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مقدمة عامة
ضمــن إطــار عملــه، يقــوم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، بإعــداد األدلــة والتوجيهــات الخاصــة باألعمــال اإلحصائيــة التــي ينفذهــا، ســواء كانــت مســوحًا إحصائيــة 

أو اســتطالعات رأي أو غيــر ذلــك. وذلــك بهــدف إْطــالع مســتخدمي البيانــات بمختلــف فئاتهــم علــى منهجيــات العمــل المتعلقــة بجمــع البيانــات ومعالجتهــا 

وضبطهــا واســتخراج النتائــج وتحليلهــا. 

بنــاًء علــى مــا ســبق، يتضمــن هــذا الدليــل أربعــة فصــول: يحتــوي الفصــل األول علــى مقدمــة فــي اســتطالعات الــرأي، إضافــة إلــى لمحــة عامــة عــن تاريــخ 

اســتطالعات الــرأي ومــن ثــم أهميــة وأهــداف االســتطالعات، ومجــاالت تنفيذهــا. أمــا الفصــل الثانــي فيســتعرض أســاليب ومراحــل تنفيــذ اســتطالعات 

ــرأي؛ بــدءًا مــن المرحلــة التحضيريــة، وانتهــاًء باســتخراج النتائــج. فــي حيــن يســتعرض الفصــل الثالــث أســاليب المعاينــة اإلحصائيــة الخاصــة بتصميــم  ال

وســحب العينــات اإلحصائيــة، إضافــة إلــى المبــادئ األساســية للتحليــل اإلحصائــي والمتضمنــة تطبيــق اإلحصــاء الوصفــي مــن خــالل العــرض البيانــي 

والجدولــي إضافــة إلــى حســاب بعــض المؤشــرات، وتطبيــق اإلحصــاء االســتداللي المتضمــن اختبــار الفرضيــات اإلحصائيــة الخاصــة بمجتمــع إحصائــي واحــد 

أو بمجتمعيــن مســتقلين، إضافــة إلــى اختبــار كاي تربيــع الســتقاللية المجتمعــات. أخيــرًا يحتــوي الفصــل الرابــع مــن هــذا الدليــل علــى مبــادئ وإجــراءات 

ــرأي.  التحقــق مــن جــودة العمليــات اإلحصائيــة الخاصــة بتنفيــذ اســتطالعات ال

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هنــاك أدلــة إحصائيــة تفصيليــة أخــرى صــدرت عــن مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وهــي تعتبــر مرجعــًا لهــذا الدليــل؛ خاصــة أدلــة كلٍّ 

مــن مبــادئ التحليــل اإلحصائــي، والمعاينــة اإلحصائيــة، إضافــة إلــى تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة، وجــودة بيانــات المســوح. 
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1 |  مقدمة في استطالعات الرأي

إن عمليــة اســتطالع الــرأي هــي طريقــة فنيــة لجمــع المعلومــات التــي تســتخدم لمعرفــة رأي مجموعــة مــن األفــراد فــي مــكان ووقــت معيــن عــن 

موضــوع محــدد.

يمثــل اســتطالع الــرأي العــام والوقــوف علــى مؤشــراته مرتكــزًا أساســيًا فــي توجيــه صانعــي القــرار فــي كافــة المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي 

االتجــاه الصحيــح.

ويضمــن اســتطالع الــرأي قيــاس توقعــات الــرأي العــام وتقييــم أداء الحكومــات وإجــراء الدراســات العلميــة حــول القضايــا المحليــة –التــي تعتبــر مــن 

دوائــر اهتمــام إمــارة أبوظبــي– بدقــة وموضوعيــة وحياديــة، ووضــع هــذه البيانــات والنتائــج فــي خدمــة الباحثيــن وصنــاع القــرار؛ لتعزيــز القــدرة علــى 

اتخــاذ القــرار بمنهــج علمــي موضوعــي. 

لــذا فقــد أصبحــت االســتطالعات عامــاًل مهمــًا لقيــاس الــرأي العــام فــي اإلمــارة ومــن الركائــز المهمــة لصانعــي القــرار فــي مختلــف المجــاالت، وال يخفــى 

علينــا أن ســر نجــاح النظــم يكمــن فــي قيــاس رأي أفــراد المجتمــع والمؤسســات، ومــا ينتجــه مــن إلمــام ومعرفــة بآرائهــم؛ ممــا يمثــل التدفــق الثنائــي 

ــدى المعنييــن، وهــو مؤشــر إيجابــي يســاهم فــي  ــرأي علــى نشــر الوعــي ل ــع القــرار وأفــراد المجتمــع. كمــا تعمــل اســتطالعات ال للمعلومــة بيــن صان

اتخــاذ القــرار المناســب.

مجاالت استخدام استطالعات الرأي

يتــم تنفيــذ اســتطالعات الــرأي بالمنهجيــة العلميــة وبتطبيــق أفضــل الممارســات والتقنيــات الفنيــة فــي هــذا المجــال للحصــول علــى معلومــات دقيقــة 

وموثوقــة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي توجيــه السياســات الالزمــة؛ للتعــرف علــى التغيــرات التــي تطــرأ علــى الــرأي العــام فــي المجــاالت المطروحــة. 

تتعــدد أغــراض المســوح االســتطالعية لتشــمل العديــد مــن المجــاالت، حيــث توجــد اســتطالعات الــرأي العــام والتــي قــد تــدرس اآلراء فيمــا يتعلــق بالقضايــا 

السياســية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة. وتســتخدم أنــواع أخــرى مــن االســتطالعات ألغــراض علميــة، مثــل الدراســات االســتقصائية التــي توفــر معلومــات 

هامــة لجميــع أنــواع حقــول البحــث، علــى ســبيل المثــال: أبحــاث التســويق، وعلــم النفــس، وعلــم االجتمــاع، والمجــاالت الصحيــة. 

وهناك نماذج عديدة في مجاالت استخدام استطالعات الرأي، على سبيل المثال::

اســتطالعات اقتصاديــة واجتماعيــة: وهــي تــدرس الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لفئــات المجتمــع المختلفــة والتوقعــات المســتقبلية للوضــع 	 

ــة مــع فتــرة ســابقة أو حاليــة، مثــل اســتطالع مؤشــر ثقــة المســتهلك، واســتطالع مؤشــر منــاخ األعمــال. االقتصــادي بالمقارن

 استطالعات تقييم الرضا / السعادة، مثل:	 

قياس رضا/سعادة المتعاملين   -

قياس رضا/سعادة الموظفين  -

قياس رضا/سعادة الموردين  -

قياس رضا/سعادة الشركاء  -

قيــاس رضا/ســعادة المجتمــع عــن الخدمــات المقدمــة لــه، مثــل: الرضــا عــن نظافــة الطــرق وإنارتهــا، الحدائــق العامــة، األماكــن الرياضيــة وممــرات   -
المشــاة، جــودة الميــاه... إلــخ. 

الفصل األول
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شكل )1(  مراحل تنفيذ استطالع الرأي

2 |  مراحل تنفيذ استطالعات الرأي العام
للوصــول إلــى اســتطالعات رأي ذات منهجيــة علميــة صحيحــة، تــم فــي هــذا الدليــل اتبــاع أفضــل الممارســات العالميــة المســتخدمة فــي مجــال اســتطالعات 
ــرأي والمنهجيــات المعتمــدة للعمليــات اإلحصائيــة مــن خــالل النمــوذج العــام لإلجــراءات اإلحصائيــة )GSPBM(، ويتــم تطبيــق هــذا الدليــل علــى جميــع  ال

اســتطالعات قيــاس الــرأي التــي يقــوم بتنفيذهــا مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي.

ــرأي إلــى أربــع مراحــل تبــدأ بمرحلــة التخطيــط، ثــم التجهيــز، والتنفيــذ، وأخيــرًا اســتخراج  ويعتمــد هــذا الدليــل علــى إيجــاز مراحــل تنفيــذ اســتطالعات ال
النتائــج؛ كمــا فــي الشــكل أدنــاه:

جمع بيانات االستطالعالتجهيز لالستطالعالتخطيط لالستطالع
المعالجة واستخراج نتائج 

االستطالع

اقتراح موضوع االستطالع	. 

صياغة الهدف الرئيسي 2. 
واألهداف التفصيلية

تحديد نطاق االستطالع3. 

تحديد وجمع البيانات 4. 
المطلوبة

تصميم العينة5. 

وضع البرنامج الزمني 	. 
ألنشطة االستطالع

تحديد الموارد المطلوبة	. 

وضع االطار التنظيمي   .	
وتحديد المسؤوليات

وضع ميزانية االستطالع  .2

تصميم األدوات  .3

تصميم برامج االدخال  .4

تصميم البرنامج التدريبي   .5
واعداد الكتيبات

تشكيل فرق العمل  .	

سحب العينة   .	

التجربة القبلية  .8

9. مراجعة االستبيان والكتيبات

المتابعة ومراقبة الجودة  .	

تحديد آليات العمل لجمع   .2

البيانات

جمع البيانات  .3

مراجعة نسب االستجابة  .4

تدقيق البيانات   .5

إعادة المقابالت  .	

الترميز 	. 

تصميم برامج استخراج 2. 
النتائج

تحليل البيانات3. 

عرض النتائج و كتابة التقرير4. 

مرحلة التخطيط الستطالعات الرأي

ممــا ال شــك فيــه أن غيــاب التخطيــط فــي أي عمــل يجعــل نجاحــه فــي حكــم المســتحيل، وإذا كنــا بصــدد إجــراء اســتطالع للــرأي فــإن عمليــة التخطيــط 
تكتســب أهميــة خاصــة نظــرًا لتعــدد األنشــطة وضخامــة عــدد المشــاركين فيــه ووجــود ضغــوط إلنهــاء االســتطالع فــي أســرع وقــت ممكــن، وبعــض 
االنشــطة يجــب تنفيذهــا علــى التوالــي بحيــث تعتبــر مخرجــات أحــد األنشــطة مدخــالت لنشــاط آخــر. فعلــى ســبيل المثــال ال بــد مــن االنتهــاء مــن تصميــم 

العينــة قبــل ســحبها، وال بــد مــن االنتهــاء مــن ســحب العينــة قبــل بــدء عمليــة جمــع البيانــات. ومــن أهــم المراحــل أثنــاء عمليــة التخطيــط: 

اقتراح موضوع االستطالع  .	

ُيَعــد اقتــراح فكــرة موضــوع االســتطالع الخطــوَة األولــى فــي التخطيــط الســتطالع جديــد وذلــك بتحديــد البيانــات المطلــوب توفرهــا مــن االســتطالع 
والمخرجــات المســتهدف بناؤهــا. ويتــم إعــداد المقتــرح بعــد الدراســة األوليــة للبيانــات المتوفــرة مــن الســجالت اإلداريــة أو مــن مســوح ودراســات ســابقة، 

ويتــم إعــداد المقتــرح بعــد التشــاور مــع الخبــراء والمتخصصيــن مــن مختلــف المجــاالت ذات العالقــة لمناقشــة مســوغات المســح وجــدوى تنفيــذه.

صياغة الهدف العام واألهداف التفصيلية  .2

يجب أن تصاغ أهداف االستطالع المقرر إجراؤه بشكل واضح ومفهوم.   –

–  تتم صياغة األهداف من خالل هدف عام يحدد الهدف الرئيسي من إجراء االستطالع. 

القيام بوضع األهداف التفصيلية التي تبلور الهدف العام بشكل أكثر تحديدًا.   –

وتكمن أهمية الصياغة الواضحة لألهداف في أنها تشكل المرجعية التي يلتزم بها القائمون على تنفيذ كل األنشطة في االستطالع.  –

الفصل الثاني
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تحديد نطاق االستطالع  .3

يتم تحديد نطاق االستطالع وحجمه في ضوء الموارد المالية والبشرية المتاحة.  –

تعتبر هذه الخطوة بمثابة تصور أولي لعدد من البدائل التي تحدد سيناريوهات مختلفة لتحقيق أهداف االستطالع.  –

هذه التصورات يتم بلورتها تمهيدًا لعرضها على الجهة صاحبة االستطالع تمهيدًا لترجيح أحد البدائل.  –

وعنــد وضــع البدائــل يجــب أن تكــون مقرونــة بتكلفــة تقريبيــة وبمزايــا كل بديــل فيمــا يتعلــق بقابليــة النتائــج للتعميــم ومــدى قــدرة كل بديــل   –

علــى تجنــب التحيــز فــي النتائــج، مــع توضيــح أن هــذه المزايــا ليســت مــن قبيــل التــرف العلمــي وإنمــا هــي حجــر الزاويــة فــي رســم سياســات ناجحــة 
ــات  وتصميــم برامــج فاعلــة. وبالتالــي يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد نطــاق االســتطالع أن يراعــي حجــم العينــة ومســتوى نشــر البيان

)التغطيــة( والتكلفــة..

تحديد وجمع البيانات المطلوبة  .4

تحديد البيانات المطلوبة  –

يتــم فــي هــذه المرحلــة تحديــد عــدد المتغيــرات التــي تترجــم فيمــا بعــد إلــى أســئلة يتــم تضمينهــا فــي االســتبيان، ومــن األهميــة بمــكان أن 
يلبــي االســتطالع احتياجــات المؤسســات األخــرى مــن البيانــات ذات العالقــة باالســتطالع.

تحديد وحدة جمع البيانات  –

هنــا يجــب تحديــد وحــدة المعاينــة، وعــادًة مــا تكــون الوحــدة هنــا هــي "الفــرد فــي األســرة" أو "المنشــأة" فــي االســتطالعات االقتصاديــة. وتحــدد 
الوحــدة فــي ضــوء أهــداف االســتطالع وطبيعــة البيانــات المطلــوب جمعهــا.

5.  تصميم العينة

لــة لكافــة فئــات المجتمــع المطلــوب دراســته، يجــب توفيــر إطــار محــدث وكامــل لمفــردات المجتمــع المســتهدف؛ وذلــك لضمــان  لتصميــم عينــة ممثِّ
الحصــول علــى نتائــج دقيقــة مــن االســتطالع، وهــذا يتطلــب مــا يلــي::

وجــود حصــر بأســماء وعناويــن كافــة مفــردات المجتمــع )موزعــة حســب المنطقــة، التجمــع والحــي ومنطقــة العــد، ورقــم المبنــى والمســكن ورقــم   –

األسرة(.

وجود خرائط تبين مواقع المباني والمساكن والشوارع، وذلك بمقياس رسم مناسب.  –

وجود قوائم محدثة بأسماء وهواتف العمالء، والموردين، والشركاء واالستراتيجيين، والموظفين، ... وغيرها.  –

هذا، وسيستعرض الفصل الثالث تفاصيل إجراءات تصميم العينة وأنواعها.

وضع البرنامج الزمني ألنشطة االستطالع  .	

 .)Microsoft Project Management( في هذه المرحلة يتم استخدام برامج محوسبة في وضع البرنامج الزمني لكافة أنشطة االستطالع مثل

تحديد الموارد المطلوبة  .	

وفي هذه المرحلة يتم تحديد االحتياجات من:

البرمجيات والتطبيقات المطلوبة: مثل برامج جمع البيانات .  –

األجهزة: مثل أجهزة iPad، ماكينات التصوير والطباعة والحاسب االلي.  –

تحديد االحتياجات من الموارد البشرية: بناًء على طبيعة االستطالع.  –

مكان التدريب: يتم التدريب لكافة فريق العمل في االستطالع وذلك باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة.  –
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2. مرحلة التجهيز الستطالعات الرأي

فــي هــذه المرحلــة وبعــد أن تتــم عمليــة التخطيــط لالســتطالع، ال بــد مــن البــدء فــي إعــداد البرنامــج الزمنــي للتنفيــذ، ووضــع إطــار تنظيمــي إلجــراء 
االســتطالع يتضمــن توصيــف كافــة المســؤوليات، مــع ضــرورة تحديــد ميزانيــة االســتطالع، وتحديــد إطــار المعاينــة، باإلضافــة إلــى التجهيــز وتصميــم أدوات 
الدراســة، ثــم ســحب العينــة الالزمــة. ومــن ثــم يتــم إجــراء االختبــار القبلــي بهــدف اختبــار أدوات الدراســة والتأكــد مــن أن كافــة األســئلة واضحــة ومفهومــة، ثــم 
يتــم مراجعــة قواعــد المطابقــة والترميــز وكافــة الخطــط المتعلقــة بالكــوادر البشــرية -وهــي مرحلــة التدريــب العملــي لفريــق البحــث "جامعــي البيانــات"، 
ثــم يتــم تشــكيل فــرق العمــل وتهيئــة مجتمــع الدراســة مــن خــالل توضيــح الهــدف مــن االســتطالع وأهميتــه؛ وذلــك عــن طريــق وســائل اإلعــالم المختلفــة.

وضع اإلطار التنظيمي وتحديد المسؤوليات  .	

فــي هــذه المرحلــة يتــم وضــع إطــار تنظيمــي يتــم بموجبــه وضــع كافــة االنشــطة وتوزيعهــا علــى فريــق العمــل، بحيــث يتــم تحديــد المهــام 
والواجبــات والمســؤوليات المنوطــة بــكل عضــو مــن أعضــاء فريــق العمــل.

