفظ التغيAB بالفعل

 

49- mn. طرفة ملرض وا¸ي أو مرض موس¦� مثل املالر�ا طرفة املعتدلة واملت  وكمثال آخر ، ضع mn اعتبارك البارامAbات ال�� تحدد القيم املت

 معظم الظروف ، ال نتوقع أن يظل عدد ا�Iاالت املبلغ ع�|ا للمالر�ا املؤكدة ثابًتا تقر�ًبا من شlر آلخر .خالل الفاشيات أو أشlر من ز�ادة

 انتقال العدوى  ، قد ي-ون  لدينا قيم �m عدة انحرافات معيار�ة أع1f من متوسط القيمة الشlر�ة .ومن ثم قد نرغب mn تجاVل القيم

  من 3
ً
طرفة إ12 4 انحرافات معيار�ة بدال طرفة املعتدلة وTعيBن عتبة القيم املت  .املت

 

 

 "امل��ق 1 :التكو�ن ال�Qا�ي لألداة عX' "مثيل ال+شغيل

صر  /مؤشر البيانات "و  مالحظة :لبدء املمارسة mn ت-و�ن األداة ، يجب أن يحتوي  جدول  ال/سط Vذا mn البداية ع1f خاليا فارغة لـ "عن

"m¢ميع ال/سط املرجPI" مجموعة البيانات. 

 م�aوظات
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 م��وظات
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 كيفية استخدام وتفسAB أداة جودة البيانات اHIاصة بمنظمة ال��ة العاملية

�Jستخدام والتفس  اال

ستخدام وتفس�J أداة جودة البيانات ا��اصة بمنظمة ال0�ة العاملية  كيفية ا

 DHIS2 لـ DQ TrainingLand مالحظة للمwسر :أفضل طر�قة لتقديم Vذا القسم �m استخدام عرض مباشر عAR اإلنAbنت ملثيل]

 )net/dq 2https://who.dhis. .(بالتمار�ن اHIاصة التعليمات طباعة يجب .تدر�بات 3 بـ متبوًعا ، بال-امل املس4ند تقديم يمكن 

صل oعنوان  الثالثة مًعا �وثيقة واحدة ، و�جب تقديم ¡±Hة م�|ا ل-ل مشارك .يتم توفAB إرشادات حول  ت-و�ن ال/سط لألداة mn مس4ند منف

 يتم التعامل مع العرض التقدي¦� املتعلق بتقييم القواسم واملقارنة ."docx .كيفية ت-و�ن أداة جودة البيانات ملنظمة ال��ة العاملية"

صلة oعنوان "قواسم اPIودة  [ ."ppt .مع تقديرات امل±mn s وثائق منف

 محتو�ات

 محتو�ات

 األداة ب4شغيل قم •

 االس4يفاء معلومات لوحة استخدم •

 التناسق وقت" تحكم لوحة استخدم" •

 البيانات PIودة بالARنامج خاصة مراجعة إلجراء األداة استخدم •

 البيانات تناسق" معلومات لوحة استخدم" •

طرفة القيم" تحكم لوحة استخدم" •  املت

 االTساق تحليل" وظيفة استخدم" •

طرفة القيم - التحليل" وظيفة استخدم" •  املفقودة والبيانات املت

 باستخدام املشبوVة القيم لتحديد التحليل ووظائف القيادة لوحة استخدم :1 التمر�ن 2DHIS بك اHIاص •

 للغاية املشبوVة القيم مع التعامل كيفية ناقش :2 التمر�ن •

 السنوي  التقر�ر" وظيفة استخدم" •

 السنوي  البيانات جودة تقر�ر إلعداد األداة استخدم :3 التمر�ن •

 اHIارجية البيانات ومقارنات املقام وعالقات القواسم ت-و�ن كيفية :1 امل�aق •

 م�aوظات •

طاة  EPIعن اإلبالغ يتم بwنما  • جرعات" عن اإلبالغ تم 3Hib -HepB-DPT بيانات مجموعة مع "واحدة سنة من أقل املع

HMIS. طاة  "جرعات  3Penta بيانات مجموعة مع املع
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 قم ب+شغيل األداة

مثيل إ)' الدخول  ب+�iيل قم net/dq 2https://who.dhis 2DHIS.املرور �لمة :املستخدم اسم  .1

 # District1 :التجر�/ية

صفحة الرئwسية لـ "WHO" اكتب .2 طبيقات البحث أع1f يمBن ال طر ت  انقر فوق  أداة جودة .mn DHIS2 س

 . البيانات ملنظمة ال0�ة العاملية

 

صفحة .Vذه ، G DQسرعة  :oعد Tشغيل أداة DQ قم بمراجعة القائمة الرئ�سية ألداة .1  سAbى  5 عالمات تبو�ب mn أع1f ال

 oش-ل Dashboard ووظيفة "T "Dashboardستخدم لالختيار من بBن عدة وظائف مختلفة .الحظ أنھ تم تميB= �لمة

 .افAbا���

 

حة التحكم Gسرعة  :تحتوي  لوحة التحكم ع1f مجموع�|ا اHIاصة امل-ونة من 4 عالمات تبو�ب .يتم تحديد .1  قم بمراجعة قائمة لو

 .عالمة التبو�ب "االكتمال "oش-ل افAbا���
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س+يفاء حة معلومات اال ستخدم لو  ا

س+يفاء  :قم بالتمر�ر ألسفل وقم بمراجعة صفحة االس4يفاء اHIاصة بلوحة معلومات جودة .1 حة معلومات اال  قم بمراجعة لو

س صفحة اكتمال �ل من "مجموعات البيانات األساسية "اHIم ظlر ال
ُ
 .البيانات .ت

 اHIاص بك ، إذا وجدت أن اكتمال DHIS2 مالحظة :عند مراجعة االكتمال باستخدام مثيل

 مجموعة بيانات واحدة أو أكV A²و 0٪ ، ففكر mn احتمال أن ي-ون  ذلك oس/ب استABاد البيانات .ال

 ملراقبة اكتمال البيانات املستوردة إال إذا قمت أيًضا باستABاد بيانات DHIS2 يمكن استخدام

صBن غAB �املة تماًما ، DHIS2 التعر�ف ال-املة .بال�سبة ملثيل تدر�ب  .فإن مجموعة بيانات التح

  ANC من األفضل مراجعة جودة بيانات
ً
 .األكA² اكتماال

 

a. سار ، ل-ل مجموعة بياناتw1 الfالرسوم البيانية املوجودة ع stانب األ�سر من الصفحة :توiا� 'Xسوم البيانية ع  راجع الر

 .االكتمال والتوقيت حسب الشlر ل-ل شlر من األشlر االث¬� عشر املاضية ،
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b. ن ، ل-ل مجموعة بياناتB1 اليمfالرسوم البيانية املوجودة ع stانب األيمن من الصفحة :توiا� 'Xسوم البيانية ع  راجع الر

طقة حسب االكتمال 2DHIS ، 4 إ12 الدولة تقسيم يتم  ، من املثال Vذا مع :مالحظة .تحليلlا يتم ال�� الفAbة من األخAB للشlر املن

طقة مقسمة إ12 مناطق متعددة .اكتمال الشlر األخV ABو mn الواقع مقياس �Iسن التوقيت .غالًبا ما ي-ون  إظlار اكتمال  مناطق و�ل من

 .الشlر قبل املا��� أكA² وضوًحا .انقر ع1f أيقونة القائمة

 

 

 .mn اPIزء العلوي  األيمن من الشاشة إلظlار قائمة ع1f يمBن الشاشة .يمكن TغيAB فAbة التقار�ر ال�� تم رسمlا بالنقر فوق  شlر مختلف

 العام Vذا من أبر�ل إT 12عيwنھ بإعادة قم ، الشlر TغيAB تجرة oعد.
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c. ا��� ، تحلل أداةAbش-ل افo: اuحدة التنظيمية "ال`_ يتم تحليل صعيد الوط¬� ، صنفة K DQغي�J "الو  جميع البيانات ع1f ال

طقة .يمكن أيًضا استخدام أداة صmÃ الفردي .mn قسم وحدة DQ حسب املن صنفة حسب املرفق ال طقة مع البيانات امل  ع1f مستوى  املن

Organisaton طقة طقة أ .Tعرض الرسوم البيانية املوجودة ع1f اPIانب األ�سر من "D بالقائمة ، انقر فوق  أخرى  وحدد "املن  للمن

طقة ظlر الرسوم البيانية املوجودة ع1f اPIانب .D صفحة االكتمال اآلن اتجاه 12 شlًرا mn اكتمال إعداد التقار�ر mn املن
ُ
 افAbاضًيا ، ت

سؤال  :ما �m املرافق الفردية ال�� لم تبلغ oعد عن بيانات صلة ملستوى  واحد أدناه - م�شأة .  األيمن من صفحة االس4يفاء نتائج مف

 ANCالقومي املستوى  عT 1fعيي�|ا بإعادة قم ، والشlر التنظيمية الوحدة TغيAB تجرة oعد أشlر؟ 6 منذ أشlر؟ 3 منذ املا���؟ للشlر 

.
طقة حسب التصsيف مع   العام Vذا من أبر�ل = والفAbة املن

1 
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 "استخدم لوحة تحكم "وقت التناسق
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سق حة تحكم "وقت التنا ستخدم لو  "ا

صفحة .حرك .1 سق  :انقر فوق  عالمة التبو�ب "وقت التناسق ."قم بالتمر�ر ألسفل واستعراض ال حة معلومات وقت التنا  راجع لو

طط لعرض التفاصيل املن/ثقة  .املؤشر حول  �ل مخ

 "استخدم لوحة تحكم "وقت التناسق

 

 

a. ��¨سط أساo سار ، ل-لw1 الfالرسوم البيانية املوجودة ع stانب األ�سر من الصفحة :توiا� 'Xسوم البيانية ع  ، راجع الر

 االتجاه mn قيمة ال/سط خالل الفAbة من 1 إ12 12 شlًرا السابقة )األزرق الداكن mn الرسم البيا¡ي أعاله (، الفAbة من 13 إ12 قبل 24

ح mn الرسم البيا¡ي أعاله (والفAbة السابقة من 25 إ12 36 شlًرا )باللون  الARتقاmn m2 الرسم البيا¡ي أعاله .(الحظ  شlًرا )باللون  األزرق الفات

 mn مايو 2018 ومرة أخرى  mn يناير 2019 .عندما ي-ون  Vناك مثل Vذا االرتفاع الدراماتي-ي عANC 1 1f االرتفاع ا�Iاد mn قيمة

 .املستوى  الوط¬� ، فإن Vذا أمر مثAB للر�بة بالتأكيد

b. عندما". A²طط مبع سوم البيانية عX' ا�iانب األيمن من الصفحة :�ل رسم بيا¡ي ع1f اليمBن Vو مثال ع1f "مخ  راجع الر

