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  استطالعات الرأيدليلك إىل تصميم 
 استطالعات الرأيدليل املستخدم إلدارة 

  وتفسري النتائج والتأثري على املستجيبني



  
  
  
  
  
  
  
  املركز العلمي للدراسات السياسية   

    األردن11953 عمان 2351ب .ص 

  +962-6-5519107: فاكس+  962-6-5519307: هاتف 

  acps@acps.edu.jo: الربيد اإللكتروين 

  http://acps.edu.jo: املوقع اإللكتروين 

  
  
  
  
  
  

   للمركز العلمي للدراسات السياسيةحمفوظةالطبعة العربية قوق مجيع ح
  2008الطبعة األوىل، 

  
 : عنوان حتت2006ة االجنليزية عام قام البنك الدويل بنشر النسخة األصلية من هذا الكتاب باللغ* 

"Power of Survey Design: A User Guide for Managing Surveys, 
Interpreting Results, and Influencing Respondents" 

  البنك الدويل/ إلنشاء والتعمريلبنك الدويل للمجيع حقوق الطبعة اإلجنليزية حمفوظة 
 

مي للدراسات السياسية، وهو املسؤول عن جودة وأما هذه النسخة العربية املترمجة فهي من إعداد املركز العل
  .الترمجة، ويف حال وجود أي تناقض بني النسختني تكون النسخة األصلية هي املعتمدة

  
املؤلفني وليس بالضرورة أن  تعكس وجهات نظر /إن النتائج والتفسريات واخلالصات الواردة هنا تعود للمؤلف* 

  . حلكومات اليت ميثلهااملدراء التنفيذيني للبنك الدويل أو ا
  
ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو جزء منه أو ختزينه يف نطاق استعادة املعلومات أو نقله بأي شكل من *  

  .املركز العلمي للدراسات السياسيةاألشكال دون إذن خطي مسبق من 
 

  



  

  استطالعات الرأيدليلك إىل تصميم 
 استطالعات الرأيدليل املستخدم إلدارة 

 وتفسري النتائج والتأثري على املستجيبني
 

 

 

 تأليف

 يروسيجيوسيب آ
 

 

  ترمجة

  حممد خليل دبور

  )اجلامعة األردنية/ ماجستري ترمجة(

  راجعه ودققه

  عليحيىي .د

  )اجلامعة اهلامشية/ أستاذ علم االجتماع املساعد(

  )خبري يف استطالعات الرأي العام(

  
  املركز العلمي للدراسات السياسية

 
  



  
  
  
  

The Power of Survey Design  
A User's Guide for Managing Surveys, Interpreting Results, and 

Influencing Respondents 

 
 

Giuseppe Iarossi 
  
 
 
 
 

Copyright 2006 by 

The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank 

Washington, D.C.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  إىل أيب أنطونيو، وأمي استرينا جيفاتا

  

  املؤلف

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  

 احملتويات
حة  العنوان  الصف  رقم

    
  19  توطئة

    
  21  شكر وتقدير

    
  23                         إلقاء نظرة أعمق على عملية تنفيذ املسوحات: األولالفصل 

    
  35                                        إدارة املسوحات، نظرة أعمق   : الفصل الثاين
  36  التصميم اإلمجايل للربنامج -
  37  تصميم االستبيان وجتربته ومنوذج إدخال البيانات     -
  39  اختيار مؤسسة املسح -
  العينة -
التدريب -

50  
  

ضبط نوعية -
51  
   البيانات والعمل امليداين  51

    من السهل توجيه السؤال اخلاطئ     : الفصل الثالث
                                

 

    
59

  62إرشادات عملية لتصميم االستبيانات           -
  64 صياغة كلمات السؤال                                                        -
  82                                                                    سئلةمنط األ -
  89                                                                    سئلةنوع األ -
 123تسلسل السؤال                                                                 -
  127         طول االستبيان                                                         -
الشكل العام لالستبيان                                                          -
             الترمجة                                                             -

130  
136  
  االختبار القبلي -  137
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رقم الصف  حة  العنوان
الطرق العملية لتصميم العينات                                        : الفصل الرابع

 
149  

ينة يف طريقة العينة العشوائية البسيطة                          حتديد حجم الع-
حتديد حجم العينة يف العينات الطبقية                                           -

151  
156  

  161كيف نقوم بتنفيذ العينة املنتظمة                                                -
  165                   كيف تنفذ أسلوب االنتقاء االحتمايل املتناسب مع احلجم  -
  170كيف نتعامل مع املشاكل املرتبطة بإطار جمتمع الدراسة                        -
  177           أثر عمليات االندماج والشراء واالنفصال على األوزان يف العينة    -
  184تعديل األوزان والتقسيم الطبقي البعدي                                        -
عينة كيف نعمل على توسيع القدرة التمثيلية لل: اخلطوات العملية لبناء العينة -

إىل أقصى حد ضمن أقل كلفة ممكنة باستخدام التقسيم الطبقي البعدي      
196  

    
  219  سيكولوجية املستجيبني واملشاركة يف املسوح      : الفصل اخلامس

  220            العوامل املؤثرة على املشاركة                                                 -
  234التدريب                                                                                   -
  239إرشادات عملية                                                               : التدريب -
  242تأمني املشاركة                                                                            -
  258 جراء املقابلة                                      إ -
    

  267                                                         أمهية إدارة البيانات: الفصل السادس
  269                                                 الترميز                                    -
  272التدقيق                                                                                    -
  274                                                     اإلدخال االلكتروين للبيانات         -
  279التنظيف                                                                                   -
    

  314  املالحق
  340  املراجع
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  جدول املالحق

  رقم الصفحة  امللحق
سئلة اإلدراك يف االستبيان احملوري ملسوحات املناخ االستثماري           : ول  314أامللحق األ

ير الباراميتر املرتبط باألثر املسحي األسئلة املوضوعية املستخدمة لتقد: امللحق الثاين
  الثابت كمؤسسة        

النتائج البارا: امللحق الثالث

315 

 318ميترية لآلثار املسحية الثابتة على األسئلة املوضوعية            

 

 a                             334 ملختلف مستويات الثقة a/2 جدول توزيع  :امللحق الرابع

  336جدول األرقام العشوائية                                                   : امللحق اخلامس

 338املعلومات اليت يتم تقدميها يف الوثيقة التعريفية باملسح                    : امللحق السادس

 339جدول مصغر إلدخال بيانات العمل امليداين                               : امللحق السابع
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  ربعاتجدول امل

 رقم الصفحة  املربع

                               استطالع واحد، وتفسريات متعددة        : 1.1ع 

 

 151ألعمال                                      

    
 28املرب

 40معايري انتقاء مؤسسة املسح                                                : 2.1املربع 

 43أهم األطراف ومهام كل منها             : مسوحات املناخ االستثماري: 2.2املربع 

 52جيب حتديد املسؤوليات بوضوح ضمن دورة املقابلة                      : 2.3املربع 

   قائمة مبشاكل االستبيانات اليت ينبغي مراجعتها على ضوء االختبارات : 3.1املربع 

           القبلية                           

142 

وحدة العينات يف مسوحات ا: 4.1املربع 

 155تقدمي النصح لعمدة املدينة                                                 : 4.2املربع 

 185 ما أمهية استخدام األوزان مع العينات الطبقية؟                            :4.3املربع 

 214استخدام نظام التحليل اإلحصائي لسحب العينات                        : 4.4املربع 

 276الستبيان؟                                    كيف حندد األرقام التعريفية ل: 6.1املربع 
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  جدول األشكال

رقم   الشكل
 الصفحة

  47  من يسأل ماذا؟ : 2.1 الشكل

  Gantt Chart  55رسم جانت : 2.2 الشكل

  63  املستوى التعليمي للمستجيبني ملسح املناخ االستثماري: 3.1الشكل 

  65  ميكن الختالف كلمة واحدة أن يترك أثراً هاماً على االستجابات: 3.2 الشكل

  71  بة االستجابات لدى عكس ترتيب البدائلتوزيع نس: 3.3 الشكل

  77  تعمل األسئلة املثبتة على التقليل من حاالت طلب التوضيح: 3.4الشكل 

  80  تزيد األسئلة املزدوجة من حاالت طلب التوضيح: 3.5الشكل 

  84  أثر نسبة اإلجابة يف القوائم التكرارية الطويلة: 3.6الشكل 

  94 املقابالت تنفيذة الفساد عندما تتوىل جهة حكومية  عن أسئلتقل نسبة اإلجابات: 3.7الشكل 

  98  مؤشر اخلطأ املرتبط بالذاكرة حسب منط املقابلة: 3.8الشكل 

  103  تتناقص دقة التذكر مع مرور الوقت: 3.9الشكل 

  اإلدخال إعطاء إجابات كافية عن عدد مرات أثر العامل الزمين على عدم: 3.10الشكل 

  إىل املستشفى للعالج                

104  

  107  يف حالة وجود مثل هذا اخليار" ال أعلم"تزداد نسبة ايبني بِـ : 3.11الشكل 

  108  أثر السلم الرقمي على أمناط اإلجابات: 3.12الشكل 

  114  تؤثر الكلمات السلبية أو  اإلجيابية على املستجيبني بطرق خمتلفة: 3.13الشكل 

  122  ال ميكن لنمط األسئلة املغلقة أن حيدد الصدمات اخلارجية: يه احلدثتشو: 3.14الشكل 
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رقم   الشكل
 الصفحة

  128  العالقة بني طول االستبيان ونسبة املشاركة: 3.15الشكل 

  139  أثر املصطلحات غري الواضحة على نتائج املسح: 3.16 الشكل

  140   تستغرقه اإلجابةتزيد املصطلحات غري الواضحة من الزمن الذي: 3.17الشكل 

  االختباراتاليت يتم حتديدها من خالل أساليب النسبة املئوية للمشاكل : 3.18الشكل 

  املختلفة                 القبلية 

141  

  221  العوامل املؤثرة على املشاركة يف املسح: 5.1الشكل 

  224  نسبة املشاركة يف املسوحات حسب مقدار احلافز املايل: 5.2الشكل 

  225  طول مدة املقابلة ال يؤثر على املشاركة: 5.3الشكل 

  235  مؤشر نسبة اخلطأ يف اإلجابة حسب خصائص منفذ املقابلة: 5.4الشكل 

  237  أثر تدريب منفذ املقابلة على نوعية البيانات وحجمها: 5.5الشكل 

  244  أثر عدد املربرات على عملية اإلقناع: 5.6الشكل 

  244  نوعية املربرات على عملية اإلقناعأثر : 5.7الشكل 

  245  أثر نوعية املربرات وأعدادها على عملية اإلقناع: 5.8الشكل 

  255  نسبة املشاركة الفاعلة للمستجيبني الذين أبدوا تردداً يف البداية: 5.9الشكل 

  261    دقة اإلجابات حسب النمط املعياري والنمط املرن: 5.10الشكل 

  264  ساليب االستقصائية األ:5.11الشكل 

  ؛)REFأرفض اإلجابة (؛ )NPمل يتم تزويده (؛ )NAال ينطبق (الفرق بني : 6.1الشكل 

  )Zero(وصفر              

271  
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رقم   الشكل
 الصفحة

  282  التأثري على دقة البيانات) ال ينطبق(و ) الصفر(ميكن للتمييز غري الواضح بني : 6.2الشكل 

  285  ملعريف الذي يبذله املستجيب حسب طبيعة السؤالاجلهد ا: 6.3الشكل 

  287  . متناقضةتبأا ال تثري اجلدل أن تؤدي إىل إجاباميكن لألسئلة اليت يبدو ظاهرياً : 6.4الشكل

  293  تسلسل األسئلة: 6.5الشكل 

  297  تركيب السؤال: 6.6الشكل 

  298  )1(اإلجابات املتناقضة : 6.7الشكل 

  299  )2(ابات املتناقضة اإلج: 6.8الشكل 

  300  )3(اإلجابات املتناقضة : 6.9الشكل 

  302  أسئلة عن الصادرات: 6.10الشكل 

  303   تركيب األسئلة:6.11الشكل 

  304  تناقضات األسئلة: 6.12 الشكل

  305  األسئلة البعيدة املستخدمة كضوابط: 6.13الشكل 

  306  التنظيف: 6.14الشكل 

  307  طروحة على مستجيبني خمتلفنيأسئلة م: 6.15 الشكل

          )12قسم / 15(و ) 11سم ق/15(توزيع اإلجابات عن األسئلة : 6.16الشكل 

  قبل عملية التنظيف) 11قسم / 6(و                  

308  

  ندما كانت اإلجابة عن السؤال ع12قسم / 15توزيع اإلجابات عن السؤال : 6.17الشكل 

  "ال" بـ 11قسم /15                 

310  

  312  بعد عملية التنظيف) 12ق /15س(و ) 11ق/15س(توزيع اإلجابات بني : 6.18الشكل 
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  313  بعد عملية التنظيف) 11ق/6س(و ) 12ق /15س(و ) 11ق/15س(توزيع اإلجابات بني : 6.19 الشكل

  

  اجلداول

 رقم الصفحة  اجلدول
  23  اطية يف أمريكا الالتينيةاملواقف والتناقضات جتاه الدميقر: 1.1 اجلدول

  25  إىل إجابات خمتلفة) يقود(السؤال ذاته : 1.2اجلدول 

  48  نسبة التكاليف: املسوحات املرتلية: 2.1اجلدول 

  57  تساعد التقارير األسبوعية املدراء على مراقبة التقدم احلاصل: 2.2اجلدول 

  70  زمنية مرتفعة ومتدنيةالسلوك املعرب عنه من خالل استخدام فئات : 3.1اجلدول 

تؤثر املقابالت اليت جتريها اجلهات احلكومية واملؤسسات الدولية اخلاصة : 3.2اجلدول 
   املقدمة يف املسوحجاباتاإلعلى 

92  

  95  تزداد معدالت الدقة يف حالة األسئلة املفتوحة: 3.3اجلدول 

  100  سبة تكرار احلدثيزداد اللجوء إىل أسلوب حساب احلدث كلما قلت ن: 3.4 اجلدول

  101  كلما زاد تكرار احلدث قل مستوى الدقة: 3.5اجلدول 

يترك الوقت املعطى لإلجابة وأسلوب حساب احلدث أثراً إجيابياً على : 3.6اجلدول 
  مستوى دقة اإلجابات

102  

  112  القيم املئوية للكلمات الوصفية كما يراها املستجيبون: 3.7اجلدول 

ل املقابالت اليت جتريها مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة دولية تعم: 3.8اجلدول 
  على التقليل من احتمالية تقييم العقبات اهلامة

116  

أهم ما جيب على الطفل  (:تعطي األسئلة املفتوحة واملغلقة إجابات خمتلفة: 3.9اجلدول 
  ) أن يتعلمه استعداداً للحياة

120  
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 رقم الصفحة  اجلدول
  172  ديل األوزان ملعاجلة مشكلة عدم التغطيةتع: 4.1 اجلدول

  Kish  176جدول : 4.2اجلدول 

عمليات االندماج والشراء واالنفصال :  دقة اإلطار و أوزان عناصر العينة:4.3جلدول ا
  يف مسوحات املؤسسات

178  

  189  العينة الطبقية العشوائية: تصميم العينة: 4.4اجلدول 

  A  193ديل الوزن للطبقة مكونات عملية تع: 4.5اجلدول 

  194  مكونات عملية تعديل الوزن لكافة الطبقات: 4.6اجلدول 

  195 تقرير األوزان النهائية: 4.7اجلدول 

  197 توزيع جمتمع الدراسة حسب القطاع واملنطقة واحلجم: 4.8اجلدول 

  199 من الثقة % 90متطلبات حجم العينة للوصول إىل مستوى : 4.9اجلدول 

من الثقة % 90التقسيم الطبقي وحجم العينة املطلوب للوصول إىل : 4.10ل اجلدو
 من اخلطأ% 5و

200  

  204   توزيع األيدي العاملة حسب القطاع واملوقع:4.11اجلدول 

  205  والعينة املطلوبة) أربع مناطق ومخسة قطاعات(اتمع املستهدف : 4.12اجلدول 

  وحجم العينة ) أربع مناطق وأربعة قطاعات(ئي اتمع املستهدف النها: 4.13اجلدول 

  املطلوب                 

206  

  207  حجم العينة املتوقع ومستويات األمهية اإلحصائية: 4.14اجلدول 

  210  التقسيم الطبقي حسب القطاع واملنطقة: 4.15اجلدول 

  212  العينة والبدائل وإمجايل عدد العناصر اليت سيتم سحبها: 4.16اجلدول 

  216  العينة واألوزان النهائية: 4.17اجلدول 

 15



 رقم الصفحة  اجلدول
  217  التقسيم الطبقي البعدي حسب امللكية: 4.18اجلدول 

  288  توزيع اإلجابات املتسقة واملتناقضة: 6.1 اجلدول

  289  تعدد اإلجابات املتناقضة: 6.2اجلدول 

  319  "فعات غري الرمسية إلجناز األمورالد" األثر الثابت للمؤسسة املسحية :A3.1اجلدول 
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  توطئــة
حباث االقتصادية والتحليل  املصدر األول ملعظم البيانات املستخدمة يف األ1تشكل املسوحات

وصياغة السياسات، سواء كانت هذه املسوحات تستهدف األسر أو املؤسسات أو املدارس أو 
ومن السهل يف عاملنا اليوم التوجه إىل شبكة االنترنت . املستشفيات أو األطراف الالعبة يف السوق

 واجتاهات ،ت الرضعللحصول على كافة أنواع البيانات حول مستويات الفقر ومعدالت وفيا
وال يأبه .  وإمجايل الناتج احمللي وغري ذلك، ونسب النمو االستثماري، ومستوى الالمساواة،التضخم

تعالوا ننظر إىل . معظم املستخدمني مبصدر هذه البيانات كثرياً مع أنه جيب عليهم التفكري ذه املصادر
 إذ يكمن السر  مثالً،2004 الصني لعام ثمارات يفمعلومة قد تبدو مباشرة مثل حجم إمجايل االست

 واجلهود اليت بذلتها األسر والشركات واخلدمة خالل العام لزيادة قيمة ،احلقيقي يف حجم النفقات
 ولكن قد تكون عملية احتساب مجيع .نتاج السلع واخلدماتواملباين واآلليات املستخدمة يف إاألراضي 

ولذا جند أن الباحثني واملسؤولني واملعنيني باألسواق . مستحيالًأوجه هذا النشاط أمراً خارقاً أو حىت 
 أما دقة هذه التقديرات ملؤسسات، إىل التقديرات املستمدة من املسوحات املرتلية ومسوحات اونيلجؤ

  .  املسحإتقانفإا تعتمد على مدى 

وخاصة يف  –عية نوانب املعريف لكيفية إجراء مسوحاً يتناول هذا الكتاب اجلديد من نوعه اجل
 كما ويقدم هذا الكتاب دليالً إرشادياً ميكن ألي -اليت جندها يف دول العامل الثالثالبيئات الصعبة 

  .يانات اإلحصائية بكافة أهدافها اللجوء إليهبشخص معين باستخدام ال

تلف يقدم الكتاب لقرائه بيانات ثرية حول أنواع املشاكل والتحيزات اليت جيب احلذر منها يف خم
.  وذلك اعتماداً على األساليب املسحية اليت مت اللجوء إليها للحصول على البيانات،مصادر البيانات

  ".دليل تشكيلي بالبيانات"ن هذا الكتاب هو مبثابة أومن هذا املنظور ميكن القول 

يل  بتأليف دل Giuseppe Iarossiبالنسبة للذين يقدمون البيانات من خالل املسوحات فقد قام 
 وذلك استناداً على خربته يف تنفيذ مسوحات ،عملي ومباشر حول تصميم املسوحات وتنفيذها
 ويغطي هذا الدليل  إفريقيا وشرق آسيا وجنوا،املؤسسات يف بنيان مؤسساتية متنوعة يف كل من

                                      
لذا اقتضى املستخدم داخل الكتاب ) املسوحات(يف عنوان الكتاب عوضاً عن مصطلح ) استطالعات الرأي(مت استخدام مصطلح  1

 )ترجمامل.(التنبيه
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غ  خمتلف صيواختبار من كتابة االستبيانات وتدريب منفذي املقابالت االسهل مواضيع عديدة بدًء
  . وإدخال البيانات وتشذيبها،األسئلة وانتقاء العينات

 ولكن جيب على تاب اليت تتناول التفاصيل الفنية،دمي البيانات جتاوز أجزاء الكميكن ملستخ  
 ولدى االنتهاء من قراءة استيعاب اإلطار العام هلذا الكتاب،البيانات اإلحصائية بكل من يتعامل 

 متاماً كما يتغري شعورك جتاه حساس جتاه البيانات املقدمة هلمبنفس اإلالكتاب فإن القراء لن يشعروا 
وسيثبت لك الكتاب مدى صعوبة اخلروج بتقديرات ! تناول النقانق بعد أن تزور أحد مصانع النقانق

موثوقة حلقائق اجتماعية واقتصادية مهمة، وهو ما سيدفعك بالتايل إىل التعامل مع كافة التقديرات 
  .حبذر منطقي

 ديفيد دوالر                                                                                        
  مدير وحدة دراسات الصني

  البنك الدويل                                                                                       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 20



  شكر وتقدير
رفان اجلزيل إىل كل الباحثني والعاملني يف جمال أساليب املسوحات الذين رجعت إىل أتقدم بالع

ومل يكن مبقدوري إعداد هذا الكتاب لوال اخلربات الواسعة لزمالئي الذين . دراساهتم يف هذا الكتاب
امتناين د أن أعرب هلم عن يعملون يف جمال مسوحات املناخ االستثماري يف البنك الدويل؛ ولذا فإنين أو

با، سريجي بيلنسكي، أماندا كارلري، جورج كالرك، لذكر كالً من ريتا أمليدا، دميبا وأخص باالكبري، 
ليندا كوتن، أنطونيو دي ويلد، سيمون دجانكوف، ديفيد دوالر، بابلو فانزلرب، آنا فرينانديز، 

ارو غونزاليس، مىن حداد، لوك دجانكوف، ديفيد دوالر، بابلو فانزلرب، آنا فرينانديز، أورا فرياري، ألف
هاجاريت، ماري هالوارد درمييري، سريينا هوليغال، فيليب كيفر، توماس كينون، فيسلني كانتشيف، 
سريجيو كورالت، اسبريانزا الزا باستر، ينغ يل، سيد حممود، جني مايكل مريشات، ميالين مبويت، تاي 

 بوكر، إمساعيل رضوان، فيجابا راما مينغستا، جورج ميزا، هيساك ميتسوي، خون ناصر، اكسل
تشاندران، مينهاز يافافيان، فديريكا ساليوال، حايك ساركسيان، لويس سيفن، ستيفكا سالفوفا، 
اندرو ستون، مىن سور، جيوفاين تانزيلو، تيالهون تيمسجني، سون تان تران، كولني اكس او، يوتاه 

  .ياشينو، ألربت زيوفاك

 من أبو زار أسرا، جيما استرادا، يف إن جاناتوراي، رنا حسن، كما وأتقدم بالشكر إىل كل  
كما وأعرب عن تقديري . كانوبان الو آرابا، اريسنتو بريينا والذين يعملون يف البنك اآلسيوي للتنمية

إىل املستشارين احملليني واملوظفني احلكوميني يف كل من بنغالديش والربازيل وكوستاريكا وإثيوبيا 
تايلند وفيتنام وند وإندونيسيا وماالوي وماليزيا والفلبني واجلمهورية الكورية وسرييالنكا وغويانا واهل