وضع ميزانية االستطالع  .2

فــي هــذه المرحلــة يتــم وضــع ميزانيــة تفصيليــة لالســتطالع تشــتمل علــى كافــة البنــود المطلوبــة لتنفيــذ األنشــطة التفصيليــة، ويجــب أال نغفــل 
أي بنــد مــن هــذه البنــود لكــي ال يــؤدي إلــى إربــاك فــي العمــل. والعوامــل المؤثــرة فــي الميزانيــة والتــي يجــب النظــر إليهــا هــي:

حجم العينة ومدى انتشارها  .1

نوع الفئة المستهدفة )أفراد، أسر، منشآت(  .2

حجم االستبيان   .3

منهجية االستطالع  .4

الفترة الزمنية   .5

تصميم أدوات االستطالع "االستبيان"  .3

في هذه المرحلة يتم تحديد الطريقة المستخدمة في جمع البيانات، بمعنى تحديد أي الطرق ُيجرى تنفيذ االستطالع من خاللها:

 	  CAPI	 وباستخدام نظام  Face to Face المقابلة الشخصية

 	  CATI2 من خالل نظام Phone المقابلة الهاتفية

 	 ACASI3 المقابلة الذاتية الصوتية

 	SMS عن طريق اإلنترنت: إرسال الرابط اإللكتروني عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية

 	In-Depth Interview المقابلة المعمقة

المقابلة الجماعية 	 

 	Focus Group مجموعات النقاش

توزيع االستبيان على مجموعة من األفراد مثل الطالب، الموظفين ،،، الخ	 

وسائل أخرى	 

  1. CAPI: Computer-assisted personal interviewing إجراء المقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر عن طريق األجهزة الكفية 

  2. CATI: Computer-assisted telephone interviewing إجراء المقابالت الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر عن طريق نظام محوسب مخصص لهذه الغاية 

  3. ACASI: Audio computer-assisted self-interviewing إجراء المقابالت الذاتية الصوتية بمساعدة الكمبيوتر
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القواعد الرئيسة في تصميم االستبيان:

يجــب أن يلبــي االســتبيان كافــة أهــداف االســتطالع: يتــم مراجعــة أهــداف االســتطالع ومقارنتهــا مــع األســئلة الموجــودة فــي االســتبيان وإجــراء 	 

المقارنــة مــا بيــن األهــداف الموضوعــة وكــون األســئلة تجيــب علــى هــذه األهــداف أم ال.

 يتم التأكد من أن كافة األسئلة تم صياغتها بطريقة واضحة ومفهومة بحيث ال تعطي أكثر من مفهوم.	 

 التأكــد مــن أن االســتبيان يشــتمل علــى بعــض اإلرشــادات حــول كيفيــة تعبئــة االســتبيان، وخاصــة إذا كان هنــاك بعــض األســئلة التــي تحتــاج إلــى 	 

طريقــة مختلفــة فــي اإلجابــة.

 التأكد من عدم وجود أي أسئلة إيحائية، وتجنب األسئلة التي فيها إحراج للمستجيب، واالبتعاد عن األسئلة االستفزازية.	 

 التأكــد مــن ترتيــب األســئلة فــي تسلســل منطقــي؛ بحيــث تســاعد المســتجيب علــى التركيــز وعــدم التشــتت فــي اإلجابــات. وتقســيم األســئلة 	 

إلــى أقســام حســب موضوعــات البحــث.

 مراعــاة أن تكــون أســئلة االســتطالع قليلــة وعــدم اإلطالــة فيهــا؛ ألنهــا ُتِشــعر المســتجيب بالملــل، ومــن ثــم تكــون اإلجابــات غيــر منطقيــة وغيــر 	 

مترابطــة مــع بعضهــا البعــض.

 تضميــن االســتبيان بقســم خــاص يحتــوي علــى الخصائــص الديموغرافيــة والعامــة للمســتجيبين، مثــل: العمــر، النــوع االجتماعــي، المســتوى 	 

التعليمــي، اإلنفــاق، الحالــة الزواجيــة، الحالــة العمليــة... إلــخ.

 كما أن هناك بعض األمور الفنية األخرى التي يتم األخذ بها بعين االعتبار عند تصميم االستبيان، مثل سرية البيانات والخصوصية... إلخ..	 

المقاييس المستخدمة في استطالعات واتجاهات الرأي العام

	.  المقياس الثنائي: المقياس الثنائي التفرع له خياران متعارضان تماًما مع بعضهما مثل:

نعم ام ال

صح أم خطأ

عادل  أو غير عادل

ايجابي أم سلبي

غالي أم رخيص

مؤثر أم غير مؤثر

نافع أم غير مافع

مالئم أو غير مالئم

أعتقد أو ال أعتقد

أحب أو أكره

أقوم أو ال أقوم

أرغب أو ال أرغب
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قيــاس درجــة الموافقــة: إذا كان الهــدف هــو قيــاس درجــة موافقــة المبحوثيــن علــى فقــرات أو آراء أو برامــج معينــة فــإن المقيــاس المناســب هــو   .2
مقيــاس درجــة الموافقــة، ومــن أهــم وأشــهر هــذه المقاييــس "مقيــاس ليكــرت لدرجــة الموافقــة )Likert Scale(، وهــذا المقيــاس إمــا يكــون ثالثيــًا 

أو خماســيًا وذلــك كمــا يلــي:

المقياس الثالثي لقياس درجة الموافقة:

غير موافقمحايدموافق
(3)(2)(	)

المقياس الخماسي لقياس درجة الموافقة:

غير موافق بتاتًاغير موافقمحايدموافقموافق بشدة
(5)(4)(3)(2)(	)

ــوالء الوظيفــي، أو مســتوى  ــتوى: فــإذا كان المطلــوب –مثــاًل– قيــاس مســتوى التمكيــن أو مســتوى ال ــة المس ــس درج ــي تقي ــس الت المقايي  .3
ضغــوط العمــل أو مســتوى األســعار... فإنــه ال يمكــن اســتخدام مقيــاس ليكــرت لدرجــة الموافقــة. ولكــن تســتخدم مقاييــس أخــرى ثالثيــة أو 

خماســية وذلــك كمــا يلــي:

المقياس الثالثي لقياس المستوى:

منخفضمتوسطمرتفع
(3)(2)(	)

ضعيفجيدممتاز
(3)(2)(	)

المقياس الخماسي لقياس المستوى:

منخفض جدًامنخفضمتوسطمرتفعمرتفع جدًا
(5)(4)(3)(2)(	)

ضعيفمقبولجيدجيد جدًاممتاز
(5)(4)(3)(2)(	)

المقاييــس التــي تقيــس درجــة أو مــدى اســتخدام أســاليب )أو أدوات معينــة(: إذا كان الهــدف هــو معرفــة مــدى اســتخدام أســاليب أو أدوات   .4
معينــة فــإن المقيــاس المناســب قــد يكــون:

المقياس الثالثي لقياس مدى االستخدام:

درجة قليلة أو ال أستخدمدرجة متوسطةدرجة كبيرة
(3)(2)(	)

المقياس الخماسي لقياس مدى االستخدام:

درجة قليلة جدًادرجة قليلةدرجة متوسطةدرجة كبيرةدرجة كبيرة جدا
(5)(4)(3)(2)(	)
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المقياس الثالثي لقياس مدى االستخدام المرتبط بمرات االستخدام:

أبدًاأحيانًادائما
(3)(2)(	)

المقياس الخماسي لقياس مدى االستخدام المرتبط بمرات االستخدام:

أبدًانادرًاأحياناغالبًادائمًا
(5)(4)(3)(2)(	)

المقاييــس التــي تقيــس درجــة أو مــدى توفــر عناصــر أو أدوات معينــة: إذا كان الهــدف هــو معرفــة مــدى توفــر عناصــر  أو أدوات معينــة   .5
فــإن المقيــاس المناســب قــد يكــون:

المقياس الثالثي لقياس مدى توفر عناصر أو دوات معينة:

درجة قليلة أو غير متوفرةدرجة متوسطةدرجة كبيرة
(3)(2)(	)

المقياس الخماسي لقياس مدى توفر عناصر أو دوات معينة:

غير متوفرة إطالقًادرجة قليلةدرجة متوسطةدرجة كبيرةدرجة كبيرة جدا
(5)(4)(3)(2)(	)

المقاييــس التــي تقيــس درجــة الرضــا / الســعادة: إذا كان الهــدف هــو معرفــة مــدى الرضــا أو الســعادة عــن خدمــات أو أي أشــياء أخــرى،   .	
فــإن المقيــاس المتبــع:

المقياس الثالثي لقياس درجة الرضا / السعادة:

غير راٍضمحايدراٍض
(3)(2)(	)

المقياس الخماسي لقياس درجة الرضا / السعادة:

غير راٍض إطالقًاغير راٍضمحايدراٍضراٍض بشدة
(5)(4)(3)(2)(	)

المقياس العشري لقياس درجة الرضا / السعادة:

راٍض بشدة
 غير راٍض

إطالقًا
	098		5432	0
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ــا بيــن الوضــع االقتصــادي  ــة م ــة وأخــرى، مثــل المقارن ــرة زمني ــا بيــن فت ــة م ــة وضــع أو حال ــة: وتســتخدم لمقارن مقاييــس المقارن  .	
ــي: ــام الماض ــي الع ــرة ف ــادي لألس ــع االقتص ــع الوض ــة م ــرة بالمقارن ــي لألس الحال

أسوأبقي على ما هو عليهتحسن
(3)(2)(	)

تصميم برامج اإلدخال والتدقيق اآللي  .4

يتــم تصميــم برامــج محوســبة إلدخــال بيانــات االســتبيان، وذلــك بعــدة وســائل أو طــرق مثــل: برامــج يتــم تحميلهــا علــى أجهــزة iPad أو 	 
Desktop، برامــج مــن خــالل رابــط إلكترونــي يتــم إرســاله عبــر الموقــع اإللكترونــي للجهــة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي أو الرســائل النصيــة، 

.CATI برامــج مــن خــالل إجــراء المقابــالت الهاتفيــة

يتم استخدام الحزم البرامجية المختلفة في تصميم برامج اإلدخال.	 

يتم مراعاة بعض األمور عند تصميم البرامج:	 

شمول البرنامج على كافة أسئلة االستبيان وعدم نسيان أي سؤال.. 	

تصميم شاشات إدخال مشابهة قدر اإلمكان لصفحات االستبيان.. 2

وضع كافة االنتقاالت Skipping على األسئلة التي ال تنطبق عليها االجابات واألسئلة التي عليها انتقاالت.. 3

وضع كافة قواعد التدقيق في البرنامج والتي تتضمن ما يلي:. 4

قواعد المدى Check Range لكل سؤال	 

قواعــد المطابقــة )االتســاق والشــمول( Consistency Check، أي التدقيــق علــى أن كافــة البيانــات مدخلــة بالكامــل وال يوجــد أي 	 

نقــص فــي أي ســؤال معيــن، والتدقيــق علــى منطقيــة اإلجابــات مثــل الربــط مــا بيــن العمــر والمســتوى التعليمــي للمســتجيب، 

بحيــث يجــب أال يقبــل البرنامــج إدخــال بيانــات لفــرد عمــره 10 ســنوات ومســتواه التعليمــي دكتــوراه مثــاًل. وفــي العــادة يقــوم البرنامــج 

بإعطــاء تنبيــه Alert فــي حــال وجــود أي بيــان مدَخــل بطريقــة خاطئــة.

يتــم عمــل برامــج إضافيــة للتدقيــق علــى البيانــات الُمدخلــة، وذلــك بعــد االنتهــاء مــن جمــع كافــة البيانــات. ويســمى هــذا النــوع مــن 	 

التدقيــق Batch Editing وذلــك لضمــان دقــة وجــودة البيانــات المدخلــة بشــكل أكبــر.

تصميم البرنامج التدريبي وإعداد الكتيبات  .5

فــي هــذه المرحلــة يتــم تصميــم البرنامــج التدريبــي لكافــة العامليــن فــي االســتطالع مــن باحثيــن ومراقبيــن ومشــرفين، وذلــك فــي حــال كان 
أســلوب جمــع البيانــات هــو المقابلــة الشــخصية أو الهاتفيــة، مــع التركيــز علــى األمــور التاليــة:

التعريف بأهمية وأهداف االستطالع.	 

استخدام أساليب تعليمية متنوعة تهدف إلى تطوير مهارات فريق البحث في إجراء المقابالت الشخصية مع المستجيبين.	 

التدريــب علــى كيفيــة إلقــاء األســئلة علــى المســتجيبين، وذلــك مــن خــالل جلســات يتــم فيهــا لعــب األدوار؛ بحيــث يكــون أحــد الباحثيــن هــو 	 
المســتجيب واآلخــر يقــوم بطــرح األســئلة عليــه.

تعريف كافة الفرق بأدوارهم، ومهامهم، ومسؤولياتهم، وبآليات العمل.	 

تشكيل فرق العمل الميدانية: وتتم هذه المرحلة في حال كان أسلوب جمع البيانات هو المقابلة الشخصية أو الهاتفية  .	

يتــم تشــكيل فــرق العمــل علــى نحــو يســاهم فــي زيــادة فعاليــة وكفــاءة جمــع البيانــات بالشــكل األمثــل، ومــن األهميــة بمــكان أن يكــون 	 
هنــاك اتســاق بيــن عــدد المشــاركين فــي عمليــة جمــع البيانــات والمــدة الزمنيــة المقــررة إلنهــاء العمــل الميدانــي. 

 يتــم مراعــاة التوزيــع الجغرافــي للعينــة المطلوبــة وقــرب المســافات وبعدهــا؛ بحيــث يتــم تشــكيل فــرق العمــل الميدانيــة بــأن يختــص كل 	 
فريــق بمنطقــة معينــة أو أكثــر.

 يتــم مراعــاة جنــس الباحــث ونــوع االســتطالع؛ ففــي بعــض األحيــان ال تتقبــل بعــض األســر مــن وجــود أشــخاص ذكــور أثنــاء جمــع البيانــات، 	 
وفــي هــذه الحالــة يتــم جمــع البيانــات مــن خــالل باحثــات.

وفي ضوء هذه المعطيات يتم حساب عدد الباحثين وعدد الفرق المطلوبة ألي استطالع
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سحب العينة  .	

ن إطار المعاينة. يتم سحب العينة بناًء على تصميم العينة، وباستخدام حصر المفردات التي ُتكوِّ

االختبار القبلي  Pre-Test ألداة جمع البيانات  .8

ويهــدف هــذا االختبــار إلــى التأكــد مــن أن أدوات االســتطالع )"االســتبيان" وغيــره مــن األدوات( تعمــل بالشــكل المطلــوب دون وجــود أي مشــاكل 

أو خلــل فيهــا، مــن حيــث دقــة وتناســق ووضــوح األســئلة ومــدى تجــاوب المســتجيبين لألســئلة المطروحــة عليهــم، باإلضافــة إلــى تقديــر المــدة 

الزمنيــة التــي يســتغرقها الباحــث فــي تعبئــة االســتبيان، كمــا يتــم تحديــد اإلجابــات علــى األســئلة المفتوحــة لتحويلهــا إلــى أســئلة مغلقــة 

والتعــرف علــى كافــة المشــكالت التــي تحــدث علــى أرض الواقــع أثنــاء جمــع البيانــات.

مراجعة االستبيان وكافة الكتيبات  .9

ــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف فــي االســتبيان التــي  ــار القبلــي لالســتبيان وأدوات الدراســة يتــم تحدي ــة االســتطالعية لالختب فــي ضــوء التجرب

ظهــرت أثنــاء التطبيــق الفعلــي، ومــن ثــم يتــم تعديــل االســتبيان ومراجعــة كافــة كتيبــات التعليمــات إذا لــزم األمــر ليتــم صياغتهــا بالشــكل 

النهائــي.

3. مرحلة جمع بيانات استطالع الرأي

ــج االســتطالع، وتتمثــل هــذه االجــراءات فــي متابعــة ومراقبــة  هنــاك مجموعــة مــن االجــراءات يجــب اتخاذهــا والتأكــد منهــا قبــل اســتخراج نتائ

ــات، ووضــع آليــات للعمــل لجمــع البيانــات ونظــام للتواصــل بيــن فــرق العمــل، والتأكــد مــن االســتجابات وتحليلهــا ثــم إجــراء عــدد  جــودة البيان

مــن المراجعــات تتمثــل فــي مراجعــة االســتبيان فــي موقــع العمــل للتأكــد مــن الدقــة وعــدم إغفــال بعــض المفــردات، يلــي ذلــك مرحلــة المراجعــة 

المكتبيــة لهــذه البيانــات. ثــم إعــادة بعــض المقابــالت مــرة أخــرى للتأكــد مــن أن الباحثيــن قامــوا بواجبهــم بالشــكل المطلــوب.

المتابعة ومراقبة الجودة  .	

يجــب النظــر للبيانــات علــى أنهــا أحــد المدخــالت فــي عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار، وأن تحقيــق شــرط الجــودة أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات هــي مســألة 

جوهريــة تنعكــس بشــكل إيجابــي أو ســلبي علــى عمليــة اتخــاذ القرار.