1fطة ع طط ، يمثل موضع النق H)ذا اV mn. طقة واحدة طة تمثل قيمة من طقة ، فإن �ل نق ص�يفlا حسب املن  يتم TعيBن األداة ع1f ت

1fطة ع  ا(�ور  الرأ¨�� قيمة ال/سط للشlر ا(�دد )تذكر أننا أعدنا ضبط القائمة لعرض نتائج الفAbة  =أبر�ل 2020 .(موضع النق

1fأو أع mfط الرمادي السفHI1 اfر أعlًرا سابًقا .النقاط ال�� تظl1 مدار 11 شfطقة ع س املن  ا(�ور  األفقي Vو متوسط القيمة mn نف

 mn 425،1 مقارنة 2020 أبر�لF  mn طقة ز�ارات عدد �ان ، أدناه املثال mn املثال س/يل ع1f) مشبوVة الرمادي اHIط  st  1ANCاملن

 .بمتوسط 4،596  /شlًرا اعتباًرا من مايو 2019 ح�� مارس 2020
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  استخدم األداة إلجراء مراجعة خاصة بالARنامج PIودة البيانات

 ومن ثم ، قد ت-ون  "لوحة معلومات وقت االكتمال "مفيدة mn تحديد oعض القيم املشبوVة .ومع ذلك ، فإن امل-ونات األخرى  لألداة

صفحة Vذه استخدام يتم ال لذلك .املشبوVة القيم تحديد mn أفضل oعمل تقوم .  2 اآلخر�ن مثل متكرر  oش-ل األداة من ال

ستخدم األداة إلجراء مراجعة خاصة بال��نامج �iودة البيانات  ا

سية :"mn قائمة األداة ، يتم اآلن TعيBن البيانات ع1f "أساسية ."ون4يجة لذلك .1 سا  راجع قائمة عناصر  /مؤشرات البيانات "األ

، وقت" صفحة ألسفل بالتمر�ر قم . 3 "األساسية" ا(Pموعة mn تضمي�|ا تم ال�� البيانات مؤشرات / لعناصر نتائج األداة تقدم 

صBن مؤشرات من فقط اثنBن أن الحظ .القائمة ملراجعة "االستكمال.  واردة 4 التح

 "Kغي�J البيانات إ)' "التحصJن "- mn القائمة )انقر فوق  الرمز إذا لم تكن القائمة مفتوحة (، قم بتغيAB البيانات من "األساسية .2

صBن ."الحظ ما يحدث لقائمة عناصر  /مؤشرات البيانات املمB=ة .يوجد اآلن 10 مؤشرات للتمنيع واردة mn صفحة  إ12 "التح

طاق ال-امل" طر�قة ، يمكن استخدام األداة إلجراء مراجعة خاصة بالARنامج PIودة البيانات - ملراجعة الن  وقت االكتمال ."�|ذه ال

طوة التالية ، استخدم القائمة لتغيAB البيانات مرة أخرى  إ12 "األساسية HIعة إ12 اoنامج .قبل املتاARاصة بالHIللمؤشرات ا". 

سق البيانات حة معلومات "تنا ستخدم لو  "ا

صفحة ما إذا �انت Vناك عالقة .1 سق  :انقر فوق  عالمة التبو�ب "بيانات التناسق ."توV stذه ال حة بيانات التنا  مراجعة لو

طBن .Vذه �m "عالقات ال/سط "ال�� تم ت-و��|ا باستخدام عالقات -More معقولة بBن ال/سط املرتب

AdministrationNumerator. طط لعرض التفاصيل صفحة .حرك املؤشر حول  �ل مخ  قم بالتمر�ر ألسفل ومراجعة ال

 .املن/ثقة

a.  طات مبع��ة :الرسم البيا¡ي الذي يقارن ط طة تمثل ANC 4 إANC 1 12 مراجعة أي مخ طط مبعA² مع �ل نق  عبارة عن مخ

طوط ا�Iد الرمادي يتم طقة واحدة .املناطق ذات القيم ال�� تقع خارج خ  القيم اإلجمالية ، ع1f مدار االث¬� عشر شlًرا املاضية ، ملن

طقة  ANC )ممثلة باملاس املوسع (، ع1f مدار االث¬� عشر شlًرا املاضية ، �ان F تمثيلlا oش-ل معBن .ع1f س/يل املثال ، بال�سبة للمن

 .التناقض مر�ب و�جب التحقيق فيھ .ANC 1 51976 فقط 2641 بwنما �ان 4
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 "استخدم لوحة معلومات "تناسق البيانات

 

b.  سوم بيانية تقيم معدالت ال+سرب :الرسم البيا¡ي الذي يقارن  ."يقيم أي "معدل Tسرب سلDPT3 �Ä و DPT1 راجع أي ر

 DPT 3 إDPT 1 12 يوst الرسم البيا¡ي أن Vناك 5 مقاطعات ، ع1f مدار الـ 12 شlًرا وح�� أبر�ل 2020 ، �ان معدل ال4سرب من

س عن قيمة أع1f لـ  سلDPT �Ä وعادة ما ي-ون  معدل Tسرب .DPT 1 من DPT 3 سلبًيا .oعبارة أخرى  ، أبلغت Vذه املقاطعات اHIم

طقة ملدة عام �امل عالمة ع1f ضعف جودة البيانات .يجب التحقيق V mnذا  .ملن

طرفة  "استخدم لوحة تحكم "القيم املت
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طرفة حة تحكم "القيم املت ستخدم لو  "ا

طقة :انقر فوق  عالمة التبو�ب "القيم .1 طرفة "لتحديد القيم املشبوdة عX' مستوى  املن حة معلومات "القيم املت ستخدم لو  ا

صفحة ، انقر فوق  رمز القائمة طقة .لتحر�ر مساحة ع1f ال ص�يف إ12 املن طرفة ."إذا لزم األمر ، استخدم القائمة لتعيBن الت  املت

صفوف .يحتوي  �ل صف ع1f قيمة واحدة أو أكA² مظللة صفحة جدول  "النتائج "مع عدد كبAB من ال  إلخفاء القائمة .Tعرض ال

صف؟ تجد األداة القيم املمB=ة باللون  األحمر س ال  باللون  األحمر .كيف تختلف القيم املمB=ة باللون  األحمر عن القيم األخرى  mn نف

1fصفوف حسب "الوزن ."يمكن اعتبار "الوزن "ع صف .يتم فرز  ال  مشبوVة أل¼|ا إما أع1f أو أقل بكثAB من القيم األخرى  mn ال

صفوف ال�� ال يمكن احتواؤVا mn اPIدول  صف .Vناك العديد من ال  أنھ الفرق  بBن القيمة املشبوVة ومتوسط القيم األخرى  mn ال

صفحة صفحات التالية من خالل النقر ع1f عناصر التحكم mn أسفل ال .mn صفحة واحدة .يمكنك عرض ال

 

 

a . ** طرفة ، كيف يمكنك تحديد طقة  .**مع وجود العديد من القيم املت طرفة ال�� يز�د وز¼|ا عن 5٪ من اإلجماm2 السنوي  للمن  تحقق من القيم املت

صفوف املوجودة mn األع1f وال�� لlا وزن أكAR .كقاعدة عامة ، يجب التحقق oعناية من جميع القيم  القيم األكA² أVمية؟ يتمثل أحد األساليب mn الAbكB= ع1f ال

صفBن 1 طقة oش-ل كبAB .ضع mn اعتبارك ، �أمثلة ، ال صائية املن طقة أل¼|ا يمكن أن Tشوه إح  <sup> ال�� يز�د وز¼|ا عن 5٪ من اإلجماm2 السنوي  املتوقع للمن

st </sup> 2 و <sup> nd </sup> قيم mn طرفة طرفة املت  العدد السنوي  املتوقع �Iاالت ا�Iمل mn ANC 1. mn اPIدول  أعاله �عرضان القيم املت

طقة F املقاطعات طرفة ألن األوزان V Eو 20.000 بwنما العدد املتوقع �Iاالت ا�Iمل mn املن  Vو mn. 110.000 �لتا ا�IالتBن يجب التحقيق mn القيم املت

طقة  .الشاذة تتجاوز  oش-ل كبAB 5٪ من حاالت ا�Iمل السنو�ة املتوقعة mn املن

b . ** طرفة باستخدام درجة ا باستخدام Z تحقق من القيم املت
ً
طرفة األكA² ش- طرفة  .**Vناك طر�قة أخرى  لتحديد القيم املت  "Z-Score" املت

ح نافذة "اHIيارات ."لرؤ�ة درجة .[5 ^] طر�قة ، انقر فوق  الزر  "خيارات "لفت  ل-ل صف ، انقر فوق  Z الستخدام Vذه ال
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 القياسية mn جدول  النتائج .الحظ أن القيم تAbاوح من أقل من 2 إ12 أكA² من o. 3عد ذلك ، انقر فوق  األزرار Z راجع قيم درجة ."Z املر�ع "تضمBن درجة

طرفة .إذا �ان جدول  النتائج ال يحتوي  ع1f أي صفوف ع1f اإلطالق أو صف واحد أو صفBن طرفة .2 (الدرجة القياسية ؛ و 3 (املت  التالية :1 (القيم املت

1fفقط ، فانقر ع "Z-Score طرفة  .املعدلة ^] "6 [لتحديد املز�د من القيم املت

c .  
 Z القياسية .الحظ كيف يتقلص جدول  النتائج إ12 بضعة صفوف فقط .الحظ أن درجة Z افحص �ل صف  **-  **األسئلة  :**راجع درجات **

طأ؟ كيف يمكنك التحقيق لتحديد ما إذا �انت القيمة املمB=ة ناتجة  ل-ل صف أكAR من V. 3.0ل Tعتقد أن  _Vذه القيمة املشبوVة قد ت-ون  ناجمة عن خ

صور  "من القائمة امل�سدلة صف األول  وحدد "ت طأ؟ انقر فوق  رمز القائمة mn ¼|اية ال  .عن خ

 

d . ** "1 رمزfة  **- انقر فوق  الزر  "إغالق "إلغالق الرسم البيا¡ي ، وانقر مرة أخرى  عVصدر القيمة املشبو  التنقل ألسفل "للتحقيق mn م

طرفة ، والن4يجة صفية اPIدول  إ12 القيم املت  القائمة وحدد "التنقل ألسفل "من القائمة امل�سدلة .إذا لزم األمر ، استخدم مرة أخرى  مB=ة "اHIيارات "لت

طرفة الكبABة جًدا مثل تلك طأ؟ من ا(�تمل جًدا أن ت-ون  القيم املت طرفة .Vل Tعتقد أن  _Vذه القيمة املشبوVة قد ت-ون  ناجمة عن خ  القياسية ، واملت