وأدين بالعرفان أيضاً إىل كل من ماري هاالوارد، دمييري وفيليب كيفر . والذين عملت معهم لسنوات
اليت ة ويوسف حممود وفديريكا ساليوال وجيوفاين تانزيلو وفيسلني كانتشيف للمالحظات املفيد

 كما وأشكر رينا بونفيلد، بويل ميرت، هيدي سالدوفيتش، توريا قدموها حول مسوحات الكتاب،
 كما وأعرب عن عظيم امتناين لزوجيت ايزبيال دهتم القيمة يف حترير هذا الكتاب،توروغواي ملساع

الشكر إىل  كما وأتقدم بللدعم املعنوي إلجناز هذا الكتاب،وشقيقي نيكوال والذين كانا أهم مصدر 
منطقة أفريقيا لدعمهم / برنامج بنك هولندا للشراكة وجمموعة البنك الدويل لتنمية القطاع اخلاص

  .املايل
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 وأما اآلراء الواردة يف ثناياه فهي تعرب كلها عن وجهة وجد خطأ يف الكتاب فهو تقصري مين،إن 
 تنفيذيني أو البلدان اليت ميثلها،النظر املؤلف وال متثل بالضرورة وجهة نظر البنك الدويل أو مدرائه 

وآمل أن يساعد هذا اجلهد على حتسني دقة البيانات اليت يتم مجعها من خالل مسوحات املناخ 
االستثماري، وأن ينعكس هذا بالتايل على حتسني نوعية النصح السياسايت املقدم إىل الدول النامية 

  .ضمن سعيها للحد من الفقر
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  الفصل األول

  القاء نظرة أعمق على عملية تنفيذ املسوحات
Taking a Closer Look at Survey Implementation 

الدراسات  كنت طالباً يف اغالباً ما كان الغموض الذي حييط بنتائج املسوحات يستهويين عندم
 نتائج متناقضة سواء عن -نفسه  بل ال وأحياناً املسح –ر املسوحات ف من الشائع أن تس كان إذ،العليا

كل يف أن الوضع مل يتغري إالّ بش وال شك . تعلق األمر بالسياسة أو االقتصاد أو حىت السلوك البشري
 Latinobarometro فقد أظهر استطالع للرأي قامت به مؤسسة  اآلن،إىلطفيف منذ ذلك احلني و

ار د قيام حكومة عسكرية، يف حني أش لن تؤي%63غالبية يف أمريكا الالتينية  أن ال، مثال2004ًعام 
  ري دميقراطية إن كانت قادرة على حل املشاكل االقتصادية  غأم لن يعارضوا أي حكومة% 55

  ).1.1  اجلدولانظر(
  

  املواقف والتناقضات جتاه الدميقراطية يف أمريكا الالتينية: 1.1 اجلدول

لن أدعم أي حكومة عسكرية مهما   
  كانت الظروف

نع قيام حكومة غري دميقراطية إن ال أما
  كانت قادرة على حل املشاكل االقتصادية

   %42  %89  كوستاريكا

  %56  %77  بنما

مجهورية 
 الدومينيكان

74%  62%  

  %33  %72 األوروغواي

  %48  %71  فرتويال

  %70  %70  نيكاراغوا

  %49  %69  األكوادور
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  )تتمة (يف أمريكا الالتينيةاملواقف والتناقضات جتاه الدميقراطية  :1.1اجلدول 

لن أدعم أي حكومة عسكرية مهما   
  كانت الظروف

ال أمانع قيام حكومة غري دميقراطية إن 
  كانت قادرة على حل املشاكل االقتصادية

  %49  %67  بوليفيا

  %46  %64  األرجنتني

  %45  %64  تشيلي

  %67  %60  املكسيك

  %64  %58  كولومبيا

  %54  %56  الربازيل

  %57  %54  الجواتيما

  %56  %48  السلفادور

  %70  %47  هندوراس

  %64  %47  بريو

  %75  %41  الباراغواي

أمريكا 
  الالتينية

63%  55%  

 The Economist 2004: املصدر

  

فلو أجرينا مسحاً اليوم ووجهنا السؤال . مرت سنوات طويلة قبل أن أمتكن من فك هذا اللغز
من املستجيبني فمن املرجح أن تكون إجابة كثري " دول الفقرية؟هل تؤيد تقدمي حوافز مالية لل: "اآليت
هل تؤيد تقدمي : " ومع هذا فإن نتيجة هذا االستطالع ستكون خمتلفة فيما لو طرحنا السؤال اآليتبنعم،
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 قد تعمل -مثل حوافز أو دعم -فقد أظهرت التجارب أن كلمة واحدة للدول الفقرية؟،  دعم مايل
  .ستطالععلى تغيري نتيجة اال

على تغيري  مما يؤثر  توجيه املستجيب حنو اجابة معينة،على السؤال  صياغةغالباً ما تعمل طريقة
عندما اعتقدت أن السبب وراء  ومن هنا فقد كنت خمطئاً يف البداية ،%30 إىل بنسبة قد تصل التوجه
 واضعي إىليعود  أن السبب احلقيقي ال؛ إ أنفسهم نتائج املسوحات يكمن يف املستجيبنيتناقض
 االستبيانات إما أن يكونوا على مصممي، فإن بالعقالنية فبينما جند أن املستجيبني يتسمون األسئلة؛

) أو غري قادرين على فهم(حبيث يكونوا قادرين على استغالل ) أو نقص اخلربة(درجة كافية من املهارة 
ت إحدى هذه احليل أثناء تدريسي ملساق  وقد جرب. اليت ينطوي عليها عامل املسوحاتالكثرية" احليل"

 ففي اليوم األول قمت بتقسيم ،Hopkins University حول منهجية املسوحات يف جامعة هوبكرت
موعتني اإلجابة على  جمموعتني بصورة عشوائية، ومن مث طلبت من كل فرد من أفراد اإىلالطالب 

 توجيه إىلوكنت أهدف ). 1.2 اجلدول انظر( ويف كل مرة كنت أغري يف صيغة السؤال السؤال ذاته،
 وتعلمت من هذه اخلربة أن  اموعة الثانية حنو اإلجابة ب، أ، وطلبةطلبة اموعة األوىل حنو اإلجابة

  .يف غاية السهولةأثري على املستجيبني إمنا هو أمر الت

   إجابات خمتلفةإىل) يقود(السؤال ذاته : 1.2 اجلدول

 2عة امو 1اموعة 

  أي من العبارات اآلتية توافق عليها أكثر من غريها؟

 احلكم حيث ال أشكالالدميقراطية هي أفضل   . أ
  .يضاهيها أي نوع حكم آخر

احلكومة السلطوية أفضل من حكومة منتخبة   . ب
  .دميقراطياً

 احلكم الوحيد مهما اختلفت نظامالدميقراطية هي   . أ
  .الظروف

انة حبكومة يف بعض احلاالت احملددة ميكن االستع  . ب
غري دميقراطية لفترة قصرية إن كانت قادرة على حل 

  .أو السياسية العميقة/األزمات االقتصادية و

  . املؤلف:املصدر
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 فقد أصبح شائعاً اليوم إجراء مقارنات سئلة فقط،ال تقتصر قضية االستجابة على مسألة صياغة األ
 ،ملقارنة من املهم أخذ عدة أمور يف عني احلسبان ولكن عند اتائج املسوحات على الصعيد الدويل،بني ن

: وتعالوا نتأمل يف هذا املثال. مبا يف ذلك الطريقة اليت ينفذ املسح ا يف كل بلد وتأثريها على النتائج
رائب فإن ندرك مجيعاً أنه عندما يوجه مسؤول حكومي أسئلة حول قضايا معينة كالفساد أو الض

ذا فإذا أردنا أن حنصل على مقارنات دولية هادفة ملثل هذه الظواهر فإنه  ولاالجابات ال تكون كاملة،
 ومن مث العمل ،ألي استبيان من هذا القبيل Fixed effect) (يتوجب علينا أن نبحث عن األثر الثابت

وعادة ما يتم استخدام نتائج املسح وعرضها جمتمعة من دون إيالء عناية . على السيطرة على هذا األثر
  فهناك قضيتان ال تستحوذان على اهتمام الناس، ومها اليت مت اعتمادها جلمع البيانات،ة للمنهجيةكافي
 ولذا فقد تلفة؛ ومن هنا فإم يدجمون بني إجابات خم، يتم طرح هذ السؤالكيفويطرح السؤال  من

لى عكس ما يظهره فع. تكون نتائج املسوحات مضللة ما مل يتم التعرف على التأثريات الثابتة وتعديلها
 ستظهر -مثالً – فإن السلفادور Transparency Internationalتقرير منظمة الشفافية الدولية 

وكأا أكثر فساداً من تشيلي إذا اقتصرنا على دمج املعلومات اليت تقدمها لنا مسوحات املناخ 
ذنا مسألة اإلجابات ولكن إذا أخ.  يف كال البلدين(Investment Climate Surveys)االستثماري 

 فإن -نظراً ألن املسح الذي أجري يف تشيلي مت على يد مسؤولني حكوميني–الناقصة يف احلسبان 
ترتيب كل من السلفادور وتشيلي سيتطابق متاماً مع الترتيب الذي يظهره تقرير منظمة الشفافية 

  )1(.الدولية

ثابتة اليت تلعب دوراً خفياً وحامساً  عدد من اآلثار التسليط الضوء على: وهذا هو هدف الكتاب
 -والذي يأيت بنسخته األوىل–ويستهدف هذا العمل .  نتائج املسوحاتيف التأثري على الوقت نفسه يف

وأولئك الذين ) وهم ميثلون األغلبية(أولئك الذين يستخدمون بيانات املسوحات : فئتني من القراء
 بقراءة كل من الفصل الذي يتناول عملية تصميم وتنصح اموعة األوىل. يقدمون هذه البيانات

وغالباً . والقسم األخري من الفصل الرابع والذي يبحث يف مسألة العينات) الفصل الثالث (االستبيانات
ما يتم تقدمي بيانات املسوحات بشكل فضفاض حيث جيري عرضها على أساس أا ممثلة للسكان، 

. ن الذين يتم متثيلهم بشكل فعلي ال تكون حمددة بصورة واضحةولكن ويف واقع األمر فإن نسبة السكا
   . هلاوعالوة على ذلك فإنه غالباً ما ال يتم الكشف عن مستويات الدقة والثقة

                                                 
    html.en.2004cpi/2004/cpi/org.transparency.wwwنظر  ا )1(

  ).2005حزيران / يونيو13مت االستعانة ذه الوثيقة يوم (
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بالنسبة ألولئك املعنيني بتقدمي بيانات املسوحات فإن هذا الكتاب يعترب مصدراً فريداً ودقيقأً 
 بتنظيف املسوحات بدء من التخطيط وانتهاء للمعلومات حول كافة خطوات عملية تنفيذ

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يركز على مسوحات األعمال عموماً .  Data Cleaningالبيانات
ويل وغريه من املؤسسات املالية الدولية على وجه ومسوحات املناخ االستثماري اليت ينفذها البنك الد
  .جد يف هذه املادة فائدة كربىاخلصوص فإن كل من يعىن بإدارة املسوحات سي

 نظرة عامة حول أهم العوائق -والذي يتناول عملية إدارة املسوحات–يقدم الفصل الثاين 
والذي –وأما الفصل اخلامس . االعداد للمسوحاتعند الشروع يف  املؤسساتية اليت ينبغي التصدي هلا
واحد من أصعب املهام امللقاة على عاتق  حول هاماً فإنه يثري نقاشاً -يلقي الضوء على مسألة التدريب

 العوامل إىلويتطرق هذا الفصل . املسح واملتمثلة يف إقناع املستجيبني باملشاركة يف ، املقابالتيمنفذ
 تنظيف البيانات،وأخرياً يعىن الفصل السادس بعملية . النفسية اليت تسهم يف اختاذ قرار املشاركة
 حماولة لطرح منهجية متسقة لتحسني مستويات دقة البيانات وحسب علمي فإن هذا الفصل ميثل أول

  .بعد االنتهاء من العمل امليداين

 أن للمسوحاتوميكن . ال شك يف أن املسوحات قد أصبحت جزء من حياتنا، شئنا ذلك أم أبينا
  مراقبة التغرياتألنوذلك ، بقضايا التضخمأم يهتمونتؤثر حىت على سكان القرى النائية طاملا 

 تصميم االستبيانات إىلوبعد االنتهاء من قراءة الفصل الذي يتطرق . املسوحات من خالل األسعار تتم
الذين يتسمون بقدر عال من و الطرق اليت يتبعها مصممو االستبيانات فستكون قادراً على إدراك

نتائج عدد من   عند استخدامككما وستكون أكثر حذراً.  حنو إجابة معينةاملستجبنياملهارة لتوجيه 
ستكون قادراً على النظر بعني النقد لدى تفسريك لنتائج  ذلك إىلضافة ا،املسوحات املختلفة

   .استطالعات الرأي اليت توردها وسائل اإلعالم
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   وتفسريات متعددة،استطالع واحد: 1.1املربع 

 بنشر نتائج استطالع دويل (BBC) قامت هيئة اإلذاعة الربيطانية 2005كانون ثاين من عام / يناير19     يف 
أكثر من نصف الذين مشلهم "وكان حمور االستطالع متمركزاً على أن . للرأي بعيد انتخابات الرئاسة األمريكية

ووفقاً ." استطالع اهليئة يرون أن إعادة انتخاب الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش قد جعل العامل مكاناً أكثر خطراً
."  دولة مشلها االستبيان تعتقد أن العامل أصبح مكاناً أكثر أمنا21ًثالثة دول فقط من أصل " فإن ،لنتائج هذا االستطالع

  ).1.1.1 اجلدول انظر(

  

  BBCنتائج االستطالع الدويل الذي أجرته هيئة : 1.1.1 اجلدول

ا االنتخاب أمراً هل تعتقد أن هذ.  إعادة انتخاب جورج بوش رئيساً للواليات املتحدة-وكما تعرف–مت : السؤال
  )بالنسبة املئوية(إجيابياً أم سلبياً للسالم واألمن يف العامل؟ 

  

  ال ينطبق/ ال أعرف         ليس له أي تأثري                    سلباً               إجياباً                   البلد        

  إجيايب أو سليب                                        

  9  4  79  8  األرجنتني

  3  5  61  31  استراليا

  2  3  78  17  الربازيل

  5  2  67  26  كندا

  13  6  62  19  تشيلي

  12  5  56  27  الصني

  7  4  75  13  فرنسا
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  )تتمة (BBCنتائج االستطالع الدويل الذي أجرته هيئة :  1.1.1 اجلدول

  2  8  77  14  املانيا

  4  4  64  29  بريطانيا

  8  2  27  62  اهلند

  6  5  68  21  اندونيسيا

  9  3  54  34  ايطاليا

  15  31  39  15  اليابان

  3  7  54  36  كوريامجهورية 

  4  9  64  23  لبنان

  10  28  58  4  املكسيك

  5  2  30  63  الفلبني

  23  7  27  44  بولندا

  13  32  39  16   االحتاديةروسيا

  5  3  57  35  جنوب إفريقيا

  7  6  82  6  تركيا

  4  1  39  56  الواليات املتحدة

      57  27  اموع
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  )تتمة(استطالع واحد، وتفسريات متعددة : 1.1املربع 

 وهل متثل عينة هل متثل هذه الدول اتمع الدويل؟: ينبغي هنا طرح سؤالني أساسينية فعالً؟ يهل هذه النتائج حقيق
  االستطالع سكان العامل؟

غري أنه ال يرد يف . نه كان ينبغي انتقاء هذه الدول عشوائياً فإ،تحديد ما إذا كانت هذه العينة ممثلة للمجتمع الدويلل
 أن عينة الدول اإلحدى والعشرين قد مت انتقاؤها عشوائياً من بني جمموع دول إىلاملقالة أو يف منهجية االستطالع ما يشري 

  . دولة191العامل والبالغ عددها 

 هذه حتملهاما هي مستويات الثقة اليت : ن طرح السؤال اآليت فإن علينا اآل، كان عشوائياًاالختيارحىت لو افترضنا أن 
إذا كان مستوى الثقة يصل  (20- +/إىل دولة تعطي مستوى من الدقة يصل 191 من أصل 21النتائج؟ إذ أن عينة الـ 

 أن ، يف حني%77-%37تتراوح ما بني ) سلباً(ومبعىن آخر فإن النسبة احلقيقية للذين كانت إجابام %). 95 إىل
ونظراً للتداخل ما بني هذين املستويني من الثقة %. 47-7تتراوح ما بني ) إجياباً(النسبة احلقيقية للذين كانت إجابام 

   .داللة إحصائيةفإنه ال ميكننا القول إن الفرق بني كال الفئتني هو أمر ذو 

ولكن وإلثبات صحة .  إنه ممثل لسكان العاملعلى الرغم من أن االستطالع غري ممثل لدول العامل إالّ أنه ميكن القول
وال شك يف أنه ليس من املنطقي إعطاء . هذا القول فإنه يتوجب علينا معرفة الوزن السكاين لكل واحدة من هذه الدول

والذي يسكنه مخسة – الوزن ذاته الذي ميكن إعطاؤه للبنان - بليون نسمة1.2 إىلواليت يصل عدد سكاا –الصني 
 بني النسبة املئوية إلجابة -حىت وإن كان صغرياً– االستطالع فإننا نرى أن هناك فرقاً  نتائجوزنومن خالل . سمةماليني ن

  %.36 إىل) إجياباً(يف حني وصلت نسبة % 49 إىل) سلباً(حيث وصلت نسبة ) إجياباً(والنسبة املئوية إلجابة ) سلباً(

 منهجية هذا االستطالع فإنه سيظهر لنا أنه مت تنفيذ االستطالع من إىلفإذا نظرنا . هناك أثر ثابت آخر يستحق الذكر
  اجراءوميكن لطريقة. خالل اهلاتف يف بعض الدول يف حني مت تنفيذه من خالل املقابالت املباشرة يف دول أخرى

ومن هنا فإنه . يب ويعتمد مدى هذا التأثري على مدى حساسية السؤال بالنسبة للمستجملقابالت أن تؤثر على اإلجابات،ا
 منها يف وجهاً لوجهن نسبة االمتناع عن اإلجابة ستكون أعلى يف مسوحات املقابالت إ التوقعميكن على وجه اخلصوص 

.  فإننا سنجد أن هذا هو ما حصل بالضبط،BBC بيانات االستطالع الذي أجرته الـ إىلوإذا نظرنا . مسوحات اهلاتف
حيث وصلت يف ( ضعف نظريا يف مقابالت اهلاتف  وجهاً لوجهمقابالتبة يف ت نسبة االمتناع عن اإلجافقد وصل

 إالّ إذا افترضنا أن توزيع نسبة ،وميكن ملثل هذه النسبة املرتفعة أن تؤثر على نتائج االستطالع نفسه%). 20 إىلاألوىل 
   نتائج إىلومن هنا فإذا نظرنا . )سية السؤال حساإىلوهو ما يبدو افتراضاً قوياً بالنظر (المتناع يتشابه يف كال الطريقتني ا
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  )تتمة(استطالع واحد، وتفسريات متعددة : 1.1املربع 

ونسبة ) إجياباً( فإن الفرق بني نسبة وجهاً لوجهاالستطالع فإننا سنجد أنه فيما لو مت تنفيذ املسح من خالل املقابالت 
 1.1.2 اجلدول انظر(ى طريقة تنفيذ املقابلة وعليه يتضح أن نتائج املسح اعتمدت عل. سيتالشى) سلباً(

  . عاملي رأياستطالع مبستوى ويتضح كذلك أن هذه النتائج ال متثل نتيجة قاطعة تليق).  1.1.1 والرسم

 1.1.2جدول 

   حسب طريقة املقابلة ووزن النتائجBBCاستطالع الـ 

  /أعرفال  ال تأثري  سلباً  إجياباً  البلد

  ال ينطبق

السكان 
  )باآلالف(

  وزن  الوزن

  )إجياباً (

وزن 
 )سلباً(

  وجهاً لوجهاملقابالت 

 1.43  0.14  0.018  38.377  9  4  79  8  األرجنتني

 6.48  1.41  0.083  176.596  2  3  78  17  الربازيل

 0.46  0.14  0.007  15.774  13  6  62  19  تشيلي

13.5  31.05  0.501  1.064.399  8  2  27  62  اهلند
2  

 6.86  2.12  0.101  214.471  6  5  68  21  ندونيسياا

 2.33  0.90  0.060  127.210  15  31  39  15  اليابان

 1.22  0.81  0.023  47.912  3  7  54  36  كوريامجهورية 

 0.14  0.05  0.002  4.498  4  9  64  23  لبنان

 2.79  0.19  0.048  102.291  10  28  58  4  املكسيك

 1.15  2.42  0.038  81.503  5  2  30  63  الفلبني

 0.49  0.79  0.018  38.195  23  7  27  44  بولندا
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  )تتمة ( حسب طريقة املقابلة ووزن النتائجBBCاستطالع الـ : 1.1.2جدول 

  /ال أعرف ال تأثري  سلباً  إجياباً  البلد

  ال ينطبق

السكان 
  )باآلالف(

وزن   الوزن
  )إجياباً(

وزن 
 )سلباً(

  املقابالت وجهاً لوجه

 2.63  1.08  0.067  143.425  13  32  39  16   االحتاديةوسيار

 2.73  0.20  0.033  70.712  7  6  82  6  تركيا

وجها ( اإلمجايل
  )لوجه

26  54  11  9      41  42  

  مقابالت اهلاتف

 0.63  0.32  0.010  19.890  3  5  61  31  استراليا

 1.09  0.42  0.16  31.630  5  2  67  26  كندا

37.2  17.97  0.666  1.288.400  12  5  56  27  الصني
8  

 2.31  0.40  0.031  59.725  7  4  75  13  فرنسا

 3.28  0.60  0.043  82.551  2  8  77  14  املانيا

 1.96  0.89  0.031  59.280  4  4  64  29  بريطانيا

 1.61  1.01  0.030  57.646  9  3  54  34  ايطاليا

 1.33  0.82  0.023  45.294  5  3  57  35  جنوب إفريقيا

الواليات 
  املتحدة

56  39  1  4  291.044  0.150  8.42  5.86 

 اإلمجايل
  )اهلاتف(

29  61  4  6      31  55  

  حسابات املؤلف: املصدر
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  )تتمة(استطالع واحد، وتفسريات متعددة : 1.1املربع 

 1.1.1الشكل 

  نتائج االستطالع حسب طريقة املقابلة

  نسبة املستجيبني                                                                                                      

  )من كافة الدول (                                                                                                    

0

10

20

30

40

50

60

اهلاتف   مباشرة  

موقف إجيايب 
موقف سليب 

  
  النتائج موزونة حسب عدد السكان

  . (*)حسابات املؤلف: املصدر

  

  

                                                 
 : مـن خـالل املوقـع اآليت       2005كـانون ثـاين     / ينـاير  25 يـوم    BBC مت حتميل بيانات استطالع الـ        (*)

http://news.bbc.co.uk/l/hi/world/americas/4185205.stm#  
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  الفصل الثاين  

  نظرة عامة: املسوحاتإدارة 
Survey Management: An Overview  

  

وهو  ، امليدانإىلواالنتقال بسرعة  االعداد للمسح جتاوز عملية إىلعادة ما يقع املرء ضحية ذلك اإلغراء الذي يدفعه     
   .غراء تنبغي مقاومتهإ