في هذه المرحلة يتم األخذ بعين االعتبار الحفاظ على مستوى عاٍل من الدقة والجودة ومع ما يترتب عليها من تكلفة وجهد.

كما أن هناك عددًا من االعتبارات األخالقية يجب أخذها بعين االعتبار عند تنفيذ االستطالع:

الحفــاظ علــى ســالمة الُمســتجيب للــرأي وعــدم اســتخدام البيانــات الخاصــة بالــرأي الــذي تــم اإلفصــاح عنــه على نحــو ُيلحق الضرر بالمشــاركين 	 
فــي اســتطالع الرأي.

إحاطة المشاركين بالغرض الفعلي لالستطالع واإلفصاح عن الجهة المنفذة بشفافية، إذا رغب المشاركون في معرفتها.	 

 عند اإلعالن عن النتائج يجب اإلفصاح عن الجهة المنفذة لالستطالع.	 

 عــدم توظيــف النتائــج بشــكل انتقائــي للتأثيــر فــي الــرأي العــام، وااللتــزام بــأن يكــون االســتطالع وســيلة لقيــاس الــرأي العــام وليــس وســيلة 	 

للتأثيــر فيه..
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5 .تدقيق البيانات:

ُيســتخَدم التدقيــق فــي العــادة لكشــف األخطــاء غيــر العينيــة التــي يمكــن إجمالهــا بأخطــاء عــدم االســتجابة، وأخطــاء االســتجابة، وأخطــاء 

المقابلــة وأخطــاء الترميــز وأخطــاء إدخــال البيانــات وهــذا النــوع مــن األخطــاء عــادًة مــا َيصعــب قياســها وتقديــر أثرهــا علــى دقــة البيانــات.

أ.   أنواع التدقيق:

التدقيق على هيكل االستبيان:  .	

فــي هــذه المرحلــة يتــم التدقيــق علــى التسلســل المنطقــي لإلجابــات الموجــودة فــي االســتبيان واألقســام الموجــودة فيهــا، فيجــب مراعــاة 

االنتقــاالت الموجــودة فــي االســتبيان والتأكــد مــن عــدم وجــود بيانــات فــي حــال وجــود انتقــال معيــن والعكــس صحيــح.

التحقق من البيانات، يتم التحقق من البيانات وذلك من خالل:  .2

التأكد من اإلجابات الرقمية على أنها ال تحتوي على أي حروف غير رقمية، 	 
 التأكد من عدم وجود بيانات مفقودة لكل سؤال يجب أن ترد فيه بيانات.	 

 التأكد من إجابات كل سؤال أنها تقع ضمن المدى المحدد.	 

اتساق البيانات:  .3

يشــير مصطلــح اتســاق البيانــات إلــى وجــود العالقــات المترابطــة مــا بيــن اإلجابــات عــن مســتوى االســتبيان الواحــدة، هــذه العالقــة قــد تكــون 

ــك الحــال  عالقــة منطقيــة بيــن أســئلة القســم الواحــد واألقســام المختلفــة، أو عالقــة هيكليــة مــا بيــن األســئلة أو أجــزاء مــن ســؤال، كذل

يمكــن أن يكــون االتســاق علــى البيانــات التاريخيــة للبيانــات مثــل التأكــد مــن عــدد أفــراد األســرة فــي حــال وجــود بيانــات ســابقة.

الجداول التقاطعية:  .4

فيمــا يتعلــق بتوزيــع البيانــات يتــم تنفيــذ بعــض الجــداول ذات العالقــة بمنطقيــة واتســاق وترابــط البيانــات التــي يتــم فيهــا تحديــد بعــض 

القيــم المتطرفــة مثــل عمــل جــداول متقاطعــة مــا بيــن العمــر والمرحلــة التعليميــة ومالحظــة مــا إذا كان هنــاك قيــم متطرفــة فــي العمــر 

لبعــض المراحــل التعليميــة.

آليات العمل لجمع البيانات  .2

في هذه المرحلة يتم تشكيل فرق العمل، والتي تتكون من الباحثين والمراقبين والمشرفين.

جمع البيانات  .3

في هذه المرحلة وبعد تشكيل فرق العمل، يتم البدء في جمع البيانات.

مراجعة ِنسب االستجابة  .4

يتــم تقديــر نســب االســتجابة والتعــرف المبكــر علــى أســباب انخفاضهــا مــن خــالل اســتطالعات ســابقة. وقــد يكــون ســبب االنخفــاض عائــدًا 	 
إلــى تخــوف المســتجيبين أو تشــككهم مــن دوافــع إجــراء االســتطالع.

 وفي هذه الحالة يتم التعرف والتحليل لكافة خصائص األفراد الذين يرفضون االستجابة لتجنب الوقوع في مشاكل مستقبلية.	 

 ومن الضروري أيضًا الحفاظ على نسب استجابة مرتفعة، مع الحفاظ على جودة عالية ودقة متناهية في جمع البيانات..	 
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4. مرحلة المعالجة واستخراج النتائج

الترميز  .	

ويقصــد هنــا فــي الترميــز إعطــاء كل إجابــة رقمــًا أو رمــزًا، ويقــوم بذلــك أحــد المختصيــن بمراجعــة دليــل الترميــز، وخصوصــًا األســئلة المفتوحــة؛ ألن 

ــز بوضــع دليــل تفصيلــي لكافــة اإلجابــات؛ بحيــث يعطــي رقمــًا موحــدًا لجميــع  المســتجيب يعطــي إجابــات تعبــر عــن رأيــه بشــكل مفتــوح، وهنــا يقــوم الُمَرمِّ

األســئلة المتشــابهة.

كمــا يتــم ترميــز بعــض األنشــطة االقتصاديــة والمهــن التــي ال يســتطيع الباحــث –أثنــاء جمــع البيانــات– تحديَدهــا ألي فئــة تنتمــي، ويتــم طباعتهــا أثنــاء 

مرحلــة جمــع البيانــات وإعــادة ترميزهــا الحقــًا.

يتــم فــي مرحلــة الترميــز مراعــاة اســتخدم أدلــة الترميــز الوطنيــة والدوليــة والمعتمــدة مــن قبــل األجهــزة اإلحصائيــة؛ وذلــك لضمــان إجــراء المقارنــات فــي 

نتائــج التحليــل.

وفي العادة يتم وضع دليل الترميز بشكل تلقائي أثناء إعداد برامج اإلدخال لالستبيان، سواء كانت على أجهزة iPad أو المواقع االلكترونية..

تصميم برامج استخراج النتائج  .2

فــي فــي هــذه المرحلــة يتــم توصيــف كامــل للبيانــات، وذلــك مــن خــالل مــا يســمى فــي قامــوس البيانــات Data Dictionary، وفــي هــذا القامــوس يتــم 
.Value label ولكافــة األســئلة مــع تعريــف محتــوى كل ســؤال Variable Label تعريــف وصــف لألســئلة والمتغيــرات

ــة عرضيــة أو  ــى فئــات عمري ــدة أخــرى غيــر موجــودة فــي أســئلة االســتطالع، مثــل: تحويــل العمــر إل كمــا يتــم فــي هــذه المرحلــة اشــتقاق متغيــرات جدي
ــات... وغيرهــا.. ــى فئ ــل الدخــل أو اإلنفــاق إل ــة، وتحوي قصدي

ب.  توجيهات عامة حول تدقيق البيانات

فيما يلي بعض اإلرشادات للتدقيق على البيانات:

ينبغــي أن توضــع قواعــد التدقيــق مــن ِقَبــل الموظفيــن المختصيــن الذيــن لديهــم خبــرة واســعة فــي هــذا المجــال وخبــرة أيًضــا فــي تصميــم 	 
االســتبيان وتحليــل البيانــات وإجــراء مســوح أخــرى مماثلــة.

 يجب أن يتم تنفيذ التدقيق على عدة مراحل من المسح.	 

 يتــم تطبيــق التدقيــق فــي كل مرحلــة ويجــب أال يتعــارض مــع التدقيــق فــي مرحلــة أخــرى )التدقيــق المطبــق أثنــاء جمــع ومعالجــة البيانــات 	 
ينبغــي أن يكــون متســًقا مــع بعضــه(.

 ينبغــي أن يســتخدم التدقيــق لتقديــم معلومــات حــول عمليــة المســح، إمــا فــي شــكل معاييــر جــودة للمســح الحالــي أو القتــراح التحســينات 	 
لعمليــات المســح فــي المســتقبل.

 يجب تطبيق إجراءات ضمان ومراقبة الجودة للحد من األخطاء وتصحيحها وتقديمها أثناء عملية التدقيق.	 

إعادة المقابالت  .	

عــادًة يتــم إعــادة المقابــالت لحوالــي 0	% مــن المقابــالت يتــم اختيارهــا عشــوائيًا مــن كل باحــث قــام بجمــع البيانــات، بحيــث يتــم إعــادة مفــردات العينــة 
والتأكــد مــن أن الباحــث قــد التــزم بالعينــة المطلوبــة وحصــل علــى المعلومــات مــن الشــخص المطلــوب والتأكــد مــن إجابــة بعــض األســئلة ومقارنتهــا 

فــي االســتبيان األصلــي. ويمكــن أن تتــم المراجعــة عــن طريــق الهاتــف فــي حــال وجــود رقــم هاتــف للمســتجيب.

ويســتفاد مــن هــذه المرحلــة: قيــاس عــبء المســتجيب علــى أفــراد العينــة، ومعرفــة األوقــات المناســبة التــي يمكــن أن يتــم فيهــا إجــراء المقابــالت، 
وأفضــل وســائل التواصــل مــع المســتجيب.
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3.  تحليل بيانات استطالع الرأي

مــن المعلــوم أن اختيــار أســلوب التحليــل المناســب للبيانــات اإلحصائيــة المتوفــرة، يعتمــد علــى الهــدف األساســي مــن عمليــة التحليــل والــذي يحكــم مــدى 
عمــق التحليــل المطلــوب، كأن يكــون تحليــاًل وصفيــًا لالتجاهــات العامــة للبيانــات مــن خــالل حســاب بعــض المؤشــرات التــي تلخــص البيانــات، أو مــن خــالل 
العــرض البيانــي للبيانــات والــذي يصــف االتجــاه العــام لهــا مــن ارتفاعــات وانخفاضــات وتذبذبــات ومــا إلــى ذلــك. أو يكــون التحليــل متعمقــًا فيمــا يدعــى 

بالتحليــل االســتقرائي الــذي يتنــاول الربــط مــا بيــن مختلــف المتغيــرات وبنــاء نمــاذج انحــدار بســيط ومتعــدد تحــدد العالقــة بيــن المتغيــرات. 

مــن جانــب آخــر، فــإن نــوع المتغيــر المنــوي تحليــل بياناتــه يــؤدي دورًا مهمــًا فــي تحديــد أســلوب التحليــل المناســب ونــوع المؤشــر الــذي يمكــن أن يمثلــه، 
فالمتغيــرات الكميــة مثــاًل تصلــح لتمثيلهــا مؤشــرات كميــة، فــي حيــن أن المتغيــرات النوعيــة قــد ال تناســبها المؤشــرات الكميــة. 

يتنــاول هــذا الفصــل أســاليب التحليــل اإلحصائــي المناســبة لتحليــل بيانــات اســتطالعات الــرأي، مــع التركيــز علــى التحليــل اإلحصائــي الوصفــي؛ مــن بنــاء 
مؤشــرات، إلــى حســاب معامــالت ارتبــاط أو انحــدار بيــن المتغيــرات، إلــى إجــراء اختبــارات إحصائيــة مثــل كاي تربيــع.

	. أنواع البيانات اإلحصائية 

تنقســم البيانــات اإلحصائيــة إلــى أنــواع مختلفــة وذلــك بحســب نــوع المتغيــر الــذي تمثلــه هــذه البيانــات؛ فهنــاك متغيــرات ذات بيانــات متصلــة وأخــرى ذات 
بيانــات منفصلــة، وهنــاك بيانــات اســمية تعــود لمتغيــر اســمي يصنــف القيــم إلــى أنــواع مختلفــة، ومتغيــرات أخــرى ترتيبيــة تهــدف إلــى ترتيــب بيانــات أو 

قيــم المتغيــر. 

مــن جانــب آخــر يمكــن تقســيم البيانــات إلــى فئويــة تحمــل االختالفــات أو اإلضافــات فــي قيمهــا داللــًة ومعنــى إحصائيــًا، وأخــرى نســبية بحيــث يحمــل حاصــل 
قســمة هــذه البيانــات أيضــًا معنــى وداللــة. 

البيانات المنفصلة Discrete Data )النوعية( 

البيانــات المنفصلــة هــي مجموعــة البيانــات المتباعــدة والمختلفــة عــن بعضهــا، والتــي يعبــر عنهــا بمجموعــة األرقــام الصحيحــة؛ أي بمعنــى آخــر يمكــن 
عدهــا )1، 2، 3، ...(. ومــن األمثلــة علــى ذلــك عــدد المرضــى المراجعيــن لطبيــب معيــن، أو الجنــس )ذكــر، أنثــى(، أو فصيلــة الــدم )O، A، B، AB(، وهــي ُتعنــى 

بشــكل عــام بنــوع قيــم المتغيــر وليــس بالكــم. 

البيانات المتصلة Continuous Data )كمية(

هــي مجموعــة البيانــات التــي تمثــل قيمهــا مجموعــة األعــداد الصحيحــة والكســرية، وبالتالــي فــإن قيــم هــذه البيانــات يمكــن حصرهــا ضمــن فئــات، ومنهــا 
بيانــات اإلنفــاق، الدخــل، العمــر بالســنوات واألشــهر، درجــة الحــرارة، وهــي ُتعنــى بكميــة قيــم المتغيــر وليــس بالنــوع. 

   Nominal Data :البيانات االسمية

هــي بيانــات لمتغيــرات تصنيفيــة، بحيــث تمثــل كل قيمــة مــن قيمهــا مســتوى مــن مســتويات التصنيــف المختلفــة، مــع األخــذ باالعتبــار أن قيــم التصنيــف 
ــن مــن فصــل الحــاالت حســب مســتويات تصنيــف مختلفــة، وال يمكــن ترتيبهــا. علــى ســبيل المثــال: يمكــن  ليــس لهــا معنــى إنمــا هــي قيــم عدديــة تمكِّ

تصنيــف الحالــة الزواجيــة للفــرد بــأن يحــدد الرمــز )1( لألعــزب، و)2( للمتــزوج ... إلــخ، أو تصنيــف الجنــس بــأن يكــون )0( للذكــر و)1( لألنثــى.

    Ordinal Data البيانات الترتيبية

هــي بيانــات وصفيــة للمتغيــرات تعنــى بالترتيــب، ويطلــق عليهــا أحيانــًا المقيــاس الترتيبــي Ordinal Data؛ حيــث يمكــن ترتيبهــا تصاعديــًا أو تنازليــًا. على 
ســبيل المثــال: جميــع األســئلة المتعلقــة بمســتوى رضــا الجمهــور عــن خدمــة معينــة هــي بيانــات ترتيبيــة؛ حيــث إن مســتوى الرضــا )5( –مثــاًل– يعنــي راٍض 

جــدًا، و)4( راٍض، و)3( محايــد، و)2( غيــر راٍض، و)1( غيــر راٍض علــى اإلطــالق.  

 Interval Data البيانات الفئوية 

ــن مــن التمييــز بيــن تلــك القيــم، علــى ســبيل  هــي بيانــات متصلــة لمتغيــر معيــن، بحيــث يكــون مــدى االختــالف بيــن قيمتيــن أو مجموعهمــا ذا معنــى يمكِّ
المثــال: إذا كانــت عالمــة الطالــب األولــى هــي 90، وعالمــة الطالــب الثانــي هــي 80، فــإن مقــدار االختــالف بيــن العالمتيــن هــو 10 وهــي قيمــة ذات معنــى؛ أي 
أن األول يزيــد عــن الثانــي بمقــدار 10 عالمــات. بينمــا –مثــاًل– إذا كان عالقــة الفــرد بــرب األســرة هــي أخ )الرمــز 3(، ورمــز رب األســرة هــو )1(، فــإن الفــرق بيــن 

القيمتيــن )2( ال يحمــل معنــى؛ وبالتالــي هــذا البيانــات ليســت فئويــة. 
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Ratio Data البيانات النسبية

هــي بيانــات متصلــة لمتغيــر معيــن، بحيــث يكــون هنــاك مــدى فــي االختــالف بيــن قيمتيــن أو مجموعهمــا، إضافــة إلــى حاصــل قســمتهما؛ بحيــث يكــون 
ــن مــن التمييــز بيــن تلــك القيــم. علــى ســبيل المثــال: إذا كان دخــل الشــخص األول 20 ألــف درهــم ودخــل الشــخص الثانــي  هــذا االختــالف ذا معنــى يمكِّ
40 ألــف درهــم، فــإن نســبة دخــل األول إلــى الثانــي أي حاصــل قســمة دخــل األول عــن الثانــي 50% وهــو ذو معنــى؛ وبالتالــي فــإن بيانــات الدخــل نســبية.