صف الثا¡ي طرفة ال�� ت-ون  أقل بكثAB من متوسط القيمة الشlر�ة ، مثل القيمة ال�� تظlر mn ال طاء .القيم املت صف األول  ناتجة عن أخ  ، املوجودة mn ال

طرف ع1f مستوى  طأ صغAB ولكنھ شديد الت طقة أو أع1f .من ا(�تمل أيًضا أن ي-ون  Vناك خ  قد ت-ون  oس/ب فقدان البيانات إذا شوVدت ع1f مستوى  املن

 .امل�شأة
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 إذا �ان Vناك مستوى  آخر من التدرج الlرمي التنظي¦� أسفل Vذا املستوى  ، يمكنك التعمق أكA² .ومع ذلك ، إذا �ان Vذا Vو أد¡ى مستوى  mn ال4سلسل 

mfرمي ، فس4تلقى رسالة مثل ما يlال: 

 

صال "من القائمة امل�سدلة .يجب أن تظlر نافذة Tعرض  ضع mn اعتبارك إرسال رسالة إ12 ال¾Hص املسؤول .انقر مرة أخرى  ع1f رمز القائمة وحدد "ات

1fسدلة مللء املعلومات أدناه "املستلم "، واكتب رسالة وانقر ع�طرف .انقر فوق  "كتابة رسالة ."استخدم القوائم امل طارVا بال��Àء املت صال إلخ  جlة االت

 .إرسال رسالة ."سwتم oعد ذلك إرسال رسالة عAR خدمة الرسائل الداخلية"

 



 $Tل  االستخدام والتفس "استخدم وظفة "ا[ساق التحل

 

54 

 

 كما رأينا ، فإن لوحة القيادة اHIاصة بأداة سlلة االستخدام .ومع ذلك ، فإن أحد قيود لوحة املعلومات Vو أنھ ال يمكن استخدامlا إال ملراجعة عناصر

 نتعلم  مؤشرات البيانات ال�� تم ت-و�ن لوحة املعلومات من أجلlا )انظر "كيفية ت-و�ن أداة جودة البيانات ملنظمة ال��ة العاملية .("oعد ذلك سوف /

صر بيانات أو مؤشر يحتوي  ع1f بيانات   .كيف يمكن استخدام وظيفة التحليل ألداة ملراجعة جودة   _عن

ستخدم وظيفة "تحليل االKساق  "ا

صيص مراجعتك PIودة .1  مراجعة التحليل - وظيفة "االKساق " :باإلضافة إ12 لوحة املعلومات ، توفر األداة طر�قة مالئمة لتخ

 .البيانات

صفحة ، ثم حدد التناسق .2  .انقر فوق  عالمة التبو�ب "التحليل "mn اPIزء العلوي  من ال
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صلة .oش-ل افAbا��� ، يتم صص للتناسق مع الوقت اإلضاmn أو التناسق بBن ال/سط ذات ال ح لك بت-و�ن تقييم مخ  تظlر نافذة Tسم

صلة (و�تم تحديد مقارنة الوحدات التنظيمية بـ "الن4يجة اإلجمالية ."باستخدام  تحديد التناسق "بBن املؤشرات) "بBن األرقام ذات ال

ا "االTساق تحليل نوع" اترك 
ً
تحديد يمكن ال ، اإلعداد Vذا  A = Bو  A> Bو  8Dropout  .ولكن "املؤشرات بBن" ع1f مضبوط

 .انقر ع1f "الن4يجة املتوقعة "وحدد "اال¡±�اب) "انظر الش-ل(

 .انقر فوق  البيانات الختيار ال/سط .قم بت-و�ن النافذة كما Vو موmn st الش-ل •

طBن .وذلك ألنھ ، mn حالة) ص�يف بيانات DHIS2 الحظ أنھ تم تحديد "املؤشر "لكال ال/س  إV DPT 1 12ذه ، يتم ت

صلBن صري  بيانات منف  من التوعية .ملراجعة البيانات mn وقت واحد ل-ل�|ما من عناصر DPT1 من مواقع ثابتة و DPT1 :عن

صري  البيانات .واملثل ، تم ت-و�ن مؤشر (Pموع  من DPT3 البيانات Vذه ، تم ت-و�ن مؤشر ي-ون  عبارة عن مجموع أو عن

 .من التوعية DPT3 املواقع الثابتة و

صيص الفAbة الزمنية كما Vو موmn st الش-ل - ا(�دد للعام املا��� •  .انقر فوق  "الفAbة "لتخ
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طقة • ص�يف إ12 املن  .انقر فوق  وحدة املنظمة وقم بتعيBن الت

 

mfر النتائج ، الحظ ما يlصفحة وستظ  :انقر فوق  الزر  "تحليل "األزرق mn أسفل يمBن ال

صفحة ما رأيناه mn لوحة معلومات بيانات التناسق .Vناك 6 مناطق �|ا معدل .1 طط املوجود ع1f اPIانب األ�سر من ال H)شبھ ا� 

صول  ع1f التفاصيل ، يمكنك تحر�ك املؤشر فوق  األشرطة ا�Iمراء DPT 3 إT DPT 1 12سرب �aعام 2017 .ل mn �Äسل. 

طقة .يتم فرز  .2 صف واحد ل-ل من صفحة ع1f صف للبلد بال-امل متبوًعا ب  يحتوي  اPIدول  املوجود ع1f اPIانب األيمن من ال

صفوف mn صفحتBن  املناطق وفًقا ملعدالت ال4سرب .املقاطعات الست ذات معدل ال4سرب السلmn �Ä أعV 1fذه القائمة .Tستمر ال

صفحات األخرى  ألن معدالت ال4سرب �لlا إيجابية  .أخر�Bن ولكن من األقل أVمية عرض Vذه ال
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طط آخر mn أسفل .3 صف إ12 اللون  األصفر الباVت و�ظlر جدول  صف واحد ومخ  إذا قمت بالنقر فوق  أي صف ، يتغAB لون  ال

صفحة .يظlر لك الرسم البيا¡ي النتائج حسب الشlر .V mnذا املثال ، �ان  خالل 7 من 12 شlًرا DPT1 أكAR من DPT 3 ال

mn 2019 سبة لعام�س مجرد ن4يجة عابرة واحدة - ع1f األقل بال wل �Äفإن معدل ال4سرب السل ، m2من العام املا��� .والتا 

طقة  .�انت Vناك مش-لة متكررة G املن

 

 

4. stدة النتائج مجمعة إ12 مستوى  أدناه .يوVصف الفردي "للتنقل ألسفل "ومشا  يمكنك النقر فوق  رمز القائمة mn ¼|اية Vذا ال

س مجرد ن4يجة للبيانات ال�� أبلغت ع�|ا م�شأة ��ية واحدة - فقد أبلغ 11 من wل �Äالرسم البيا¡ي أن معدل ال4سرب السل 

طقة طقة DPT 1 مقارنة بـ DPT 3 عن ز�ادة G أصل 18 مرفًقا ��ًيا mn املن  mn G عام 2018 .االست�تاج :يبدو أن املن

 أثرت املش-لة ع1f اإلبالغ من قبل العديد من املرافق ال��ية وملدة .DPT 3 لد{|ا مش-لة مع اإلفراط mn اإلبالغ املنتظم عن

طقة ص�يف اPIرعات األو12 من G عدة أشlر .قد ي-ون  Vذا oس/ب ميل املرافق ال��ية mn املن  كجرعات ثالثة من DPT إ12 ت

DPT. 
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طلب التحقيق .1 ستخدم وظيفة "التحليل - االKساق "لتحديد جميع قيم املsشأة ال`_ تت  ا

 عBّن نوع التحليل كما Vو موmn st الش-ل :نوع تحليل االTساق " =بمرور الوقت "؛ قارن  الوحدات التنظيمية بـ " =الن4يجة .2

0=  ABاملتوقعة "؛ االتجاه املتوقع " =ثابت "؛ املعاي٪. 
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صر أو مؤشر بيانات واحد .ع1f س/يل املثال ، حدد "جرعة • طاة Penta 3 انقر فوق  البيانات وحدد عن  mn "(HMIS) املع

 "HMIS" مجموعة عناصر البيانات

 

صيص الفAbة كما Vو موmn st الش-ل .باستخدام Vذه اإلعدادات ، س4تم مقارنة القيمة لشlر فARاير •  انقر فوق  "فAbة "لتخ

 .بقيم االث¬� عشر شlًرا السابقة 2020

 

ص�يف إ12 م�شأة ، Orgunit انقر فوق  • طقة معينة وقم بتعيBن الت  .وحدد من
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طقة Penta 3 باستخدام Vذه اإلعدادات ، س4تم مقارنة قيم  بمتوسط القيم ال�� E لشlر فARاير PI 2020ميع املرافق ال��ية mn املن

 .أبلغت ع�|ا Vذه املرافق نفسlا خالل االث¬� عشر شlًرا السابقة

 .انقر فوق  "تحليل "وانتظر ظlور  الرسم البيا¡ي •
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طط؟ H)ذا اV كيف نفسر 

طقة ا(Hتارة • طة البيانات املبلغ ع�|ا من قبل مرفق صmÃ واحد mn املن طقة) تمثل �ل نق  ؛ (E املن

س امل�شأة ال��ية خالل االث¬� •  يقارن  الرسم البيا¡ي القيمة املبلغ ع�|ا mn فARاير 2020 بمتوسط القيمة ال�� أبلغت ع�|ا نف

 عشر شlًرا السابقة ؛

طة من اHIط بالوزن .تقع الغالبية •  اHIط يمثل املساواة .ال تقع أي من النقاط ع1f اHIط بالضبط .يتم تحديد مسافة �ل نق

 .العظ¦� من النقاط بالقرب من اHIط بحيث ي-ون  وز¼|ا صغAًBا و�مكننا تجاVلlا

بلغ ، شlر �ل rd  3Penta  mnنموذج عHMIS.  1fلتحديد الرقم Vذا استخدام يمكننا  •
ُ
طقة ت جرعة 6536 إجماm2 عن املن

طرفة .يمكننا ، ع1f س/يل املثال ، أن نقرر  أنھ يجب علينا التحقيق mn أي انحراف ينحرف عن اHIط  عتبة للتحقيق mn القيم املت

طقة  =325  .بأكA² من 5٪ من إجماm2 املن

طتBن mn الرسم البيا¡ي؟ • طتان العلو�تان لlما وزن أكAR من V. 325ل يمكنك تحديد VاتBن النق  : فقط النق

طى وزًنا • ع
ُ
T ةVذه القيمة املشبوV فإن ، m2ر .والتاlشأة 567 عن 961 عندما أبلغت سابًقا عن متوسط 146  /ش� أبلغت امل

