
اختبار إحصاء تجريبي  عام 2015
تمهيدا لحصاء 2020

يبحث U.S. Census Bureau )مكتب االحصاء االمريكي( إيجاد أساليب حديثة وفعالة من حيث التكلفة حتى يتمكن 
السكان من ممارسة التزامهم المدني بحصرهم ضمن إحصاء عام 2020. وسواء من خالل شبكة االنترنت، أو الهاتف، 

أو االستقصاءات الورقية التقليدية، فيلتزم  Census Bureauبجعل التعداد االجباري الذي يتم مرة كل عقد من الزمان 
سريعا، وسهال، وآمنا لمشاركة الجميع.

سيتيح اختبار عام 2015 التجريبي لـ Census Bureau، على نطاق محدود، توظيف أساليب جديدة وتقنيات متقدمة متنوعة 

ينظر في استخدامها في إحصاء 2020.

الهدف من اختبار إحصاء 2015 التجريبي في ماريكوبا
سيتناول اختبار عام 2015 التجريبي في ماريكوبا، أريزونا، أساليبا من شأنها أن تحسن من كفاءة وفعالية "متابعة عدم 

االستجابة". ففي االحصاءات االخيرة، لم يقم حوالي ثلث عدد االسر برد استماراتهم االستقصائية بدون زيارة شخصية. 
عمليات المتابعة هي الجزء االكثر تكلفة من االحصاء، ويعد تحسين كفاءة عمليات المتابعة أمرا ضروريا لتحقيق إحصاء 

سكاني فعال الكلفة.

الهداف
اختبار كفاءة التدريب المعتمد على أجهزة الكمبيوتر لفريق العمل الميداني لدينا ومقارنته بالتدريب المعتاد  •  

القائم على قاعات الدرس.  

البحث عن تكنولوجيا جديدة تتيح لنا تعيين الحاالت لفريق العمل الميداني بصورة أكثر كفاءة.  •

تسجيل البيانات مباشرة على الهواتف الذكية، بدال من االوراق. • 

تحديد ما إذا كان السماح للموظفين باستخدام أجهزتهم الجوالة في تسجيل إجابات االحصاء سيكون أمرا  •  
فعاال من حيث التكلفة والكفاءة.  

اختبار منهجية جديدة الدارة فريق العمل الميداني ومقارنتها بالمنهجية التي تم اتباعها في عام 2010.  •

اختبار مدى مناسبة المعلومات التي تم تقديمها بالفعل للحكومة، مثل تلك الموجودة في استمارات الضرائب أو   • 

غيرها من السجالت )السجالت االدارية(، لسد ثغرات عملية تجميع البيانات لدينا الناتجة عن االسر غير المستجيبة.  

تعيينات لمكتب إحصاء محلي مؤقت
)ديسمبر/كانون االول 2014 - يوليو/تموز 2015(

الجر/سا عة لموظفيالمكتب    
28.25 دوالر أمريكي مدير مكتب إحصاء  محلي   
مدير مساعد للعمليات ا لميدانية     23.75 دوالر أمريكي
20.50 دوالر أمريكي مدير مساعد لشؤون ا لتكنولوجيا   
20.50 دوالر أمريكي إال دارية    مدير مساعد لشؤون ا
16.75 دوالر أمريكي مشرفعمليات المكتب     
12.25 دوالر أمريكي كتبةوموظف استقبال     

الجر/ساعة  لموظفي اختبار الحصاء التجر يبي 
19.25 دوالر أمريكي مشرفو العمليات الميدا نية   
19.25 دوالر أمريكي مشرفون محليون  للعمليات    
17.75 دوالر أمريكي رئيسطاقم     
16.25 دوالر أمريكي مساعدرئيس طاقم     
16.25 دوالر أمريكي محاسبون    

Arizona

Maricopa County

 AZ, Maricopa County

سيجري Census Bureau اختبار إحصاء 
تجريبي عام 2015 في أجزاء من مقاطعة 

 ماريكوبا في أريزونا. تشمل منطقة
االختبار 1.6 مليون وحدة سكنية تقريبا.

 للحصول على مزيد من المعلومات، 
 .census.gov يرجى زيارة

يوم االحصاء هو 1 أبريل/نيسان 2015.
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