  :املصدر

-Ghislaine Delaine and others, "The Social Dimensions of Adjustment Integrated Survey" 

   

تـا  يولكن ختضع عمل  . يعترب التخطيط املتأين أمراً حامساً إلكمال أي مشروع ضمن الوقت احملدد          
                إدارة املسوحات والتخطيط هلا ملتغريات كثرية بدء من التقلبات الثقافية وانتـهاء بـالظروف اجلويـة               

(Warwick & Lininger 1975) . سواء الثقافية أو االقتـصادية أو  (ونظراً للعوامل اليت ال حصر هلا
 ،واليت تؤثر على عملية تنفيذ املسح     ) العرقية أو اللغوية أو السياسية أو النفسية أو االجتماعية أو الدينية          

 املـسوحات  يتوجب على مـدراء      ومن هنا . فإن إدارة مشروع كهذا يعترب فناً وعلماً على حد سواء         
 كما وأن عليهم امـتالك فهـم واضـح ألهـداف             الكافية يف جمال تنفيذ املسوحات،     امتالك اخلربة 

 تويل مهام التخطـيط     -متاماً مثل مدير أي مشروع آخر     – وينبغي على مدراء املسوحات      )1(.الدراسة
  .(Weeks 2003)  وتوجيه مسار املسحوالتنظيم والقيادة والسيطرة والتطوير

  

  

                                                 
ومع أنه من املمكن أن تعهد هذه املهمة إىل فريق كامل إالّ أن هـذا               .  نفترض هنا أن يتوىل فرد واحد إدارة املسح         )1(

اضـحة  وبسبب الروابط الوظيفية بني أهم مراحل عملية املسح فإن هناك عوامل خارجية و            . ليس باألمر املفضل  
(externalities)           وعالوة على ذلك فإن من     .  جتعل من األفضل لعملية املسح أن ختضع حتت إدارة فرد واحد

شأن وجود مدير واحد حمدد ويتمتع باخلربة أن يضمن جناح املسح يف تغطية القضايا السياسية اليت م مستخدمي                  
  .(Delaine and others 1991)البيانات 
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ب  املواءمة ما بني ما هو مرغواملسحيتعني على القرارات الفنية والتنظيمية املتخذة طيلة مراحل 
يتوجب على مدير ضمن هذا السياق و.(Moser & Kalton 1971) نظرياً وما هو ممكن عملياً
  :االستبيان تويل املهام اآلتية

  .للمسحإعداد الربنامج الكلي  -
 .وذج إدخال البياناتتصميم االستبيان ومن -
 .املسحتنفيذ املرحلة التجريبية من  -
 . وحتديد الترتيبات املالية)2( اليت ستنفذ املسحؤسسة املاختيار  -
 . العينةاختيار -
 .تدريب األفراد الذين سيتولون القيام باملقابالت -
 .مراقبة العمل امليداين وتطوير إجراءات ضبط جودة البيانات -
  

 والروابط الوظيفية   خل ما بني كل واحد من النشاطات      ا التسلسل الزمين والتد   ينبغي املواءمة ما بني   
 املـسح إما على إجناز   ما، فان العودة مرة أخرى للخلف سيكون له تأثريمرحلة فبعد االنتهاء من. اهل

املـسح خـبري     مدير   يساعدوعادة ما   . مهاضمن الوقت احملدد أو على ضمان دقة النتائج أو على كال          
 ومع هذا يظل املدير هو املسؤول عن اإلشـراف           لتنفيذ هذه املهام،    ومنسق معاجلة البيانات   إحصائي

.  (Delaine and others 1991) دد واملوازنـة املتـوفرة  على مجع معلومات دقيقة ضمن الوقت احمل
ت أو يف سواء أثنـاء املقـابال  (وينبغي على املدير اجليد امتالك القدرة على توقع مصادر اخلطأ احملتملة        

بـسبب العطـل املومسيـة أو    (وتوقع حاالت التأخري )  codingصياغة األسئلة أو حتريرها أو الترميز
                ) الدقــةإىلعينــة ال أو الظــروف اجلويــة أو االحتفــاالت الدينيــة أو افتقــار إطــار الوطنيــة

(Moser & Kalton 1971).   
  

    Overall Program Design التصميم اإلمجايل للربنامج

 استشارةاملختصة والدراسات السابقة  مراجعة -املسحوأثناء املراحل األوىل من عملية –ينبغي 
. ومن شأن هذا أن يساعد يف امتالك تصور واضح للمشاكل احملتملة. اخلرباء يف هذا اال داخل البلد

 املسح وذلك مع العاملني يف جمالكما وينصح باإلطالع على املسوحات السابقة وإجراء نقاشات 
                                                 

 .يتم التعاقد معها لتويل العمل امليداين وإدخال البياناتهي املؤسسة اليت  )2(
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 وحتديد نوعية ، والتعرف على الفرضيات اليت خضعت لالختبار،للمساعدة يف حتديد أفضل األساليب
كما وينبغي يف هذه . (Warwick & Lininger 1975)  لتنفيذ املسح األكثر مالءمة والعباراتاألسئلة

تأن عن شركاء حمتملني لتنفيذ العمل امليداين  وإجراء حبث ماهليكل األساسي للمسح،املرحلة تقييم 
عرض  و، وإعداد التقارير،وأخرياً يتوجب وضع خطط جلمع البيانات وإدخاهلا. ورعاية املسح ككل

  )3(.النتائج ونشرها

 Questionnaire Design, Pilot, and Data Entry Form تصميم االستبيان وجتربته ومنوذج إدخال البيانات

من حتديد األهداف البحثية يبدأ التحدي احلقيقي املتمثل يف ترمجة هذه األهداف بعد االنتهاء 
                . منهجية سليمة وأساس مفاهيمي واضحإىل مستند  مميز استبيانضمن

(Warwick & Lininger 1975)  . ستبيان  فإن اال)4( مسوحات املناخ االستثماريإىلوإذا نظرنا
وتبدأ عملية بناء االستبيان فور االنتهاء من .  ميثل نقطة اإلنطالق)Core questionnaire )5احملوري 

وميكن للمجموعات املركزة . ، وتنتهي قبل أيام قليلة من انطالق العمل امليداينالعامةإعداد اخلطط 
Focus groupsا وتقييم األسئلة وتوضيح التعريفات حتديد اهتمامات العينة املستهدفة وخربا .
(Gower 1993)، مراجعات كثريةإىل وعادة ما خيضع االستبيان األويل .  

وينبغي كذلك . يعترب االختبار امليداين لالستبيان عنصراً حامساً من عناصر عملية تصميم االستبيان
 مبثابة اخلطوة األخرية يف عملية تصميم enumeratorsاملنفذين امليدانيني  جلسات تدريب إىلالنظر 
  .ستبيان وذلك ألا عادة ما تساعد يف حتديد املشاكل املرتبطة بالترمجة أو الصياغةاال

                                                 
 املرتبطة بعملية إدخال البيانـات منـذ   (Software) من املفيد االخذ باالعتبار قضايا الترميز والربامج التشغيلية       )3(

النتـهاء مـن    البداية وذلك على الرغم من أن النقاشات التفصيلية والتنفيذية هلذه القضايا ال تنطلـق إالّ بعـد ا                 
  .االستبيان

 هي عبارة عن مسوحات     -أو ما يعرف مبسوحات املناخ االستثماري     – إن مسوحات املناخ االستثماري واإلنتاجية        )4(
أعمال جيريها البنك الدويل وحتدد هذه املسوحات أهم خصائص مناخ األعمال اليت تسهم يف تعزيـز اإلنتاجيـة                  

  .(World Bank 2003). ية على الصعيد اإلقليمي وشبه اإلقليميوذلك دف الوصول إىل معايري استثمار
 إن االستبيان احملوري هو عبارة عن جمموعة من األسئلة املعيارية اليت تطرح يف دول عديدة من أجل املـساعدة يف                      )5(

 من خالل   2005حزيران  / يونيو 13مت حتميل الوثيقة يوم     . (الوصول إىل معايري إجناز حمددة على الصعيد الدويل       
  :املوقع اآليت

www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/Content/Ic-SurveyMethodology 
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 كما وينبغي إعداد منوذج  مرحلة الترميز،إىلالنتقال فوراً فور االنتهاء من إعداد االستبيان جيب ا
نها  وميكن احلصول على عدد مد متنوع من برامج إدخال البيانات، وهناك عد)6(. إدخال البيانات

وجود نسخة أوالً :  وجيب على أي منوذج جيد إلدخال البيانات أن يتسم بصفتني أساسيتني)7(. باان
امتالك عدد من املعايري لضبط عملية اإلتساق حبيث ال ثانياً . حموسبة طبق األصل عن النسخة الورقية
خال البيانات مسألة ومن هنا تعترب عملية إعداد منوذج إد. يسمح بإدخال أي بيانات غري صحيحة

 وجود مربمج حمترف ليتوىل إدخال عدد كبري ومتداخل من إىلوهناك حاجة . حساسة ومعقدة
 ومع هذا تقع على مدير املسح مهمة حتديد الضوابط اإلتساقية .(*)الضوابط واملالحظات املرجعية 

 وال شك يف أن )8(. داخل السؤال نفسه وبني األسئلة األخرى واليت جيب إدراجها ضمن النموذج
إدراج عدد كبري جداً من ضوابط اإلتساق أو إدراج ضوابط اتساقية ال تتسم باملرونة سيجعل من 

. بسهولة تصحيحها عملية إدراج البيانات أمراً يكاد يكون مستحيالً، حىت ولو كان هناك أخطاء ميكن
 خدمة اهلدف الذي يسعى وعلى النقيض من ذلك جند أن اعتماد ضوابط اتساقية فضفاضة لن يصب يف

  . قدر من التوازن الدقيق بني هاتني احلالتنيإىلولذا جيب الوصول .  حتقيقهإىلمنوذج إدخال البيانات 

 ويفضل جتربته قبل البدء  االختبار فور االنتهاء منه،إىلت جيب إخضاع منوذج إدخال البيانا
 وقد تؤدي حماوالت اختصار هذه مة للغاية،مرحلة االختبار خطوة هاوتعترب .  إن أمكنبالعمل امليداين

                                                 
 تتطابق مع كل جمال داخـل       يقصد بترميز االستبيان إعطاء اسم لكل واحد من املتغريات الواردة يف االستبيان واليت              )6(

 .جمموعة البيانات
وذلك اعتمـاداً  )  وغريهاMicrosoft Access, SPSSمثل ( ميكن شراء عدد من الربامج التجارية املتوفرة  )7(

الربامج األخرى األكثر بساطة واليت ال تقل فاعلية  كما وميكن حتميل عدد من. على مستوى التعقيد املرغوب فيه
  :وباإلمكان احلصول على هذه الربامج باان من خالل. تجاريةعن مثيالا ال

- The US Centers for Disease Control & Prevention (www.cdc.gov/epiinfo). 
- The US Census Bureau (www.census.gov/ipc/www/imps/index.html). 

 روابط إىل برامج (The U.K. Association for Survey Computing (ACS))كما وتقدم 
كما وميكن االستفادة من هذه الروابط يف خمتلف مراحل عملية          . تشغيلية ميكن استخدامها للحصول على البيانات     

  .(www.asc.org.uk/Register/index.html) :أنظر. تنفيذ املسوحات
 هي تلك املالحظات اليت تشري للقارئ بالرجوع إىل جزء آخر داخل            cross-references املالحظات املرجعية     (*)

  ).املترجم. (الكتاب أو املادة ذاا
                   إن تعقيد النمـوذج يـؤدي تلقائيـاً اىل اسـتثناء اسـتخدام الـربامج التـشغيلية البـسيطة مثـل برنـامج                         )8(

 Microsoft Excel والذي عترب برناجماً الدارة البيانات وهو هلذا ليس مالئماً هلذا الغرضي.  
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 ففي مسح اخلصوبة العاملية تبني أن أكثر من )9(.  للمسحالالحقة التأخر يف انطالق املراحل إىلاملرحلة 
من األخطاء اليت اكتشفت يف مرحلة التدقيق األوىل كانت نتيحة ألخطاء يف الربجمة وإعداد % 80

  .  (Rattenburg 1980). املواصفات

 Survey Firm Selection   ختيار مؤسسة املسحا

يعترب اختيار مؤسسة املسح أحد أهم وأصعب املهام وذلك اعتماداً على مستوى تعقيد االستبيان 
وتترك هذه املسألة تأثرياً على اإلطار الزمين للمسح ونوعية البيانات اليت يتم . وتعقيد عناصر العينة

 ولذا فإنه ينبغي إجراء  التحتية للمسح يف الدول النامية،ييم البنيةوعادة ما يكون من الصعب تق. مجعها
 بدء من التوزيع ،عملية االختيار على ضوء معلومات واضحة حبيث يتم تقييم نطاق واسع من العوامل

وميكن ). 2.1  املربعانظر(اجلغرايف للمكاتب احمللية وانتهاء بعدد أجهزة احلاسوب اليت متتلكها املؤسسة 
                 احملتملةاء املسوح ذوي اخلربة أن حيددوا وبكل سهولة اإلمكانات الفنية للمؤسسةملدر

(Grosh & Munoz 1996) مثل كتيبات املسوحات ( وذلك من خالل دراسة نوعية الوثائق املكتوبة
أجنزا  ومن خالل دراسة مدى تعقيد املسوحات اليت ،)واالستبيانات اليت أجرا املؤسسة مؤخراً

 املؤسسة تنفيذها يف املستقبل تنوياملؤسسة خالل السنتني أو الثالث سنوات املاضية وتلك اليت 
  )10(. القريب

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . عادة ما تستغرق مرحلة بناء النموذج واختباره فترة تترواح ما بني أسبوعني إىل أربعة أسابيع )9(
مسوحات األحباث السوقية أكثر سهولة مـن إدارة مـسوحات املنـاخ             تعترب مسألة إدارة استطالعات الرأي و       )10(

 .االستثماري
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  معايري انتقاء مؤسسة املسح: 2.1 املربع

  اخلربة

  االستبيان

 ما هي درجة صعوبة احملتوى؟ -

 ما هي درجة متاسك احملتوى؟ -

 ما هو مستوى جودة الشكل العام؟ -

 ستغرق مدة املقابلة؟كم ت -

  يتم التعامل مع األسئلة احلساسة وأسئلة الذاكرة؟كيف -

  العينة

  ؟املالحظةما هي وحدة  -

 ؟املستجبنيما هو مستوى صعوبة إجراء املقابالت مع  -

 كم كان حجم العينة؟ -

 هل كانت العينة ممثلة لكافة مناطق البلد؟ -

  العمل امليداين

  ؟ملنفذين امليدانينيا إىلكم كانت نسبة املشرفني بالنسبة  -

 كم بلغ عدد املقابالت اليت مت إجراؤها؟ -

 ؟املنفذين امليدانينيما هو مستوى جودة كتيبات املشرفني وكتيبات  -

 ما هي نسبة االمتناع عن اإلجابة النامجة عن رفض أفراد العينة لإلجابة؟ -

   إدارة البيانات

  ما هو نظام ضبط نوعية البيانات املستخدم؟ -

 ربامج التشغيلية املستخدمة إلدخال البيانات؟ما هو نوع ال -

 كيف قامت املؤسسة بتنظيم عملية تدقيق البيانات والتأكد منها؟ -
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  )تتمة (معايري انتقاء مؤسسة املسح: 2.1 املربع

  املوارد

  املوظفني

من مشرفني ومنفذي مقابالت (كم عدد األفراد العاملني يف خمتلف الوظائف ذات الصلة  -
  )مربجمني؟ومدخلي بيانات و

 ما هو املستوى التعليمي هلم؟ -

 ؟هي الفئات العمرية هلمما  -

 ما هي اخلربات اليت ميتلكوا؟ -

 هل ال يزال املوظفون الذين سبق هلم العمل يف مسوحات معقدة يعملون يف املؤسسة؟ -

  املعدات

  هل متتلك املؤسسة مكاتب يف كافة أرجاء البلد؟ -

 هل متتلك قدرات حاسوبية؟ -

 مج التشغيلية اليت تستخدمها املؤسسة؟ما هي الربا -

 هل لديهم بريد الكتروين خاص م؟ -

  توجهات املؤسسة حيال العمالء

  ما هي السياسة اليت تتبعها املؤسسة للحصول على البيانات؟ -

 ما مسعة املؤسسة؟ -

 ما هي ارتباطام املؤسساتية؟ -

  .(Grosh & Munoz 1996) استناداً على :املصدر
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ظيم العمل امليداين أحد العوامل اهلامة اليت جيب أخذها يف احلسبان يف عملية انتقاء تعترب قضية تن
 نإذ تعتمد عملية جتميع بيانات عالية النوعية وضمن الوقت احملدد على مدى حس. سحملمؤسسة ا

 -اتال بل املئ–ومن هنا فإن مسألة التنسيق وتوقيت العالقات بني العشرات . تنظيم العمليات امليدانية
 .قت ذاتهومن األفراد يف خمتلف مستويات عملية املسح ومراحلها تصبح قضية هامة للغاية ومعقدة يف ال

 للطريقة اليت تتبعها املؤسسة املنفذة يف تعاملها مع قضايا املوظفني مناسبولذا فإنه جيب إعطاء وزن 
شك يف أن أي عملية مسحية وال . (Weeks 2003)منة اواألطر الزمنية والتنسيق لتنفيذ نشاطات متز

 ومهام كل منهم ومن حيث وجود هيكلية جيدة ،واضحة من حيث األفراد العاملني ومسؤوليات
التنظيم حبيث تسمح بتسهيل تدفق املعلومات وحل الصراعات والشكوك احملتملة، ال شك يف أن مثل 

 ويوضح املربع ت والنوعية،توقيعملية ستترك أثراً إجيابياً على عملية مجع البيانات من حيث ال هكذا 
  . أهم العوامل املرتبطة مبسوحات املناخ االستثماري والعالقات الوظيفية فيما بينها2.2
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 2.2املربع 

  أهم األطراف ومهام كل منها: مسوحات املناخ االستثماري

  اهليكلية التنظيمية السائدة للعمل امليداين: 2.2.1 الشكل

  

  

  

  

  

                                            

  

  

  

                                                                                                                       

  قابالتمنفذو امل                                               

 وعادة ما يكون مدير املؤسسة اليت ستتوىل العمل امليداين، ويتوىل مهمة القيادة احملترفة :املدير العام للمسح •
للعمل، كما وينسق مع مدير املسح حول القضايا املالية والتنظيمية، ويتعني عليه أيضاً تقدمي الدعم لعملية التنفيذ 

  . اتمع احملليوخاصة فيما يتعلق بنشر الوعي بني أفراد

ويقوم بالتنسيق مع املدير العام حول القضايا الفنية، واملساعدة يف تصميم العينة، كما وأنه يقوم  :مدير املسح •
ويتوجب عليه كذلك . بالتخطيط واإلشراف على اإلجراءات العملياتية امليدانية، ويسهم يف جلسات التدريب

 (Grosh and Munoz 1996).بياناتاإلشراف على املشرفني امليدانيني ومدير ال

  

 املدير العام للمسح

 ملسحمدير ا

 املشرف ج  املشرف أ

I1I3 I2 

مدخلو 
  البيانات

I3 I2  I3 I2  I1  I1 

 املشرف ب
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 2.2املربع 

  )تتمة (أهم األطراف ومهام كل منها: مسوحات املناخ االستثماري

 يتوىل املشرفون مهمة توزيع أفراد العينة على منفذي املقابالت، والتنسيق فيما بينهم لضمان كفاءة :املشرفون •
عمل امليداين، وإجراء مقابالت ميدانية مفاجئة، وإعادة ومن مهام املشرف أيضاً مراقبة ومراجعة نوعية ال. عملهم

كما ويتعني عليهم زيارة بعض أفراد العينة املستجيبني .  ذلكإىلاالتصال مع أفراد العينة إن دعت احلاجة 
وجيب عليهم أيضاً مراجعة نوعية االستبيانات املعدة لضمان وضوح خط منفذي املقابالت وضمان . شخصياً
وهي االسئلة اليت ميكن للمستجيب جتاوزها نظرا الا (Skip patterns   اليت ميكن القفز عنهااالسئلة اتباع

 اإلجابات غري املنطقية إىلويتعني على املشرفني اإلشارة . ) املترجم--مرتبطة  بسؤال ال ينطبق على املستجيب 
وجيب على . خرى إن لزم األمر منفذي املقابالت لتصحيحها من خالل زيارة املستجيب مرة أإىلوإعادا 

املشرفني أيضاً تسهيل التبادل املعلومايت بني مدير املسح ومنفذي املقابالت وضمان إيصال تعليمات املكتب 
 العمال امليدانيني وإبقاء املكتب املركزي مطلعاً على مدى التقدم احلاصل على مستوى عملية مجع إىلاملركزي 

  .(Grosh & Munoz 1996)البيانات بانتظام 

 ويتولون وضع املواعيد مع أفراد العينة وتنفيذ املقبالت معهم على ضوء القوانني واألساليب :منفذو املقابالت •
كما وجيب عليهم إعادة تنفيذ . واألعراف اليت تلقوها أثناء جلسات التدريب والواردة يف املواد املرتبطة باملسح

  .خلاطئة أو الناقصةاملقابالت إن لزم األمر وتصحيح املدخالت ا

.  ويقوم بالعمل مع مدير املسح لتصميم ضوابط حمددة لضمان نوعية عملية إدخال البيانات:مدير إدخال البيانات •
كما ويتوىل اإلشراف على بناء منوذج إدخال البيانات واإلشراف على موظفي إدخال البيانات والتنسيق مع املدير 

  .امليداين

  . املكتملة وإدخاهلا الكترونياًاالستبياناتقومون بترميز  وي:موظفو إدخال البيانات •

  .املؤلف ابتكار :املصدر
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 تتطلب إيالء -شأا شأن مجيع اخلطوات األخرى–تضح أن عملية التعاقد مع مؤسسة املسح ي
وحىت مع وجود مؤسسة مشهود هلا وذات خربة واسعة فإن هناك عوامل . عناية خاصة لكافة التفاصيل

  :قل وضوحاً للعيان ميكن االستئناس ا أثناء عملية االنتقاءأخرى أ

  كيف يتم توقع املشاكل غري احملتملة ومعاجلتها؟  -

 ما هي اخلطوات املتبعة لضمان النوعية؟  -

 ما هو األسلوب املتبع للتعامل مع حاالت التحيز املتوقعة لدى طرح أسئلة حساسة؟  -

  العينة على املشاركة؟ما هي االستراتيجيات املتبعة حلث أفراد  -

من حيث العمر والتعليم (ما هي السمات اليت يتمتع ا كل من منفذي املقابالت واملشرفني   -
 )11() واخلربة والوظيفة

 اليت يضعها مدير املسح  Terms of Reference  (TOR)تقدم وثيقة الشروط املرجعية
وغالباً ما يؤدي . مة من املؤسسات املتنافسةللعروض املقد" الفنية"اإلرشاد والتوجيه حول املتطلبات 

 وقوع أخطاء يف عملية التعاقد مع اجلهة اليت ستتوىل العمل إىلوجود شروط مرجعية غري مناسبة 
 ذإ . استراتيجية من مرحلتنيومن هنا فإنه من األفضل اتباع . (Grosh & Munoz 1996)امليداين 

كما وينبغي أن تقدم نسخة . ومنذ البداية أهداف املشروعينبغي على وثيقة الشروط املرجعية أن حتدد 
وجيب إعطاء املتقدمني للعطاء حرية . سودة االستبيان ووصفاً للحد األدىن لنوعية البيانات املطلوبةمن م