 قدره 803 ؛

 فشلت امل�شأة mn 222 اإلبالغ عن أي بيانات ع1f اإلطالق عندما أبلغت سابًقا عن متوسط 349  /شlر .والتاm2 ، فإن Vذه •

طى وزًنا قدره 349 ؛ ع
ُ
T القيمة املفقودة 

 يجب التحقق من VاتBن القيمتBن •

طط أسفل شاشة صف ا(�دد إ12 اللون  األصفر و�ظlر مخ طوة أوmn 12 التحقيق يمكننا النقر فوق  �ل صف .يتحول  ال  .DHIS2 كخ
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 .يوst لنا الرسم البيا¡ي مدى اختالف قيمة فARاير 2020 للم�شأة 567 عن القيم املذ�ورة سابًقا .رما ي-ون  Vذا oس/ب بيانات خاطئة

 ملز�د من التحقيق؟ ما الذي يمكنك فعلھ أكA² للتحقيق V mnذه القيمة؟  ``Vذا ما نجده عندما نضغط DHIS2 كيف يمكننا استخدام

 .ع1f صف املرفق 222

 

س فقط أن القيمة مفقودة لشlر فARاير 2020 ، ولكن Vناك قيمة عالية مر�بة لشlر مايو 2019 .يوV stذا كيف أن Vذا wالحظ ل 

طرفة للشlر الذي اخAbناه للمراجعة )فARاير 2020 (ولكن يمكن o mnعض األحيان تحديد  التحليل ال يمكن فقط تحديد القيم املت

)ABًرا بمقدار كبlة جًدا بحيث تز�د من متوسط 12 شABر السابقة )إذا �انت القيمة الشاذة كبlطرفة من األش  .القيم املت

طقة التعليمية مراجعة أحدث القيم من جميع املرافق ال��ية وتحديد مجموعة صار ، مع Vذا النوع من التحليل ، يمكن للمن  باخت

صر بيانات واحد mn �ل مرة طلب تحقيًقا مكثًفا .يحتاج التحليل إ12 إجراء عن  .فرعية صغABة من القيم ال�� تت

طرفة والبيانات املفقودة ستخدم وظيفة "التحليل - القيم املت  "ا

صفحة ، ثم حدد "القيم .1 طرفة والبيانات املفقودة :انقر فوق  عالمة التبو�ب "التحليل "mn أع1f ال  راجع وظيفة القيم املت

طرفة س طر�قة عمل لوحة معلومات القيم املت طرفة تماًما بنف طرفة والبيانات املفقودة ."Tعمل وظيفة تحليل القيم املت  .املت

صر أي لتقييم ت-و�نھ يمكنك .مرونة أكA² أ¼|ا �m القيادة لوحة ع1f �|ا تتمتع ال�� املB=ة  س - 9 مؤشر أو بيانات عن wفقط ول

 من أجلlا .mn الواقع ، يمكنك ت-و�نھ لتقييم أي مجموعة DQ عناصر  /مؤشرات البيانات ال�� تم ت-و�ن لوحة معلومات أداة

mn وقت واحد .يمكنك ح�� اختيار تقييم جميع عناصر البيانات أو املؤشرات mn اVمن عناصر البيانات واملؤشرات ال�� تر�د 

 .وقت واحد mn مجموعة البيانات ، ومجموعة عناصر البيانات و  /أو مجموعة املؤشرات
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 .يمكنك أيًضا استخدامھ لتقييم البيانات خالل أي فAbة
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  ...10 .ال��ية للم�شآت تجمع وألي
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ستخدام حة القيادة ووظائف التحليل لتحديد القيم املشبوdة با ستخدم لو  ا��اص بك DHIS2 التمر�ن 1 :ا

سق "- انقر فوق  عالمة التبو�ب اHIاصة بلوحة معلومات "وقت التناسق ."راجع الرسوم .1 حة معلومات "وقت التنا  راجع لو

صر  /مؤشر البيانات األول   .(ANC 1) البيانية الwسرى  واليم¬� لعن

a.Set طقة  .البيانات ع1f ]األساسية [، الفAbة ح�� أبر�ل من Vذا العام ، والتقسيم إ12 املن

b. سارw1 الfراجع الرسم البيا¡ي ع. 

صر البيانات  /املؤشر قيمة ثابتة من سنة إ12 أخرى  ومن شlر إ12 شlر .إذا لم يكن كذلك ، كيف تفسر أي تضارب  Vل لعن

 كبAB؟

c. اكتمال مجموعة بيانات mn سرعة إ12 لوحة معلومات االس4يفاء ملراجعة االتجاهo انتقل ANC ًراl1 مدار االث¬� عشر شfع 

صفحة(  .املاضية )الرسم البيا¡ي ع1f اPIانب األ�سر من ال

صر  /مؤشر البيانات إT 12غيmn AB اكتمال اإلبالغ؟  إ12 أي مدى يرجع عدم االTساق mn قيمة عن
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d. ساقTالعودة إ12 اال- 

طة .ANC 1 لوحة معلومات الوقت واستعراض الرسم البيا¡ي ع1f اليمBن لـ طط مبعA² مع �ل نق طط عبارة عن مخ H)ذا اV 

طة ع1f ا(�ور  الرأ¨�� قيمة طقة واحدة .ُيظlر موضع النق طقة واحدة لشlر أبر�ل من Vذا العام .ُيظlر ANC 1 تمثل من  ملن

طة ع1f ا(�ور  األفقي متوسط قيمة طقة خالل 11 شlًرا قبل أبر�ل )أي مايو 2019 إ12 مارس ANC 1 موضع النق  لتلك املن

طBن الرماديBن لعرض القيم املشبوVة .(2020 HI1 أو أسفل اfحرك املؤشر فوق  النقاط ال�� تقع أع. 

سؤال  :ضع قائمة باملقاطعات ال�� تحتوي  ع1f قيم للشlر املا��� وال�� ال تتوافق مع متوسط قيم�|ا لألشlر األحد عشر  

 السابقة .Vل لديك أي نظر�ة حول  س/ب عدم اTساق البيانات من Vذه املناطق بمرور الوقت؟ Vل يمكن أن ي-ون  ذلك oس/ب

 التقار�ر غAB ال-املة عن الشlر املا���؟ Vل يمكن أن ي-ون  ذلك oس/ب TغيABات حقيقية mn تقديم اHIدمات الشlر املا���؟

 الحظ أن Vناك أسباًبا متعددة لعدم االTساق mn الوقت املناسب .لذلك ال �شAB التناقض mn الوقت املناسب بالضرورة إ12 مش-لة

 .mn جودة البيانات

طط mn لوحة .2 سق "- انقر فوق  عالمة التبو�ب اHIاصة بلوحة معلومات "بيانات التناسق ."يقوم �ل مخ  مراجعة "بيانات التنا

صلة  .املعلومات Vذه بتقييم العالقة بBن زوج من عناصر  /مؤشرات البيانات ذات ال

a.  سم البيا�ي األول  الذي يقارن  :ANC 4 بـ ANC 1 راجع الر

طة تمثل قيم طط مبعA² مع �ل نق طط Vو أيًضا مخ H)ذا اV ANC 1 و ANC 4 ًرا ح��l1 مدار 12 شfطقة واحدة ، ع  ملن

طوط ا�Iد الرمادي يتم تمثيلlا oش-ل معBن .حرك املؤشر فوق  Vذه  أبر�ل من Vذا العام .املناطق ذات القيم ال�� تقع خارج خ

صلة  .النقاط ملراجعة القيم املشبوVة لعناصر  /مؤشرات البيانات ذات ال

صلة ع1f أ¼|ا مشبوVة؟ ضع قائمة باملقاطعات ذات سئلة  :Vل ترى  س/ب قيام األداة بوضع عالمة عV 1fذه القيم ذات ال  األ

 القيم املشبوVة .Vل لديك أي نظر�ة حول  س/ب وجود قيم مشبوVة V mnذه املناطق املعينة؟ ملاذا ال تفسر التقار�ر غAB ال-املة

 القيم املشبوVة؟

b. سم البيا�ي لتقييم معدالت ال+سرب من  :DPT راجع الر

طقة �|ا معدل Tسرب وVو األكA² سلبية؟ DPT 3 إDPT 1 12 األسئلة :ما �m املقاطعات ال�� لد{|ا معدل Tسرب  سل�Ä؟ أي من

طقة املعينة لد{|ا أكA² معدالت Tسرب  سلبية؟ Vل يمكن أن ي-ون  معدل ال4سرب السل�Ä ناتًجا DPT ملاذا Tعتقد أن Vذه املن

 عن قيمة خاطئة واحدة كبABة ملرفق صmÃ واحد ملدة شlر واحد؟ أم أن معدل ال4سرب يرجع إ12 قيم متعددة من م�شآت ��ية

 .ال يمكننا اإلجابة عV 1fذا السؤال حًقا ، "Consistencydata" متعددة ولعدة أشlر؟ باستخدام لوحة معلومات

c. ساق لتقييم معدالت ال+سرب منKستخدم تحليل اال  "انقر فوق  عالمة التبو�ب "تحليل "ثم حدد "التناسق : DPT ا

 ."من القائمة امل�سدلة .ضمن نوع التحليل ، انقر فوق  �ل مما يmf" :بBن املؤشرات "و "الن4يجة املتوقعة "و "ال4سرب
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ح نافذة البيانات ثم قم بت-و��|ا كما Vو موmn st الش-ل ع1f اليمBن .م�aوظة :مع  DPT اHIاص بك ، قد ت-ون  DHIS2 افت

 عناصر بيانات ولwست (سنة Penta 3 <1 أو) أقل من سنة واحدة DPT 3 و (سنة Penta 1 <1 أو) سنة واحدة <1

 .مؤشرات

 

ح نافذة الفAbة وقم بتعيي�|ا ع1f السنة  =2019  .افت

1fا عlط ح نافذة الوحدة التنظيمية واضب طقة .انقر فوق  الزر  تحليل National افت ص�يف إ12 املن  .)أو ما �عادلlا (مع الت
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i. )طوة التالية HIدول  باللون  األصفر ح�� تكمل اPIصف العلوي  من ا  .راجع الرسم البيا¡ي واPIدول  )مالحظة :لن يتم تظليل ال

 حرك املؤشر فوق  األشرطة ا�Iمراء العمودية mn الرسم البيا¡ي لعرض التفاصيل .قارن  أسماء املقاطعات ذات األشرطة ا�Iمراء

 .العمودية بأسماء املقاطعات mn اPIدول  مع ¡سبة ال4سرب املظللة باللون  األحمر

طقة ال�� �|ا أكA² معدالت ال4سرب سلبية؟ ابحث عنھ mn الرسم البيا¡ي وابحث عنھ mn اPIدول  .بال�سبة سئلة  :ما �m املن  األ