هذا، ويجب مالحظة أن كل بيانات نسبية تحقق خصائص البيانات الفئوية، والعكس ليس صحيحًا. 

أساليب عرض البيانات

إن عــرض البيانــات اإلحصائيــة هــو أحــد أســاليب تفســير وتوضيــح البيانــات وقــراءة النتائــج مــن خاللهــا، وبالتالــي فإنهــا تعتبــر رديفــًا أساســيًا لعمليــة تحليــل 
البيانــات اإلحصائيــة. هنــاك أســاليب وطــرق كثيــرة خاصــة بعــرض البيانــات اإلحصائيــة، ولكــن مــن أكثــر الطــرق شــيوعًا: 

Frequency Table :الجدول التكراري

وهــو أســلوب أو طريقــة لتلخيــص مجموعــة مــن البيانــات، وهــو عبــارة عــن ســجل لتكــرارات جميــع قيــم المتغيــر المنــوي بنــاء جــدول لــه. ومــن الممكــن 
إضافــة نســب التكــرارات إلــى الجــدول التكــراري للحصــول علــى مــا يعــرف بالجــدول التكــراري النســبي.

ــة واالســمية والترتيبيــة، وربمــا يســتخدم أيضــًا فــي تلخيــص قيــم المتغيــرات  هــذا، ويســتخدم الجــدول التكــراري فــي تلخيــص قيــم المتغيــرات الفئوي
المتصلــة بعــد تقســيمها إلــى فئــات.

عندمــا يكــون لدينــا بيانــات ألكثــر مــن متغيــر فئــوي واحــد فــإن الجــدول التكــراري ألكثــر مــن متغيــر واحــد يصبــح مــا يعــرف بجــدول التجانــس، ألن قيــم 
المتغيــر تأخــذ مكانهــا علــى أســطر الجــدول للتجانــس مــع قيــم متغيــر آخــر علــى أعمــدة الجــدول. 

مثال:  افرض أن األرقام التالية هي نتيجة استطالع آراء 25 فردًا حول ظاهرة معينة:

	 ،3 ،	 ،5 ،2 ،4 ،4 ،5 ،4 ،4 ،5 ،5 ،5 ،2 ،2 ،3 ،4 ،4 ،3 ،2  ،3 ،3 ،2 ،	 ،5

فــان الجــدول التكــراري التالــي هــو ملخــص لنتائــج ســؤال حــول تقييــم الموافقــة علــى ظاهــرة معينــة، فــان هــذا المتغيــر يعبــر عنــه بالشــكل التالــي بحســب 
التكــرار المطلــق والتكــرار النســبي لــكل حالــة مــن الحاالت:

التكرار النسبي %التكرارالحالة

2.0	3غير موافق بشدة (	)

520.0غير موافق (2)

520.0محايد (3)

24.0	موافق (4)

24.0	موافق بشدة (5)

00.0	25المجموع

إذا كانــت البيانــات متصلــة مــن فئــة البيانــات النســبية أو الفئويــة، فيمكــن بنــاء جــدول تكــراري لهــا بحيــث يتــم حصــر هــذه البيانــات ضمــن فئــات متصلــة 
غيــر متقاطعــة. 

أمــا عــدد الفئــات الممكــن تجزئــة مجموعــة البيانــات الخــام إليهــا، فيعتمــد علــى نــوع المتغيــر الــذي تمثلــه تلــك البيانــات وعلــى مــدى البيانــات، ومــن المعلوم 
أن المــدى هــو أكبــر قيمــة مــن قيــم البيانــات الخــام مطروحــًا منهــا أصغــر قيمــة. 
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مثــال: البيانــات التاليــة تمثــل أعمــار أفــراد فــي مجتمــع مــا، يمكــن تمثيــل هــذه األعمــار ضمــن جــدول تكــرار تكــون قيمــه هــي فئــات عمريــة وليســت قيــم 
أعمــار مطلقــة كمــا فــي الجــدول الالحــق

 ,	4,	4,	3,		,	0,		,4,5,	,8,4,2,3,	,	,	,	,	,8,9,	,	,8,	0,3,	0,4,5,	,8,3,2, 3,2,5,4,3,	,9,8,5,4,	0,	2

%التكرارالفئات 

 4 - 0		3	.4

9 - 5	840.9

	4 - 	0	022.	

00	44المجموع

Pie Chart الرسم بالدائرة

هــو طريقــة أو أســلوب لتلخيــص مجموعــة البيانــات الخــام مــن نــوع البيانــات الفئويــة. وهــي عبــارة عــن دائــرة تقســم إلــى قطاعــات، كل قطــاع يمثــل فئــة أو 
طبقــة معينــة. ومســاحة كل قطــاع )أو قيمــة زاويــة القطــاع( تتناســب مــع عــدد القيــم المشــاهدة فــي الفئــة الممثلــة بهــذا القطــاع.

مثــال: ُيظهــر الرســم بالدائــرة التالــي نســبة المســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة بإمــارة أبوظبــي – الربــع الثالــث 2015. فمــن الرســم 
ــة هــذا  ــي فــإن قيــاس زاوي ــرة الكليــة. وبالتال ــي النفطــي تشــكل مســاحته 35% مــن مســاحة الدائ ــج المحلــي اإلجمال ــذي يمثــل النات نالحــظ أن القطــاع ال

القطــاع تشــكل 35% مــن 360 درجــة أي 126 درجــة، وهــي زاويــة منفرجــة كمــا يالحــظ فــي الرســم.

 

  Bar Chart الرسم باألعمدة

هــو طريقــة أو أســلوب لتلخيــص البيانــات الفئويــة أو االســمية، يســتخدم كثيــرًا فــي عمليــات التحليــل اإلحصائــي للتعــرف علــى نــوع وخصائــص التوزيــع 
اإلحصائــي لمجموعــة مــن البيانــات. مــن خاللــه يتــم عــرض البيانــات مــن خــالل مجموعــة مــن األعمــدة ذات عــرض متســاٍو، وكل عمــود يمثــل فئــة أو طبقــة مــن 

فئــات المتغيــر، أمــا االرتفــاع فيمثــل تكــرار عــدد القيــم الواقعــة ضمــن الفئــة التــي يمثلهــا ذلــك العمــود.

مثــال: الرســم باألعمــدة التالــي يوضــح مؤشــر الســعادة للســكان فــي مجتمــع مــا، بحســب الجنســية، فمثــاًل الســكان المواطنــون كان المؤشــر لديهــم 7.99 
مــن عشــرة، بينمــا غيــر المواطنيــن 7.28، والمؤشــر العــام للمجتمــع هــو 7.63

35%

65%

النفطي غير النفطي  

مؤشر السعادة حسب الجنسية للفرد 
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7.63



أي
الر

ت 
عا

طال
ست

ذ ا
في

تن
ل 

دلي

	8

الرسم بالمنحنى البياني 

هــو عبــارة عــن رســم بيانــي يســتخدم لتمثيــل بيانــات متصلــة لمتغيــرات زوجيــة، بحيــث تمثــل قيــم المتغيــر األول علــى المحــور األفقــي، وقيمــة المتغيــر 
الثانــي علــى المحــور العمــودي، ويتــم الوصــل مــا بيــن نقــاط األزواج المرتبــة للمتغيريــن بخطــوط منحنيــة. 

غالبــًا مــا يســتخدم هــذا الرســم فــي متابعــة تطــورات ظاهــرة معينــة مــن خــالل متابعــة اتجاهــات متغيــر معيــن فــي ظــل التغيــر فــي قيمــة المتغيــر اآلخــر 
إلظهــار العالقــة بينهمــا، كمــا هــو الحــال فــي السالســل الزمنيــة لبيانــات متغيــر معيــن.

مثال: يبين المنحنى في الرسم قيمة تجارة السلع والخدمات في الواليات المتحدة األمريكية خالل السنوات 	99	 – 2005، وتطوراتها.

 

  Dot Plot التمثيل بالنقاط

هو طريقة أو أسلوب لعرض وتلخيص البيانات يستخدم في عمليات التحليل للتعرف على نوع ومالمح التوزيع اإلحصائي للبيانات.

هــذا األســلوب شــبيه بالرســم باألعمــدة؛ حيــث يتــم التأشــير بنقــاط بشــكل عمــودي بحســب عــدد التكــرارات للقيمــة الممثلــة فــي البيانــات. وهــذا األســلوب 
يســاعد أيضــًا إلــى حــد بعيــد فــي التعــرف علــى القيــم المتطرفــة أو الفجــوات فــي مجموعــة البيانــات.

مثــال: الرســم التالــي يبيــن التمثيــل بنقــاط لعالمــات لدخــول 20 أســرة )القيمــة باأللــف مــن الدرهــم(، فيتضــح منــه أن أكثــر الدخــول تكــرارًا هــو المقــدار 35، 
وأقلهــا هــو 50، كمــا يبيــن الرســم توزيــع البيانــات؛ إذ يبــدأ بالدخــل 25 ألفــًا ثــم تتزايــد الدخــول حتــى 35 ألــف.

X

X

X X X

X X X X

X X X X X X

X X X X X X

العالمة 25 30 35 40 45 50

   Histogram المدرج التكراري

هــو عبــارة عــن طريقــة أو أســلوب لعــرض وتلخيــص البيانــات الفئويــة، يســتخدم لمعرفــة نــوع وخصائــص التوزيــع االحتمالــي للبيانــات، ويقــوم علــى تقســيم 
مــدى البيانــات إلــى مجموعــات، وتبنــى أعمــدة كل منهــا ليمثــل كل عمــود مجموعــة، يمثــل عــرض العمــود طــول الفئــة أمــا ارتفــاع العمــود فيمثــل تكــرار 

قيــم البيانــات فــي تلــك الفئــة. 
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ــل ارتفــاع العمــود عــدد األفــراد باأللــف، بينمــا عــرض العمــود يمثــل  مثــال: يبيــن الرســم التالــي المــدرج التكــراري لفئــات األعمــار فــي مجتمــع مــا، بحيــث يمثِّ
امتــداد الفئــة العمريــة، فمثــاًل األفــراد فــي الفئــة العمريــة )30 - 40( يبلــغ عددهــم فــي المجتمــع حوالــي 22 ألفــًا.

 Steam and Leaf Plot مخطط الساق واالوراق

ــات، مــن خــالل رســم  ــي للبيان ــع االحتمال ــة، يســتخدم لمعرفــة نــوع وخصائــص التوزي ــات الفئوي هــو عبــارة عــن طريقــة أو أســلوب لعــرض وتلخيــص البيان
ــوف. بســيط ومأل

والتمثيــل بهــذه الطريقــة أشــبه مــا يكــون بالمــدرج التكــراري، ولكنــه شــائع االســتخدام عندمــا يكــون عــدد البيانــات قليــاًل نســبيًا )أقــل مــن 100(. وفــي 
العــادة يرفــق رســم الســاق واألوراق بالجــدول التكــراري للبيانــات.

مثــال: المخطــط أدنــاه يوضــح مخطــط الســاق واألوراق لعالمــات 25 طالبــًا )العالمــة مــن 100(. الســاق األول هــو العــدد )5(، وهــذا يعنــي أن جميــع العالمــات 
التــي فــي خانــة العشــرات لهــا العــدد )5( هــي أوراق ضمــن هــذا الســاق، أي أن األرقــام 55،55،56،59 هــي األرقــام األربعــة األقــل فــي مجموعــة األرقــام، بينمــا 

مثــاًل األرقــام 100، 100 همــا العالمتــان األكثــر فــي المجموعــة. 

الساق األوراق

5 5 5 	 9   

	 2 5 5 	   

	 5 5 8 8 9 9

8 	 5 	 	 9  

9 2 3 5 	   

	0 0 0     

التمثيل بالصندوق والنقاط 

هــو عبــارة عــن تمثيــل بيانــي يبيــن توزيــع وانتشــار البيانــات، ويمكــن مــن خاللــه تحديــد مــا إذا كان هنــاك بيانــات متطرفــة أو غيــر منســجمة مــع مجموعــة 
ــات،  ــات أي القيمــة التــي تحصــر أقــل منهــا 25% مــن البيان ــد الربيــع األول للبيان ــات الرئيســية. أمــا طريقــة رســم الصنــدوق فتكــون مــن خــالل تحدي البيان
والربيــع الثالــث وهــي القيمــة التــي تحصــر أقــل منهــا 75% مــن البيانــات. وتحديــد الوســيط بينهمــا. هــذا إضافــة إلــى القيمــة الصغــرى للبيانــات التــي تحــدد 

الطــرف األول للرســم، والقيمــة العظمــى التــي تحــدد الطــرف اآلخــر. 

هذا، ومن الممكن اعتبار أية قيمة من قيم البيانات التي تقع خارج الصندوق بأنها قيمة غير منسجمة أو أحيانُا تدعى قيمة متطرفة.
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المقاييس اإلحصائية: 

إن أحــد أهــم الطــرق اإلحصائيــة الخاصــة بتلخيــص ووصــف البيانــات الخــام –خاصــة فيمــا يتعلــق باســتطالعات الــرأي– هــي طريقــة بنــاء أو حســاب مقاييــس 
إحصائيــة ســهلة ومعبــرة، ومــن أهمهــا: 

الوســط الحســابي: وهــو عبــارة عــن مجمــوع قيــم المشــاهدات مقســوم علــى عددهــا، وفــي حــال كانــت األهميــات النســبية أو األوزان للمشــاهدات 	 
غيــر متســاوية يتــم حســاب مــا يعــرف بالوســط الحســابي المرجــع Weighted Average، وهــو عبــارة عــن مجمــوع حاصــل ضــرب كل قيمــة مــن قيــم 

المشــاهدات فــي وزنهــا، مقســوم علــى مجمــوع األوزان. 

ــر 	  ــا لهــذا المؤشــر أنــه ال يتأث ــًا، ومــن أهــم المزاي الوســيط: وهــو عبــارة عــن قيمــة المشــاهدة التــي تتوســط البيانــات بعــد إجــراء ترتيبهــا تصاعدي
كالوســط الحســابي فــي القيــم المتطرفــة. 

المدى: يعرف مدى البيانات بطول الفترة التي تتراوح البيانات خاللها، أي هو عبارة عن حاصل طرح أكبر قيمة في البيانات من أصغر قيمة. 	 

التبايــن: ويقيــس هــذا المؤشــر مقــدار التشــتت أو التباعــد بيــن قيــم المشــاهدات بالنســبة للوســط الحســابي، أي هــو عبــارة عــن متوســط مجمــوع 	 
مربــع انحرافــات القيــم عــن وســطها الحســابي. وإن الجــذر التربيعــي لهــذا المقــدار يعبــر عنــه باالنحــراف المعيــاري ويشــير إلــى نفــس الغــرض أيضــًا. 

انتشار البيانات: 

إذا كان لدينــا مجموعــة مــن البيانــات فــإن توزيــع هــذه البيانــات وانتشــارها حــول أحــد المقاييــس اإلحصائيــة كالمتوســط الحســابي أو الوســيط أو المنــوال 
ــن أو االنحــراف  ــات. أمــا المقيــاس المســتخدم لمعرفــة حجــم تشــتتها وانتشــارها فهــو أحــد مقاييــس التشــتت كالتباي يعبــر عنــه بمقــدار انتشــار البيان

المتوســط أو المــدى الربيعــي. 

إن انتشــار البيانــات بشــكل عشــوائي حــول مقــدار أحــد المقاييــس يشــير إلــى أن البيانــات طبيعيــة وال يوجــد فيهــا تشــتت عــاٍل، وهــي تخضــع للتوزيــع 
االحتمالــي الطبيعــي. والتوزيــع االحتمالــي الطبيعــي هــو توزيــع أو انتشــار البيانــات بشــكل متماثــل حــول متوســط وحــول وســيطها بنفــس الوقــت. وإذا 

مــا تــم تمثيــل البيانــات بيانيــًا فيالحــظ أنهــا تأخــذ شــكل الجــرس المقلــوب وهــو الشــكل المتماثــل.

ــع الطبيعــي. وعلــى هــذا األســاس بنيــت  ــات للتوزي ــرة جــدًا تخضــع البيان ــه فــي المجتمعــات الكبي ــة فإن ــة النزعــة المركزي ــة االحتمــاالت ونظري وفــق نظري
ــرة ضمــن هــذا الفــرض.  ــات كثي ــم اســتخالص نظري ــد مــن التحليــالت وت العدي

مثــال: إن متوســط حجــم األســر فــي مجتمــع مــا هــو عبــارة عــن متغيــر كمــي، وإن انتشــار البيانــات يكــون طبيعيــًا بحيــث يتمركــز أو يتمحــور حــول المتوســط 
الحســابي لحجــم األســرة فــي المجتمــع، علــى ســبيل المثــال إذا مــا كان متوســط حجــم األســرة هــو )6( أفــراد فهــذا يعنــي أن عــدد األفــراد فــي كل أســرة مــن 

األســر فــي المجتمــع يتــوزع حــول الرقــم )6( فيكــون لبعــض األســر أقــل منــه وألســر أخــرى أكثــر منــه. 