ونظراً لالختالفات السياسية والدينية والعرقية بني كل . صياغة منهجية مفصلة لتحقيق أهداف املسح
ففي أندونيسيا مثالً، ليس من .  ال ينصح باستخدام املنهجية ذاا يف كل دولةدولة وأخرى، فإنه

الضروري إعادة االتصال مع أفراد العينة وذلك نظراً ألن العرف السائد هناك يقتضي احلصول على 
وفور االنتهاء من اختيار مؤسسة املسح فإنه جيب على . توقيع املستجيبني على النموذج واملصادقة عليه

  .ألطراف املعنية االتفاق على وثيقة شروط مرجعية أخرى حبيث تكون أكثر تفصيالً ومشوالًا

  measurement errorتمثل أحد املعايري اليت يتم جتاهلها أثناء عملية التعاقد يف اخلطأ القياسيي
سواء –اين وميكن للجهة املنفذة للعمل امليد. احملتمل املرتبط بكل واحد من أنواع املؤسسات املنفذة

 أن تترك أثراً خمتلفاً على دقة البيانات وذلك اعتماداً على -كانت حكومية أو مؤسسة مسحية خاصة

                                                 
 . يقدم الفصل اخلامس نقاشاً أكثر تفصيالً حول مسات منفذي املقابالت )11(
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 فإنه - الرشاوى مثالًًإىلكاألسئلة اليت تتطرق –ة أسئلة حساسفعند طرح . طبيعة السؤال املطروح
 وعلى الرغم من )12(. كومياًدائماً ما ال يتم إعطاء معلومات دقيقة إذا كان منفذ املقابلة موظفاً ح

اختالف مقدار التحيز اعتماداً على طبيعة السؤال املطروح فإن األثر الناجم عن عدم إعطاء إجابات 
 ومع هذا ال )13(.  إن كانت اجلهة املنفذة جهة حكومية0.6-0.3دقيقة حيمل إحنرافاً معيارياً ما بني 

ففي واقع .  شركات املسح اخلاصة هي األفضل دوماً االستنتاج بأنإىلينبغي ملدير املسح أن يتسرع 
 أن استخدام املوظفني احلكوميني لتننفيذ املقابالت له أثر إجيايب على دقة إىلاألمر تشري البيانات 

فقد .  لألسئلة غري احلساسةmeasurement errors من األخطاء القياسية التقليلالبيانات من خالل 
تنفيذ ب احلكوميون املوظفونعندما توىل ، )14( أكثر دقة -مثالً –بيعات كانت تقديرات املدير لنمو امل

وال يبدو هذا األمر مفاجئاً وذلك نظراً ألن موظفي اإلحصاءات أفضل تدريباً وخربة بشكل . املقابلة
      مقدار اإلجابات غري الدقيقةإىلوإذا نظرنا . عام عندما يتعلق األمر بإجراء مقابالت األعمال

لألسئلة اليت تتناول الفساد مثالً واليت يطرحها ) يت ميكن قياسها من خالل اإلحنراف املعياريوال(
                .موظفون حكوميون فسنجد أا مماثلة لتلك اليت تظهر عندما تتوىل مؤسسة خاصة املهمة

  )15(). 2.1 الشكل انظر(

املالية املطلوبة لتكليف مؤسسة خاصة بإجراء املسح يف شهدت السنوات املاضية تبايناً يف املوارد 
 أثراً خمتلفاً وهنا أيضاً يربز عدد من العوامل املرتبطة بالدولة الواحدة واليت يترك كل منها. الدول النامية

 كلفة استبيان يقع يف  فكلفة االستبيان الذي يقع يف سبع صفحات مثالً ختتلف عن:على موازنة املسح
 كما وأن ، كما وأن كلفة املواصالت يف الربازيل مثالً ستختلف عن مثيالا يف أريترييا،عشرين صفحة

  .خرباء املسوحات أكثر ندرة وأعلى أجراً يف إفريقيا مقارنة مع شرق آسيا

  
  

                                                 
 أنظر الفصل الثالث ملزيد من التفاصيل حول هذه الظاهرة، أنظر قسم تصميم االستبيانات والقسم الذي  ينـاقش                    )12(

 .اسة واألسئلة الذاتيةاألسئلة احلس
  .regressions ومعامل االحندار والذين يقدمان وصفاً لألسئلة وجمموعة كاملة للنتائج 3،2 أنظر امللحقني  )13(
 فقـط   1.5إلحدى املؤسسات اخلاصة يف حني أا وصلت إىل حـوايل           % 17 زادت القيمة املطلقة للخطأ عن        )14(

 .إلحدى املؤسسات احلكومية
قياس دقة البيانات من خالل احتساب نسبة اإلحنراف بني قيمة منو املبيعات اليت يوردها املدير حـول العـام                    يتم    )15(

 .املاضي ونفس القيم احملتسبة يف دفاتر الشركة
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  من يسأل ماذا؟: 2.1 شكلال

طرح األسئلة  -وليس املؤسسات اخلاصة–مدى االختالف يف دقة البيانات عندما يتوىل موظفو احلكومة 
                                                       .احلساسة

   املعيارياالحنراف                                                                                             

0.3

-0.33-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

مؤسسة خاصة 

 
  زيادة يف البيانات         البياناتالتقليل من                                      

  حول املبيعات            حول الفساد                                         

  . املؤلف حسابات:املصدر

 جهة حكومية

    

من الكلفة اإلمجالية للمسوحات % 90-70 أن ما يتراوح ما بني تظهر خربات املسوح املرتلية
           حيث متثل نفقات املوظفني والتنقالت أهم مصادر النفقات ،لية التنفيذ امليداين عمإىلتذهب 

 ومتثل مسألة حتديد  التركيب الداخلي هلذين املصدرين،إىلوجيب إيالء عناية خاصة ). 2.1 اجلدول(
يلة من  إذ تتطلب عملية املسح شهوراً طوختلف الرتب الوظيفية مشكلة دائمة،الرواتب املالئمة مل

 ولذا فإنه من غري املنطقي أن نفترض أنه ميكن القيام ذا كله دون وجود حوافز مالئمة اق؛العمل الش
 مصدراً لالستياء ما -اليوميةوخاصة –كما ومتثل نفقات التنقالت . وخاصة بالنسبة ملنفذي املقابالت
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ومع هذا فإنه .  أخرىإىلولة ومن الواضح أن هذه املشكلة ختتلف من د. مل يتم تقديرها بشكل مالئم
  .من الضروري التخطيط بشكل دقيق الحتساب العدد املتوقع من الزيارات الالزمة إلجناز املقابالت

  

  نسبة التكاليف: املسوحات املرتلية: 2.1 اجلدول

  النسبة املئوية ألوجه النفقات

 حجم العينة  غري ذلك  نفقات استهالكية  املعدات  املواصالت  املوظفون  

  6.000  4  1  10  22  63  أجنوال

  7.000  7  4  10  *أصفر  79  بوتسوانا

  4.000  3  5  28  *أصفر  64  أرترييا

  7.000  7  5  3  23  62  كينيا

  7.500  12  2  6  5  75  ليسوثو

  6.500  16  13  33  7  31  مدغشقر

  6.000  5  22  24  17  32  مالوي

  -  11  12  3  12  61  موزمبيق

  2.200  33  1  5  18  44  الصومال

 30.000  2  4  2  24  69 ريقياجنوب إف

  4.500  63  1  2  4  30 سوازيالند

  3.000  7  1  2  13  78  ترتانيا

  8.000  5  6  2  5  82  زامبيا

  7.054  9  6  7  15  63  اجلميع
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 )تتمة (نسبة التكاليف: املسوحات املرتلية: 2.1 اجلدول

  النسبة املئوية لنفقات النشاطات املسحية

  إعداد التقارير  البياناتمعاجلة   التنفيذ  االستعدادات    

  10  6  84  -  أجنوال

  9  22  59  10  بوتسوانا

  4  3  94  -  كينيا

  9  19  73  -  ليسوثو

  18  3  79 صفر  مدغشقر

  16  16  63  5  مالوي

  3  3  93  1 جنوب إفريقيا

  6  8  23  63 سوازيالند

  1  4  72  23  ترتانيا

  1  6  92 صفر  زامبيا

  6  6  81  7  املتوسط

  .(Keogh 2003):املصدر

  .وترتبط هذه البيانات باملسوحات األسرية. يعين غري مصنف) -: (مالحظات

  ).املوظفون(تعين أن النفقات مشمولة حتت بند ) موظفون(صفرأ * 
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خربام حلل املشاكل  تسخري اإلبداع والدبلوماسية وإىلجيب على مدراء املسوحات اللجوء 
 ،(Grosh & Munoz 1996)ه على حتقيق العدل للجميع وقت ذاتاملرتبطة بطبيعة البلد مع احلرص يف ال

 مسألة مكافأة منفذي إىلوال يقتصر األمر على مسألة املستوى املناسب للرواتب، وإمنا تتعداها 
ويرى املؤيدون لفكرة املكافأة ة أو على أساس املقابلة الواحدة، املقابالت على أساس الساعة الواحد

  وجيعلهم أكثر حرصاً،بدأ يشكل حافزاً اقتصادياً قوياً للموظفني امليدانينيعلى أساس املقابلة بأن هذا امل
 إىل ويرى مؤيدو املبدأ اآلخر أن مبدأ املكافأة على أساس املقابلة سيدفع على االستغالل الفاعل للوقت،

ولعل احلل األفضل . (Warwick & Lininger 1975) اإلجابات" فربكة "إىل عن النوع وتفضيل الكم
يكمن يف إجياد مزيج جيمع ما بني هذين األسلوبني حبيث يتم احتساب نسبة ثابتة مقابل كل مقابلة يتم 
 إكماهلا على أن يتم تعزيز هذه النسبة من خالل تغطية النفقات األخرى وخاصة املرتبطة بالتنقالت

 احلد إىلزيارات  تغطية هذه النفقات عندما يصل عدد التناقص نسبةت شريطة أن واملصاريف اليومية
وجيب . ويتعني على مدير املسح الربط ما بني كلفة املسح ونوعية البيانات اليت يتم مجعها. احملدد سلفاً

  .على نسبة املكافأة النهائية اليت يتم االتفاق عليها مع اجلهة املنفذة أن تعكس هذه املسألة

  

 The Sample    العينة

جلهة املنفذة فإنه جيب فوراً اختاذ عدد من القرارات احلامسة بعد االنتهاء من قرار التعاقد مع ا
  :املرتبطة مبا يأيت

  .حتديد وحدة العينة -

 .تمع الدراسةحتديد املوقع اجلغرايف  -

 . العينةتصميم إعداد إجراءات -

 .حتديد حجم العينة -

يد إطار عينة ينبغي البدء بإجراءات بناء العينة لدى أول فرصة متاحة وذلك نظراً ألن عملية حتد
وبعد انتهاء العمل .  وقت طويل يف الكثري من الدول الناميةإىلموثوق به يعترب أمراً صعباً وحيتاج 

امليداين جيب تعديل األوزان املقدرة وذلك لتعويض حاالت عدم االستجابة واملشاكل األخرى املرتبطة 
  .بإطار العينة
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 Training  التدريب

وبغض النظر عن .  جيب إطالق عملية التدريب،بدء بالعمل امليداينعندما يكون كل شئ جاهزاً لل
 فإن التدريب يظل عنصراً أساسياً يف ظل نوعية منفذي املقابالت يف الدول ،مستوى تعقيد االستبيان

ونظراً المتالك مدير املسح للخربة الواسعة . النامية وذلك لضمان اتساق عملييت التنفيذ وتفسري األسئلة
وتربز يف هذا . لواضح للهدف التحليلي لكل سؤال فإنه الشخص األمثل لتويل عملية التدريبوالفهم ا

 ،الصدد كتيبات التدريب كأداة مفيدة، حيث أا حتتوي على معلومات مفصلة حول هدف املسح
 ومراجع حول منهجيات وأساليب ، حول كيفية إجراء املقابالت ووصفاً مفصالً لألسئلةوتعليمات
  .إلجاباتتوثيق ا

 Fieldwork and Data Quality Control ضبط نوعية البيانات والعمل امليداين

 وعلى الرغم من ضرورة حتديد ألكثر استهالكاً للوقت يف أي مسح،يعترب العمل امليداين العملية ا
ستبيان  إالّ أنه كلما زاد مستوى تعقيد اال -)2.3  املربعانظر( -دورة املقابالت واملسؤوليات بوضوح 

  . الوقت املتوقع إلجناز املسحزادت صعوبة حتديد

 بعض السمات إىل فباإلضافة لتأثري على التنفيذ الزمين للمسح،تتداخل مجلة من العوامل ل
  فإن- وعدد منفذي املقابالت، وحجم العينة وتركيبها،طول االستبيان –الواضحة مثل " املوضوعية"

فمثالً سيترك مدى إتقان  ويكاد بعضها أن يكون غري مرئي،ة، هناك مجلة عوامل أخرى غري ملموس
  .للمقابلةتصميم االستبيان تأثرياً حتمياً على اإلطار الزمين 
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  جيب حتديد املسؤوليات بوضوح ضمن دورة املقابلة: 2.3 املربع
  النمط السائد لدورة املقابلة: 2.3.1 الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 مكاملة متابعة

املكتب 
 الرئيسي

منفذ 
 املقابلة

 
 النشأةالتحقق من وجود

 موجودة
أو غري موجودة 
  صلةليست ذات

رسالة دعوة البديل

أو أحد كبار /حماوالت أخرى جيريها منفذ املقابلة و
 املوظفني

 رفض

 املوعد

 ملقابلةإكمال ا
يقوم منفذ املقابلة بتدقيق

االستبيان

 متابعة املشرف

التصحيحات اليت جيريها 
 منفذ املقابالت

األخطاء وحاالت 
 مدير املسح احلذف

 مدير البيانات

 إدخال البيانات

 قبول
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  )تتمة(جيب حتديد املسؤوليات بوضوح ضمن دورة املقابلة : 2.3املربع 
. ينبغي على املكتب الرئيسي أن يكون مسؤوالً عن التأكد من وجود املنشأت وتسليم رسائل التعريف              

وعلى املشرف أو مدير    . اركتهوينبغي على منفذ املقابلة أن يبدأ بزيارة شخصية للمستجيب لضمان مش          
ويف حالـة وجـود     . املسح إعطاء تدريب إضايف إن لزم األمر حول طرق إقناع املستجيبني املترددين           

. مستجبني غري مؤهلني فيجب استبداهلم وفقاً لضوابط تصميم العينة املتفق عليها مـع مـدير املـسح                
–ة املقابالت وبعدها يتم حتويل االستبيانات       ويتمثل دور املشرف يف إدارة العمل امليداين ومتابعة نوعي        

 فريقه املتخصص متهيداً    إىل مدير البيانات والذي يقوم بدوره بتحويلها        إىل -بعد إكماهلا والتحقق منها   
  .لترميزها وإدخاهلا الكترونياً

  .املؤلف ابتكار  :املصدر

  

وح التعريفات واجلمل لن  ووضاليت ميكن القفز عنهاوال شك يف أن االستخدام املالئم لألسئلة 
 وتعترب نوعية البيانات، ضمان دقة إىليعمل فقط على تسريع عملية املقابالت وإمنا سيؤدي كذلك 

  املسح عامالً آخر يؤثر على مدى القدرة على إجناز املسح املؤسسة املنفذة ونوعية،منفذي املقابالت
فهماً ال لبس فيه لألسئلة ويتمتع باخلربة يف  ومن شأن منفذ املقابالت الذي ميتلك ضمن الوقت احملدد،

مسوحات مشاة وميتلك القدرة على إرساء عالقة ثقة مع املستجيبني أن يسهم يف رفع معدالت 
 وعلى النسق ذاته جند أنه ميكن تاليف حاالت التأخري جز املقابالت يف فترة زمنية أقصر،التعاون وأن ين

.  قائمة األفراد املستهدفني باملسح عامالً آخردقة وتعترب.  والتفصيلإن كان العمل امليداين جيد التنظيم
  فلن يتم هدر أي وقت يف البحث عن مستجيبني من املمكن أن يكونوا،فإن كانت هذه القائمة حديثة

سبة ن  وأخرياً يترك مستوى يعد هلا وجود،قد غريوا مكان سكنهم أو البحث عن شركات مل
 أثراً على اإلطار العتبار تلك النسبة مقبولة ليهإ الوصولمسبقاً والذي جيب  املتفق عليه االستجابات

سيتم إجنازه ضمن % 50 إىل فيه "غري مبني"إذ ال شك يف أن املسح الذي تصل نسبة الزمين للمسح، 
  %.90 إىل كافة األسئلة علىفترة زمنية أقصر من مسح تصل نسبة اإلجابات فيه 

 "headquarter (HQ)"ية عدد من نشاطات املكتب الرئيسي بدامتثل بداية العمل امليداين

  ينبغي أن يبدأ مدير املسح، امليدانإىل وفور انتقال منفذي املقابالت بالتنسيق مع مدير املسح،
 وعلى الرغم من أنه ميكن بناء برنامج لضبط نسبة  البيانات،تنظيفوبالتخطيط لضبط النوعية 

.  البيانات تستغرق وقتاً أطوللتنظيفإالّ أن عملية إعداد برنامج االستجابات بشكل سريع نسبياً 
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وجيب على عملية ضبط نسبة االستجابات أن تنطلق يف وقت متزامن تقريباً مع بدء العمل امليداين 
حتسني نوعية عملية حول كيفية  املدير امليداين إىلحبيث يتم من خالهلا إرسال تعليمات التغذية الراجعة 

 املكتب الرئيسي وذلك إىلولتحقيق هذا األمر بشكل فاعل فإنه جيب إرسال البيانات نات، مجع البيا
 ولكن  امليداين، البيانات ينبغي أن تبدأ أثناء العملتنظيفوأما عملية .  منتظمةوبفتراتعلى شكل حزم 

   .)16( إالّ بعد االنتهاء من عملية مجع البيانات منها ميكن االنتهاءال

م واجبات مدير املسح يف توقع العقبات احملتملة واختاذ اخلطوات العالجية للحيلولة يتمثل أحد أه
 وبغض النظر عن العوامل الكثرية اليت يتم أخذها يف ا على  موعد إجناز املشروع برمته،دون تأثريه

 ة أن يتوقع حدوث ما هو غري للمسح فإنه يتعني على مدير املسح صاحب اخلرباحلسبان لدى اإلعداد
 من األدوات املفيدة اليت ميكن للمدير اللجوء إليهما يف هذا الصدد؛ حيث تتعلق أداتان وهناك متوقع،

 يف حني ترتبط األخرى باإلشراف على مدى التقدم ، املشروع ككلتصميمأوالمها مبراقبة عملية 
  .احلاصل يف العمل امليداين

ألدوات املستخدمة يف التخطيط  اى إحد)2.2  الشكلانظر (Gantt Chartيعترب رسم جانت 
والذي يعرف على أنه متثيل  – وميكن استخدام هذا الرسم زمين احملدد،للمسح وإدارته ضمن اإلطار ال

 لتحديد مواقع التباطؤ والتراخي واملسار -بياين لتسلسل النشاطات املسحية والعالقات فيما بينها
  .)17( للمشروع برمتهاألساسي

  

  

  

  

  
                                                 

 أسابيع وذلك حسب طول االستبيان وذقة       6-3 ميكن لعملية تطوير برنامج لتشذيب البيانات أن تستغرق ما بني             )16(
 .وضوعة هلذا الغرضاملعايري امل

وأما التباطؤ فإنه يعين مقدار الوقت الذي ميكن        .  يقصد باملسار اجلوهري سلسلة النشاطات اليت حتدد مدة املشروع          )17(
وحسب التعريف تبلغ نـسبة التبـاطؤ       . تأجيل نشاط ما ضمنه من دون أن يؤثر ذلك على موعد إجناز املشروع            

 (Project Management Institute 2000). ضمن املسار اجلوهري الصفر
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  (Gantt Charts)ح رسومات جانت توضي: 2.2 الشكل

  التقسيم الزمين لنشاطات اإلستطالعات
  

  
  

   املؤلفابتكار : املصدر
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. ويعترب هذا الرسم أداة مفيدة لتحديد اخليارات املتاحة يف حال ظهور مشاكل أثناء عملية التنفيذ
 البدائل اآلتية لتعويض فلو افترضنا أن عملية التنفيذ ال تسري وفق ما هو خمطط هلا فإنه ميكن استخدام

  :(Weeks  2003)الوقت 
  

ابدأ مبكراً بالنشاطات املرتبطة باملسار األساسي واحرص على أن تتداخل مع النشاطات اليت  -
  .تسبقها

 :قم باختصار الفترة الزمنية لنشاطات املسار األساسي وذلك من خالل -

 .ضافة املزيد من النشاطات اليت ميكن احلصول عليها من مصادر متعددة إ .1

 وتتجلى فاعلية هذا ه النشاطات ال تستند على املوارد،حتمل تدين النوعية أن كانت هذ .2
 .األسلوب أن مت تطبيقه على النشاطات األولية

  .سية النشاطات األساإىلقم بنقل املوارد املخصصة خلدمة النشاطات غري األساسية  -
  

 ،وأما األداة الثانية املصممة للمساعدة يف اإلشراف امليداين فإا تتجسد يف التقارير األسبوعية
 من اًويساعد هذا النموذج البسيط مدير املسح على تنفيذ مراقبة فاعلة للمقابالت بدء ،) 2.2 اجلدول(

لى وضع تقديرات لعدد من  مرحلة االنتهاء، كما وأنه سيساعد عإىلوصوالً ومرحلة توجيه الدعوة 
 ونسبة ، ونسبة الرفض، ونسبة التغطية، ونسبة االستجابة،مؤشرات األداء امليداين مثل نسبة التعاون

  .اإلجناز
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  تساعد التقارير األسبوعية املدراء على مراقبة التقدم احلاصل: 2.2 اجلدول

  
  املستجيبون  ال إجابة  
العينة       املشرفون

  املستهدفة
حاالت   

 )أ(الرفض
ليست 
ذات 
  صلة

مل يتم 
 )ب(االتصال

 إمجايل العينة
  )ج(

املؤسسات 
اليت متت 
  زيارا

املؤسسات 
يت وافقت ال

على 
  املشاركة

النماذج 
املعبأة 
  جزئياً

النماذج 
 املعبأة كلياً

النماذج 
  املدققة

النماذج 
  املدخلة

العينة 
  املتبقية

 115 16 18 22 39 56 78  143  0  2  8  133 1املشرف
 59 40 41 51 53 58 76  112  0  9  3  100 2املشرف
 80 47 50 53 56 78 94  141  0 10  1  130 3املشرف
 188 99 111 207164161157  324  0 25  0  299 4املشرف
 52 15 21 31 47 23 28  74  0  1  0  73 5املشرف
 191 63 74 20214011875  320  0 50  5  265 6املشرف
 685 280 315 685519474389 1.114  0 97 17 1.000  اإلمجايل

  .املؤلف: املصدر
  مل يتم بذل أي حماوالت أخرى  .أ 
 . يشملها املسح أو أن العنوان مل يكن دقيقاًال وجودة أو انتقلت إىل منطقة أخرىاملؤسسة غري م  .ب 
  ).مل يتم االتصال+ ليست ذات صلة + حاالت الرفض (البدائل + العينة املستهدفة   .ج 
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  الفصل الثالث

  من السهل توجيه السؤال اخلاطئ
How Easy It Is to Ask the Wrong Question  

  