طقة ، خالل عام 2019 ، ما �m قيمة  )انظر اPIدول (؟ DPT 3 وما �m قيمة DPT 1 لتلك املن

 

 

ii. أسفل mn طط طقة ذات معدل ال4سرب األكA² سلبية .يجب أن يظlر جدول  جديد ومخ  انقر فوق  صف اPIدول  للمن

صفحة  .ال

 سؤال  :Vل معدل ال4سرب السل�Ä يرجع إ12 قيمة شlر واحد أم أنھ يرجع إ12 قيم لعدة أشlر؟

 

iii. األداة mn طأ صغAB وحدد "التنقل ألسفل) "نظًرا لوجود خ طرف األيمن من اPIدول  ال  ، انقر فوق  رمز القائمة mn ال

طط وجدول  جديدان يو�tان معدالت ال4سرب لعام 2019 ل-ل  قد ال تظlر جميع ال-لمات ع1f الشاشة .(يجب أن يظlر مخ

طقة مباشرة mn ال4سلسل الlرمي التنظي¦�(  .وحدة فرعية تنظيمية )ع1f س/يل املثال ، �ل م�شأة ��ية إذا �انت أسفل من

طقة ال�� حددÆ|ا ، Vل يرجع معدل ال4سرب السل�Ä إ12 قيمة من م�شأة واحدة أم أنھ يرجع إ12 قيم من سئلة  :بال�سبة للمن  األ

طقة ال�� اخÆAb|ا لد{|ا مش-لة من¶Pية مع اإلفراط mn اإلبالغ عن  لعدة أشlر - DPT 3 م�شآت متعددة؟ Vل يبدو أن املن

 ومقاطعات فرعية متعددة؟ كيف تفسر Vذا؟
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طرفة املuمة - انقر فوق  عالمة التبو�ب اHIاصة بلوحة تحكم .3 طرفة "لتحديد القيم املت حة تحكم "القيم املت ستخدم لو  ا

طقة .انقر فوق  رمز القائمة إلخفاء" ص�يف قد تم Tعيwنھ ع1f املن طرفة ."قم بمراجعة نافذة القائمة للتأكد من أن الت  القيم املت

 .نافذة القائمة وتحر�ر مساحة ع1f الشاشة

طرفة "Z انقر فوق  الزر  "خيارات "ثم حدد املر�ع "تضمBن درجة طرفة "و "النقاط القياسية "و "املت  ."وانقر فوق  "القيم املت

 ."املعدلة Z إذا �ان جدول  "الن4يجة "ال يحتوي  ع1f صفوف أو يحتوي  ع1f صف واحد فقط ، فانقر ع1f "درجة

 

سؤال  :Vل Tعتقد أن Vذا صور  ."راجع الرسم البيا¡ي . صف األول  من اPIدول  وحدد "ت  انقر ع1f أيقونة القائمة mn ¼|اية ال

طأ mn البيانات؟ oعد االن�|اء من عرض الرسم البيا¡ي ، انقر فوق  "إغالق  ."االنحراف الشديد يرجع إ12 خ

صف األول  من اPIدول  وحدد "التنقل ألسفل ."يجب أن يظlر جدول  "ن4يجة  "انقر مرة أخرى  ع1f رمز القائمة mn ¼|اية ال

صف طقة ا(Hتارة ال�� لlا أق¿�� حد خالل فAbة 12 شlًرا .ضع mn اعتبارك اHIارج mn ال  جديد مع صف واحد ل-ل م�شأة mn املن

سؤال  :Vل Tعتقد أن Vذا . A²ارج .إذا كنت تر�د ، فحاول  التعمق أكHIصور  ا  األول  من Vذا اPIدول  اPIديد .كرر  عملية ت

طأ mn البيانات؟  االنحراف الشديد يرجع إ12 خ

طرفة لعناصر البيانات اإلضافية .4 طرفة املت طرفة لتحديد القيم املت ستخدام تحليل القيم املت  - ا

صر بيانات أو مؤشر من اختيارك طرفة والبيانات املفقودة ."حدد عن  .انقر فوق  عالمة التبو�ب "التحليل "، ثم حدد "القيم املت

طقة .انقر فوق  تحليل ثم Orgunit ثم قم بتعيBن الفAbة إ12 2019 وقم بتعيBن ص�يف حسب املن  ع1f املستوى  الوط¬� مع الت

طرفة طوات كما Vو ا�Iال مع لوحة معلومات القيم املت HIس ا طرفة باستخدام نف  .تاoع الستخدام األداة لتحديد القيم املت
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 التمر�ن 2 :ناقش كيفية التعامل مع القيم املشبوVة للغاية

 

 التمر�ن 2 :ناقش كيفية التعامل مع القيم املشبوdة للغاية

1. ABكب ABا تأثlة جًدا بحيث من ا(�تمل أن ي-ون  لABة جًدا وكبVا إذا حددت قيمة �انت مشبوdضع قائمة باإلجراءات ال`_ قد تتخذ 

1fصاء ع  11 .الدولة مستوى  ع1f اإلح

طة لتحر�ر بيانات .2  اHIاصة بك؟ DHIS2 من لديھ السل

طقة وكذلك ع1f املستوى  الوط¬� - �ل شlر أو ر�ع سنوي  .3 طرفة - ع1f مستوى  املن ستخدام األداة لتحديد القيم املت طط ال  كيف تخ

 .وكذلك �ل عام

ستخدم وظيفة "التقر�ر السنوي   "ا

 :إ�شاء التقر�ر السنوي  .1

 ضمن "[Core]" وانقر ع1f التقر�ر السنوي  .استخدم القائمة امل�سدلة لتحديد DQ انتقل إ12 القائمة املوجودة أع1f أداة

 Group  -Data .ع1f واحدة بيانات مجموعة ف�|ا لديك ال�� السنوات عدد حدد ثم ، تقو�مية سنة آخر حدد ، الفAbة ضمن 

صيل حدد ، التنظيم وحدة ضمن . 12 سنوات 3 أو V 2و Vذا سي-ون  املثالية الناحية من .٪50 من أكAR اكتمال مع األقل  التف

طقة) "مثل املقاطعة (، ألن التقر�ر السنوي  ا ع1f ما �عادل "املن
ً
ص�يف "مضبوط طقة .ال يو¤�� بAbك "الت  إ12 ما �عادل املن

 .سيفشل oعد ذلك mn تحديد العديد من مشكالت جودة البيانات املlمة .انقر فوق  "إ¡شاء "لعرض التقر�ر
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 :مراجعة م��ص التقر�ر السنوي  Gسرعة .2

  أكA² بتقر�ر متبوًعا مHaص بقسم التقر�ر يبدأ 
ً
صيال والحظ املHaص خالل oسرعة بالتمر�ر قم .بكثAB أكA² معلومات يتضمن تف

صة للمجال 1 )االكتمال (وا(Pال 2 )التناسق الداخmf (وا(Pال 3 )املقارنات اHIارجية (وا(Pال 4 ص H)األقسام الفرعية ا 

 .(تناسق بيانات الس-ان)

 : مراجعة التقر�ر املفصل عX' 1 أ :اكتمال تقار�ر املsشأة .3

صيmf التقر�ر يبدأ. طر�ق أول  عن التف  السنوي  التقر�ر خالل من ال

 

 الحظ أن اPIدول  1 أ يظlر "الن4يجة اإلجمالية "ل-ل مجموعة من مجموعات البيانات األساسية .Vذا Vو اكتمال اإلبالغ عن

صعيد الوط¬� ، خالل عام 2018 .ُيظlر العمود املس¦� "ال�سبة املئو�ة "ال�سبة املئو�ة للمقاطعات ال��  مجموعة البيانات ع1f ال

 .�ان اكتمالlا أقل من ا�Iد األد¡ى .يحدد اPIدول  املناطق ا(�ددة ال�� Tعا¡ي من مشا�ل وا�tة mn جودة البيانات
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سؤال  :ما Vو ا�Iد األد¡ى ملعدل إبالغ  ANCسبة املئو�ة من الدوائر ال�� لد{|ا اكتمال أقل� ؟ كم عدد املقاطعات وما �m ال

 من Vذا ا�Iد؟

4. �Jاملر�ع للتفس Ep اكتب ش�ًئا: 

 .الحظ املر�ع حيث يجب كتابة التفسABات واملالحظات حول  إجراءات املتاoعة

ح`� يتم ملء مر�عات التفس�Jات و�جراءات املتاGعة لألقسام الرئ�سية من التقر�ر  .لم يتم االن Qاء من التقر�ر السنوي  

سم البيا�ي الكتمال التقار�ر بمرور الوقت :قم بالتمر�ر ألسفل إ12 الرسم البيا¡ي الذي يوst "اكتمال اإلبالغ بمرور .5  راجع الر

صول  ع1f تحليل قوي  ، يجب أن ت-ون  مجموعة البيانات مكتملة ب�سبة 75٪ ع1f األقل .إذا TغAB اكتمال مجموعة �aالوقت ."ل 

 .البيانات بأكA² من 5٪ ، فيجب Tعديل البيانات قبل التحليل التجاه عام إ12 عام

سئلة  :1 (ما �m مجموعات البيانات ال�� يمكن إجراء تحليل قوي  لبيانات o 2019شأ¼|ا؟ 2 (لتقييم االتجاه من 2018 إ12  األ

 لتغيAB االكتمال؟ V ANCل ي�ب·T mعديل بيانات ، 2019

 

طرفة .6 طرفة املت  :مراجعة ا�iدول  2 أ :القيم املت

طرف - قيمة شlر�ة تز�د عن 3  )االنحرافات املعيار�ة (من متوسط القيمة الشlر�ة SD �عرض اPIدول  عتبة االنحراف املت

للفAbة قيد املراجعة .�شAB اPIدول  إ12 "الن4يجة اإلجمالية )٪ ."(Vذه �m ال�سبة املئو�ة للتقار�ر املتوقعة خالل العام )12 

طرفة للغاية" .العدد "Vو عدد الدوائر و  ضعًفا لعدد امل�شآت ال�� من املتوقع اإلبالغ ع�|ا (وال�� �انت قيمة املؤشر ف�|ا مت

 .ال�سبة املئو�ة "�m ال�سبة املئو�ة للمقاطعات ال�� أبلغت خالل عام 2019 عن حالة شاذة للغاية بال�سبة للمؤشر"
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 : املراجعة 2 د :اKساق قيم املؤشرات بمرور الوقت .7

mn مسة ، القيمة اإلجمالية املبلغ ع�|اHIسبة للمؤشرات األساسية ا� قم بالتمر�ر ألسفل إ12 القسم 2 د .يقارن  Vذا القسم ، بال