التواء البيانات 

ــة، بحيــث تتشــتت علــى مــدى واســع، ففــي هــذه  إذا كان انتشــار البيانــات ليــس طبيعيــًا؛ أي أن تمركزهــا ال ينحصــر حــول أحــد مقاييــس النزعــة المركزي
الحالــة ُتدعــى "بيانــات ملتويــة". ويقــاس حجــم االلتــواء فيهــا بمقــدار معامــل االلتــواء؛ حيــث إن االلتــواء يعبــر عنــه رياضيــًا بالمقــدار:

                                                   

حيث Q3، Q2، Q1  هي الربيعات األول والثاني والثالث

فــإذا كانــت قيمــة معامــل االلتــواء α أكبــر مــن صفــر فــإن البيانــات تكــون ملتويــة نحــو اليميــن، وإذا كانــت قيمــة α أقــل مــن صفــر فإنهــا تكــون ملتويــة نحــو 
اليســار، كمــا فــي الشــكل البيانــي التالــي: 

 

(Q3 - Q1)

(Q3 + Q1)
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 مثــال: إن بيانــات معظــم المتغيــرات االقتصاديــة لمجتمــع مكــون مــن منشــآت اقتصاديــة هــي بيانــات ملتويــة. مثــاًل: اإليــرادات، ورأس المــال، واالســتهالك 
الوســيط، ... وغيرهــا مــن البيانــات تتأثــر بحجــم المنشــأة؛ فالمنشــآت الصغيــرة تكــون قيــم متغيراتهــا أقــل منهــا لــدى المنشــآت الكبيــرة. 

اإلحصاء االستداللي: 

يعــرف اإلحصــاء االســتداللي بأنــه مجموعــة الطــرق اإلحصائيــة للتعــرف علــى خصائــص المجتمــع المبحــوث مــن خــالل عينــة عشــوائية معتمــدة علــى طــرق 
إحصائيــة محــددة وأهمهــا افتــراض المعاينــة االحتماليــة التــي تــم ذكرهــا ســابقًا. ومــن المعلــوم أن اإلحصــاء االســتداللي يتعامــل بشــكل رئيســي مــع 
التعميــم والتقديــر والتنبــؤ، وفــي بعــض األحيــان يتســم بعــدم التأكــد ألنــه أصــاًل بنــي علــى أســاس علــم االحتمــاالت. إن مــن وســائل اإلحصــاء االســتداللي 
التقديــر اإلحصائــي واختبــار الفرضيــات. فالتقديــر يعبــر عــن قيمــة مثــل قيمــة المتوســط الحســابي، فــي حيــن اختبــار الفرضيــات يعنــي القبــول أو الرفــض 
لفرضيــة أو عبــارة معينــة تبنــى حــول أحــد معالــم المجتمــع المبحــوث )وللمزيــد مــن التفصيــل حــول ذلــك يمكــن الرجــوع إلــى دليــل مبــادئ التحليــل 

اإلحصائــي؛ علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء – أبوظبــي(.  

أساليب اإلحصاء االستداللي: 

العالقــات اإلحصائيــة: وهــي تحــدد طبيعــة االرتبــاط أو االنحــدار بيــن المتغيــرات، وتســمى رياضيــًا بمعامــالت االرتبــاط ومعامــالت االنحــدار، وتســتخدم فــي 
ــوع العالقــة التــي تربــط هذيــن المتغيريــن؛ كدراســة العالقــة  ــد ن الدراســات بيــن متغيريــن يتغيــران معــًا فــي وقــت واحــد، ويكــون هــدف الدراســة تحدي
بيــن أعمــار الطــالب –مثــاًل– ودرجاتهــم العلميــة أو أوزانهــم وأطوالهــم. وهنــاك أكثــر مــن نــوع واحــد مــن معامــالت االرتبــاط، مــع اإلشــارة إلــى أن أســلوب 
حســاب هــذه المعامــالت متوفــر ضمــن دليــل مبــادئ التحليــل اإلحصائــي لمركــز اإلحصــاء – أبوظبــي ويمكــن الرجــوع إليــه، كذلــك يمكــن الرجــوع إلــى أيٍّ مــن 

البرمجيــات الجاهــزة )ومنهــا: Excel,SPSS ، ... وغيرهمــا( حيــث مــن الســهولة اســتخدامها لحســاب هــذه المعامــالت.

 .X ــر المســتقل ــر قيــم المتغي ــا تتغي ــز Y عندم ــه بالرم ــز ل ــع، ويرم ــر التاب ــى المتغي ــذي يطــرأ عل ــر ال ــون: يســتخدم لقيــاس التغي ــاط بيرس ــل ارتب معام
ويســتخدم هــذا المعامــل فــي حالــة العينــات الكبيــرة والبيانــات الكميــة، ولــه الخصائــص التاليــة: 

قيمته تساوي صفرًا عندما يكون المتغيران مستقلين تمامًا. 	 

قيمته موجبة عندما يكون التغير طرديًا، وكلما اقترب من الواحد الصحيح يكون االرتباط بين المتغيرين أكثر قوة. 	 

قيمتــه ســالبة عندمــا يكــون التغيــر بيــن المتغيــران عكســيًا وكلمــا اتجهــت قيمتــه نحــو مقــدار 1- دل علــى وجــود عالقــة ارتبــاط عكســية أكثــر 	 
قــوة. 

ومــن المتعــارف عليــه عنــد تحليــل معظــم بيانــات االســتطالعات أنــه إذا كان معامــل االرتبــاط )0-0.3( فإنــه يــدل علــى عــدم وجــودة عالقــة ارتبــاط تذكــر، 
ومعامــل ارتبــاط )0.3-0.5( يــدل علــى وجــود ارتبــاط ضعيــف، و)0.5-0.7( يــدل علــى ارتبــاط متوســط، و)0.7-0.9( يــدل علــى ارتبــاط قــوي، و)0.9-1( يــدل 

علــى ارتبــاط قــوي جــدًا. 

معامــل ارتبــاط ســبيرمان: يقيــس مقــدار قــوة االرتبــاط بيــن متغيريــن علــى صــورة بيانــات وصفيــة وعينــات صغيــرة يمكــن وضعهــا فــي صــورة ترتيبيــة، 
مثــل آراء المســتجَوبين فــي اســتطالع معيــن والمرتبــة علــى "مقيــاس ليكــرت" إلــى: )1( غيــر موافــق بشــدة )2( غيــر موافــق، )3( محايــد، )4( موافــق، )5( 

موافــق بشــدة. 

ــران: يســتخدم هــذا المعامــل لقيــاس العالقــة بيــن ظاهرتيــن تنقســم كل منهمــا إلــى قســمين أو صنفيــن، مثــل الجنــس )ذكــر، أنثــى(  ــل االقت معام
والجنســية )مواطــن، غيــر مواطــن( أو مثــاًل مدخــن /غيــر مدخــن ومصــاب بالســرطان وغيــر مصــاب. بحيــث تكــون البيانــات فــي جــدول تقاطعــي يتكــون مــن 

أربــع خاليــا، وكلمــا اقتربــت قيمــة معامــل االقتــران مــن الواحــد –ســواء بالموجــب أو الســالب– دل علــى وجــود عالقــة قويــة بيــن الظاهرتيــن: 

الخاصية الثانيةالخاصية األولىالخواص

ABالخاصية األولى

CDالخاصية الثانية

Ass Coeff  =                                       ،
AD + BC

AD - BC
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مثــال تــم ســؤال 80 شــخص وذلــك لدراســة الوضــع حــول مــا إذا كان هنــاك عالقــة بيــن التدخيــن واالصابــة بضغــط الــدم، وكانــت اجاباتهــم ملخصــة علــى 
النحــو التالــي: 

الخواص
 مصاب بمرض 

ارتفاع ضغط الدم
 غير مصاب بمرض 
ارتفاع ضغط الدم

228	مدخن

34	غير مدخن

وفــق المعادلــة أعــاله يكــون مقــدار معامــل التوافــق 0.42، ممــا يؤشــر علــى وجــود عالقــة معنويــة نوعــا مــا، مــا بيــن ظاهــرة التدخيــن واالصابــة بمــرض ارتفــاع 
ضغــط الــدم. 

معامــل التوافــق: يقيــس هــذا المقــدار قــوة االرتبــاط بيــن ظاهرتيــن بحيــث تكــون لــكل ظاهــرة أكثــر مــن صفتيــن، مثــل دراســة العالقــة بيــن المســتوى 
التعليمــي للفــرد )أمــي، ابتدائــي، إعــدادي، ... إلــخ( ومســتوى الدخــل )عــاٍل، متوســط، منخفــض(، حيــث يتكــون الجــدول التقاطعــي مــن أكثــر مــن 4 خاليــا، 

مــع مالحظــة أن معامــل التوافــق يتــراوح مــا بيــن الصفــر والواحــد الصحيــح وال يأخــذ قيمــًا ســالبة. 

أما خطوات حسابه فهي كالتالي: 

تربيع التكرارات الموجودة في كل خلية من خاليا الجدول. 	 

 قسمة مربع التكرار بكل خلية على حاصل ضرب مجموع الصف في مجموع العمود الذي به الخلية. 	 

 	 .C نكرر الخطوة السابقة لكل الخاليا، ونرمز للمجموع بالرمز 

وبناء على ذلك يكون معامل التوفق هو: 

Cont. Coeff  = √                    ،

مثال: لمعرفة العالقة بين مستوى الدخل ومستوى اإلنفاق، تم إجراء دراسة لما مجموعه 100 أسرة، وكانت النتيجة كالتالي:

المجموعدخل منخفضدخل متوسطدخل عاليالخواص

2325	0	إنفاق عالي

520540	إنفاق متوسط

35		2		إنفاق منخفض

00	324424المجموع

بعد قسمة مربع تكرار كل خلية على حاصل ضرب مجموعها االفقي في مجموعها العمودي نحصل على:

المجموعدخل منخفضدخل متوسطدخل عاليالخواص

		50.2	0.0	3	.250	.0إنفاق عالي

0.429	0.02	0.22			.0إنفاق متوسط

0.0440.0940.3050.443إنفاق منخفض

43	.		0.3450.4520.34المجموع

ومن بيانات الجدول أعاله يكون معامل التوافق هو: 

Cont. Coeff،= √                          ،= 0.354

C
C - 1

1.143
1.143 - 1
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االنحدار البسيط 

هــو عبــارة عــن أســلوب يتــم مــن خاللــه دراســة العالقــة بيــن متغيريــن؛ األول متغيــر تابــع تعتمــد قيمتــه علــى متغيــر آخــر يســمى متغيــرًا مســتقاًل. 
فباالعتمــاد علــى بيانــات ســابقة للعالقــة بيــن كال المتغيريــن يتــم توقــع العالقــة الخطيــة التــي تربطهمــا ببعــض )فــي حــال وجــود عالقــة خطيــة(، ويتــم 

ــر ميــل الخــط  β ومقطعــه مــع محــور الصــادات :  ــة هــذا الخــط مــن خــالل تقدي ــن، وتوقــع معادل ــر خــط االنحــدار بيــن كال المتغيري تقدي

.x    هي القيمة التقديرية للمتغير التابع عند قيمة معينة للمتغير المستقل y 
^
حيث 

مــن هنــا فــإن أحــد االســتخدامات الرئيســية لمعادلــة خــط االنحــدار أعــاله هــو إجــراء تنبــؤ مســتقبلي لقيــم المتغيــر التابــع المتوقعــة، عنــد افتــراض قيــم 
المتغيــر المســتقل x وفــق المعادلــة أعــاله. 

مــن جانــب اخــر هنــاك مقيــاس يتــم مــن خاللــه تقديــر مســتوى الدقــة والكفــاءة فــي عمليــة تفســير المتغيــر المســتقل للتبايــن الحاصــل فــي المتغيــر التابــع 
وهــذا المقيــاس هــو عبــارة عــن معامــل التحديــد R2 رياضيــا هــو عبــارة عــن مربــع معامــل االرتبــاط بيــن المتغيــر التابــع والمتغيــر المســتقل. 

يمكــن الرجــوع إلــى دليــل مبــادئ التحليــل االحصائــي علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز اإلحصــاء – أبوظبــي لالطــالع علــى تفاصيــل إجــراءات حســاب 
المعامــالت وبنــاء المعادلــة. مــن جانــب آخــر يمكــن الرجــوع إلــى البرمجيــات اإلحصائيــة الجاهــزة )مثــل SPSS( وبنــاء معادلــة خــط االنحــدار مباشــرة بعــد إدخــال 

قيــم المتغيريــن: التابــع، والمســتقل. 

عرض النتائج وكتابة التقرير  .4

ــة والمتقاطعــة تبــدأ عمليــة إعــداد عــرض  ــات مــن األخطــاء وبعــد االنتهــاء مــن اســتخراج كافــة الجــداول التكراري بعــد بعــد التأكــد مــن خلــو البيان

النتائــج، وفــي هــذه المرحلــة يجــب مراعــاة مــا يلــي:

يجــب أن يتضمــن العــرض ملخصــًا للمنهجيــة المســتخدمة، وخصوصــًا تصميــم العينــة وأدوات المســح واختبارهــا واإلشــارة إلــى أهــم النتائــج 	 

"ملخــص للنتائــج".

 عرض النتائج بموضوعية وحيادية وعدم إبراز النتائج اإليجابية وإغفال النتائج السلبية.	 

 	.Appendix تضمين الجداول على شكل ملحقات 

 دعم التقرير بالجداول المبسطة والرسوم البيانية التي توضح أهم النتائج.	 

 عمل مقارنات مع نتائج استطالعات أخرى أو لسنوات سابقة؛ بشرط أن تكون بنفس الظروف والشروط التي تم إجراء االستطالع فيها.	 

 توثيق كافة المصطلحات والتعريف التي اسُتخدمت في االستطالع.	 
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3 |  أساليب المعاينة في استطالعات الرأي
يعتمــد تنفيــذ اســتطالعات الــرأي علــى اســتيفاء بيانــات مــن أفــراد مــن المجتمــع المبحــوث. وبالتالــي فــإن تنفيذهــا يعتمــد علــى توفيــر عينــة مــن المجتمــع 
المبحــوث.  يتضمــن هــذا الفصــل اســتعراضا ســريعا لمفهــوم العينــات فــي اســتطالعات الــرأي باعتبارهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن المســوح أو األعمــال اإلحصائيــة. 
وحــول أي التفاصيــل والمعــادالت الدقيقــة فــي هــذا المجــال يمكــن الرجــوع إلــى دليــل المعاينــة اإلحصائيــة المتوفــر علــى الموقــع اإللكترونــي للمركــز، رابــط 

األدلــة والمنهجيــات. 

	. المفاهيم األساسية والتعاريف 

يتنــاول هــذا الجــزء المفاهيــم األساســية والتعاريــف التــي تتعلــق بالجوانــب النظريــة والتطبيقيــة الخاصــة بتصميــم وســحب العينــات، وهــي تنســجم مــع 
المفاهيــم والتعاريــف الدوليــة فــي هــذا المجــال: 

 :)Population( المجتمع اإلحصائي  -

جميــع الوحــدات اإلحصائيــة التــي ُيــراد إجــراُء المســح اإلحصائــي عليهــا، بحيــث ســيتم ســحب عينــة االســتطالع منهــا، ومــن الضــروري تعريــف هــذه الوحــدات 
بشــكل واضــح، علــى أن تجمعهــا صفــٌة واحــدة أو صفــات مشــتركة. ومعظــم المجتمعــات اإلحصائيــة مؤلَّفــة مــن وحــدات إحصائيــة تتغيــر حســب الزمــن 

)مجتمعــات متجــددة(، وبعضهــا اآلخــر مجتمعــات ثابتــة ال تتغيــر حســب الزمــن.  

:)Sampling Techniques( أسلوب المعاينة  -

هــو أســلوب يســتخدم الختيــار مفــردات مــن المجتمــع وإخضاعهــا للعمــل اإلحصائــي، بحيــث تكــون النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا بنــاًء علــى معطيــات 
العينــة تمثــل مؤشــرات المجتمــع المــراد تقديرهــا.

:)Random Selection( االختيار العشوائي  -

هــي عمليــة اختيــار مفــردات مــن المجتمــع اإلحصائــي بطريقــة تبعــد أي تحكــم شــخصي للتدخــل فــي اختيــار أو اســتبعاد أيــة مفــردة مــن مفــردات المجتمــع، 
مــع ضمــان إعطــاء فرصــة متســاوية للمفــردات كافــة ألن تظهــر فــي العينــة المنتقــاة.

:)Frame( اإلطار  -

قائمــة أو ســجل يشــمل جميــع وحــدات المجتمــع اإلحصائــي، ويتضمــن عــادًة أســماء وعناويــن الوحــدات اإلحصائيــة وبعــض المعلومــات المتعلقــة بهــا، 
واإلطــار هــو الدليــل أو مجموعــة الوثائــق التــي تســاعدنا فــي الوصــول إلــى الوحــدات اإلحصائيــة لجمــع البيانــات عنهــا.

 :)Sample( العينـة  -

لــًة للمجتمــع الــذي نقــوم بدراســته، ولكــي تكــون  جــزء مــن المجتمــع اإلحصائــي يتــم اختيــاره وفــق أســاليب المعاينــة اإلحصائيــة، وُيشــتَرط أن تكــون ممثِّ
العينــة ممثلــة للمجتمــع يجــب أن تتضمــن خصائــص المجتمــع بشــكل يمكننــا تعميــم نتائجهــا لتقديــر أهــم معالــم المجتمــع اإلحصائــي.