حلصول على إجابات خمتلفة تعكس املواقف املختلفة لألفراد حيال القضايا املطروحة، اهلدف هو اإن 
  .وليس احلصول على إجابات خمتلفة تعكس التفسريات املختلفة لألفراد حول األسئلة املطروحة

  Floyd Fowler, Improving Survey Questionnaires Design & Evaluation: املصدر

         

  

 االسئلة إحدى أسهل اخلطوات وأقلها كلفة يف سبيل حتسني نوعية تصميمتعترب مسألة حتسني "
 وبينما خلطوات اليت عادة ما يتم جتاهلها، ومع هذا فإا إحدى ا،(Fowler 1995)" البيانات املسحية

اشات املعدة لدراسة األخطاء عدداً ضئيالً من تناول النقتحيث  -يركز الكثريون على إعداد العينة 
 النطاق احملتمل لألخطاء املتعلقة باألسئلة احلساسة أو أسئلة إىلالتجارب تشري " فإن -النقاط املئوية

  .(Warwick & Lininger 1975, 126)".  نقطة مئوية30 أو20تكون الرأي الغامضة قد 

م يقضي ا مسألة صياغة األسئلة إالّ أن املبدأ الععلى الرغم من عدم وجود نظريات معتمدة تتناول
:  وهناك قاعدتان أساسيتان حتكمان الصياغة اجليدة لألسئلة، أال ومهابضرورة حتسني صياغتها،

  .accuracy والدقة relevanceاالرتباط 

 االستبيان مدركاً متاماً لألسئلة وأهدافها مصمم ميكن حتقيق االرتباط عندما يكون :االرتباط
به و الكلمات املستخدمة يف السؤال ومنطه وأسلولتعزيز الدقة فإنه جيب على. وطبيعة البيانات املطلوبة

 وجيب أن نتذكر هنا أن ، وأن تساعده على التذكر،وتسلسل األسئلة أن حتث املستجيب على املشاركة
حيتوي على فقرات تصعب عندما يكون االستبيان ممتعاً وال ... نسبة التعاون تكون يف أعلى مستوياا"

. (Warwick & Lininger 1975, 127)" اإلجابة عنها أو تستغرق وقتاً يف اإلجابة أو تكون حمرجة
 ويعمل حلصول عليها مالئمة هلدف الدراسة، صلة إن كانت املعلومات اليت يتم اا السؤال ذويكون

نوعية الكلمات اليت سيتم  كما وأنه حيدد  حتديد طبيعة املعلومات املطلوبة،هدف السؤال على

 59



 ند السؤال عن عمر املستجيب مثالً، وقد تكون هذه املهمة سهلة أحياناً، كما هو احلال عاستخدامها،
 ظاهرياً ولكنها تكون غري ذلك يف واقع األمر، كما هو احلال عند تقدير ولكن قد تبدو املهمة سهلة

توخي أقصى على  احملللني   جيرببيان أن ولذا جيب على مصمم االست.مستوى دخل املستجيب مثالً
وما مل  حيدد الباحثون . "درجات الدقة فيما يتعلق باألهداف اليت يريدون قياسها ومربرات ذلك

  .(Fowler 1995, 11)" أهدافهم بدقة فإنه من املستحيل صياغة سؤال مثايل

. ة بطريقة موثوقة وصحيحة املطلوب السؤال دقيقاً إن كان قادراً على مجع املعلوماتنيكو :الدقة
فليس من ادي مثالً سؤال املستجيب عن شئ ال يفهمه بشكل واضح أو سؤاله عن أمور حصلت 

 إىل وال شك يف أن أسئلة كهذه لن تؤدي إالّ ستطيع تذكرها بصورة دقيقة،قبل زمن طويل ومل يعد ي
          تجيبون جبهلهم؛ لذا فإم وكما وضحت سابقاً فإنه نادراً ما يعترف املسدقيقة، معلومات غري

 عادة ما -)وألسباب عديدة مثل رغبتهم يف املساعدة أو رغبتهم يف عدم الظهور مبظهر اجلاهل( -
 غري مستوعبني للقضية موضوع البحث؛ حىت وإن كانوا غري مدركني أو ،جييبون على  أي سؤال

يبني فإنه جيب على مصمم االستبيان أالّ يوجه  عدد متنوع من املستجإىل األسئلة يتم توجيه هونظراً ألن
   .(Moser & Kalton 1971) األفراد القادرين على تقدمي إجابات دقيقة إىلهذه األسئلة إالّ 

ومات كافية إلعطاء إجابات دقيقة، ليس من السهل دوماً معرفة ما إذا كان املستجيب ميتلك معل
 إجابات أكثر دقة، إىلضع أسئلة أسهل سيؤدي  االستبيان أن يتوهم أن ومصمموال ينبغي على 

فعند توجيه أسئلة رأي حول عجز املوازنة مثالً . وخاصة عندما يتعلق األمر بأسئلة استطالعات الرأي
املستجيب غري مطلع يف  ما إذا كانت السياسة املالية خاطئة أو إذا كان كفإنه لن يكون مبقدورنا إدرا

 وميكن ،"املطّلعون" أسئلة الرأي للتدقيق ملعرفة من هم املستجيبون  ومن هنا جيب إخضاعهذا اجلانب،
 البيانات املتوفرة حول السلوك القابل للقياس واليت ميكن احلصول إىلحتقيق هذا األمر من خالل اللجوء 

 كما وميكن حتقيق هذا األمر كذلك من خالل ،(Moser & Kalton 1971)عليها من مصادر أخرى 
 أو من خالل طرح أسئلة متشاة ضمن ثنايا االستبيان ،املستوى احلايل لعجز املوازنةطرح أسئلة حول 

  . )1(للتحقق من تطابق اإلجابات

                                                 
 . األسلوب الثاين هو األصعب تنفيذاً وال ينصح به )1(
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يف اإلجابة فإننا قد ال حنصل على النتيجة املرغوبة حىت وإن راغباً  ما مل يكن املستجيب :الرغبة
جد ما يلزم املستجيبني وحات ال يوويف معظم املس. طرحنا السؤال املناسب على املستجيب املناسب

  . وغالباً ما جندهم مترددين حيال املشاركةباملشاركة،

وجود اهتمام باملوضوع؛ : هناك العديد من العوامل اليت حتفز الناس على املشاركة يف املسح   "
اس إىل وهناك عوامل أخرى تدفع الن... الرغبة يف املساعدة؛ اإلميان بأمهية املسح؛ الشعور بالواجب

                صعوبة فهم األسئلة؛ اخلوف من الغرباء، شعور الفرد بأن املشاركة: عدم املشاركة
                "ستهدر وقته؛ صعوبة تذكر املعلومات؛ الشعور باحلرج من األسئلة الشخصية

(Plateck, Pierre – Pierre & Stevens 1985, 17)  

عرض املسح ومستوى صعوبة االستبيان وطريقة تناول األسئلة احلساسة كلها عوامل إن طريقة 
  )2(. تؤثر على رغبة األفراد يف املشاركة

                                                 
 .قسم املقابالت املسحية لإلطالع على نقاش حول القضايا املرتبطة باملشاركة يف املسوح/  أنظر الفصل اخلامس  )2(
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 Practical Guidelines in Questionnaire Design   إرشادات عملية لتصميم االستبيانات

يدانية وامتالك املعرفة األساسية  عملية بناء أسئلة فاعلة مبثابة فن تتداخل فيه اخلربات املإىلينظر 
 ومع أن اخلرباء ،(Peterson 2000)باللغة وعلم النفس املعريف لتلعب دوراً حامساً يف هذا اإلطار 

 فإنه ال ميكن امتالك القدرة ، أساليب للمساعدة يف تقييم مستوى جاهزية األسئلة وصعوبتهاوضعوا
 يف إجراء  الشخصية؛ إذ ال بديل عن اخلربة)3(صةعلى تصميم األسئلة من خالل قراءة الكتب املخت

  . امليدانيةاملقابالت

 أن إىليف ضرورة االنتباه ... تتمثل إحدى القواعد املفيدة اليت ينبغي تذكرها لدى صياغة األسئلة"
    "ن التفصيل الذي يتطلبه املسح منههذه األسئلة مل ختطر على بال املستجيب بذات القدر م

(Warwick & Lininger 1975, 158)، وعند وضع أي سؤال ينبغي على مصمم األسئلة وقبل كل شئ 
                "-أو باألحرى مكان أقلهم تعليماً - النوعية السائدة من املستجيبنيمكان"أن يضع نفسه 

(Moser & Kalton 1971, 320).ت املعرفية  ومبعىن آخر فإنه يتوجب عليه امتالك حس بالقدرا
 وشرق آسيا مثالً فسنجد آسيا جنوب إىل فإذا نظرنا  حبيث يصمم أسئلته بناء على ذلك،للمستجيبني

 اجلامعي، يف حني تصل أن هذين اإلقليمني حيتويان على أعلى نسبة من رجال األعمال ذوي التدريب
يف ذلك ل األعمال  إمجايل عدد رجانصف أقل من إىلنسبتهم يف مناطق جنوب الصحراء اإلفريقية 

 وعلى املنوال ذاته جند أن جنوب الصحراء اإلفريقية وأمريكا الالتينية مها املنطقتان الوحيدتان اإلقليم،
        %  10 حوايل إىل الذين مل يكملوا تعليمهم الثانوياليت تصل فيهما نسبة رجال األعمال 

  ).3.1 الشكل(

  

  

  

  

  

                                                 
  .Homan, Hewitt & Linder 1994; Stevens, Stevens & Stevens 1994; Gallagher & Thompson 1981;  McConnell 1983 : أنظر )3(
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  يبني ملسح املناخ االستثمارياملستوى التعليمي للمستج: 3.1 الشكل

  

  النسبة املئوية                                                                                      

   للمستجيبني                                                                                                 
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شرق آسيا  أوروبا وآسيا 

الوسطى  

أمريكا الالتينية 

والكارييب    

جنوب آسيا  جنوب

الصحراء    

اإلفريقية      

بدون تعليم ثانوي  

تعليم ثانوي 

تدريب مهين 

قدر من التعليم اجلامعي   

تعليم جامعي وتعليم على   
مستوى الدراسات العليا  

  
  . املؤلف حسابات:املصدر

82% 

 77% 
70%

59%

44% 

  

  

 فقد تؤدي الكلمة نفسها  عني االعتبار عند تصميم األسئلة، يف)4(جيب يف النهاية أخذ منط املقابلة 
إذ تنطوي .  ولكنها تكون واضحة متاماً يف األسئلة املكتوبة، حالة من االرتباك يف األسئلة الشفهيةإىل

 ال بل ويصل  خمتلفة أثناء املقابالت الشفوية، واملختلفة من حيث املعىن تفسرياتالكلمات املتشاة لفظاً

                                                 
  . أو الربيد، أو عن طريق اهلاتفقابالت على املقابالت املباشرة وجهاً لوجه، تشتمل أمناط امل )4(
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 طريقة نطقها                 اختالف معىن الكلمة الواحدة باختالفإىلاألمر يف بعض اللغات 
(Peterson 2000) )5( .  

     Question Wording صياغة كلمات السؤال

 بأن تغيري حىت ولو كلمة واحدة يف -ومبا ال يدع جماالً للشك –أثبت العديد من الدراسات 
 فقبل ثالثة عقود أورد كل  يف توزيع اإلجابات ومستوى الدقة، تغيري مهمإىلالسؤال ميكن أن يؤدي 

 نتائج جتربة قاما ا، حيث مت عرض فيلم قصري أمام جمموعتني Loftus & Zanni (1975)من 
 أحداث مل ترد أصالً يف إىل وكان بعض هذه األسئلة يتطرق ألسئلة،تقلتني تبعه طرح عدد من امس
كلمة واحدة يف صياغة السؤال  التأثري اهلام الذي قد يتركه جمرد تغيري )3.2الشكل (ويوضح . الفيلم

هل شاهدت الضوء : "فقد مت توجيه السؤال اآليت إىل إحدى اموعتني. على توزيع اإلجابات
" هل شاهدت ضوء مكسوراً ؟: "توجيه السؤال اآليت إىل اموعة األخرىيف حني مت " املكسور؟

.  فإن غياب الم التعريف يزيد من الشكوك بوجود ذلك احلدث يف الفيلم أصالًفبالنسبة إىل املستجيب
وعلى الطرف اآلخر جند أن استخدام الم .  أكثر من النصفإىلولذا فقد ارتفعت نسبة عدم اإلجابة 

مع أنه قد ال –جه املستجيبني لالستنتاج بأن هذا احلدث كان موجوداً فعالً يف الفيلم التعريف قد و
  . زيادة مستويات حاالت اإلدراك اخلاطئإىليكون كذلك أصالً، وأدى هذا بالتايل 

                                                 
                   1ويوضـح اجلـدول     .  يترك منط املقابلة أثراً واضحاً على عدد من القضايا املسحية بعيداً عن مـسألة الـصياغة                 )5(

(Tourangeau & Smith 1996)تأثريات أمناط املقابالت على املواضيع احلساسة .  
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  ميكن الختالف كلمة واحدة أن يترك أثراً هاماً على االستجابات: 3.2 الشكل

  االستجابات نسبة                                                                                                          

0

20

40

60

حدث واقعي  نعم إجابة خاطئة   ال أعرف 

هل شاهدت الضوء املكسور؟   

هل شاهدت ضوء مكسوراً؟   

 
  Loftus & Zanni 1975: املصدر

  

نظراً للمتطلبات اليت يستوجبها كل سؤال حبد ذاته فال توجد هناك نظرية مقبولة على املستوى 
ولكن هناك اتفاق عام حول مكونات السؤال اجليد . صياغة كلمات األسئلةالعاملي حول عملية 

خمتصراً أن يكون السؤال : وجيب عند صياغة كلمات أي سؤال اتباع أربعة معايري. والسؤال السيء
).Brief Objective simple & Specific (BOSS) (وموضوعياً وبسيطاً وحمدداً
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 Be Brief   كن خمتصراً

لبحث ال ينبغي إدراج أي سؤال ضمن االستبيان ما مل يكن ذا صلة با"رباء على أنه يتفق كافة اخل
 " كما وال جيب إدراج أي كلمة داخل السؤال ما مل تكن ذات صلة بذلك السؤالقيد التنفيذ،

(Peterson 2000, 52).األسئلة وينبغي على األسئلة أن تكون قصرية، إذ سرعان ما تؤدي تلك  
  ويوضح كل من.  واإلرباك لكل من املستجيب ومنفذ املقابلة على حد سواءتعقيد الإىلالطويلة 

)1992( Presser وZhao كيف أن األسئلة القصرية تساعد على حتسني أداء منفذ املقابلة وذلك  
 وعالوة على ذلك كلما ازداد عدد العناصر املكونة ن احتماليات القراءة اخلاطئة هلا،ألن قصرها يقلل م

  .ية موضوع البحث زاد مستوى التعقيد يف األسئلة الطويلةللقض

 (Payne 1951) أالّ يتجاوز عدد كلمات السؤال الواحد عن عشرين -وكقاعدة عامة-ينبغي 

؛ ولكن ال جيب احلكم على مدى (Peterson 2000)وأالّ حيتوي السؤال على أكثر من ثالث فواصل 
وذا املعىن .  وإمنا من خالل البساطة السياقية أيضاً،قصر السؤال من خالل املظهر اخلارجي فحسب

 األسئلة تفادي مصمم ويتعني على  سؤال واحد فقط يف املرة الواحدة، طرحإىلفإن االختصار يشري 
. األسئلة املخفية، ويقصد ا األسئلة اليت حتدد وبشكل غري مباشر مدى عالقتها مع سؤال آخر

وجود  "إىليشري بشكل مبطن "  اليت تدفعها على قرضك؟بة الفائدةما هي نس: "فالسؤال اآليت مثالً
هل لديك :  وميكن مجع بيانات أكثر مصداقية إذا طرحنا مثل هذه األسئلة بشكل منفصل،"قرض

  .(Foddy 1993)قرض؟ ما هي نسبة الفائدة اليت تدفعها على قرضك؟ 

 لذا فإن مسألة ختصار قد يسبب االرتباك؛ يف اإلاملبالغةمع أن األسئلة املختصرة تبدو أبسط إال أن 
، وإمنا تعين اختيار الطريقة األقصر لطرح السؤال من ول السؤالاالختصار ال تعين جمرد التقليل من ط

ة ضمن كما وال جيب صياغة نقطة معقد). 3.1  املثالانظر (لسوء الفهمدون تعريض املعىن املطلوب 
 زيادة مستوى التعقيد، وهو ما يعمل بدوره إىل هذا إال  إذ لن يؤديسؤال واحد من باب االختصار؛
  .على إعطاء إجابات غري دقيقة

تستثىن أسئلة القضايا احلساسة أو تلك اليت تعتمد على الذاكرة من متطلبات االختصار؛ إذ أثبتت 
كرة التجارب أن األسئلة الطويلة تعطي إجابات أكثر دقة عندما يتعلق األمر بقضايا حساسة أو بالذا

(Peterson 2000).  
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  هل االختصار يعين أن يكون السؤال قصرياً؟: 3.1 املثال

  :     يتبني من املثال اآليت أن االختصار جاء على حساب الوضوح

  ما هو عدد املرات اليت تصل فيها بضاعتك متأخرة إىل امليناء ووجهتها النهائية مقارنة مع جدولك الزمين؟: السؤال األصلي

  

  االت التأخري العام املاضيمتوسط ح

  أقصى مدة تأخري خالل العام املاضي

  ميناء التصدير

  )باأليام(

  )باأليام(

  الوجهة النهائية

  )باأليام(

  )باأليام(

  :     يتسم هذا السؤال بقدر مرتفع من التعقيد جلملة من األسباب

ل كتابة األسئلة الواردة على شكل وعادة ما يكون من السه. ألنه يدمج أربعة أسئلة خمتلفة ضمن سؤال واحد  .أ 

  .جدول ولكن من الصعب جداً التعامل معها يف املسح           

  متوسط عدد حاالت التأخري وأطول مدة (هناك جزء كامل من السؤال مل يرد ذكره يف النص الرئيسي   .ب 

 ).تأخري            

 ونظراً ألننا . يكون السؤال أكثر حتديداً، يف حني جيب أن )عدد املرات(يستخدم السؤال كلمة عامة مثل   .ج 

 "كم يوماً؟: "نتوقع أن يكون اجلواب باأليام فمن املفترض أن نقول            

 مىت؟ منذ مىت؟ ألي فترة زمنية؟: ال ينطوي السؤال على أي نقطة زمنية مرجعية حمددة  .د 

 املفلتر يسمى بالسؤال لذا جند أن ما. يفترض السؤال أن املستجيب قد مر فعالً ذه التجربة  .ه 
filtering Question             غري موجود. 

           

  

  

  

  

  

 67



  )تتمة (هل االختصار يعين أن يكون السؤال قصرياً؟: 3.1 املثال   

  :وتالياً طريقة أفضل لصياغة هذا السؤال   

  ال/ تسليم بضاعتك من املصنع إىل ميناء التصدير؟ نعمهل صادفت خالل العام املاضي أي حاالت تأخري يف            

  إن كان اجلواب نعم فما هو متوسط عدد األيام وما هي أطول فترة زمنية لوصول بضائعك متأخرة إىل ميناء             

  التصدير مقارنة مع اجلدول الزمين الذي كنت تضعه؟              

  

  متوسط حاالت التأخري العام املاضي

  ل مدة تأخري خالل العام املاضيأطو

  ميناء التصدير

  )باأليام(

  )باأليام(

   

  ال/هل صادفت خالل العام املاضي أي حاالت تأخري يف تسليم بضاعتك من ميناء التصدير إىل الوجهة النهائية؟ نعم   

  صدرة متأخرة إىل الوجهة إن كان اجلواب نعم فما هو متوسط عدد األيام وما هي أطول فترة زمنية لوصول بضائعك امل   

  النهائية مقارنة مع اجلدول الزمين الذي كنت تضعه؟    

  

  متوسط حاالت التأخري العام املاضي

  أطول مدة تأخري خالل العام املاضي

  الوجهة النهائية

  )باأليام(

  )باأليام(
  

  

 Be Objective  كن موضوعياً

                "أا توحي باإلجابة: واحدةتتسم مجيع األسئلة غري املوضوعية بصفة متشاة "
(Peterson 2000,57)  . وينبغي على مصمم االستبيان إيالء عناية خاصة لضمان حيادية كلمات

 ولذا ينبغي عليه احلرص ل مببدأ احليادية من حيث ال يدري؛السؤال، إذ ميكن لواضع األسئلة اإلخال
  :على ما يأيت
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ِهة                 ما من خالل حمتواها إ-تلك األسئلة اليت تدفع باملستجيب وهي :جتنب األسئلة املو
                 باجتاه إجابة معينة نظراً ألا توحي بتلك اإلجابة أو حتملها ضمناً-أو تركيبها أو مفرداا

(Warwick and Lininger 1975) .ًأال ينبغي عمل شيء ما : "فالسؤال اآليت مثال
 كما وميكن للسؤال الذي ال يوحي إال ببعض البدائل اإلجابة بنعم، إىليوجه املستجيب " ؟.....حيال

أن يوجه املستجيب لإلجابة بتلك البدائل خاصة إن كان املستجيب غري متيقن من اإلجابة أو غري 
  ).3.2  املثالانظر(مدرك ملعىن السؤال بشكل مالئم 

ج

 ؟)موجهاً( عليك سؤاالً هل أستطيع أن أطرح: 3.2 املثال

  إىل أي مدى من االتقان يتوىل رئيس الوزراء إدارة السياسة النقدية؟     "

  .درجة اتقان جيدة. 3.              درجة اتقان عالية. 2.             درجة اتقان عالية جداً. 1

 .ليس بشكل متقن جداً. 5.                        بشكل متقن. 4

  : هذا السؤال على ثالثة عناصر مصممة لتوجيه املستجيب حنو اإلجابة املرغوبة      حيتوي

 إىليف النص الرئيسي للسؤال إمنا يهدف وبشكل مبطن ) اتقان(إن االستخدام الواضح لكلمة  )1
جر املستجيب لتبين موقف إجيايب، خاصة إن كان املستجيب غري مدرك للقضية موضوع 

  ). النقطة جانظر(السؤال 

.  البدائل املطروحة من التوازن، حيث أن مجيعها توحي وبشكل متفاوت مبوقف إجيايبختلو )2
ليس بشكل متقن "وجند أن حىت أدىن تقييم ألداء السياسة النقدية لرئيس الوزراء يقتصر على 

ولتحقيق توازن أفضل يف التقييم كان ينبغي إدراج البدائل اآلتية ضمن اخليارات ". جداً
 ).ضعيف للغاية(، )ضعيف جداً(، )ضعيف: (املطروحة

، وألنه من السهل التأثري على املستجيب غري املطلع )ال أعرف(وأخرياً ختلو البدائل من خيار  )3
  ".متقن" واحد من اإلجابات اليت حتمل مجيعها كلمة إىلفإن البدائل املطروحة ستقوده 

  

 ؤثر على اإلجابات املقدمة من أصبح من الثابت أن جمموعة بدائل اإلجابة ت:خيارات اإلجابة -
 إذ إعطاء وزن متكافئ لكافة اخليارات، أو هلا الفشل يف تجيب فيما ال يقل عن ثالثة مواطن،املس