لـ .السابقة للسنوات السنو�ة اإلجمالية القيمة بمتوسط 2019 عام  // :net/dq2who.dhishttps. ، اكتملت بيانات لدينا 

 ب�سبة 50٪ ع1f األقل فقط لعامي 2018 و 2019 .لذلك نقارن  قيمة 2019 بقيمة 2018 .عندما ت-ون  قيم املؤشر

طع من سنة إ12 أخرى  ، فقد ي-ون  ا oش-ل متق
ً
طمÇن .إذا قفزت القيم صعوًدا وVبوط  م4سقة من سنة إ12 أخرى  ، فlذا أمر م

 ذلك عالمة عT 1fغيABات حقيقية mn أداء الARنامج )ع1f س/يل املثال ن4يجة لنفاد ا(Hزون .(ومع ذلك ، قد ي-ون  التناقض من

 .سنة إ12 أخرى  عالمة ع1f وجود مش-لة mn جودة البيانات

سق مع مرور الوقت لز�ارات طط ال+ش+ت الذي ُيظuر التنا  : ANC 1 راجع مخ

طة �ل تمثل  طقة من البيانات نق طة موقع .واحدة من ال�� األو12 األفر�قي الوط¬� املؤتمر ز�ارات عدد Vو الرأ¨�� ا(�ور  ع1f النق

صعيد صغmn AB الزاو�ة الwسرى  السفلية أنھ �انت Vناك ز�ادة ع1f ال طقة mn عام 2019 .الحظ من الرسم البيا¡ي ال  أبلغت ع�|ا املن

ز�ارات عن اإلبالغ mn الوط¬�  2019ANC قيمة ت-ون  أن نتوقع ال ، والتاm2 .(التقار�ر اكتمال mn ز�ادة oس/ب الغالب mn ) األو12 

صعيد ANC 1 مساو�ة لقيمة T. 2018شAB "الن4يجة اإلجمالية "البالغة 125٪ إ12 أن القيمة اإلجمالية لـ  لعام 2019 ع1f ال

س الفرق  بBن قيمة 2018 وقيمة 2019 أيًضا mn منحدر اHIط األسود  الوط¬� �انت 125٪ من القيمة للسنة السابقة .ينعك

m21 ا(�ور  األفقي ، ي-ون  عند حواfط األسود 60.000 عHIطى ا  الذي يمثل العالقة الوطنية )ع1f س/يل املثال ، عندما يتخ

طوط الرمادية 67.000 HIسبة الوطنية .النقاط ال�� تقع خارج ا�طوط الرمادية  ±15٪ من ال HIر اl1 ا(�ور  الرأ¨�� .(تظfع 

mn  طقة "ج "عن 19988 ز�ارة من املركز األول  لlا ش-ل مختلف أل¼|ا تحتوي  ع1f قيم مشبوVة .ع1f س/يل املثال ، أبلغت املن

صعيد ع1f الز�ادة من بكثAB أكAR الز�ادة وVذه .2019 عام mn 32.522 إ12 زادت القيمة لكن ، 2018 عام  يجب .الوط¬� ال

طقة "ج "متضمنة mn املر�ع الذي �سرد املقاطعات ذات "الدرجات املتباينة  ."التحقيق V mnذه القيمة املشبوVة .الحظ أن املن
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 -تفس�J النتائج ا��اصة بك

 اسأل نفسك عما إذا �انت Vناك أي TغيABات ع1f املستوى  دون  الوط¬� mn عمليات الARنامج )مثل نفاد ا(Hزون ، والتدخالت

 اPIديدة (أو اإلبالغ عن االكتمال أو التغيABات mn ا�Iدود اإلدار�ة )أي تقسيم الدوائر (ال�� أثرت ع1f املقاطعات بدرجات

 متباينة .ضع Ep اعتبارك Kغي�J عتبة تقييم االKساق بمرور الوقت

 .بال�سبة لبعض املؤشرات ، قد ترغب T mnغيAB العتبة لتحديد عدد أكAR أو أصغر من الوحدات ذات التناقضات بمرور الوقت

 1fترغب رما ، اختياري  كتمر�ن ، املثال س/يل ع mn =BكAb1 فقط الfفوق  انقر .الوقت بمرور الشديد التناقض ذات املناطق ع

 ثم "اإلدارة "ثم "معلمات جودة ال/سط "ثم قم بالتمر�ر ألسفل إ12 "معلمات ، DQ املز�د "mn القائمة املوجودة أع1f أداة"

 .٪املؤشر "واستخدم أسlم التحكم لرفع عتبة التناسق إ12  33±

حفظ التغي�Jات " .ارجع إ12 التقر�ر السنوي  )الذي تم إعداده ع1f النحو السابق - مع TعيBن الفAbة للمقارنة  انقر فوق  الزر  "

طر�ق خالل س عدد السنوات ومع تقسيمات املناطق (، ثم مرر  ألسفل مرة أخرى  إ12 القسم 2 د )حواm2 60٪ من ال  مع نف

طوط الرمادية mn الرسم البيا¡ي HIسار .الحظ كيف أن اw1 الfدول  املوجود عPIا mn ديدPIودة اPIالتقر�ر السنوي  .(الحظ حد ا 

طوط الرمادية HIن اBش-ل متباعد وأن املز�د من النقاط تقع اآلن بo تن4شر اآلن. 

 سؤال :كم عدد املقاطعات ال�� لد{|ا اآلن درجات متباينة؟

 

سق بمرور الوقت لـ طط ال+ش+ت الذي ُيظuر التنا  DPT 3 راجع مخ

 ANC قم بالتمر�ر ألسفل وابحث عن اPIدول  والرسم البيا¡ي لlذا املؤشر .الحظ كيف أن النقاط مبعA²ة أكA² من تلك اHIاصة بـ

 غAB متوقعة إV 12ذا ا�Iد .ومع ذلك ، كما Vو موmn st الرسم البيا¡ي mn الزاو�ة اليم¬� DPT 3 عادة ، ال نتوقع أن ت-ون  قيم .1
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صBن املوسع oش-ل كبAB .مع البيانات ال�� ال تكتمل ب�سبة 70٪ ، ال ي�ب·m أن  السفلية ، فقد ارتفع اإلبالغ عن بيانات برنامج التح

طعيمات وز�ارات ا من عام إ12 آخر ح�� mn املؤشرات مثل الت
ً
  مستقرة تماًما ANC نتوقع اTساق

ً
 .ال�� يجب أن ت-ون  عادة

 

 باختصار ، Vناك العديد من األسباب ال�� قد تجعل البيانات غAB م4سقة من سنة إ12 أخرى  .ومع ذلك ، عندما نجد االTساق مع

طمÇن أن البيانات ذات جودة أفضل  .مرور الوقت ، فمن امل

 املراجعة d 2ـ :االKساق بJن املؤشرات ذات الصلة .8

 ."قم بالتمر�ر ألسفل إ12 القسم V 2ـ .الرسوم البيانية V mnذا القسم �m نفسlا ال�� تظlر mn لوحة معلومات "بيانات التناسق

س آخر 12 شlًرا أو أي فAbة 12 شlًرا أخرى  حددÆ|ا من wآخر سنة تقو�مية )أي 2019 (ول m� ةAbو أن الفV االختالف الوحيد 

 قائمة لوحة املعلومات .يوفر لك التقر�ر السنوي  فرصة لشرح نتائجك وتHaيص إجراءات املتاoعة اHIاصة بك .ع1f س/يل املثال

 سلبية؟ DPT ماذا ستفعل لإلشراف ودعم املقاطعات ال�� لد{|ا معدالت Tسرب ،

ستخدم األداة إلجراء مقارنات خارجية )القسم 3 أ( .9  ا

 يتضمن "ا(Pال 3 "للمراجعة املكت/ية PIودة البيانات مقارنة التقديرات املس4ندة إ12 البيانات الروتي�ية مع التقديرات ال�� تم

طية بخدمات ��ة األم طيات الروتي�ية لتقدير التغ ستخدم املع
ُ
T ، صوص HI1 وجھ اfصادر أخرى  .ع صول  عل�|ا من م �Iا 

صBن .يمكن مقارنة Vذه "التقديرات الروتي�ية طفل :رعاية ما قبل الوالدة ، والوالدة املؤسسية ، والرعاية oعد الوالدة ، والتح  "وال

صول  عل�|ا من مسوح العينات التمثيلية لألسر :املسوح الديموغرافية وال��ية �Iطية بالتقديرات ال�� تم ا  ، (DHS) للتغ

صBن وغVABا ، (MICS) وامل±s العنقودي متعدد املؤشرات طية التح  .ومسوحات Tغ

mn م أن تضعlية .ومع ذلك ، من امل� TعتAR تقديرات امل±V sذه o mnعض األحيان "املعيار الذ�ÄV "لتقييم موثوقية البيانات الروتي

 اعتبارك أن التناقضات بJن التقديرات الروتيsية وتقديرات امل�¤ قد ترجع إ)' عدة عوامل أخرى  غ�J مشاHل موثوقية واكتمال

 : البيانات الروتيsية

 بھ موثوق  غAB الروتي�ية البيانات إ12 املس4ند التقدير تجعل قد ال�� األخرى  األسباب .أ :

 ال يجوز  املبالغة mn تقدير املقام )أي الlدف (أو التقليل من شأنھ ؛ .1

طقة أخرى  ؛ .2 صول  ع1f اHIدمات ال��ية mn من �Iطقة وا  يجوز  لألHyاص العwش mn من

صول  ع1f اHIدمات ال��ية من مقدمي اHIدمات اHIاصة الذين ال يبلغون  .ع1f س/يل املثال ، يمكن .3 �Iص اH¾يجوز  لل 

 .توفAB خدمات الرعاية السابقة للوالدة والوالدة من قبل القابالت اHIاصات

 موثوقة غAB امل±s تقديرات تجعل قد ال�� األسباب .ب :
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طأ mn أخذ العينات - عينة صغABة جًدا لتقدير دقيق .ح�� مع وجود أكAR العينات ، نادًرا ما ي-ون  التقدير ع1f مستوى  .1  خ

 .املقاطعة عملًيا

صائية ال�� أجر�ت باستخدام من¶Pية منظمة ال��ة .2  أخذ العينات غAB العشوا¸ي - �انت Vذه مش-لة mn الدراسات االستق

صBن املوسع  العاملية القديمة مل±s برنامج التح

طأ mn أخذ العينات - انحياز استدعاء املنتج .Vذه مش-لة خاصة حيث ال يتوفر ال±Pل امل<=m2 و�تم تقييم .3  عدم وجود خ

طعيم بناءً  ع1f استدعاء مقدم الرعاية  .حالة الت

 - مراجعة القسم 3 أ من التقر�ر السنوي 

 