:)Sample Design( تصميم العينة  -

هــي عمليــة اختيــار التركيــب المناســب مــن عــدة أنــواع مــن العينــات للوصــول إلى العينــة التي تحقــق النتائج المرجــوة منها. 

  :)Sampling Proportional to the Size( العينة المتناسبة مع الحجم  -

هــي العينــة التــي يكــون احتمــال ظهــور كل وحــدة معاينــة فيهــا يتناســب مــع حجــم تلــك الوحــدة للصفــة المدروســة، فمثــًلا المنشــأة االقتصاديــة يقــاس 
حجمهــا بعــدد العامليــن، وعنــد اختيــار عينــة المنشــآت االقتصاديــة بأســلوب المعاينــة المتناســبة مــع الحجــم، تعطــى احتماليــة أو فرصــة أكبــر لظهــور 

المنشــآت ذات الحجــم الكبيــر أي ذات عــدد العمــال األكبــر. 

 )Sampling unit( وحدة المعاينة  -

هــي المفــردة أو الوحــدة التــي تشــكل عنصــًرا فــي المجتمــع اإلحصائــي الــذي يخضــع لعمليــة العــد أو عمليــة المعاينــة، أي هــي الوحــدة التــي تجمــع عنهــا 
البيانــات أو المعلومــات اإلحصائيــة المطلوبــة. 

الفصل الثالث
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  )Primary Sampling Unit( وحدة المعاينة األولية  -

هــي وحــدات المعاينــة التــي تســحب فــي المرحلــة األولــى مــن تصميــم عينــة متعــددة المراحــل، وغالًبــا مــا تمثــل وحــدة المعاينــة األوليــة عنقــوًدا، وتكــون 
وحــدة المعاينــة األوليــة مجموعــة مــن وحــدات المعاينــة الثانويــة. 

 )Secondary Sampling Unit( وحدة المعاينة الثانوية  -

هــي وحــدات المعاينــة التــي يتــم ســحبها فــي المرحلــة الثانيــة مــن تصميــم عينــة متعــددة المراحــل وُتَعــد كل وحــدة معاينــة ثانويــة جــزًءا مــن وحــدات 
المعاينــة األوليــة. 

 )Analyzing Unit( وحدة التحليل  -

هــي الوحــدة التــي ُتســتخَدم فــي تحليــل البيانــات اإلحصائيــة التــي يتــم جمعهــا لتحقيــق أهــداف االســتطالع. ومــن الممكــن أن تكــون وحــدة التحليــل هــي 
ذاتهــا وحــدة العــد المســتخدمة فــي المعاينــة أو قــد تكــون غيــر ذلــك. 

 )Standard Error( الخطأ المعياري  -

هــو عبــارة عــن الجــذر التربيعــي لتبايــن العينــة المقــدر، مقســوٌم علــى حجــم العينــة وتبايــن العينــة هــو عبــارة عــن متوســط مربعــات الفــروق مــا بيــن ِقَيــم 
وحــدات العينــة وقيمــة المتوســط الحســابي لتلــك الوحــدات. 

 )Relative Standard Error( الخطأ المعياري النسبي  -

هو الخطأ المعياري مقسوٌم على قيمة التقدير، وهو يعرف بمقدار معامل االختالف النسبي. 

  )Optimum allocation( التوزيع األمثل  -

ــا مــع حجــم الطبقــة والتبايــن  هــو أحــد أســاليب توزيــع وحــدات المعاينــة الطبقيــة علــى مختلــف الطبقــات بحيــث تكــون حصــة كل طبقــة تتناســب طردّيً
ا مــع كلفــة جمــع بيانــات وحــدة المعاينــة فــي تلــك الطبقــة.  داخــل الطبقــة وعكســّيً

  )Nyman Allocation( توزيع نيمان  -

ــا مــع كل مــن حجــم الطبقــة ومقــدار  هــو أحــد أســاليب توزيــع المعاينــة الطبقيــة علــى مختلــف الطبقــات بحيــث تكــون حصــة كل طبقــة تتناســب طردّيً
التبايــن ضمــن الطبقــة الواحــدة.

  )Proportional Allocation( التوزيع المتناسب  -

ــا مــع حجــم تلــك الطبقــة مــن  هــو أحــد أســاليب توزيــع وحــدات المعاينــة الطبقيــة علــى مختلــف الطبقــات بحيــث تكــون حصــة كل طبقــة تتناســب طردّيً
حيــث عــدد وحــدات المعاينــة. 

 )Bound of error( حد الخطأ  -

هو قيمة الخطأ المعياري مضروبة بقيمة Z أو قيمة t الجدولية عند حدود ثقة معينة. 

 )Weighting( الترجيح أو التوزين  -

هــو إجــراء العمليــات الحســابية للوصــول إلــى ِقَيــم المعلمــات المقــدرة للمجتمــع باســتخدام نتائــج المســح بالعينــة ويعــرف وزن وحــدة المعاينــة بمعكــوس 
احتمــال ظهــور تلــك الوحــدة فــي العينــة.
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2. أنواع العينات 

تقسم العينات اإلحصائية إلى قسمين رئيسيين:

:)Probability Samples( عينات احتمالية .	

يتــم ســحبها علــى أســاس قانــون االحتمــاالت حيــث يتــم ســحب مفرداتهــا بشــكل متتالــي وباحتمــال معــروف، ومــن أنواعهــا العينــة العشــوائية 
.Cluster Sample والعينــة العنقوديــة Systematic Sample والعينــة المنتظمــة Stratified Sample والعينــة الطبقيــة Random Sample البســيطة

إن أهــم مــا يميــز هــذا النــوع مــن العينــات هــو أنــه يمِكــن تعميــم نتائــج العينــة علــى كافــة وحــدات المجتمــع مــن خــالل حســاب معامــالت رفــع أو أوزان، 
بحيــث يعتمــد مقــدار الــوزن لوحــدة العينــة علــى احتمــال ســحب تلــك الوحــدة مــن المجتمــع. 

هنــاك عــدة أنــواع للعينــة االحتماليــة، يعتمــد اختيــار النــوع المناســب منهــا علــى كل مــن طبيعــة المجتمــع مــن حيــث التجانــس أو التبايــن، وعلــى نــوع 
المســح أو المتغيــرات قيــد البحــث، فيمــا يلــي عــرض لــكل نــوع مــن أنــواع العينــة بالتفصيــل:

العينــة العشــوائية البســيطة: هــي هــي األســاس فــي العينــة االحتماليــة وتدخــل فــي كل أنــواع العينــات األخــرى. وهــي باختصــار تعنــي إعطــاء   	

كل وحــدات العينــة ضمــن مجتمــع الدراســة فرصــة متســاوية الحتمــال تمثيلهــا ضمــن عينــة الدراســة.  يســتعمل الباحثــون عــادة برامــج الحاســب 

ــم الخانــات العشــوائية الختيــار العينــة العشــوائية. طريــق االختيــار العشــوائي كمــا أســلفنا تعنــي أن كل وحــدة عينــة فــي مجتمــع  اآللــي أو قوائـ

ــة. وN تمثــل  ــة االســتطالع يعــرف هــذا االحتمــال: N / n حيــث n تمثــل حجــم العين االســتطالع لهــا احتمــال معــروف ومتســاٍو لتمثيلهــا فــي عين

مجتمــع االســتطالع. 

ن مــن 0500	 فــرٍد وترغــب فــي اختيــار عينــة مــن 800	 فــرد فــإن احتمــال تمثيــل كل وحــدة عينــة  مثــال: إذا كان هنــاك مجتمــع دراســة مكــوَّ

هــو800	 مقســوٌم علــى 0500	 ويســاوي 5	0.029

العينــة المنتظمــة: تتضمــن العينــة المنتظمــة اختيــار وحــدات عينــة بأســلوب منتظــم. ويتــم ذلــك مــن خــالل حســاب مــا ُيعــَرف بفتــرة االنتظــام   	

وهــي عبــارة عــن حجــم المجتمــع مقســوم علــى حجــم العينــة. بعــد ذلــك يتــم ســحب وحــدة العينــة األولــى ، ومــن ثــم لســحب وحــدات المعاينــة 
ــا واختيــار الرقــم المتسلســل للفــرد صاحــب الرقــم التراكمــي.  األخــرى بالتوالــي يتــم إضافــُة فتــرة االنتظــام تراكمّيً

مثــال: إذا كنــا نرغــب فــي عينــة مــن 00	 شــخص مــن مجتمــع دراســة مكــون مــن 0000	 شــخص فــإن مقــدار فتــرة االنتظــام هــو 0000	 مقســوٌم 

ا الرقــم 4	 ليكــون نقطــة البدايــة، فــي هــذه الحالــة تكــون العينــة مكونــة مــن األفــراد  علــى 00	 والناتــج هــو 00	. لنفتــرض أننــا اخترنــا عشــوائّيً

باألرقــام التسلســلي: 4	 / 4		 / 4	2 / 4	3 / 4	4 وهكــذا حتــى نصــل العــدد مائــة.

ــا  ــة: تســتخدم العينــة الطبقيــة مــن أجــل ضمــان تمثيــل مختلــف مجموعــات مجتمــع البحــث فــي عينــة الدراســة. نظريًا يمكنن ــة الطبقي العين  	

القــول إن العينــة الطبقيــة تقلــل مــن احتمــاالت اإلقصــاء بشــكل كبير. الفكــرة األساســية وراء العينــة الطبقيــة هــي أن المعلومــات المتوفــرة عــن 
مجتمــع الدراســة تســتخدم لتقســميه إلــى مجموعــات تشــترك فــي بعــض الخصائص. لنفتــرض مثــاًل أن فــي مجتمــع دراســة مــا هنــاك 700 شــخص 
  Aمــن 	إذا أخذنــا عينــة عشــوائية بحجــم 100 شــخص فإننــا ال نتوقــع أن تضــم 0 .C مــن الجنســية 	و00 ، Bو200 مــن الجنســية ،A مــن الجنســية

و20 مــن B و0	 مــن C؛ لكــن عينــة طبقيــة مكونــة مــن 0	 مــن A، 20 مــن B و0	 مــن C تمثــل المجموعــة بصــورة أفضــل. 

مــن المهــم هنــا أن نشــير إلــى ضــرورة الحــذر مــن تقســيم مجتمــع الدراســة إلــى مجموعــات كثيــرة؛ ألن ذلــك يزيــد مــن حجــم العينة. يمكــن أن تكــون 
العينــة الطبقيــة تناســبية عندمــا نختــار مــن كل مجموعــة عــددًا ثابتــًا مــن وحــدات العينــة، يكــون حجــم العينــة مــن كل طبقــة متناســبًا مــع حجــم 

الســكان فــي تلــك الطبقــة، وإذا اختلــف العــدد الكلــي للســكان فــي كل طبقــة تكــون العينــة الطبقيــة غيــر تناســبية.

العينــة العنقوديــة: ُتســتخَدم العينــة العنقوديــة فــي المســوح واالســتطالعات ذات المســتوى األكبــر ألنهــا األقــل كلفــة. وتشــتمل العينــة   	

العنقوديــة مرحلتيــن مــن مراحــل ســحب العينــة، تتضمــن المرحلــة األولــى اختيــار أجــزاء او مجموعــات كبــرى مــن وحــدات المجتمــع ُتعــَرف بوحــدات 
المعاينــة األوليــة او بالعناقيــد، حيــث يتــم اختيــار العناقيــد باســتخدام العينــة المتناســبة مــع الحجــم، وفــي المرحلــة الثانيــة يتــم اختيــار وحــدات 

ــة المنتظمــة. ــة العشــوائية البســيطة او العين ــة بأســلوب العين ــة الثانوي العين
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2. عينات غير احتمالية:

العينــة غيــر االحتماليــة ال تقتضــي االختيــار العشــوائي، وُيقَصــد باالختيــار العشــوائي هنــا إعطــاُء جميــع األفــراد فــي المجتمــع المبحــوث فرًصــا فــي االختيــار 
أو الظهــور بالعينــة.  هــذا ويمكــن القــول أن العينــة غيــر االحتماليــة ال تســتطيع االعتمــاد علــى منطــق نظريــة االحتمــاالت.  

ــل بصــورة عامــة طــرق اختيــار العينــة االحتماليــة أو العشــوائية علــى الطــرق غيــر االحتماليــة وتعــد أكثر دقــة. أحياًنا فــي البحث االجتماعــي التطبيقي  يفضِّ
ــى عــدة خيــارات مــن العينــة غيــر  ــا أن نطبــق العينــة االحتماليــة العشــوائية. فــي مثــل تلــك الحــاالت نلجــأ إل ــا، أو مفيــد نظرّيً ــا عملّيً قــد ال يكــون ُمجدًي

االحتماليــة. وتقســم العينــة غيــر االحتماليــة إلــى عــدة أنــواع:

العينــة العرضيــة: يشــمل هــذا النــوع العديــد مــن طــرق اختيــار العينــة؛ مثــل: مقابلــة َمــن يتصــادف وجودهــم فــي اإلمــكان العامــة، وهــي طريقــة   	

تتبعهــا بعــض الجهــات للحصــول علــى قــراءة التجاهــات االفــراد ورأيهــم حــول ظواهــر معينــة.  

العينــة القصديــة: تســتخدم العينــة القصديــة للوصــول الــى وحــدات العينــة المســتهدفة فــي االســتطالع بطريقــة ســهلة وســريعة.  حيــث   	

ــة فــي معرفــة آراء المجتمــع المســتهدف، ومــن الممكــن وفــق هــذا األســلوب ل إعطــاء وزن او أهميــة أكبــر للمجموعــات  تســاعد العينــة القصدي
األســهل وصــوًلا ضمــن مجتمــع الدراســة.

العينــة النمطيــة: وفــق هــذا النــوع مــن العينــات، يتــم اختيــار الوحــدات األكثــر تكــراًرا أو الحالــة النمطيــة. فــي الكثيــر مــن اســتطالعات يتــم اختيــار   	

الفــرد النمطــي أو مــا ُيعــَرف بصاحــب الخصائــص المتوســطة بالنســبة للصفــة او الظاهــرة المطلــوب دراســتها ضمــن االســتطالع، وبالنســبة 
للمتغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمــع.

عينــة الحصــة: وفــق هــذا النــوع مــن العينــات، يتــم اختيــار العينــة بطريقــة غيــر عشــوائية، أي حســب حصــص محــددة. هنــاك نوعــان مــن عينــة   	

الحصــة؛ تناســبية وغيــر تناســبية. فــي عينــة الحصــة التناســبية نــود تمثيــل الخصائــص األساســية للمجتمــع عبــر عينــة تتناســب مــع كل خاصيــة. 
مثــًلا، إذا كنــت تعلــم أن المجتمــع يتكــون مــن %40 نســاء و%0	 رجــال وحجــم العينــة الــذي تحتاجــه 00	 يتــم االســتمرار فــي االختيــار لحيــن 
الوصــول إلــى تلــك النســب ومــن ثــم التوقــف . لكــن إذا تــم الحصــول علــى علــى 40 امــرأة ولــم يتــم الحصــول علــى الـــ 0	 رجــًلا البــد مــن االســتمرار فــي  
اختيــار العينــة مــن الرجــال فقــط والتوقــف عــن اختيــار النســاء حتــى إن كــن يســتوفين شــروط االختيــار. عينــة الحصــة غيــر التناســبية أقــل تعقيــًدا. 

ا أدنــى مــن وحــدات العينــة لــكل فئــة وال تهتــم بالتناســب بيــن حجــم العينــة وخصائــص المجتمــع. اذ تضــع حــّدً

عينة كرة الثلج:  	 

ضمن عينة كرة الثلج نبدأ باختيار شخص يستوفي المواصفات الموضوعة لالختيار ضمن العينة ثم نطلب منه أن يقترح آخرين بنفس 
ا لكنها مفيدة في بعض األحيان عندما  المواصفات. على الرغم من أن هذه الطريقة من طرق اختيار العينة ال تمثل المجتمع تمثيًلا حقيقّيً

يصعب الوصول إلى أفراد مجتمع الدراسة.