أظهرت دراسة قام ا كل فقد  باإلجابة املعتادة أو املتوقعة،  اإلحياءإىليؤدي هذا الوضع 
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قيقي ملعدالت املشاهدة ومقارنة مع التوزيع احل –أنه ) 1985( و آخرون  Schwarzمن
  منخفضة فترات مشاهدة فقد قدم املستجيبون الذين مت إعطاؤهم بدائل تضمنت -التلفازية

 معدالت الزمنية احلقيقية ملشاهد مل تكن تتوافق مع املاليتحدى هذه البدائل وإ  علىجاباتإ
 جاباتإ فقد قدموا ة مشاهدة مرتفعلفتراتعطيت هلم خيارات أ ما املستجيبون الذينأ و،لتلفازا

 ).3.1  اجلدولانظر(  واقع مشاهدام التلفزيونيةفاقت

  السلوك املعرب عنه من خالل استخدام فئات زمنية مرتفعة ومتدنية: 3.1 اجلدول

  النسبة املئوية ملعدالت املشاهدة التلفازية

  فئة مرتفعة  فئة متدنية *التوزيع احلقيقي  الساعات

    11.5  صفر  دقيقة30 إىلما يصل 

    26.9  19.2   ساعة–نصف ساعة 

1 – 1.5  15.4  26.9  70.4  

1.5 – 2  46.2  26.9    

    7.7  صفر  2.5 – 2

2.5 – 3  19.2    22.2  

  7.4  صفر صفر  3.5 – 3

 صفر   صفر  4 – 3.5

 صفر   صفر   +4.5

  3.7  2.8  3.7  املتوسط

  إجابات ألسئلة مفتوحة* 

  .Schwarz and others 1985: املصدر

  

ئل وأما احلالة الثانية اليت تؤثر فيها البدائل املقدمة على اإلجابات فهي عندما تكون جمموعة البدا
ك دد املستجيب يف جتاوز القائمة وذل وحيصل هذا األمر عندما يتراملقدمة أشبه مبصدر للمعلومات،

ن املستجيبني  أو أل؛لتفادي التحدث عن سلوكيات قد تبدو غري مألوفة ضمن السياق املطروح
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وأما . (Foddy 1993)يستسهلون اإلجابة عن األسئلة املغلقة اليت ال تتطلب منهم استرجاع املعلومات 
احلالة الثالثة فإا حتصل عند ظهور البدائل يف بداية قائمة طويلة، وهو ما يزيد من احتماليات انتقائها 

   ).3.3 الشكل(   (Primary effect)"ئياألثر اإلبتدا"من قبل املستجيب، ويسمى هذا الوضع اسم 

  

  توزيع نسبة االستجابات لدى عكس ترتيب البدائل: 3.3 الشكل

       

  
وتشري األحباث اليت أجريت على هذا األثر أن هذه الظاهرة مرتبطة ارتباطاً عكسياً مع املستوى 

 املقابلة بعه منفذ كما ويلعب األسلوب الذي يت،(Krosnick & Alwin 1987)التعليمي للمستجيب 
 فعندما تتم قراءة اخليارات فإن التجارب تدلل على أن املستجيب عادة ما دوراً حامساً هو اآلخر؛

 ولكن عندما يقرأ ،)Recency effectأو ما يسمى األثر االنتهائي (يفضل تلك اليت يسمعها آخراً 
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 فإن األثر اإلبتدائي -)ت مثالًكما حيصل عند استخدام أسلوب البطاقا(-املستجيب اخليارات بنفسه 
 .(Foddy 1993)هو الذي يهيمن 

  تتمثل إحدى احلاالت اليت يكون معها السؤال موجهاً وغري موضوعي يف حجب:حجب املعلومات -
هل تؤيد الطريق اجلديدة املزمع : "فإذا طرحنا السؤال اآليت مثالً. بعض املعلومات عن املستجيب
السؤال لن يكون موضوعياً  فإن ،" ؟% 50 مات ساعة الذروة بنسبة زتنفيذها واليت ستخفض من أ

 وميكن لألسئلة ،(Peterson 2000)أنه سيتم متويل الطريق من خالل فرض ضريبة جديدة  إذا مل يذكر
، (Politeness or courtesy bias)"  أو اللبقبالتحيز املؤد"  ما يطلق عليه اسم إىلاملوجهة أن تؤدي 

 وذلك من باب ، اإلجابة اليت يعتقد أا ستشعر منفذ املقابلة بالسرورإىلمييل املستجيب وذلك عندما 
 .)6((Palteck, Pierre – Pierre, Stevens, 1985)حرصه على حسن التصرف مع منفذ املقابلة 

بينما يرى ... يرى كثريون: مثل( من خالل استخدام بعض املقدمات التحيز وميكن احلد من هذا
 واليت ينصح باللجوء إليها سواء كان البحث يدور حول قضية إجيابية ،)ما هو رأيك؟.. .آخرون

  .(Warwick & Lininger 1975)مرغوب فيها أو سلبية غري مرغوب ا 

 ميكن لألسئلة أن تثري التحيز من خالل استخدام كلمات :الت السلبيةدالجتنب الكلمات ذات ال 
" استعمار"و " خبري"و" صادق"و " عدل"انطباعات حول املكانة مثل  منطية أو عاطفية أو كلمات تثري

ه  ويكون تأثر هذ،فإنه يثري شجوناً عاطفياً مع بساطته" هل تعمل؟" وحىت السؤال من قبيل .وغريها
 فلو افترضنا أننا نتحدث عن قضية املساعدات احلكومية فإن كلمات الكلمات خمفياً يف بعض األحيان،

قد تستخدم من وجهة نظر املعارضني يف حني ميكن استعمال كلمة من " رفاهية"و " دعم مايل"مثل 
وينبغي على واضع األسئلة أن  "،(Browne & Keeley 2001)  من وجهة نظر املؤيدين" حوافز"قبيل 

او يكون حذراً دائماً حيال اخليارات اليت من شأا أن تشعر املستجيب إما باإلطراء 
 مثل هذه اخليارات متثل طريقة ذكية لتوجيه نأل  ( Warwick and Lininger 1975, 144)"باالهانة"

  .املستجيب حنو االجتاه املرغوب

 ال ينبغي لألسئلة أن تسلّم بأن املستجيب على اطالععموماً  :كن حذراً من االفتراضات املسبقة 
                عنها السؤالبقضية البحث أو أنه بالضرورة أن يكون قد مر يف التجربة اليت قد يتحدث

                                                 
 ال تقتصر هذه الظاهرة على األسئلة املوجهة فقط، وإمنا تشمل االسئلة اليت حتتوي على كلمات قد توحي بدالالت                    )6(

   .سلبية غري مقصودة
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(Moser & kaltan 1971)، مثل وتتعاظم أمهية هذه النقطة يف حالة األسئلة اليت تتناول قضايا حمددة: 
إذ ميكن هلذه األسئلة أن خترج وتزعج املستجيبني الذين يدعون .  أو السياسات التجارية،قوانني اهلجرة

ويف مثل هذه  (Palteck, Pierre-Pierre, Stevens 1985)  االنسحاب من املقابلةإىل ا معرفتهم
   .املفلترة األسئلة إىلاحلاالت ينبغي اللجوء 

نصافاً لبعض اخلرباء فإنه جيب القول إن هناك حاالت معينة استئناثية قد حيدث فيها التحيز ما مل يتم إ
ذبون لدى سؤاهلم عما إذا  فالناس يكأو الكلمات ذات الدالالت السلبية، األسئلة املوجهة إىلاللجوء 

ولكن إذا زودناهم باملزيد من املعلومات حول ). كالرشاوى مثالً(كانوا ميارسون نشاطات غري مقبولة 
                ا عليهم سؤاالً مباشراً حول مىت وأينن ومن مث طرح.)7(خلفية السلوكيات احلساسة

                ليات إعطاء إجابات صادقة تتزايد فإن احتماكيف وكم مرة يتم فيها دفع الرشاوي،و
(Warwick & Lininger 1975).   

  

 Be Simple :كن بسيطاً

 الدالالت  االستبيان أن يستخدم أبسط الكلمات واملصطلحات سواء من حيثمصمم جيب على 
  : االستبيان القيام بهمصمم وتالياً أهم ما جيب على اللغوية أو املفاهيمية،

تفادي  فيجب مثالً :ام كلمات وتعابري بسيطة ومباشرة ومألوفة جلميع املستجيبنياستخد 
  وجيب كذلك،" واشترىأفكر وبد"واستبداهلا بكلمات مثل " وشرع واقتىنتدبر " مثل كلمات

ما  ك،"؟...هل تعتقد"بـ  واستبداهلا"  ؟...نت ممن يرونأهل  : "بـ أسئلة اليت تبد األتفادي
 أو ألا قد حتمل دالالت ،نظراً ألا ليست مفهومة لدى اجلميعات العامية؛ وجيب تفادي الكلم
ستخدمة، إذ وال يكفي التأكد من أن املستجيبني يفهمون الكلمات امل.  آخرإىلخمتلفة من شخص 

 .(Moser & Kalton 1971) بنفس الطريقة الكلماتنفس  اجلميع من الضروري أن يفهم
واآلن ما ، "األقلية"و" األغلبية"وفني، ومها لحني يبدوان سهلني ومألوتعالوا نتأمل سوية يف مصط

 Scipione    وقد قام؟هي القيمة املئوية اليت ختطر ببالك لدى مساعك أي من هاتني الكلمتني

بطرح هذا السؤال على جمموعة من املستجيبني ووجد أن متوسط النسب املئوية املرتبطة ) 1975(

                                                 
 .ة اخلاصة الحقاً يف هذا الفصل التأثري السليب للسؤال، أنظر جزء األسئللتقليلهذا  )7(
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% 24.15 و) األغلبية(بالنسبة ملصطلح % 56.5لمتني تترواح ما بني يف أذهام هلاتني الك
  . )8( )األقلية(بالنسبة ملصطلح 

  تتمثل مشكلة املصطلحات:جتنب املصطلحات واملفاهيم الفنية اليت ال يعرفها سوى املختصون 
ه إنف،  -دي والقيمة اإلمجالية الراهنةمثل العوائد على األصول وخصومات التدفق النق –الفنية 
ا اتفق  كان جييب كيفم أو ما إذا،لسؤالا كان املستجيب قادراً على فهم ا ما إذميكن معرفةال

ثل هذه ا  ما إذا كان كافة املستجيبني يفهمون م كما وأنه من الصعبحىت ال يظهر مبظهر اجلاهل،
نية من دون  مصطلحات فإىل ولذا يف احلاالت اليت جيب فيها اللجوء ملصطلحات بصورة متشاة؛

 وذلك ملنع املستجيب ؛طرح السؤال قبل وجود أي مرادف بسيط فإنه جيب شرح املصطلح الفين
 ,Palteck)لمصطلح لمن وضع إجابة السؤال ضمن إطار ذهين معني مستند على فهمه الشخصي 

Pierre – Pierre, Stevens, 1985) .جابة ضمن إطاره الذهين فإنه لن وإذا وضع املستجيب اإل
   . تفسري املصطلح يف حالة قدم هذا التفسري له بعد طرح السؤالإىلصغي ي

  إذا أردنا للمستجيبني إعطاء إجابات دقيقة فإنه جيب:ج كلهذاعتمد التعريفات ذاا يف النمو 
 وهذه هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن سق مع كافة املستجيبني،تاستخدام التعريفات ذاا بشكل م

 إجابات العينة ومقارنتها ليس ضمن البلد الواحد فحسب وإمنا ضمن األقاليم من خالهلا مجع
 إالّ أم ال ومع أن كافة اخلرباء يتفقون على ضرورة استخدام مصطلحات متسقة. كذلك

 ب مصطلحات عديدة حتمل معىن واحداً،يدركون مجيعاً أن من شأن هذا أيضاً أن يساعد على جتن
 صطلحات خمتلفة ولكن املعىن واحد،ف إالّ يف حاالت قليلة أن املولسوء احلظ فإننا ال نكتش

بأمساء عديدة مثل مؤسسة ) املؤسسة( نفس الوحدة إىلومثال ذلك عندما يشري مسح مؤسسايت ما 
 ولذا فإن ،) 3.3 املثالانظر( .)9(وشركة ومنشأة ومصنع والشركة األم واهليئة والفرع وغري ذلك

 تعين الشئ ذاته فإنه يتعني على واضع االستبيان االلتزام باستخدام كانت املصطلحات املستخدمة

                                                 
 ملزيـد   3.7أنظر اجلدول   .  على التوايل  20.63 و   18.55 وصل االحنراف املعياري إىل مستوى كبري حيث بلغ           )8(

 .من األمثلة
  : من األمثلة األخرى على استخدام مصطلحات عديدة للداللة على معىن واحد )9(

  .سي، النشاط األهم، املنتج األهم، اخلط الرئيسياملُنتج، املنتج الرئيسي، خط املنتج الرئي. أ
  .األيدي العاملة، املوظفني، العمال. ب
 .قروض، ائتمانات إقراضية. ج
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 إن كان للمصطلحات املختلفة ولكن. مصطلح واحد، وإالّ فإن املستجيب سيشعر باإلرباك حتماً
معان خمتلفة فيجب هنا توضيح كافة املصطلحات بصورة مالئمة يف االستبيان، وبذلك ميكن 

املستجيبني تستند على تعريف جابات ، وميكن أيضاً أن تضمن أن إكجتنيب املستجيبني حالة اإلربا
 االستبيان مصدراً مهماً من مصادر اخلطأ تصميم ويعترب إغفال هذه النقطة لدى عملية متسق،

(Fowler 1995) . 

  من خناطب؟: 3.3 املثال

إلجناز " موظفني حكوميني ىلإ تقدمي اهلدايا أو دفعات غري رمسية إىل تضطر أحياناً املؤسسات مسعنا أن 87س
هل تعتقد أن هذا األمر . املتعلقة باجلمارك والضرائب والرخص والتعليمات واخلدمات وغريها" أمورها
  :صحيح

              نادراً   . 5          أحياناً. 4      غالباً   . 3معظم احلاالت          . 2دوماً                  . 1
  ال ينطبق. 8             أرفض اإلجابة. 7           غري صحيح أبداً. 6

؟ شركتك ما هو متوسط نسبة قيمة املبيعات السنوية اليت ميكن ملثل هذه النفقات غري الرمسية أن تكلف 88س
%................  

لضرائب  لدى التزامها الكامل بااملنشآت مع األخذ بعني االعتبار الصعوبات اليت تواجهها الكثري من 89س
والتعليمات فما هي النسبة املئوية إلمجايل املبيعات اليت تقدر أن أي مؤسسة تعمل ضمن نفس جمال عمل 

  ..................% شركتك توردها ضمن كشوفاا الضريبية؟ 

 أو هل مت الطلب إليها حلضور اجتماعات مع مسؤولني حكوميني أو هيئات هيئتك هل مت تفتيش 90س
   خالل األشهر األثين عشر املاضية؟حكومية حملية

  B/90 س إىلانتقل ... نعم

  91 س إىلانتقل ... ال

الحظوا كيف أن هذا االستبيان احلقيقي يستخدم أربعة مصطلحات خمتلفة للداللة على نفس الوحدة موضوع 
  .وبنفس املعىن يف أربعة أسئلة متسلسلة) املؤسسة(البحث 

  .لغامق مل ترد باخلط الغامق يف وثيقة املسح االصليةالكلمات املكتوبة باخلط ا: مالحظة

 تعريف شائع لدى إىلعندما تكون املصطلحات معقدة فإنه ميكن أن يصبح من الصعب الوصول 
 جمموعة من إىل ويف هذه احلالة فإنه من املستحسن تقسيم املصطلح املعقد الواحد مجيع املستجيبني،
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 فإنه قد يكون من األسهل ، عن التوزيع اجلغرايف للصادراتفمثالً عند السؤال. املكونات البسيطة
 اإلقليم إىل بلد الوجهة النهائية بدالً من اإلشارة إىلواألكثر دقة أن نطلب من املستجيبني اإلشارة 

 نظراً ألنه ليس من ؛إذ أنه يزيل الغموض عن السؤال، وهلذا األسلوب فوائد عديدة). 3.4  املثالانظر(
 نظراً ؛ كما وأن هذه الطريقة جتعل األمور أسهل للمستجيبام املصطلح املعقد نفس،روري استخدالض

 كما ويزود هذا األسلوب اته أو أن يستخدم التعريف املقدم،ألنه ليس مضطراً ألن جيري حساب
  .الباحث ببيانات يسهل التعامل معها

  

  هل هونغ كونغ جزء من الصني؟: 3.4 املثال
  
  .لتوزيع املئوي لصادرات مصنعك حسب املناطق املصدر إليهاحتدث من فضلك عن ا: 9س
  

نسبة الصادرات السنوية 
  ملصنعك

يف أي عام قام مصنعك 
بالتصدير إىل هذه املنطقة  

  للمرة األوىل
  املناطق املصدر إليها

  العام  2001  2000

  -  %-  %-  أوروبا الغربية. أ

  -  %-  %-  أوروبا الشرقية. ب

كنــدا والواليــات  (أمريكــا الــشمالية. (ج
  ))املتحدة

-%  -%  -  

  - %-  %-  روسيا ودول االحتاد السوفييت السابق. د

  -  %-  %-  الصني. هـ

  -  %-  %-  )عدا الصني(آسيا . و

  -  %-  %-  )حدد(دول أخرى . ز

  -  %100  %100  اموع

 فهل ينبغي ليت عرض فيها،ايوضح هذا املثال الصعوبة اليت سيواجهها املستجيب يف اإلجابة عن السؤال بالطريقة 
 وذا نرى أن التعريفات ،"؟)عدا الصني(آسيا "أو " الصني" هونغ كونغ حتت بند إىلإدراج الصادرات املتوجهة 

  .جابات خاطئة إإىلالغامضة تؤدي 
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  تعقيد معريفإىل فالنفي املزدوج ال يؤدي :جتنب التعابري املنفية أو املستندة على النفي املزدوج 
 املستجيب ملعرفة ما إىلفلو فرضنا أننا سنوجه سؤاالً .  وإمنا يوجه املستجيب حنو إجابة واحدة،فحسب

فرفض هذه العبارة هو ، "أنا لست راضياً عن عملي: "اآلتيةإذا كان موافقاً أم غري موافق على العبارة 
ذاته فلو طرحنا  وعلى املنوال ،(Fowler 1995)طريقة معقدة للقول بأن املستجيب راض عن عمله 

ألن تقوم : "وإذا قلنا. فإننا نوحي بأن اإلجابة هي نعم" ، أليس كذلك؟...ستقوم بـ: "السؤال اآليت
 أن األسئلة إىل وتشري التجارب ،(Foddy 1993) فإننا نوحي بأننا نتوقع أن تكون اإلجابة ال" ؟...بـ

ند على النفي غري املربر تستغرق وقت إجابة املثبتة اليت تعطي نفس املعىن الذي حتمله األسئلة اليت تست
  ).3.4 الشكل(من طلبات التوضيح أو اإلعادة %)  6بنسبة ( وتثري قدراً أقل ،%)7أقل بنسبة (أقصر 

  تعمل األسئلة املثبتة على التقليل من حاالت طلب التوضيح: 3.4 الشكل
  

 (%)         حاالت طلب التوضيح                                                                               

0

4

8

12

األسئلة املنفية  األسئلة املثبتة 

  
  .Bassili & Scott 1996: املصدر

.  بذله عن السؤالإىلتتحقق البساطة عندما يتم التقليل من اجلهد املعريف الذي حيتاج املستجيب 
 على إجابات لألسئلة املعقدة من خالل  إذ ميكن احلصولصعبة،وال نقصد هنا أنه ال ميكن طرح أسئلة 

املسوحات، ولكن تعتمد دقتها على قدرة مصمم االستبيان على املواءمة ما بني التعقيد املعريف للسؤال 
  .والقدرات املعرفية للمستجيب
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 Be Specific كن حمدداً

هو شائع يف كما - أو مبهمة إجابات إىل فاألسئلة املبهمة تؤدي ونقصد هنا طرح أسئلة دقيقة،
ال . ت شرعية تولد شعور بأن الدراسة ليسإىلو شعور املستجيب باإلحباط، إىل -مسوحات األعمال

 وعندما حيصل مثل هذا لألسئلة اليت تتناول قضايا معقدة،حيب املستجيبون املثقفون التبسيط املبالغ فيه 
يف موقف صعب أو حرج األمر فإم عادة ما يقومون بطرح أسئلة تفصيلية قد تضع املقابلة 

(Zuckerman, 1972).  

  كماات العامة أو املعقدة أو الغامضة، االستبيان جتنب املفردمصممينبغي على  :الكلمات غري احملددة 
لباً، نادراً، أحياناً، دائماً، غا: (مثلليت نستخدمها يف حياتنا اليومية وينبغي جتنب املفردات غري احملددة ا

) أحياناً( فكلمة  بعد موضوعي مالئم،إىلوذلك ألا تفتقر ) يوافق، حيب، يكره جيد، سئ، يوافق، ال
   بالنسبة آلخر) مرة سنوياً(بالنسبة لشخص ما يف حني أا قد تعين ) مرة يومياً(مثالً قد تعين 

(Warwick & Lininger 1975) . وكلما كان السؤال أكثر عمومية زاد عدد التأويالت اليت قد
فال تتفاجأ إن " ما سيارتك: " فإذا طرحت السؤال اآليت،(Converse & Presser 1986)يثريها 

سيارة "، أو حىت "سيارة رياضية"، "سيارة دفع رباعي"، "سيارة مستوردة: "مسعت إجابات عديدة
 ."رائعة

:        مثلينبغي إيالء عناية خاصة حيال استخدام الكلمات اليت حتمل دالالت حمددة متاماً 
 أقصى حد، وقد إىل إذ أن استخدام مثل هذه الكلمات يوسع من إطار السؤال ؛)لقاً، أبداً، دوماًمط(

ولكن ميكن استخدام اها وذلك ألا تكاد تكون ثابتة،  تفريغ أي إجابة من حمتوإىليؤدي يف احملصلة 
بات عشوائية أو غري  تقدمي إجاإىلهذه التعابري عند البحث يف ظواهر نادرة أو عندما مييل املستجيبون 

  .(Peterson 2000)صادقة 

 قد ،)MNC )10فاالختصار اآليت مثالً ينبغي كذلك جتنب االختصارات، : االختصارات 
 للمستجيبني والذين قد يفهون االختصار على حنو مغاير للمعىن الذي يقصده منفذ يسبب اإلرباك

قابلة نفسه وخاصة عندما يكون هناك توتر  كما وقد تعمل االختصارات على إرباك منفذ امل،املقابلة
  معروفاًيكنوينبغي إعطاء الصيغة الكاملة ملعىن االختصار ما مل . على مستوى العالقات الشخصية

                                                 
 أو اختـصار شـركة    Multi–National Corporations وهو اختصار الشركات متعددة اجلنسيات  )10(

  .Manila National Companyمانيال القومية 
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 ,Palteck, Pierre – Pierre, Stevens)جلميع املستجيبني وما مل يكن قد مت تعريفه يف االستبيان 
1985).  