 :تمت مناقش�|ا mn امل�aق 1

 اPIديدة لتقديرات امل±s و�جب استABاد بيانات تقدير امل±s .عادة ما يتم DHIS2 يجب ت-و�ن عناصر بيانات .1

طقة ص�يف Vذه البيانات حسب املن  .ت

 .يجب ت-و�ن املقامات وصفحات املقارنات اHIارجية لألداة .2

s±ية بتقديرات امل�طية املس4ندة إ12 البيانات الروتي  .قم بالتمر�ر ألسفل إ12 القسم 3 أ ملعرفة كيفية مقارنة oعض تقديرات التغ

طية قر�بة طقة .الحظ أن التقديرات "الروتي�ية "للتغ س حسب املن wطقة ول صنفة حسب املن  mn املثال ، الحظ أن النتائج اآلن م

 .oش-ل معقول  من تقديرات "امل±s ."نادرا ما ت-ون  املباراة جيدة .ومع ذلك ، ح�� V mnذا املثال ، فإن املباراة لwست مثالية

1f92.2٪ ، مما �ع¬� أن التقدير الروتي¬� ع m�" الدرجة اإلجمالية. "s±ية باستمرار أقل من تقديرات امل� التقديرات الروتي

 املستوى  الوط¬� Vو 92.2٪ من تقدير امل±s ع1f املستوى  الوط¬� .Vل يمكنك التفكmn AB أي أسباب تجعل التقديرات الروتي�ية

 حواm2 92٪ فقط .س<Aى  عندما نفحص ا(Pال 4 ما إذا ANC أقل؟ أحد األسباب Vو ، كما رأينا ، اكتمال اإلبالغ عن بيانات

 .�ان اإلفراط mn تقدير املقام س/ًبا آخر

 

 

طية طابق ضعيًفا بال�سبة إT 12غ صBن .mn DPT 3 مثالنا ، ي-ون  الت طبع ، Vو قلة اكتمال مجموعة بيانات برنامج التح  الس/ب ، بال

 .املوسع
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rd  3Penta  و كماV stمو mn طابق ي-ون  ، أدناه الش-ل جرعات ع1f املوجودة البيانات استخدمنا إذا كبAB حد إ12 أفضل الت

  من البيانات املوجودة HMIS mn ال�� تم اإلبالغ ع�|ا mn نموذج
ً
 .ك/سط ، EPI ال�� تم اإلبالغ ع�|ا mn نموذج DPT 3 بدال

s±من تقدير امل  
ً
 .مرة أخرى  ، نالحظ oعض االتجاه ألن ي-ون  التقدير الروتي¬� أقل قليال

 

 

سم )القسم 4 أ( .10 ستخدم األداة لتقييم القوا  - ا

طوتBن mn امل�aق 1 HIن .تتم مناقشة �لتا اBطوت  :مالحظة :قبل أن تتمكن األداة من إ¡شاء نتائج للقسم 4 أ ، يجب إكمال خ

صر أو مؤشر ت-و�ن يجب . .1  13 األحياء للمواليد املتحدة األمم لتقدير جديد بيانات عن

ح .2  .يجب ت-و�ن صفحة عالقات املقام اHIاصة باألداة oش-ل ��ي

طة  نناقش Vنا النتائج املتعلقة بالقسم .DHIS2 يقيم "ا(Pال 4 "ملراجعة مكتب جودة البيانات القواسم املستخدمة بواس

 .أ الذي يقارن  التقدير الرس¦� للمواليد األحياء بتقدير األمم املتحدة للمواليد األحياء 4

 

  إ12 التقديرات الرسمية �Iاالت
ً
طية بناءً  ع1f البيانات الروتي�ية )واس4نادا  Vنا ، مع مثالنا ، حددنا س/ًبا آخر ل-ون  تقديرات التغ

 ا�Iمل أو املواليد األحياء أو الس-ان أقل من سنة واحدة (أقل إ12 حد ما من تقديرات امل±s - إذا كنا ¡عتقد TشAB تقديرات األمم

 املتحدة إ12 أن التقديرات الرسمية للمواليد األحياء قد ت-ون  مرتفعة للغاية .إذا استخدمنا تقدير األمم املتحدة كمقام ، فسي-ون 

1fطية الروتي¬� أع  .تقدير التغ
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 التمر�ن 3 :استخدم األداة إلعداد تقر�ر جودة البيانات السنوي 

ستخدم األداة إلعداد تقر�ر جودة البيانات السنوي   التمر�ن 3 :ا

 قم بإ�شاء تقر�ر مراجعة جودة البيانات السنوي  لعام 2019 .1

a. 1fانقر فوق  التقر�ر السنوي  .اضبط البيانات ع Core. 12ّن السنوات السابقة لإلشارة إBِة إ12 2019 .عAbّن الفBِع 

صيل  العديد من السنوات السابقة كما لو �انت لديك مجموعة بيانات أساسية مكتملة ب�سبة 50٪ ع1f األقل .قم بتعيBن التف

طقة .انقر فوق  إ¡شاء  .إ12 ما �عادل املن

b. صHIك وABات ، اكتب تفسABع التفس�صيmf .ل-ل قسم من Vذه األقسام ، mn مر  راجع األقسام التالية من التقر�ر التف

 :إجراءات املتاoعة اHIاصة بك

 أ )اكتمال اإلبالغ( 1 .1

 الوقت بمرور البيانات مجموعة اكتمال اTساق) د 1 من السفmf اPIزء mn املوst البيا¡ي الرسم وفسر راجع .2

طرفة( 2 .3 طرفة املت  أ )القيم املت

4. 2d 1 األقلfن عB1 املؤشر�ن التاليfساق قيم املؤشر مع مرور الوقت .(قم بالتعليق عTا(: 

st  1ANC  ز�ارات .أنا

DPT 3 جرعاتii.  

1. 2e 1 معدل ال4سرب منfصلة .(علق ع  ع1f األقل DPT 3 إDPT 1 12 )االTساق بBن املؤشرات ذات ال

سم وعالقات املقام ومقارنات البيانات ا��ارجية  امل��ق 1 :كيفية تكو�ن القوا

 ، قبل أن تتمكن األداة من إ¡شاء نتائج للقسم 3 أ )مقارنات البيانات اHIارجية (و 4 أ )اTساق تقديرات املقام (من التقر�ر السنوي 

صلة .يوV stذا امل�aق كيفية ت-و�ن القواسم وعالقات ح .تتم مناقشة ت-و�ن أداة ال/سط mn وثيقة منف  يجب ت-و�ن األداة oش-ل ��ي

 .املقام ومقارنات البيانات اHIارجية

ص�يف Vذه DHIS2 يجب تكو�ن عناصر بيانات .1 ست�Jاد بيانات تقدير امل�¤  .عادة ما يتم ت  ا�iديدة لتقديرات امل�¤ و�جب ا

طقة .يمكن TعيBن عناصر البيانات Vذه (Pموعة عناصر بيانات جديدة باسم مناسب مثل "البيانات اHIارجية  "البيانات حسب املن

 . يجب تكو�ن عنصر أو مؤشر بيانات جديد لتقدير األمم املتحدة للمواليد األحياء .2

14 تقدير mn مضروًا الس-ان إلجماm2 الرس¦� التقدير بضرب األحياء املواليد يحسب جديد مؤشر تحديد mn األساليب أحد يتمثل 

اHIام املواليد ملعدل املتحدة األمم )من متاح  V) https://data.worldbank.org/indicatorذا .000،1 ع1f مقسوًما 

 يفAbض أن التقدير الرس¦� إلجماm2 الس-ان موثوق  .يمكن TعيBن Vذا املؤشر اPIديد (Pموعة مؤشرات مناسبة )إما مجموعة

صر بيانات جديد ثم لتقدير األمم املتحدة طر�قة األخرى  �m إ¡شاء عن  موجودة أو مجموعة جديدة مثل "تقديرات الس-ان ."ال

 للمواليد ا�Iية ثم استخدام البيانات شاشة اإلدخال إلدخال القيمة ل-ل عام .Vناك حاجة إ12 قيمة وطنية واحدة فقط ل-ل

س مجموعة عناصر البيانات اPIديدة ال�� قمت بإ¡شاÊ|ا صر البيانات اPIديد Vذا إ12 نف ص�يف .يمكن TعيBن عن  عام - ال يلزم الت

طالع  .لتقديرات االست
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طة األداة - انقر فوق  املز�د ، ثم اإلدارة ثم املقامات .3 س سم املستخدمة بوا  .قم بتكو�ن القوا

 

 

 ."ال توجد قواسم معدة oش-ل افAbا��� .يجب إضافة تلك ال�� تراVا mn املثال أعاله واحًدا تلو اآلخر بالنقر فوق  الزر  "إضافة

 ."ستظlر نافذة ل�|يئة املقام )انظر الش-ل ع1f اليمBن .(الحظ أنھ تم ت-و�ن مجموعة عناصر بيانات خاصة "لتقديرات الس-ان

صر البيانات Vذا كجزء من الت-و�ن القيا¨�� ملقام صر البيانات "ا�Iوامل املتوقعة ."تم استABاد بيانات عن  وVذا �شمل عن

DHIS2. s±طقة ."وذلك ألن تقديرات م  املوثوقة غAB متوفرة DHS الحظ أنھ تم TعيBن "أد¡ى مستوى  متاح "ع1f "املن

ص�يف نتائج طقة ، فلن يتم ت ص�يف النتائج حسب املن طقة .ح�� إذا قمت بت-و�ن مخرجات أخرى  لألداة لت  تحت مستوى  املن

طقة  .املقارنة اHIارجية إال حسب املن

 

 

 :تأكد من إضافة القواسم التالية إV 12ذا
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a( مل املتوقعة�Iحاالت ا ، 

b( والدة حية؛ 

c( عدد الس-ان أقل من 1 ؛ و 

d( صر البيانات الذي أ¡شأتھ لتقدير األمم املتحدة للمواليد األحياء  .املؤشر اPIديد أو عن

 ."قم بتكو�ن األداة إلجراء مقارنات خارجية - انقر ع1f "املز�د "ثم "اإلدارة "ثم "مقارنة البيانات اHIارجية .4

 

 

 ."ال توجد إعدادات افAbاضية .يجب إضافة العناصر املو�tة أعاله واحدة تلو األخرى  عن طر�ق النقر فوق  الزر  "إضافة

طية  وتقديرات األمم املتحدة للس-ان DHS ستظlر نافذة لت-و�ن املقارنة )انظر الش-ل ع1f اليمBن .(تم استABاد تقديرات Tغ

صيص عناصر البيانات نفسlا (Pموعة ا .كما تم تخ
ً
 كجزء من مجموعة بيانات "البيانات اHIارجية "ال�� تم ت-و��|ا حديث