عينة الخبراء:  	 

يتم اختيار هذه العينة من أفراد متخصصين بالنسبة للصفة المدروسة في االستطالع، وأحيانًا يعرف هذا النوع من العينة بـ"هيئة الخبراء". 
في الواقع هناك سببان إلجراء عينة الخبراء: األول أنها قد تكون أفضل الطرق الستنباط آراء أشخاص ذوي خبرة معينة، السبب الثاني الرغبة 

في إضفاء دليل مصداقية على نتائج طرق اختيار أخرى للعينة مثل النمطية او غيرها. لنفترض أنك أجريت اختيار عينة نمطية في هذه الحالة 
ستختار هيئة خبراء مكونة من أفراد مشهود لهم بالمعرفة في مجال الدراسة وتطلب منهم التعليق على العينة ومصداقيتها. ميزة هذه 

الطريقة هي دعم النتائج والقرارات المبنية وفق أساليب معاينة أخرى .
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4 |  جودة بيانات استطالعات الرأي
يعتبــر اســتطالع الــرأي أحــد أنــواع المســوح، ويهــدف إلــى التعــرف الســريع والفــوري للــرأي العــام حيــال قضيــة أو قضايــا معينــة. كمــا يعــرف اســتطالع الــرأي 
بأنــه مجموعــة مــن األســئلة التــي ُتطــرح علــى مجموعــة مختــارة مــن النــاس، وذلــك باســتخدام أســس علميــة، ســواء كان ذلــك مــن خــالل اختيــار النــاس أو 
فــي كتابــة األســئلة، ويصمــم االســتطالع عــن طريــق وضــع مجموعــة مــن األســئلة، قــد تكــون نهاياتهــا مفتوحــة )أي يعَطــى المســتجَوب حريــة الجــواب( أو 
بطريقــة النهايــات المغلقــة )أي تقــدم لــه مجموعــة مــن االختيــارات المؤيــدة والمعارضــة والمحايــدة مــن أجــل العمــل علــى معرفــة موقــف الــرأي العــام(، ويتــم 
ذلــك عــن طريــق جمــع هــذه االختيــارات حســابيًا بشــكل نهائــي، ومعرفــة أعــداد المؤيديــن والرافضيــن والمحايديــن فــي آرائهــم، وبذلــك يمكــن معرفــة 

توجهــات الــرأي العــام عــن طريــق العينــة التــي تــم اختيارهــا.

مفهوم جودة البيانات في استطالعات الرأي

يشير مفهوم جودة البيانات إلى مقياس يقوم على أساس تفضيل البيانات اإلحصائية بالمقارنة مع غيرها من المنتجات والخدمات اإلحصائية.

مــن هنــا فــإن جــودة البيانــات فــي اســتطالعات الــرأي تشــير إلــى جميــع المجــاالت والنواحــي المتعلقــة بمــدى تلبيــة هــذه البيانــات لحاجــة المســتخدم 
ــى الدرجــة العاليــة مــن الدقــة للمعلومــات فــي جميــع مراحلهــا،  ــه؛ مــن حيــث األداء والمســتوى والشــكل والمضمــون، باإلضافــة إل واســتجابتها لتوقعات

والتــي تنســجم مــع متطلبــات مســتخدمي البيانــات ومتخــذي القــرارات.

معايير وإجراءات الجودة اإلحصائية الخاصة باستطالعات الرأي:

إن إعداد معايير وإجراءات للجودة الخاصة بتنفيذ استطالع الرأي يجب أن تأخذ بعين االعتبار اآلتي:

االتساق مع أدلة ومعايير الجودة الخاصة بالمؤسسة، وبالتحديد معايير تنفيذ المسح اإلحصائي.	 

 المحافظة على الميزات التي يتمتع بها االستطالع، مثل: البساطة، والسرعة في تحليل واستخراج النتائج، والكلفة.	 

 طبيعة أسئلة استطالع الرأي.	 

ــرأي فــي كافــة مراحــل العمــل الرئيســية، والتــي ســيتم  ــار تطبيــق معاييــر وإجــراءات ضمــان الجــودة اإلحصائيــة الســتطالعات ال يجــب األخــذ بعيــن االعتب
التركيــز عليهــا فــي هــذا الدليــل بشــكل تفصيلــي، وهــي:

مرحلة التخطيط والتجهيز لالستطالع  . 	

مرحلة جمع البيانات. 2

مرحلة المعالجة واستخراج نتائج االستطالع. 3

أواًل: مرحلة التخطيط والتجهيز لالستطالع

مــن المهــم جــدًا تحديــد أهــداف االســتطالع وضــرورات تنفيــذه، حيــث إن الجــودة ألي عمــل تكمــن فــي أهميــة تنفيــذ العمــل )لمــاذا ينّفــذ؟ ومــا الفائــدة منــه؟(، 
ومــن الضــروري األخــذ بعيــن االعتبــار جميــع الخيــارات المتاحــة فــي الحصــول علــى منتــج هــذا االســتطالع لتحديــد األســلوب األمثــل فــي تنفيــذ هــذا العمــل. 

ومــن أبــرز إجــراءات الجــودة فــي هــذه المرحلــة:

ــات  ــم مــع مســتخدمي البيان ــات، بهــدف التواصــل الدائ ــرأي مســتخدمي االســتطالعات فــي البيان يتــم فــي هــذه المرحلــة إعطــاء أهميــة كبيــرة ل  	

والتعــرف علــى آرائهــم ومــدى تلبيــة احتياجاتهــم.

يقــوم مخططــو االســتطالع باالطــالع الكافــي والقــراءة الوافيــة والتعــرف علــى التجــارب الســابقة –ســواء داخليــة أو خارجيــة– لالســتفادة منهــا   	

ومحاولــة تجنــب األخطــاء والعقبــات التــي واجهــت هــذه التجــارب.

	  التنسيق مع الجهات ذات العالقة وإجراء المشاورات الالزمة بهدف معرفة احتياجاتهم من االستطالع، خاصة في حالة إجراء استطالع جديد.

	  يتــم تشــكيل فريــق مــن ذوي الخبــرة العاليــة وإدمــاج مــن ســاهم فــي االســتطالعات الســابقة فــي هــذا الفريــق؛ لكــي يكــون هنــاك أكثــر مــن رأي 

للوصــول إلــى الحالــة المثاليــة فــي العمــل.

	  تحديــد أدوار فريــق العمــل ومســؤولياته، وتحديــد العــدد المناســب مــن العامليــن فــي االســتطالع لتنفيــذه ضمــن الفتــرة الزمنيــة المحــددة. 

والمواءمــة بيــن تلبيــة احتياجــات المســتخدمين والكلفــة المترتبــة علــى تلبيــة هــذه االحتياجــات، وعــبء االســتجابة.

	  تحديــد أهــداف االســتطالع –الرئيســية والتفصيليــة– بمــا يتوافــق مــع احتياجــات المســتخدمين الرئيســيين والشــركاء االســتراتيجيين، وصياغتهــا 

صياغــة واضحــة بنمــوذج مكتــوب.

الفصل الرابع
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تحديد نطاق االستطالع والمجتمع المستهدف والتغطية الجغرافية بدقة، وبما يتوافق مع أهداف االستطالع.	 

تحديد المتغيرات األساسية التي سيتم تضمينها في استبيان االستطالع. 	 

على مدير االستطالع أن يكون على معرفة جيدة بكافة مراحل تنفيذ االستطالع.	 

إعداد خطة لتنفيذ االستطالع بحيث تراعي الظروف التي يتم فيها تنفيذ االستطالع.	 

دراســة دقيقــة للعناصــر الرئيســية التــي يعتمــد عليهــا االســتطالع؛ كالمســتلزمات الداعمــة، مثــل: الحواســيب وخطــوط الهاتــف األرضــي واإلنترنت... 	 

وغيرها.

ــك بوضــع 	  ــات ومحــاور االســتبيان، وذل يعتبــر تصميــم االســتبيان مــن أهــم مراحــل تنفيــذ االســتطالع، فمــن المهــم وضــع أســس واضحــة لمكون

المفاهيــم والمحتويــات والمحــاور التــي ســيتضمنها االســتبيان.

ــه ال توجــد أســئلة أخــرى غيــر مرتبطــة بأهــداف االســتطالع 	  وبالتالــي يجــب التأكــد مــن أن األســئلة تلبــي جميــع األهــداف المحــددة لالســتطالع، وأن

ومؤشــراته.

باإلضافــة إلــى مراعــاة وضــع أســئلة االســتبيان بشــكل واضــح وبســيط، واختيــار كلمــات مناســبة وســهلة، وتكتــب بأســلوب منطقــي وباتســاق؛ 	 

وذلــك للحصــول علــى إجابــات صحيحــة ودقيقــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار طــول االســتبيان وكثــرة األســئلة؛ حيــث إن لهمــا أثــرًا كبيــرًا علــى نوعيــة 

البيانــات التــي تجمــع وعلــى معــدل االســتجابة. 

ويجــب األخــذ باالعتبــار أن يكــون االســتبيان متســقة بشــكل تضمــن كشــف أخطــاء المســتجيب مباشــرة أثنــاء جمــع البيانــات، وأن تكــون هنــاك 	 

أســئلة تقصــي أو مــا تســمى )أســئلة كشــف الخطــأ أو تدقيــق المعلومــة(، خاصــة فــي الدراســات أو المســوح التــي تجمــع بيانــات عــن مواضيــع 

وحــوادث ســابقة –ممــا يجعلهــا تحتــاج إلــى إعــادة تأكيــد علــى المســتجيب إلعطــاء المعلومــة الصحيحــة– أو بعــض البيانــات التــي تجمــع مــن كبــار 

الســن. 

وكذلك أال يكون االستبيان فيه بعض التحيز إلجابة معينة أو يكون هناك تحيز عن طريق طرح األسئلة من قبل جامع البيانات.	 

يجب تقسيم االستبيان إلى أجزاء حسب الموضوع الفرعي.	 

وضــع عنــوان لالســتطالع، وتعريــف عــن المركــز، والهــدف األساســي مــن االســتطالع، وتعهــد حمايــة خصوصيــة المبحــوث وســرّية البيانــات فــي بدايــة 	 

االســتبيان؛ بهــدف حــّث المبحوثيــن علــى التجــاوب مــع االســتطالع.

إعطاء رمز أو رقم مميز أو رقم متسلسل لالستبيان لتسهيل عملية متابعته.	 

تصميــم االســتبيان بمــا يتناســب مــع طريقــة جمــع البيانــات )اســتبيانات إلكترونيــة، اســتبيانات ذاتيــة التعبئــة، ... إلــخ(. )برجــاء تحديــد نــوع المقابلــة 	 

ونــوع االســتبيان(

تصميــم االســتبيان بحيــث يكــون ذاتيــة الترميــز )أي أن تكــون الرمــوز متاحــة فــي االســتبيان خــالل عمليــة اإلدخــال( كلمــا كان ذلــك ممكنــًا، وفــي حــال 	 

األســئلة ذات اإلجابــات الرقمّيــة، يجــب تحديــد وحــدات القيــاس ومعامــالت الضــرب كلمــا كان ذلــك ضروريــًا.

تسجيل اسم الباحث المسؤول عن تعبئة االستبيان والفئات اإلشرافية األخرى التي قامت بمراجعته وتدقيقه واعتماده.	 

إرفــاق أهــم التعليمــات األساســية الخاصــة بتعبئــة االســتبيان فــي االســتبيان نفســه )متــى مــا كان ذلــك مالئمــًا(، علــى أن يكــون واضــح وســهل 	 

ــات واتســاقها. ويمكــن الوصــول إليــه بســهولة، وذلــك لضمــان دقــة عمليــة جمــع البيان

التأكد من استخدام األسئلة وفترات اإلسناد الزمني المعتمدة وتجنب األسئلة الغامضة.	 

استخدام األدلة والتصانيف المستخدمة والمعتمدة في المركز كلما كان ذلك مالئمًا.	 

إعداد نظام للمراجعة والتدقيق األلي للبيانات.	 

االطالع على منهجيات العمل الستطالعات سابقة مشابهة لالستفادة من التجربة إن أمكن.	 

وضــع منهجيــة وآليــة محــّددة لعمليــة تدقيــق البيانــات خــالل مراحــل جمــع البيانــات ومعالجتهــا وتحليلهــا مــن أجــل التحقــق مــن صحــة البيانــات 	 

المدخلــة.

ــات 	  ــات كلمــا كان ذلــك مالئمــًا، وعلــى أن يتــم فحصهــا بشــكل جيــد قبــل البــدء فــي جمــع البيان  اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي إدخــال البيان

ــات األمــر الــذي قــد يعــرض البيانــات لألخطــاء. بشــكل كاٍف؛ تحســبًا مــن حــدوث خلــل أثنــاء إدخــال البيان
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تزويــد برامــج اإلدخــال بقواعــد المطابقــة اآلليــة لتنبيــه مدخــل البيانــات عنــد إدخــال قيــم غيــر منطقيــة أو خاطئــة؛ وذلــك لتجّنــب أكبــر قــدر مــن 	 

أخطــاء اإلدخــال.

وضع آلية مناسبة إلتاحة الوصول إلى المنهجيات وأدلة العمل المستخدمة في االستطالع لكافة العاملين في االستطالعات.	 

إن تصميــم العينــة مــن أهــم األولويــات فــي جــودة البيانــات، حيــث إن المســح بالعينــة مــن المفــروض أن يعطــي صــورة عــن المجتمــع الكلــي المنــوي 	 

دراســته، هنــاك ثالثــة عناصــر أساســية يتــم اإلجابــة عليهــا عنــد البــدء فــي تصميــم العينــة:

ما هو مجتمع الدراسة؟	 

من هم عناصر الدراسة )أفراد، أسر، مؤسسات( المشمولين في هذا المجتمع؟	 

هل تتوفر األطر الخاصة بهذا المجتمع؟	 

اإلطــار الخــاص باختيــار العينــة المطلوبــة يجــب أن يكــون إطــارًا شــاماًل وحديثــًا وال يحتــوي علــى وحــدات مكــررة أو وحــدات ناقصــة؛ حيــث إن اســتخدام 	 

إطــار قديــم غيــر محــدث وغيــر دقيــق ســينعكس علــى جــودة ودقــة البيانــات اإلحصائيــة. كمــا يجــب أن تكــون عناصــر المجتمــع ذات توصيــف دقيــق 

فــي اإلطــار؛ للوصــول إليهــا بســهولة ويســر.

أفضــل تصميــم للمعاينــة هــو الموازنــة مــا بيــن دقــة النتائــج وكلفــة المســح، حيــث يكــون تحقيــق أقــل تكاليــف ممكنــة لتنفيــذ المســح مــع مراعــاة 	 

الدقــة المطلوبــة وبأقــل أخطــاء. وأخطــاء المعاينــة هــي األخطــاء الناتجــة مــن كــون البيانــات يتــم جمعهــا مــن خــالل عينــة وليــس مــن مســح شــامل 

للمجتمــع؛ لــذا يفضــل اســتخدام أســلوب المعاينــة االحتماليــة كلمــا أمكــن ذلــك. وعنــد تحديــد حجــم العّينــة يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار العناصــر 

المؤثــرة فــي تحديــد حجــم العينــة: كنســبة عــدم االســتجابة المســتهدفة أو المتوقعــة أو المحســوبة مــن اســتطالعات أخــرى ســابقة، ومســتوى 

ــة متعــددة المراحــل، ومســتويات التفصيــل  ــر التصميــم للعّينــات العنقودي ــج، وخطــأ المعاينــة المرغــوب فيــه، وقيمــة أث الثقــة المطلــوب للنتائ

لنشــر نتائــج االســتطالع، ومســتوى التبايــن والتشــتت فــي قيمــة متغّيــر الدراســة أو المتغيــرات، ... وغيرهــا.

تصميــم العينــة يجــب أن يأخــذ بعيــن االعتبــار نســبة عــدم االســتجابة المتوقعــة أو المحســوبة مــن مســوح أخــرى ســابقة، كمــا ينبغــي األخــذ بعيــن 	 

االعتبــار مســتوى الثقــة المطلــوب وخطــأ المعاينــة المرغــوب فيــه ومســتويات النشــر.

ــرات الناتجــة عنهــا، حيــث إن حســاب 	  إن اســتخدام األســلوب العلمــي والتقيــد باألســس العلميــة الدقيقــة يزيــد مــن فاعليــة العينــة ودقــة التقدي

أخطــاء المعاينــة للمســوح أو الدراســات الســابقة يفيــد فــي تحديــد التصميــم األمثــل للعينــة، باإلضافــة إلــى تحديــد حجــم العينــة األمثــل.

ضمــان التصميــم الفعــال للعينــة بحيــث يعطــي أعلــى دقــة بأقــل كلفــة ممكنــة، هــذا باإلضافــة إلــى تميز التصميــم بالســهولة والبســاطة والقابلية 	 

للتطبيــق، باإلضافــة إلــى المرونــة وإمكانيــة إجــراء تعديــالت علــى التصميم.

إعداد مؤشرات لقياس نقص وزيادة التغطية في اإلطار.	 

ويراعــى أيضــًا توزيــع العينــة علــى مختلــف شــرائح وطبقــات المجتمــع؛ بحيــث يكــون المســح صــورة مصغــرة عــن مجتمــع الدراســة، وذلــك باتبــاع 	 

األســاليب العلميــة والتــي تشــمل طــرق المعاينــة االحتماليــة التــي يمكــن حســاب وقيــاس األخطــاء فيهــا.