 صبح مصدراً لإلرباك ما مل تكن هذهتار البدائل يف االسئلة املغلقة أن ميكن لعملية اختي:  بدائل اإلجابة
 هذا املطلب بسيط إالّ أنه أحياناً ما يتم   ومع أن،(Peterson 2000)البدائل خمتلفة متاماً ومنفصلة 

 ويف بعض احلاالت تكون جمموعة وعادة ما يكون من الصعوبة حتقيقه، ،)3.5  املثالانظر(التغاضي عنه 
  .)11(" حيادية"بدائل املطروحة عامة للغاية حبيث يصبح من الصعب وضعها ضمن جمموعات بصورة ال

  

  هل أنت من نيودهلي أم من اهلند؟: 3.5 املثال

هل تتوقع حتقيق زيادة جوهرية يف االستثمارات اليت ستضخها من أجل زيادة قدرات : 114
   أو حتسني نوعية أدائها؟       مؤسستك

  3=    الشركة ستغلق أبواا                    2=      ال                     1= نعم : الرمز

  □                 2003يف عام 

  □      2005 – 2003ما بني 

فإذا كان أحد املستجيبني ينوي االستثمار يف . تضمن السؤال الوارد أعاله خيارين متداخلنيي
 فقط فإن كليهما سيجيب بنعم، 2003 يستثمر يف عام  يف حني أراد آخر أن2004 و2003عامي 

  .وبذا فلن يكون مبقدورنا التمييز بينهما

  

 - أي تلك اليت تغطي موضوعني أو أكثر يف الوقت نفسه- ومتثل األسئلة املزدوجة :ةاألسئلة املزدوج 
وخاصة مصدراً آخر من مصادر الغموض الشائعة؛ إذ تتسبب هذه األسئلة بالغموض وعدم التيقن 

 كما وأا عادة تجيب بصورة خمتلفة عن الشق اآلخر،عندما يكون كل من شقي السؤال مرتبطاً باملس
 إىل وتقسيمها  هلذا فإنه جيب جتنب هذه األسئلة، ونتيجة،)3.5 الشكل(ما تتطلب توضيحات إضافية 

  .اكثر من سؤال أو نضع خيارات تغطي كافة اإلجابات املزدوجة احملتملة
    

                                                 
 .فتوحة أحد احللول املطروحة يف مثل هذه احلالة متثل األسئلة امل )11(
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  تزيد األسئلة املزدوجة من حاالت طلب التوضيح: 3.5 الشكل
  

 (%)طلب التوضيح   حاالت                                                                                          

0

4

8

12

16

األسئلة املزدوجة  األسئلة املفردة 
  

  .Bassili & Scott 1996:املصدر
  ).حسابات املؤلف(إن اإلجابة هي متوسط سؤالني بسيطني بالنسبة لألسئلة املفردة ف: مالحظة

 - عند تقييمه ملستوى الدقة والوضوح املالئمني لسؤال ما -جيب على املصمم  :القدرة على اإلجابة 
 ومع أنه من املهم طرح أسئلة حمددة إالّ أنه قدرة املستجيب على تقدمي اإلجابة،أن يأخذ يف احلسبان 
كما هو مبني يف ،(Fowler 1995) مهمة اإلجابة أمراً ميكن للمستجيب القيام به من املهم أن جنعل من

 فقد يكون املستجيب على دراية بالقرية اليت يبيع فيها منتوجه، ولكنه ال يكون لديه أي ،3.6املثال 
  .فكرة عن عدد سكاا احلايل
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  كم عدد سكان بيزا؟: 3.6 املثال
  املبيعات وحجم العرض

  : مؤسستك اليتم تبلغ نسبة مبيعات ك. أ.13
  يتم بيعها حملياً. 1

 %  ..........       أو أكثر50,000يف البلدات اليت يبلغ عدد سكاا  )1
  %  ..........          50,000  أقل يف البلدات اليت يبلغ عدد سكاا )2

  %   ..........                                                يتم تصديرها مباشرة                     . 2
  %  ..........                                       )من خالل موزع(يتم تصديرها بشكل غري مباشر . 3

  % 100اإلمجايل                                                                                               
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 Question Style    منط األسئلة

                ما مل يكن املستجيبون مدركني متاماً للسؤال فإم لن يقدموا إجابات ذات معىن
(Peterson 2000)،نني من النقاط اهلامة اليت جيب أخذها يف احلسبان عند وضع ت ومن هنا فإن هناك اث

وهل سيتمكنون من اإلجابة عليه؟ ومن شأن هل سيتمكن املستجيبون من فهم السؤال؟ : االسئلة
 ويربز  وإمنا أن يزيد من تكرارها أيضاً، يزيد من دقة اإلجابات فحسبأن ال الواضح واملفهوم السؤال

   .عنصرا الوضوح والصلة كأهم العناصر اليت تترك أثراً مباشراً على هذه القدرات

 Use Legible Questions واضحةاستخدام أسئلة 

مثـل   - ولذا جيب وضع املعلومات األقل أمهيـة         ة اليت ال تسبب قراءا أي إرباك؛      سئلاطرح اال 
ب لإلجابة   وذلك للحيلولة دون انتقال املستجي     ؛ قبل احملتوى األساسي للسؤال    -اجلمل الشرطية وغريها  

إمنـا أن    كما وجيب على أدوات الترقيم أالّ تلتزم بالقواعد اللغوية احملضة، و           قبل قراءته للسؤال ككل،   
هم من االلتـزام بالقواعـد       ومبعىن آخر فإن الوضوح أ     سئلة، يف األ  تستخدم وفق تدفق األفكار الواردة    

كان املالئمني أثناء طرح     ويعمل هذا املبدأ على إعطاء منفذ املقابلة اال للتوقف يف الوقت وامل            اللغوية،
ملقابلـة وذلـك يف     ركيز عليها أثناء ا    ومن جهة أخرى فإنه جيب حتديد الكلمات اليت جيب الت          السؤال،

 كما وينبغـي    على كيفية متييز مثل هذه الكلمات،     وينبغي تدريب منفذي املقابالت     االستبيان نفسه،   
  .(Warwick & Lininger 1975)  كتابة مجيع الكلمات بالشكل الكامل وتفادي أي اختصارات

داول قد تبدو ياغتها على شكل ج اليت يتم صفاألسئلة  جيب صياغة األسئلة بصورة معقدة،ال
ء كبرية  كما وأا تلقي بأعبادارا أثناء املقابالت املباشرة، إالّ أنه من الصعب إجيدة وسهلة اإلجابة

 نوعية تدنتسئلة طوالً  فإنه كلما زادت قائمة األ ومن جهة أخرىعلى عاتق ذاكرة املستجيب،
الستراتيجية املسح، ) اإلنتاجية (نفذ املقابلة السمةأو م/من املمكن أن يدرك املستجيب و. "البيانات

."  تعزيز اإلمهال يف طريقة طرح األسئلة واإلجابة عنهاإىلكما وأنه من املمكن أن يؤدي هذا 
(Andrews 1984, 431))12( . التحيز :  نوعني من األخطاءإىلوميكن هلذا النمط السلوكي أن يقود

  .(position bias)والتحيز التراتييب  (acquaintance bias)التلقائي 

  

                                                 
 منفذ املقابلة بقراءا بـصورة      قيام زيادة احتماليات    إىل أثبتت أسئلة التجارب أن هذه األمناط من األسئلة تؤدي            )12(

  .(Presser & Zhao 1992)خاطئة 
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جابة معينة بغض  انتقاء إإىلويقصد به ميل املستجيب : Acquiescence bias :التحيز التلقائي 
من (أو ) نعم، ال(أو )  ال أوافق–أوافق ( ففي األسئلة اليت حتمل اختيارات من قبيل النظر عن حمتواها،

حىت وإن مت عكس حمتوى ) 2(، )نعم(، )أوافق( ما خيتارون  وما شابه فإن املستجيبني غالباً)5 –صفر
 إىل إذ يؤدي هذا األسلوب ، )13(السؤال، وخاصة عند طرح سلسلة طويلة من األسئلة بترتيب متطابق 
 إىل واإلزعاج حبيث يدفع املستجيب كسر املعايري التخاطبية املألوفة، وهو ما جيعله مصدراً سهالً للملل

 & ,Plateck, Pierre-Pierre)ئياً دون أن ميعن التفكري يف كل واحد من البدائل املطروحة اإلجابة تلقا

Stevens 1985)ولذا فعند وجود ضرورة لطرح أسئلة مكررة فإنه ميكن حتسني نوعية البيانات من ؛ 
 بطاقات العرض يقلل إىلكيف أن اللجوء  ) 3.6الشكل (ويوضح . تخدام بطاقات العرضخالل اس

 وتظهر إلجابة املطروحة،لسلسلة ا) نتيجة التحيز التلقائي(حتماليات احلصول على اإلجابة ذاا من ا
ومبعىن آخر تزداد ( -األدلة أنه عندما ال يتم استخدام بطاقات العرض يزداد أثر عامل التحيز التلقائي 

ة أكثر  تضم القائممااد حدة هذا النوع من التحيز عند وتزد-)اليات احلصول على اإلجابة ذاااحتم
 ولكن" األثر املعدي"ولذا فإن استخدام بطاقات العرض يعمل على إزالة هذا من أربعة أسئلة تكرارية، 

 استخدام أسلوب بطاقات العرض عشر مرات فإن التحيز التلقائي يعاود  مقدار معني؛ إذ عندما يتمإىل
  .)14(ظهوره

  

  

  

  

                                                 
 إىل) 3( أي حد متثل الكهرباء مشكلة؟       إىل) 2( أي حد متثل االتصاالت مشكلة؟       إىل) 1: (أسئلة من قبيل  :  مثال  )13(

 ي حد متثل املواصالت مشكلة؟أ
 لإلطـالع علـى     1أنظر امللحق   ( من استبيان مسوحات املناخ االقتصادي       18 يستند هذا الشكل على السؤال        )14(

 اإلجابات التراكمية اليت مت احلصول عليها من كل مـن بـنغالديش             إىلوتعود البيانات   ). الصيغة احلرفية للسؤال  
، اهلنـد   2003، هنـدوراس    2002، اثيوبيـا    2002، الصني   2003يا  ، كمبود 2003، الربازيل   2002
، الفلـبني   2002، الـبريو    2002، الباكستان   2001، نيجرييا   2003، نيكاراجوا   2003، كينيا   2002
 .2003، أوغندا 2003، ترتانيا 2002
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  لقوائم التكرارية الطويلةأثر نسبة اإلجابة يف ا : 3.6الشكل 

  
حمتوى حمدد لكل واحدة من يتمثل أحد احللول املقترحة لتفادي هذا النوع من التحيز يف إعطاء 

تمتع بالكفاءة يف تسليم هل توافق أم ال توافق بأن شركتك احلالية ت: " فمثالً بدالً من أن نقولالبدائل،
ركتك احلالية كفؤة أم غري كفؤة يف جمال تسليم هل تعتقد أن ش: "فإنه ميكننا أن نقول، "الطرود؟
 وتتمثل إحدى احللول ،(Moser & Kalton 1971 & Warwick & Lininger 1975) "الطرود؟

  كما وميكن وضع عددحبيث يكون ترتيب البدائل معكوساً،األخرى يف وضع منوذجني من االستبيان 
                للبدائلمن النماذج حبيث يتالئم مع عدد املواءمات احملتملة 

(Warwick & Lininger 1975))15(.  
  

                                                 
باك لكل مـن املـستجيب       جيب جتنب استخدام تراتيب خمتلفة ضمن النموذج الواحد، إذ ميكن أن يتسبب باإلر              )15(

 .ومنفذ املقابلة
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وعند الطلب من املستجيب االنتقاء من  -يف حاالت أخرى  :Position bias :التحيز التراتييب 
ذلك ى ارتباط  وليس مبد، فإن اختياره قد يتأثر بالترتيب الذي تعرض البدائل من خالله-قائمة البدائل

 فقد مييل املستجيبون -كاملتغريات الرقمية مثالً - فعند ترتيب جمموعة من البدائل البديل مع املستجيب،
ظر عن أي معىن قد حيمله الترتيب،  وذلك بغض الن، املنتصف أو اليمني أو اليسارإىلوباستمرار 

 البداية أو يف النهاية  البدائل املعروضة يفإىلوأظهرت التجارب أن املستجيبني مييلون يف الغالب 
(Moser & Kalton 1971)، ًوتزيد احتماليات حصول هذه الظاهرة. )3.3 الشكل( أنظر أيضا 

حبيث ( ولذا فإن احلل األمثل يكمن يف استخدام قائمة بدائل قصرية عندما تكون قائمة البدائل طويلة؛
لبدائل أو التعليق على كل واحد من اأو يف الطلب من املستجيبني اإلجابة ) ال تزيد عن مثانية بدائل

لوب املعروف  األسإىلتقليل من عدد البدائل فإنه ميكن اللجوء  وإذا مل يكن من املمكن الاملطروحة،
عرض القوائم األساسية يف ، حيث يتم Filter-unfolding method )حدد مث اكشف(باسم 
 القائمة إىلدائل األكثر حتديداً أو االنتقال  البإىلاالنتقال  وعلى ضوء اختيار املستجيب يتم البداية،
 نظراً ألنه يركز فقط على اخليارات اليت ؛سلوب الوقتويوفر هذا األ). 3.7 املثال( ،ليها اليت تاألساسية
 وهناك حل آخر ولكنه أقل فاعلية، ويتمثل يف استخدام تجيب أا األكثر صلة بالنسبة له،يرى املس

معني وبتكرار مساو لباقي يث يتم عرض كل واحد من البدائل ضمن ترتيب مناذج منفصلة لالستبيان حب
كما وميكن استخدام بطاقات العرض حبيث تظهر البدائل بترتيب خمتلف وذلك لتحييد أثر البدائل، 
  .)16( الترتيب

                                                 
 . ينطوي األسلوبان األخريان على احتمالية خطأ مرتفعة أثناء عملية إدخال البيانات وترميزها )16(
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  أسلوب حدد مث اكشف: 3.7 املثال

 يف البداية، وال يتم طرح فقط) د( بطرح السؤال 7. د– 1.لة دوبدالً من طرح األسئ–يف هذا املثال يقوم منفذ املقابلة 
يعمل مبثابة املصفاة ) د(وذا نرى أن السؤال .) د(من السؤال ) 4(أو ) 3(إالّ إذا أجاب املستجيب باخليار .  د– 1.اخليارات د

  .لوقت وضمان التركيز أثناء املقابلةويعمل هذا األسلوب على توفري ا. 7 د– 1لألسئلة األكثر تفصيالً واملتمثلة باألسئلة د

وإن كانت كذلك . حدد لو مسحت ما إذا كان أي من القضايا اآلتية تعيق عمل مؤسستك أو منوها: 2 القسم اخلامس، س 
  :فحدد درجة شدا على املقياس املكون من أربع نقاط، حيث أن

  مشكلة متوسطة= 2           مشكلة بسيطة   = 1           ال متثل مشكلة     = صفر 

  مشكلة عويصة= 4       مشكلة كبرية              = 3

   أسلوب حدد مث اكشف: 3.7 املثال

  حدة املشكلة  ال مشكلة  

  4 3 2 1  صفر  االتصاالت. أ

 4 3 2 1 صفر  الكهرباء. ب

 4 3 2 1 صفر  املواصالت. ج

احلصول على أرض لغايات التوسع أو . د
  تغيري املوقع

 3 2 1 صفر
4 

 4 3 2 1 صفر  عملية الشراء. 1

 4 3 2 1 صفر  كلفة األرض. 2

 4 3 2 1 صفر  توفر البنية التحتية. 3

 4 3 2 1 صفر  ملكية متنازع عليها. 4

 4 3 2 1 صفر  صغر حجم ملكية األراضي. 5

 4 3 2 1 صفر  ملكية احلكومة لألرض. 6

 4 3 2 1 صفر  ...........)حدد( كغري ذل. 7
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  )تتمة( أسلوب حدد مث اكشف: 3.7 لاملثا

  حدة املشكلة  ال مشكلة  

 4 3 2 1 صفر   الضرائبةنسب. هـ

 4 3 2 1 صفر  إدارة الضرائب. و

 4 3 2 1 صفر   التجاريةواألنظمةاجلمارك . ز

 4 3 2 1 صفر  قوانني العمالة. ح

 4 3 2 1 صفر  احلد األدىن لألجور. 1

 4 3 2 1 صفر  )اق الراتبخارج نط(املزايا اإلجبارية . 2

القيود املفروضة على توظيف العمالة . 3
  احمللية

 4 3 2 1 صفر

تصريح العمل بالنسبة /تأشرية الدخول. 4
  للعمالة الوافدة

 4 3 2 1 صفر

 4 3 2 1 صفر  تعليمات التوظيف والفصل. 5

 4 3 2 1 صفر  حل الرتاعات العمالية. 6

 4 3 2 1 صفر  ..........)حدد(غري ذلك . 7

 4 3 2 1 صفر  مهارات وتعليم العمالة املتوفرة. ط

 4 3 2 1 صفر  التراخيص وأذونات التشغيل. ي

 4 3 2 1 صفر  بناء املرافق التشغيلية. 1

 4 3 2 1 صفر  دائرة  اإلطفاء. 2

 4 3 2 1 صفر  املوافقات البيئية. 3

تسجيل العالمة  / امللكية الفردية. 4
  التجارية

 4 3 2 1 صفر

 4 3 2 1 صفر  تسجيل الشركة. 5

 4 3 2 1 صفر  ..........)حدد(غري ذلك . 6
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  )تتمة( أسلوب حدد مث اكشف: 3.7 املثال

  حدة املشكلة  ال مشكلة  

 4 3 2 1 صفر  )مثل القروض(احلصول على التمويل . ك

 4 3 2 1 صفر  )نسبة الفوائد: مثال(كلفة التمويل . ل

 4 3 2 1 صفر  قتصاديةعدم وضوح السياسة اال. م

التضخم (عدم استقرار االقتصاد الكلي . ن
  )وسعر الصرف

 4 3 2 1 صفر

 4 3 2 1 صفر  الفساد. س

 4 3 2 1 صفر  اجلرمية والسرقات والفوضى. ع

 4 3 2 1 صفر  املمارسات احملبطة للتنافسية. ف

  . املؤلفابتكار :صدرامل

  

  : Use Relevant Questions   استخدام أسئلة ذات صلة

 ولعل من أكثر األمور إزعاجاً طرح أسئلة ليست ذات صلة، أسئلة تنطبق على مجيع املستجيبني،اطرح 
طرح وتزيد حدة اإلنزعاج لدى " كم عدد أبنائك؟"أو " أين حصلت على شهادة الدكتوراة؟: "مثل

لإلجابة عن األسئلة اليت ال  ميالً أكثروبنما جند أن املستجيبني العاديني مثل هذه األسئلة على الصفوة، 
ميتلكون عنها سوى معلومات قليلة، فإننا جند أن الصفوة سرعان ما يرتعجون إن كانت األسئلة ال تثري 

د وال تتسبب االسئلة غري ذات الصلة باإلزعاج فحسب وإمنا ق. (Zuckerman, 1972)  اهتمامهم
جيب أي أبناء، ولكنه قد جييب باإلجياب إما  فقد ال يكون لدى املستتتسبب بإجابات غري دقيقة أيضاً؛

) false positives(أو ما يعرف باإلجياب اخلاطئ (لتفادي اإلحراج أو إلرضاء منفذ املقابلة 
(Warwick & Lininger 1975)،من خالل طرح األسئلة الشرطية أو وميكن حل هذه القضية  

  .lead-in questionsاالشتراطية أو التمهيدية 
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 دي هذا النوع من األسئلة حتديداً،ينبغي تفا: Hypothetical questions ة االفتراضيةاألسئل 
 ولذا جيب م املستقبلي ضمن سيناريو افتراضي، ميكن لألفراد إعطاء توقعات موثوقة حول سلوكهفال

 االستبيانات و وبداية ال ينصح واضع هذا األسلوب حبرص شديد،إىلللجوء  االستبيان امصممعلى 
على أولئك األفراد الذين سبق هلم وأن مروا مبوقف   إالّمعنيح أي سؤال حول موقف افتراضي بطر

" هل تفضل السكن يف مرتل مستقل أو شقة سكنية؟: "فمثالً ال توجه هذا السؤال. مشابه يف املاضي
 املستجيب إجابته وخبالف ذلك فقد يستوحي . إالّ على أولئك الذين جربوا نوعي السكن كليهما

 وأما األمر اآلخر فإنه يتوجب على واضع االستبيان أن حيذر من استناداً على ما يرغب هو بتجربته،
هل تؤيد ختفيض أسعار : "ففي السؤال اآليت مثالًتراضية ذات إجابات معروفة ضمناً، طرح أسئلة اف
تجيب امتيازاً ألن السؤال يقتصر على منح املسستحصل حتماً على إجابات متحيزة؛ " مترو االنفاق؟

  . )17( (Moser & Kalton 1971) ه أي التزام على عاتقإىلمعيناً من دون أن يتطرق 
  

  :اطرح االسئلة اليت ال تتطلب جهداً كبرياً لإلجابة عنها

 فكلما ازداد مستوى جابة عنها أقل قدر ممكن من اجلهد، جيب طرح األسئلة اليت تتطلب اإل
أو حىت إعطاء إجابات غري دقيقة، وهو " الأعرف"دت احتماليات اإلجابة بـ التعقيد املعريف للسؤال زا

وإذا كان  لدى الباحث شك بأن املستجيب ال يتوخى الصراحة يف إجابته فإن عليه عدم طرح . األسوأ
السؤال بالطريقة التقليدية، وإمنا البحث عن استراتيجيات بديلة لضمان إجابات أكثر صدقاً 

(Peterson 2000).  
  

    Question Type أنواع األسئلة

 ويقصد باألسئلة احلساسة تلك اليت :)Avoid sensitive Questions (جتنب األسئلة احلساسة -
 ا كممع إما غري مرغوب أو غري قانوين، ستكشف عن سلوك يعتربه اتإن مت اإلجابة عنها بصدق فإا

. ا إنتهاك خلصوصيته جزء من األسئلة احلساسةوتعترب األسئلة اليت يعتقد املستجيب أن جمرد طرحه
وهناك نوعان من السلوك الذي قد يظهره املستجيب حيال غي طبعاً تفادي األسئلة احلساسة، وينب

 أو إعطاء إجابات ، االمتناع عن اإلجابة:األسئلة احلساسة والذي يؤثر سلباً على دقة البيانات أال ومها
 مر الذي سيفقد النتائج موضوعيتها،ة عن هذه األسئلة، وهو األفقد يرفض املستجيب اإلجاب. خاطئة

                                                 
 . أي مبعىن آخر فإن السؤال غري موضوعي )17(
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األفراد الذين حيملون معلومات حساسة هم أنفسهم األقل ميالً لإلفصاح عن "وجيب أن نتذكر هنا بأن 
كما وتظهر األحباث املتخصصة يف جمال . (Tourangeau & Smith 1996, 276) "هذه املعلومات

وهو ( وذلك سعياً منهم للظهور مبظهر حسن ؛ تشويه اإلجاباتإىل مييلون دقة اإلجابات أن املستجيبني
 ودائماً ما ال يتم اإلفصاح ،)Social desirability bias(ما يطلق عليه اسم حتيز الرغبة االجتماعية 

عن معلومات حول السلوكيات غري القانونية أو غري األخالقية كالفساد مثالً، ال ألن املستجيب رمبا 
 ولكن ألن السلوك موضوع البحث ال يتوافق واملعايري االجتماعية ؛ن قد نسي هذه املعلوماتيكو

(Fowler 1995).  
  