ا .ترى  mn املثال أنھ تم تحديد مجموعة عناصر البيانات Vذه ، ثم يمكن تحديد
ً
 عناصر بيانات "البيانات اHIارجية "امل-ونة حديث

طية"  .من القائمة امل�سدلة "T ANC 1 (DHS 2014)غ
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 "يجب تحديد "oسط البيانات الروتي¬� "من قائمة ال/سط ال�� تم ت-و��|ا بالفعل لألداة .يجب تحديد "مقام البيانات الروتي¬�

طقة  ."من قائمة املقامات ال�� تم ت-و��|ا بالفعل لألداة .الحظ أنھ تم TعيBن مستوى  امل±s ع1f "املن
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 تكو�ن عالقات املقام - عند النقر فوق  "املز�د - اإلدارة - عالقات القاسم "، يجب أن تجد أن اPIدول  يحتوي  ع1f صف .5

 .افAbا��� واحد oعنوان "إجماm2 الس-ان - التعداد إ12 إسقاط األمم املتحدة
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ح "املواليد األحياء - تقدير رس¦� لألمم املتحدة ."TعيBن نوع اإلجازة صب  لت-و�ن Vذه العالقة ، انقر فوق  تحر�ر .قم بتحر�ر االسم لي

صر القائمة  ع1f "اإلسقاط الس-ا¡ي لألمم املتحدة ."انقر ع1f األسlم ألسفل ع1f �سار املقام أ واملقام ب لالختيار من القائمة .تقت

طوة 3 أعاله .بال�سبة للمقام HIا mn 1 القواسم ال�� قمت بت-و��|اfع A ، التقدير الرس¦� للمواليد األحياء )أو أفضل ما Abاخ 

 .اخAb تقدير األمم املتحدة للمواليد األحياء .احفظ الت-و�ن اHIاص بك ، B �عادلھ متاًحا .(بال�سبة للمقام

 

 



 $Tمالحظات االستخدام والتفس  

 

84 

 

 م��وظات

 

طابق أن يجب ، النحو Vذا ع1f الفAbة ضبط مع .↩↩ .1 طات مع الشاشة تت  الدليل Vذا mn املو�tة الشاشة لق

طرفة أكA² حساسية وأكA² تحديًدا لتحديد القيم اHIاطئة .أيًضا ، كما س<Aى  قر�ًبا .2   ما ت-ون  لوحة معلومات القيم املت
ً
 ، عادة

  عن �ل قيمة
ً
طرفة "بالتنقيب "لتحديد امل�شأة ال��ية ا(�ددة والشlر الذي �ان مسؤوال ح لوحة معلومات القيم املت  Tسم

mn طرفة أن االرتفاع املشبوه  mn يناير V 2020و حالة شاذة للغاية .يمكننا التعمق ANC 1 مشبوVة .ستخARنا أداة القيم املت

طقة "و ."Vذا طة م�شأة ��ية واحدة mn املن طرف �عود إ12 قيمة خاطئة تم اإلبالغ ع�|ا بواس  ملعرفة أن Vذا االنحراف املت

ح من الرسم البيا¡ي ع1f اليمBن طقة "و "ال�� تقع أسفل اHIط األزرق الفات طة املن طرف مسؤول أيًضا عن نق طرف املت  املت

طة تحت اHIط األزرق ألن متوسط القيمة من مايو 2019 إ12 مارس 2020 قد تم رفعھ من خالل ا�Iد  أعاله  .تقع النق

طرف األق¿�� .↩↩  2020 يناير لشlر املت

 العاملية ال��ة ملنظمة البيانات جودة أداة ت-و�ن كيفية" راجع ، األداة ت-و�ن كيفية حول  املعلومات من ملز�د ."↩↩ .3

طاة أقل من سنة واحدة "مع مجموعة بيانات DPT-HepB-Hib 3 تم اإلبالغ عن "جرعات .4  بwنما يتم اإلبالغ EPI املع

↩↩HMIS.  طاة  جرعات" عن  3Penta بيانات مجموعة مع املع
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س الدرجة wتق Z  ارج عن "االنحراف املعياريHIمدى اختالف الش-ل ا" 

طرفة املس4ندة إ12 .5 رى  mn القيم الشlر�ة .القيم املت
ُ
 القياسية �m أكA² من 3 انحرافات معيار�ة Zscores )تباين أو تذبذب (ت

↩). 3.0Z>  شأة القيمة متوسط عن )أي� السابقة شlًرا 12 الـ مدار ع1f نفسlا ال��ية للم

 املعيار�ة ع1f املتوسط واالنحراف املعياري  للقيم ع1f مدار االث¬� عشر شlًرا املاضية .Vذه مش-لة T Z-Scoreعتمد طر�قة .6

طرفة .عيب آخر mn طر�قة ، صرف Z-score ألن املتوسط واالنحراف املعياري  يتأثران oشدة بالقيم املت  القياسية Vو أ¼|ا تت

طلًقا أي ´��ء o Zscoreش-ل غر�ب عندما ت-ون  Vناك قيم لبضعة أشlر فقط - mn الواقع ، لن تك4شف طر�قة  القياسية م

صف Z-Score غر�ب إذا �انت القيم مفقودة لعدة أشlر .ال Tعا¡ي طر�قة  املعدلة من Vذه القيود .�ستخدم الوسيط )ن

طلق )الفرق  صف القيم أقل من املتوسط (كبديل للمتوسط و½ستخدم متوسط االنحراف امل  القيم أع1f من املتوسط ون

 املعدلة بواحد أو Z الوسيط بBن �ل قيمة ومتوسط العينة (كبديل عن االنحراف املعياري  .ن4يجة لذلك ، ال تتأثر درجات

صوى  القليلة oش-ل أفضل ولlا درجات طرفة .لذلك تARز القيم الق صنف األداة اHIارج Z اثنBن من القيم املت  معدلة أع1f .ت

طرف أنھ ع5Z  1f من أكAR املعدلة .↩  درجة �انت إذا مت

7. ] 2DHIS ا يجب إرشاداتVطو�ر  ]رسائل ت-و�ن كيفية حول  ت

 Vذا .ANC1 / IPT1 اترك "مقارنة الوحدات التنظيمية "مضبوطة ع1f "الن4يجة اإلجمالية "من أجل تقييم ¡سبة مثل .8

 ، إ12 "م4ساو عAR الوحدات التنظيمية ."باستخدام Vذا اإلعداد DQ �عادل TعيBن عالقات ال/سط ع1f لوحة معلومات أداة

 سُيظlر منحدر اHIط املرج¢m ¡سبة املؤشرات ع1f املستوى  الوط¬� وسي-ون  Vذا املنحدر مساوً�ا تقر�ًبا ملنحدر النقاط ال��

طقة فردية .ومن ثم ، فإن عبارة "م4ساو�ة عAR املنظمات "Tع¬� أن املنحدر ع1f املستوى  طقة أو من  تمثل ال�سبة ل-ل من

 الوط¬� دون  املستوى  ع1f املنحدر متوسط �ساوي  الوط¬� .↩

صر البيانات جزًءا من مجموعة عناصر البيانات أو �ان املؤشر جزًءا من مجموعة املؤشرات .9  .ي-ون  األمر أoسط إذا �ان عن

صر تحديد أيًضا يمكنك ، كبديل ، ذلك ومع .↩  بيانات مجموعة أي من أكA² أو واحد بيانات عن

  حذف أي تحديد افAbا��� .10
ً
 لتحديد "مجموعة الوحدة التنظيمية) "ع1f س/يل املثال لتحديد "املس4شفيات ("، يجب عليك أوال

 التنظيمية الوحدة مستوى " لـ "↩

طوات ال�� يمكن اتخاذVا .11 HIعض اo - سرwمالحظة للم: 

 ملقارنة القيمة املشبوVة مع قيمة عناصر DHIS2 قم بإجراء مز�د من املراجعة املكت/ية .ع1f س/يل املثال ، استخدم .1

صلة س الشlر ؛ (OPV 3 ، DPT 1 مثل) البيانات ذات ال س امل�شأة ونف  لنف

 ' إلرسال رسالة إ12 ال¾Hص املسؤول عن البيانات DHIS2 استخدم .2

 إذا كنت ع1f مستوى  املقاطعة ، يمكنك فحص النموذج الورm³ ؛ .3

صل Vاتفًيا باملسؤول mn امل�شأة ال��ية واطلب منھ التحقق من النموذج الورm³ ؛ .4  ات

طة ، فقم بتحر�ر القيمة .5  .إذا �انت لديك سل

↩ 

مع ، ا�Iظ لسوء net/dq 2https://who.dhis.، عام قبل ٪50 عن البيانات مجموعات PIميع اإلبالغ معدالت تقل  .12

 وال ي�ب·m استخدام البيانات من السنوات ال�� تحتوي  ع1f مثل Vذه التقار�ر غAB املكتملة لتقييم االTساق من سنة .2017

 أخرى  إ12 .↩
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 الس-ان إجماm2 بتقديرات مقارنة األحياء املواليد تقديرات مقارنة أVمية س/ب 1 امل�aق يناقش .↩ .13

 مالحظة للمحرر�ن :مع اإلصدار ا�Iاm2 من األداة ، القسم 4 أ oعنوان "االTساق مع اإلسقاط الس-ا¡ي لألمم املتحدة - ¡سبة .14

صاء  اإلسقاط الس-ا¡ي من مكتب اإلح

صياغة إ12 أن 4 أ تقارن  صياغة مشفرة mn األداة ، لذا ال يمكن إعادة ت-و��|ا .TشV ABذه ال  إ12 توقعات األمم املتحدة  ."Vذه ال

 DQR ألداة Excel التقدير الرس¦� إلجماm2 الس-ان بتقدير األمم املتحدة إلجماm2 الس-ان .يختلف Vذا عن اإلصدار املس4ند إ12

A²عد مقارنة تقديرات املواليد األحياء أكT. ال�� تقارن  التقدير الرس¦� للمواليد األحياء بتقدير األمم املتحدة للمواليد األحياء 

s أن تختلف تقديرات املواليد األحياء oس/ب التحدي املتمثل mn تقدير معدل املواليد  فائدة للمقارنة لعدة أسباب :أ (من امل̄ر

صلة با�Iمل والس-ان أقل من m�) 1 املقامات املستخدمة �Iساب  اHIام ؛ ب (تقديرات الوالدات ا�Iية )والتقديرات وثيقة ال

طية قد تقAbب من 100٪ ، فمن الضروري  تقدير Vذه القواسم بدقة كبABة طفل .نظًرا ألن Vذه التغ طية بخدمات األم وال  .التغ

طوري األداة املس4ندة إ12 طون  لتعديل عنوان القسم 4 أ وفًقا لذلك ، DHIS2 تمت مناقشة Vذه املش-لة مع م ط  .الذين يخ

↩ 

 

 

 

    