ــة، وهــذا 	  ــزة، ناتجــة عــن حــذف أو تكــرار عــدد مــن وحــدات المعاين ــرات متحي ــى تقدي ــؤدي إل ــات والتــي ت ــر فــي جــودة البيان مــن األخطــاء التــي تؤث

الخطــأ مرتبــط بشــكل كبيــر بإطــار المعاينــة. وكمــا ذكــر ســابقًا، فإنــه بقــدر مــا يكــون إطــار المعاينــة شــاماًل وحديثــًا ودقيقــًا بقــدر مــا تكــون العينــة 

المســتخدمة ممثلــة والتقديــرات الناتجــة غيــر متحيــزة. وخطــأ الشــمول يــؤدي إلــى تقديــرات متحيــزة نتيجــة نقــص أو تكــرار فــي وحــدات المعاينــة أو 

اختــالف التبايــن فــي حســاب التقديــرات المطلوبــة مــن هــذا المســح، وذلــك بســبب إدراج بعــض مفــردات غيــر الزمــة فــي اإلطــار أو وجــود أخطــاء فــي 

المعلومــات المســاعدة الموجــودة فــي اإلطــار التــي تســتخدم فــي ســحب العينــة، وكل ذلــك يؤثــر فــي جــودة البيانــات.

 استخدام نتائج أخطاء المعاينة للدورات السابقة لالستطالعات المشابهة؛ لتحسين تصميم العينة للدورة الحالية من االستطالع.	 

 توفــر توثيــق شــامل لمراحــل تصميــم وســحب العينــة، بحيــث يمّكــن مســتخدمي البيانــات مــن فهــم نتائــج االســتطالع والتعــرف علــى تفاصيــل 	 

مختلفــة؛ كنســب التغطيــة، ونســب االســتجابة، ومســتويات الدقــة، وحســاب حجــم العينــة، وتوزيعهــا، وحســاب األوزان.
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ثانيًا: مرحلة جمع البيانات

عنــد وضــع خطــة لتنفيــذ مرحلــة جمــع البيانــات، يتــم أوالً التعــّرف علــى البيئــة التــي ســينّفذ فيهــا االســتطالع، وتشــمل هــذه البيئــة الخصائــص 	 
الطبيعيــة والجغرافيــة للمناطــق المســتهدفة، ومراعــاة خصوصيتهــا، باإلضافــة إلــى التعــّرف علــى خصائــص وحــدة المعاينــة مــن أفــراد أو أســر أو 
منشــآت. وكذلــك العمــل علــى تدريــب العامليــن تدريبــًا جيــدًا علــى كيفيــة االســتدالل علــى وحــدة المعاينــة المختــارة وطــرق جمــع البيانــات قبــل 

البــدء فــي مرحلــة جمــع البيانــات، باإلضافــة إلــى التدريــب علــى أســلوب المقابلــة والحصــول علــى المعلومــات بطريقــة صحيحــة.

 مــن المعلــوم أن هنــاك عــدة طــرق لجمــع البيانــات منهــا المقابــالت الشــخصية أو جمــع البيانــات عــن طريــق الهاتــف أو عبــر البريــد االلكترونــي، لــذا 	 
يجــب الحــذر وتدريــب العامليــن فــي جمــع البيانــات بشــكل جيــد، كلٍّ حســب األســلوب الــذي ســيتم اســتخدامه؛ حيــث إن المقابلــة الشــخصية –

مثــاًل– تحتــاج إلــى مهــارة فــي عمــل حــوار والبــدء فــي كســب ثقــة المســتجيب مــن خــالل فــرض الراحــة والطمأنينــة لــدى المســتجيب، كذلــك يجــب 
تدريــب العامليــن علــى أســلوب طــرح األســئلة وعــدم التحيــز واإليحــاء إلجابــة معينــة ممكــن أن تتأثــر بهــا إجابــة المســتجيب أو أيــة مشــكلة أخــرى.

ــل مــن 	  ــى المبحوثيــن ويقل ــات، وبمــا يراعــي الحــّد مــن العــبء عل ــة البيان ــات بمــا يحقــق أفضــل مســتويات دق ــة جمــع البيان   إعــداد خطــة لعملي
التكلفــة، مــع االلتــزام بالجــدول الزمنــي وأهمّيــة وجــود الخطــة البديلــة لمواجهــة المشــاكل المحتملــة.

  ينبغــي للمشــرفين والمراقبيــن التأكــد مــن توفــر أدوات جمــع البيانــات ونمــاذج تقاريــر اإلنجــاز والتقاريــر التنظيميــة كافــة، وجميــع الوثائــق وكتيبــات 	 
التعليمات.

 تنظيــم العمــل وتحديــد المهــام والمســؤوليات بطريقــة تكفــل ســير العمــل وانســيابه، مــع ضمــان عنصــر المتابعــة والتحكــم فــي جمــع البيانــات 	 
ومراقبــة الجــودة.

ــك لضمــان عــدم إســقاط أيٍّ مــن وحــدات 	  ــط؛ وذل ــات ووحــدات المعاينــة، والتعــّرف عليهــا بشــكل دقيــق علــى الخرائ ــد مناطــق جمــع البيان  تحدي
المعاينــة وعــدم تكــرار زيارتهــا.

 توزيع وحدات عّينة الدراسة على الباحثين وفقًا لمعّدالت اإلنجاز المتوقعة.	 

 توزيــع الباحثيــن علــى المراقبيــن بمــا يمكــن مــن إنجــاز المشــروع فــي الوقــت والكلفــة المحّدديــن، وبمــا يضمــن قــدرة المراقبيــن علــى متابعــة عمــل 	 
الباحثيــن وقــدرة المشــرفين علــى متابعــة عمــل المراقبيــن.

 وضع مؤشرات لمراقبة جودة جمع البيانات لتقييم إجراءات العمل.	 

 استخدام األجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة في عملية جمع البيانات كلما كان ذلك مالئمًا.	 

 يتم تطوير أدوات وكتيبات التدريب بطريقة يمكن من خاللها استخدام طرق مختلفة للتدريب واتباع معايير خاصة.	 

 تطوير مهارات المراقبة لدى المشرفين والمراقبين.	 

  األخــذ فــي االعتبــار عناصــر الخبــرة والمؤهــالت لــدى المرشــحين للعمــل، باإلضافــة إلــى نتائــج تقييــم االختبــار وتقييــم مســتوى المشــاركة وحضــور 	 
التدريــب عنــد اختيــار فريــق العمــل وتحديــد مســؤولياتهم.

 يجــب مراعــاة طبيعــة الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم فيهــا إجــراء االســتطالع؛ مــن حيــث األحــداث والظــروف الواقعــة فيهــا )كالعطــالت، واألعيــاد، وحالــة 	 
الطقــس، ... إلــخ( أو أي أحــداث قــد تؤثــر ســلبًا علــى نتائــج االســتطالع.

 توقيع كافة العاملين في مرحلة جمع البيانات وإدخالها على تعهد السرية )وثيقة حماية البيانات(.	 

 توفير مطوية بالتعليمات الرئيسية إلجراء المقابالت تكون قصيرة وواضحة ومتاحة للباحثين بسهولة.	 

 يتــم تحديــد وقــت الزيــارة بمــا يناســب ظــروف االســتطالع، ويمكــن االســتفادة مــن المعلومــات المتوفــرة مــن االســتطالعات الســابقة، كمــا يمكــن 	 
االتصــال المباشــر مــع المبحــوث لتحديــد الوقــت المناســب إلجــراء المقابلــة.

 عنــد إجــراء المقابلــة يتــم تثبيــت البطاقــة التعريفيــة بشــكل واضــح، وتعريــف الباحــث بنفســه وبالمركــز، وشــرح مهمتــه باختصــار وبــدون مبالغــة، 	 
والتأكيــد علــى ســرية البيانــات وعــدم إْطــالع أو تســريب أي بيانــات شــخصية أو فرديــة تــم جمعهــا ألي شــخص كان.

 الظهــور بالمظهــر المالئــم وقــت المقابلــة وارتــداء المالبــس المناســبة والمقبولــة لعــادات المجتمــع، وطــرق البــاب بهــدوء ومراعــاة حرمــة البيــوت 	 
وعــدم الدخــول إال إذا ســمح بذلــك.

 على الباحث تجنب إظهار الدهشة من أي من اإلجابات التي يدلي بها المبحوث، وكذلك تجنب إبداء أي رد فعل على هذه اإلجابات. 	 

ــات، وأن يشــمل ذلــك 	  ــة والتنظيميــة كافــة المتعلقــة بعمليــة جمــع البيان  تدريــب الباحثيــن والمشــرفين والمراقبيــن علــى األمــور الفنيــة واإلداري
ــة التعامــل مــع أدوات االســتطالع المختلفــة. أهــداف االســتطالع ومنهجيــة العمــل وآليــة اســتيفاء االســتبيان وآليــة العمــل، وكيفّي

ــات 	  ــات؛ لضمــان اســتيفاء جميــع البيان ــي بالبيان ــد أن تكــون هنــاك إجــراءات تدقيــق ســريعة مــن قبــل الباحــث بعــد إنهــاء المقابلــة مــع المدل  ال ب
ــرك حقــول فارغــة ضمــن أســئلة االســتبيان. ــة وعــدم ت المطلوب

 عقد االجتماعات الدورية واالستثنائية لفريق العمل لمناقشة ومراجعة التقدم المحَرز في تنفيذ االستطالع وكتابة وتوثيق محاضرها.	 
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 تحقيق التوازن بين فترة العمل ونوعية البيانات، وأن يتم االستفادة من ذلك في اتخاذ قرار انتهاء أو استمرار مرحلة جمع البيانات.	 

 التأكيــد علــى الــكادر المعنــي فــي جمــع البيانــات علــى أهميــة المحافظــة علــى ســرية البيانــات، وأن أي شــخص يســرب أيــة بيانــات بطريقــة غيــر 	 
رســمية بصــورة منفــردة أو أي جهــة كانــت فيقــع تحــت طائلــة المســؤولية. 

 تدريب الباحثين على أهم األخالقيات والقيم والسلوكيات التي يجب التزامها خالل عملية جمع البيانات.	 

 قيــام المشــرف بتدقيــق االســتبيانات مباشــرًة أوالً بــأول، واعتمــاد البيانــات المنجــزة الصحيحــة، وإعــادة االســتبيانات التــي بهــا أخطــاء أو غيــر 	 
المســتكملة إلــى الباحثيــن لمعالجتهــا وفــق منهجيــة محــددة، مــع إمكانيــة اســتيفاء بعــض البيانــات عــن طريــق الهاتــف.

 مراقبــة انضبــاط فريــق جمــع البيانــات بتنفيــذ التعليمــات والتوجيهــات الموّجهــة لهــم، ســواء وردت فــي أدلــة العمــل أو مــن خــالل التعاميــم 	 
المكتوبــة أو غيرهــا.

 إعــداد تقاريــر اإلنجــاز وســير العمــل، وتزويــد مســؤولي جمــع البيانــات بهــا؛ وذلــك للتأكــد مــن زيــارة جميــع وحــدات العّينــة المحــّددة لالســتطالع وجمــع 	 
البيانــات منها.

 التأكد من وجود وتطبيق منهجية وإجراءات مناسبة للتعامل مع حاالت عدم االستجابة بهدف تقليلها.	 

 قياس ومراقبة معدالت االستجابة ومعدالت الرفض ومعدالت عدم المطابقة.	 

 التدقيق على األخطاء المنطقية واللفظية الواردة في االستبيان وفقًا لمنهجية معّدة من قبل فريق االستطالع. 	 

 إعــداد أنظمــة لضمــان أمــن البيانــات وســرّيتها خــالل عمليــة حفظهــا ونقلهــا، خاصــة مــع اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي جمــع البيانــات، مثــل 	 
ــة واإلنترنــت. ــة واللوحّي األجهــزة الكفّي

  وجود إجراءات تضمن سرية البيانات وحمايتها من الضياع.	 

ثالثًا: مرحلة المعالجة واستخراج نتائج االستطالع

فحص نظام إدخال البيانات جيدًا قبل االستخدام، وإجراء عمليات التطوير وفقًا لنتائج الفحص.	 

 توفير التدريب المناسب لمدخلي البيانات وتجهيز وثائق وأدلة اإلدخال المناسبة.	 

 إعداد برامج وتطبيقات إلكترونية لتسهيل عملية التدقيق والمعالجة.	 

ــة، 	  ــات المتطرف ــة، والبيان ــات الخاطئ ــة والبيان ــر المنطقي ــات غي ــات المفقــودة والبيان ــادرة علــى اكتشــاف البيان  تطبيــق قواعــد مطابقــة مالئمــة ق
وغيرهــا.

 مراجعــة البيانــات المدخلــة ومقارنتهــا بالبيانــات الــواردة فــي االســتبيان؛ لكشــف أخطــاء اإلدخــال وتحليلهــا علــى مســتوى المدخــل وتحديــد طــرق 	 
التحسين.

ــات لالطــالع عليهــا والعبــث 	  ــى ملفــات البيان ــات بعــد إدخالهــا إلكترونيــًا، بطريقــة ال تتيــح ألحــد الدخــول إل  تطبيــق إجــراءات الســالمة علــى البيان
بمحتوياتهــا.

 وجود توثيق لمنهجية تدقيق ومعالجة البيانات.	 

 إجراء عملية المراجعة والتدقيق المالئمة بشكل فوري ومتزامن مع عملية جمع البيانات وإدخالها.	 

 العناية بتطوير مقاييس ومؤشرات كفاءة تنفيذ االستطالع وقياسها وتحليلها؛ فذلك يساهم في تقييم جودة المسوح وتطورها.	 

 تحديــد مصــادر األخطــاء وأنواعهــا )علــى ســبيل المثــال قــد تكــون أخطــاء القيــاس أو أخطــاء الترميــز أو أخطــاء اإلدخــال أو غيرهــا(، وتحديــد طــرق 	 
التعديــل المناســبة حســب نــوع الخطــأ.

 اســتخراج معــدالت عــدم التطابــق والقيــم الخاطئــة ومقــدار التغيــرات التــي طــرأت نتيجــة التعديــالت وتحليــل النتائــج واقتــراح خطــط تحســينية، 	 
وأن يتــم توثيــق ذلــك فــي تقريــر التدقيــق.

 تجنب التحيز الناجم عن التعويض بقيم افتراضية قد تكون من خالل نماذج غير مالئمة.	 

 استخدام طريقة لتقدير المؤشرات بما يتالءم مع تصميم العّينة ومنهجية االستطالع.	 

ــأة )مــن حيــث معالجــة القيــم الخاطئــة والبيانــات المفقــودة( إلجــراء عمليــة التحليــل عليهــا، 	   يجــب التأكــد مــن أن البيانــات اإلحصائيــة جاهــزة ومهيَّ
ويجــب التأكــد مــن أن البيانــات األساســية متوفــرة فــي ملــف البيانــات.
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 ضمــان أن تكــون البيانــات مالئمــة للتحليــل الــذي يتــم تنفيــذه، وذلــك مــن خــالل تجهيــز البيانــات باألســلوب الــذي تتطلبــه عمليــة التحليــل ومالءمــة 	 
البرنامــج المســتخدم للتحليــل.

 استخدام طرق التحليل المناسبة للبيانات، واالستعانة بخيارات البرمجيات الجاهزة المتوفرة لتطبيق هذه الطرق.	 

 اختبــار اتســاق النتائــج التــي تــّم التوّصــل إليهــا مــن االســتطالع مــع بيانــات االســتطالع للســنوات الســابقة أو بيانــات مــن مصــادر مثــل اســتطالعات 	 
أخــرى أو بيانــات لســجالت إداريــة.

 التأكد من اتساق البيانات ضمن الجدول الواحد، وكذلك اتساق البيانات بين الجداول المختلفة.	 

 فــي حــال نشــر البيانــات يجــب أن تعــرض وحــدات القيــاس لمكّونــات الجــداول والرســوم البيانيــة بشــكل واضــح بحيــث يمكــن فهمهــا وتفســيرها 	 
بشــكل واضــح للمســتخدمين، وتكــون ذات عناويــن واضحــة ومفهومــة.

 استخراج الجداول والمؤشرات المتفق عليها مسبقًا، التي صممت بناًء على أهداف االستطالع.	 

 وجود منهجية منظمة إلدارة البيانات ووثائق االستطالع وأرشفتها.	 

  إعــداد تقاريــر )إذا تطلــب األمــر( بمــا يخــدم المســتخدمين كافــة؛ ويمكــن توفيــر تقاريــر تفصيليــة، وأخــرى كملخصــات، وكذلــك إعــداد تقاريــر فنيــة 	 
متخّصصــة.

 تصميم العينة وأخطاء المعاينة وغير المعاينة ونسبة االستجابة والتغطية.	 

 وتصميم أدوات االستطالع.	 

 يحتــاج مســتخدم البيانــات إلــى معلومــات عــن جــودة البيانــات التــي ســوف يســتخدمها ليســتطيع الوصــول إلــى قــرارات ونتائــج موثوقــة. ومــن 	 
المستحســن أن ينشــر معلومــات شــاملة عــن جــودة البيانــات مــع البيانــات المنشــورة؛ ليتمكــن المســتخدم مــن تقديــم التفســيرات والتحليــالت 

الــالزم أخذهــا باالعتبــار.

تقليــص الفجــوة الزمنيــة بيــن االنتهــاء مــن تنفيــذ المســح ونشــر النتائــج؛ حيــث إن البيانــات تفقــد أهميتهــا وجودتهــا إذا لــم تصــل إلــى متخــذي 	 
القــرارات ومخططــي السياســات ومســتخدمي البيانــات فــي الوقــت المناســب.
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