عند إجراء مقارنات على مستوى الدول يتضح لنا أن  : Survey firm bias :حتيز مؤسسة املسح -
تمل تعرض هذه األسئلة األسئلة احلساسة عرضة لنوع آخر من املصادر اليت عادة ما يتم جتاهلها؛ إذ حي

 وتشري ؤسسة اليت تتوىل تنفيذ املقابالت،ويستند هذا األمر على نوعية امل.  خطأ يف القياسإىل
 من  مصدراً واضحاًرب اجلهة املسؤولة عن منفذي املقابالت تعتن أإىلالدراسات والكتابات املتخصصة 

الصراحة اليت يبديها  مستوى  ث أن كما وبينت األحبا،measurement biasمصادر التحيز القياسي 
 وإذا انتقلنا لشخص الذي يتوىل تتنفيذ املقابلة،ألسئلة احلساسة يعتمد على اعن ااملستجيب لدى إجابته 

سنجد أا ال تؤيد ما سبق فحسب، بل   األدلة اليت توردها مسوحات املناخ االستثماري فإننا إىل
سواء (ويترك نوع املؤسسة اليت تتوىل العمل امليداين . يزوتعطي تقديرات ملعدالت هذا النوع من التح

أثراً ) كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة مسوحات حملية خاصة أو مؤسسة مسوحات دولية خاصة
 فاألسئلة املرتبطة  على مدى حساسية السؤال املطروح،متبايناً على مدى دقة البيانات وذلك اعتماداً

  األسئلة املرتبطة بالبريوقراطية،عن منط سلوكي خيتلف عما تكشفهبالفساد أو الضرائب مثالً تكشف 
 ال يتم اإلجابة بدقة عن األسئلة احلساسة املرتبطة بالرشاوى أو ومن هنا فليس من الغريب القول إنه

ومع أن حجم التحيز خيتلف وفقاً . )18(أحجام املبيعات مثالً إذا كان منفذ املقابلة موظفاً حكومياً 
 60 إىلعة السؤال املطروح إالّ أنه ميكن القول إن األثر الذي تتركه اإلجابات غري الدقيقة قد يصل لطبي
  ).3.2 اجلدول( املعياري الواحد االحنرافمن % 

                                                 
 .مقارنة مع شركة خاصة للمسوحات احمللية )18(
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 ومن هنا فإن احتمالية ،)19(وتربز هذه الظاهرة كذلك لدى طرح أسئلة حول مفهوم الفساد 
إذا كانت املقابلة % 13د العوائق اليت يواجهوا تقل بنسبة تصنيف الفساد من قبل املستجيبني كأح

غري   وعلى العكس من ذلك خيتفي أي أثر لظاهرة إعطاء بيانات،) 3.7 الشكل(جتريها جهة حكومية 
 ولكن تظل نسبة األسئلة احلساسة املوضوعية ذاا،دقيقة عندما تتوىل مؤسسة مسوحات دولية طرح 

فيما يتعلق بالسؤال حول مفهوم ) انت اجلهة املنفذة حكومية أو دوليةسواء ك(عدم الدقة موجودة 
  %).11(الفساد 

إذا انتقلنا للحديث عن السؤال املرتبط بالبريوقراطية فإن اإلجابات املقدمة حتمل منطاً متشااً 
 عن اجلهة اليت  بغض النظر،) التقليل من املعلومات املقدمة أو املبالغة فيهاإىلاملستجيبون إما  حيث مييل(

تتوىل عملية املقابلة، وذلك على الرغم من أن هذا التحيز يبدو أعلى يف حالة وجود جهة دولية مما هو 
   ).3.2 اجلدول(عليه يف حالة وجود جهة حكومية 

 خيتلفون فيما يرونه عند وضع بيانات املسوحات وحتليلها فإنه من املهم أن نتذكر أن األفراد قد
 التحيز إىلاألسئلة اليت تتناول قضايا غري حساسة كالبنية التحتية ستكون عرضة  فمسألة حساسة،

 األسئلة فإن املستجيبني مييلون ه فعندما تتوىل جهة حكومية طرح هذ.القياسي ذاته الذي ناقشناه آنفاً
باً ما  التقليل من حجم العوائق املوجودة فعالً وذلك على الرغم من أن األثر الذي يتركه هذا غالإىل

   ).3.2 اجلدول(يكون ضئيالً نسبياً 

    

  

                                                 
مجيـع  . يتضمن أسـئلة االدراك   " 1"ملحق  .  ميثل النتائج البارامترية   3صياغة الدقيقة لألسئلة املوضوعية، وملحق       لبيان ال  2أنظر امللحق    )19(

 .األسئلة من استبانة مسوحات املناخ االستثماري للبنك الدويل
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  تؤثر املقابالت اليت جتريها اجلهات احلكومية واملؤسسات الدولية اخلاصة على اإلجابات املقدمة يف املسوح: 3.2 اجلدول

    املؤسسات الدولية اخلاصة  اهليئات احلكومية

األثر على   معامل االرتباط  األثر على االحنراف املعياري  معامل االرتباط
  االحنراف املعياري

  الفساد

    ل د  - 0.33  -1.854**  )النسبة املئوية للمبيعات(فعات غري الرمسية إلجناز املعمالت  الد-

    ل د  - 0.41  -1.974**   اهلدايا املتوقعة كنسبة مئوية من قيمة العقود احلكومية-

    ل د  - 0.60  -17.854**   النسبة املئوية املقدرة من إمجايل املبيعات املعلن عنها لغايات الضرائب-

  وقراطيةالبري

  - 0.43  - 6.256**   - 0.05  - 0.709*   النسبة املئوية من الوقت اإلداري يف التعامل مع موظفي احلكومة-

  0.26  4.803**  0.13  2.307**   إمجايل األيام اليت يتم متضيتها مع مسؤويل دائرة الضرائب-

  - 0.34  - 4.150**    ل د   متوسط عدد األيام الالزمة الستالم املستوردات من اجلمارك-

    ل د  0.22  1.815**  متوسط عدد األيام الالزمة الاء املعامالت اجلمركية على الصادرات-

  )من املستوى احلايل(%  املستوى األمثل للتوظيف -

  

**2.769  0.06  **30.147  0.64  
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 )تتمة(تؤثر املقابالت اليت جتريها اجلهات احلكومية واملؤسسات الدولية اخلاصة على اإلجابات املقدمة يف املسوح : 3.2 اجلدول

  البنية التحتية

  -0.25  16.366-**  - 0.49  - 31.998**    عدد أيام انقطاع الكهرباء من الشبكة العامة-

    ل د  - 0.05  - 2.673**    عدد األيام اليت يكون فيها ضخ املاء غري كاف-

    ل د  - 0.12  - 3.69**    عدد األيام اليت ال يتوفر فيها خط هاتف رئيسي-

    ل د  - 0.03  - 0.229*   من املبيعات املفقودة نتيجة انقطاع الكهرباء % -

    ل د  0.08  0.653**  من املبيعات املفقودة نتيجة ضعف ضخ املياه % -

    ل د  - 0.15  - 0.844**  وجود خط تلفونمن املبيعات املفقودة نتيجة عدم  % -

  - 0.33  -1.629**  - 0.04  - 0.176*  من متوسط قيمة البضائع املفقودة يف الترانزيت % -

  .)حسابات املؤلف (World Bank Investment Climate Surveys 2003: املصدر

  .ومث مقارنة النتائج مع مؤسسة حملية خاصة تعىن باملسوحات. نتائج للحصول على وصف لألسئلة وعلى جمموعة كاملة لل3، 2أنظر امللحقني : مالحظة

  ل د= ال يوجد داللة احصائية : مالحظة

  %5مهم بنسبة * 

 %1مهم بنسبة ** 
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  جابات عن أسئلة الفساد ة اإلتقل نسب تتوىل جهة حكومية تنفيذ املقابالت عندما: 3.7 الشكل

  

  

  

  

  

                

   مؤسسة حملية خاصة                   جهة حكومية                                   

                            . املؤلفحسابات :املصدر

48%

 الفساد بوصفه عقبة
 كبرية جداً

  

الفساد بوصفه عقبة 
 كبرية جداً

35% 

  

حساسة عند طرح أسئلة : Strategies to minimize bias استراتيجيات التقليل من التحيز -
اإلجابات اليت قد تتسبب بالتهديد، الرغبة يف جتنب : يربز عامالن رئيسيان وراء اإلجابات املشوهة

ن اخلطوات للحد  وميكن اختاذ عدد م،(Fowler 1995) بة املستجيب بعدم الظهور مبظهر سيءورغ
 فمن األسهل ة،سؤال حبيث تتفادى النقاط احلساس فيمكن بداية تصميم تفاصيل المن هذين العاملني،

 تباعا ولدى  مئوية بدالً من إعطاء قيم مطلقة،على املستجيب تقدمي إجابات على شكل فئات أو نسبة
شكل السؤال يترك أثراً ليس على  هذا األسلوب فإنه جيب على واضع االستبيان أن يتذكر أن تغيري

 أنه وبينما (Peterson & Kerin,1980)ويشري كل من .  وإمنا على دقتها أيضاً،نسبة اإلجابة فحسب
كانت نسبة الرفض لإلجابة عن األسئلة املفتوحة حول الدخل أعلى من تلك املتعلقة باإلجابات املغلقة 

 إالّ أن نوعية اإلجابات حول -%)2 إىليف حني وصلت الثانية % 8 إىلوصلت نسبة األوىل ( -
  ).3.3 اجلدول( السردية كانت أعلى األسئلة
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   تزداد معدالت الدقة يف حالة األسئلة املفتوحة:3.3 اجلدول
  بنييمن املستج% 

  األسئلة املغلقة  األسئلة املفتوحة  
  29.7  26.7  إجابات مبالغ فيها

  43.8  47.4  إجابات دقيقة

  26.5  25.9  إجابات ناقصة

  0.70  0.93 فعلية إجابات

     (*)معامل االرتباط
  Peterson & Kerin 1980: املصدر

  تخدام منتصف متوسط الفئةباس*: 
  

 فاألسئلة ل أيضاً من مستوى حساسية املوضوع، أن تقل-وكما ذكرنا سابقاً –ميكن لطول السؤال 
األطول تترك أثراً إجيابياً على مستوى دقة األسئلة احلساسة اليت تتعلق بالسلوك، يف حني أن العكس 

وينبغي . (Sudnam & Bradhurn 1974) صحيح بالنسبة لألسئلة اليت تتعلق باالجتاهات واملواقف
 وهنا جيب طرح السؤال حبيث إجاباته ستضعه يف خانة سلبية،كذلك احلد من شعور املستجيب بأن 

 وذلك ؛ التصرف بطريقة أو بأخرىإىليتم التوضيح للمستجيب بأن هناك عوامل عديدة تدفع الناس 
. ية حول القضية احلساسة موضوع البحث تقدمي إجابات موضوعإىلإلعطائه شعوراً بالراحة يدفعه 

بأنه سيتم ويف حاالت أخرى قد يكون من املالئم إعطاء ضمانات بسرية اإلجابات وإقناع املستجيب 
ملستجيب وإجاباته أثناء  وهنا جيب تفادي أي دالالت واضحة تربط ما بني ااختاذ إجراءات حلمايته،

ب جيلس وحيداً مع منفذ املقابلة، عندما يكون املستجي كما وجيب طرح األسئلة احلساسة فقط املقابلة،
ات يف حال  بالقوانني اليت حتمي سرية اإلجاب-عرب االستبيان نفسه -كما وينبغي تذكري املستجيبني 

 وميكن كذلك احلد من مقاومة املستجيب لإلجابة من خالل التوضيح بأن وجود مثل هذه القوانني،
 إىل إذ ينظر املستجيب أحياناً ؛(Fowler 1995)أهداف املسح السؤال احلساس املطروح مرتبط ب

عتقد أن إجاباته  أو ألنه ال ي،السؤال على أنه حساس ألنه ال يرى أي صلة بني السؤال وهدف املسح
 كما وأن هناك حاالت ينصح فيها باستخدام الكلمات اليت توحي بالسلوك ستخدم هذا اهلدف،

 وأخرياً فإنه ميكن التعامل مع األسئلة احلساسة من  باآلخرين،نفسه ولكن من خالل ربطهاحلساس 
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خالل وضع املواضيع احلساسة ضمن قائمة تضم مواضيع أقل حساسية أو من خالل استخدام أسلوب 
  .)20((Plateck; Pierre-Pierre, & Stevens 1985)اإلجابات العشوائية 

عترب هامة بالنسبة لنشاط علومات اليت تهناك ميل يف مسوحات املؤسسات لعدم الكشف عن امل
 فاألسئلة املرتبطة بالضرائب ملسح، وينبغي أخذ هذا األمر يف احلسبان لدى وضع آلية ااملؤسسة،

 وعلى العكس إجابات مشوهة أو قد تواجه بالرفض،واألرباح وأمساء املوردين والعمالء قد تتسبب ب
سئلة املرتبطة بالرشاوى إالّ يف احلاالت اليت يعاقب فيها غالباً ما يتم اإلجابة عن األ أنهمن ذلك جند 

من % 60 وهذا هو بالضبط ما حصل يف أثيوبيا، حيث كان القانون على مثل هذا السلوك،
 ولكن مل يكن من املمكن كل اليت يعانون منها جراء الفساد،املستجيبني راغبني يف احلديث عن املشا
قب بالسجن  نظراً ألن القانون هناك يعايدفعها أصحاب األعمالطرح أسئلة حول مبالغ الرشاوى اليت 

 كوسيلة هامة للكشف عن ردة االختبار القبلي وميكن استخدام أسلوب على مثل هذه املمارسات،
  .فعل املستجيبني حيال األسئلة احلساسة

  

 Memory Questions   أسئلة الذاكرة

على استرجاع   هي تلك اليت تعتمد(recall retrospective questions)االسترجاعية  األسئلة
 ومع أنه ال يتم نسيان أحداث املاضي كلية إالّ أن استرجاعها قد يتطلب جهداً الذاكرة طويلة األمد،

فكم منا سيتذكر عدد األيام اليت مرض .  إعطاء معلومات غري دقيقةإىلكبرياً، وهو ما يؤدي بالتايل 
دد األصدقاء الذين تعرفنا عليهم يف السنة األوىل من مرحلة الدراسة فيها خالل العامني املاضيني؟ أو ع

  .الثانوية؟ ولذا جيب تفادي األسئلة االسترجاعية

لقلة "وذلك نظراً " recall biasحتيز الذاكرة "تكون األسئلة االسترجاعية عرضة ملا يسمى 
رميزها واسترجاعها وأثر املزاج أو املعلومات املتوفرة حول كيفية ختزين املعلومات املرتبطة بالزمن وت

 وحتدد أحباث املسوح ثالثة من أنواع األخطاء املرتبطة ،(Peterson 2000, 93)" الدوافع على الذاكرة
                                                 

تمد عملية االختيار وتع. فإن للمستجيب أن خيتار اإلجابة عن األسئلة احلساسة أو غري احلساسة وفقاً هلذا األسلوب )20(
وال يكون منفذ املقابلة على دراية مبا إذا كان املستجيب جييب على األسئلة احلساسة أو غري                . على اآللية العشوائية  

ويف الوقت ذاته جيب أن تكون احتمالية انتقـاء         . وذا فإن املستجيب يتوقع منه أن يكون أكثر صدقاً        . احلساسة
ساب القيمة الكلية لألسئلة احلساسة ملعرفة متوسط احتمالية انتقاء كل واحـد            كل سؤال معروفة حىت يتسىن احت     

   ).Moser & Kalton 1971, 328  أنظر(من هذه األسئلة 
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التبديل ( أو قد يتذكر أحداثاً مل حتصل ،)احلذف(فقد ينسى املستجيب احلدث املراد تذكره : بالذاكرة
Commission(، حول األحداث ولكن ضمن إطار زمين خاطئ  أو قد يعطي إجابات صحيحة

  .)Telescoping(، (Gaskell, Wright & O'Muircheartaigh 2000))21 سقاطاإل(

  

التكراريـة  عادة مـا جنـد األسـئلة الـسلوكية      : Recurring event التكراريةاألحداث  
behavioral frequency questions)( – بكثـرة   -"ضي؟كم مرة زرت الطبيب العام املا: "مثل

 ونظراً العتماد هذه األسئلة بشدة على ذاكرة املستجيب فإنه جيب امتالك فهم عميـق               يف املسوحات؛ 
 ومتثل األسئلة اليت تتطلب من املستجيب استرجاع أحـداث معينـة            للعملية املعرفية اليت تقف خلفها،    

احلدث أكثر قدماً وكلما     ويزداد معدل اخلطأ كلما كان       يف املاضي مصدراً من مصادر اخلطأ،     حصلت  
 كما وأـا     املقابلة، بطريقةلبحوث أن أخطاء الذاكرة مرتبطة       وتبني ا  مهيته يف حياة املستجيب،   قلت أ 

           فيـه تبني أن هناك نوعاً من املقايضة الدائمة بني دقة اإلجابة عن احلدث والوقـت الـذي حيـصل                   
Fowler 1995)( .اليت جييب عنها املستجيب بنفسهيف االستبيانات  نسبة اخلطأ تزداد نوال شك يف أ 

  .(Sudnam & Bradburn 1974)  )3.8 الشكل(عنها يف املقابالت املباشرة

                                                 
 األمام عند التبليغ عن احلـدث بعـد         إىل اخللف إن مت التبليغ عن احلدث قبل حصوله أو           إىل قد يكون اإلسقاط      )21(

ون ذكرى احلدث مائلة بكافة تفاصيلها يف ذاكرة املستجيب حبيث ميزج ما بني             حصوله، وحيصل اإلسقاط عند تك    
  .(Bradburn & Rips & Shevell 1987)األمور اليت حصلت مؤخراً وما بني الوضوح 
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  مؤشر اخلطأ املرتبط بالذاكرة حسب منط املقابلة: 3.8 الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
  

  األحداث اليت                                                               صفر      األحداث اليت
                   حذفهايتم                                                                              إسقاطها يتم

                                                                                                                        
 Sudnam & Bradburn 1974: املصدر

 األحداث القدمية

 ) أسبوعاً فأكثر14(

األحداث اليت حصلت مؤخراً
  املقابالت املباشرة  ) أسبوعان-صفر (

  )جها لوجهو(

االستبيانات اليت 
جييب عنها 

 لوحده املستجيب

  

ة ما هي الفترة الزمنية املاضية اليت ميكن التطرق إليها يف السؤال من دون التأثري كثرياً على دق
، ومدى تكرار حدوثه، أمهية احلدث: البيانات اليت يتم مجعها؟ يعتمد هذا األمر على ثالثة عوامل

ولسوء .  إذ يتم استرجاع األحداث األكثر ارتباطاً باملستجيب بشكل أكثر دقةوطريقة صياغة السؤال،
فإن الكثري مما ...  نيكثري من الباحث) أو يطمح إليه(وعلى عكس ما يعتقده " أنه إىلاحلظ يشري الواقع 

 فاملستجيب رمبا نسي ومنذ وقت ، بالنسبة للمشاركني يف الدراسةمهية لدىال حيظى باأليتم دراسته 
وهناك ثالثة . (Peterson 2000, 20)" 1991طويل حجم عبوة معجون األسنان املستخدمة عام 

ري احلدث من مسار حياة الدالالت العاطفية للحدث، وهل غ: عوامل أخرى تؤثر على أمهية احلدث
   .(Auriat 1993)املستجيب، واألثر املايل الذي يتركه على حياة املستجيب 
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 ويتمثل هذا العامل يف ر على القدرات املعرفية للمستجيب، أمهية احلدث يؤثر عامل آخإىلإضافة 
سئلة األيبون طرقاً عديدة لإلجابة عن ويستخدم املستج. تكرار حصول احلدث املطلوب استرجاعه

حساب احلدث، التقدير املستند على قاعدة معينة، التقدير املستند على سرعة التذكر، : التكرارية
ولتحديد األسلوب الذي سيستخدمه يقوم املستجيب . )22(التقدير التلقائي أو املزج بني هذه الطرق

اجلهد الذي ستسغرقه العملية باملوازنة ما بني مستوى الدقة الذي يشعر أن عليه الوصول إليه ومستوى 
 أسلوب إىلالة اللجوء وتبني األحباث امليدانية أنه ميكن حتسني دقة االسترجاع يف ح. املعرفية نفسها

 هذا األسلوب إالّ يف حالة عدم وجود الكثري من إىل ولكن ال يلجأ املستجيبون حساب احلدث،
ونظراً ألن تذكر األحداث األقدم ؛ (Burton & Blair 1991)األحداث اليت جيب عليهم تذكرها 

 أسلوب إىل قل عدد املستجيبني الذي يلجأون ،عمراً يكون أصعب فإنه كلما زاد طول اإلطار الزمين
  .(Blair & Burton 1987)حساب احلدث 

 إالّ أنه مبقدوره ، االستبيان أن يغري من معدل تكرار احلدثمصممعلى الرغم من أنه ليس مبقدور 
 فقد استطاع كل من املسح لتسهيل استخدام أسلوب حساب احلدث،صيغة السؤال أن يعدل من 
 حتسني دقة البيانات من خالل طرح أسئلة حول األشهر الستة ، واملسح القومي للصحة،القومي للجرمية

ولكن ما هي الفترة الزمنية اليت ميكن هلا أن حتفز ، (Fowler 1995)املاضية بدالً من السنة املاضية 
                 احلدث أكثر من غريه؟ يرى كل من أسلوب حسابإىلستجيب على اللجوء امل
)Blair & Burton, 1987(    استخدام حساب احلدث إذا تكرر احلدث إىلأنه يقل ميل املستجيب 

  .)3.4 اجلدول(أكثر من عشر مرات خالل املدة الواردة يف السؤال 

  

  

  

  

                                                 
–استخدام قاعدة معينة    : استرجاع عدد مرات احلدث وعدها؛ التقدير املستند على قاعدة معينة         :  حساب احلدث   )22(

إعطـاء  :  فئات أصغر؛ التقدير املستند على سـرعة التـذكر         إىل فترات أقصر أو     إىليم الفترة الزمنية    مثل تقس 
 احلدس أو التقدير املعياري لتقدير مدى       إىلاللجوء  : التقديرات استناداً على سرعة االسترجاع؛ التقدير التلقائي      

 ).مرة يف األسبوع: مثالً(تكرار احلدث 
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   أسلوب حساب احلدث كلما قلت نسبة تكرار احلدثإىلوء يزداد اللج: 3.4 اجلدول 
    ... الستخدام املستجبني لِـالنسبة املئوية

  أساليب أخرى  أسلوب حساب احلدث
  تكرار احلدث

  صفر  100  1
2  68  32  
3  93  7  
4-5  63  37  

6-10  15  85  

  100  صفر  11-25

  100  صفر  26-100

  100  صفر  +100

  اإلطار الزمين

  44  56  أسبوعان

  75  25  شهران

  96  4  ستة أشهر

 Blair & Burton 1991: املصدر
  

 يتم تثبيت الفترة الزمنية الواردة يف عندما  أنه(1991)أيضاً  Blair & Burton  كما ويرى
 فإنه كلما زاد عدد األحداث اليت حصلت يف تلك الفترة زادت نسبة عدم الدقة يف اإلجابات ،السؤال

 األحداث  عددوإمنا ،عن زيادة الدقةظهر هذا أن اإلطار الزمين ليس مسؤوالً وي). 3.5 اجلدول(
أن يغطي ما يقرب من عشرة على اإلطار الزمين الوارد يف السؤال  لذا جيب؛ املطلوب استرجاعه

فمثالً لو كان هناك مخس حاالت انقطاع للكهرباء يف األسبوع ، تكرارات للحدث املطلوب استرجاعه
  .السؤال جيب أن يدور حول عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي يف أسبوعني فإن ،الواحد
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  كلما زاد تكرار احلدث قل مستوى الدقة: 3.5 اجلدول

عدد األحداث الواردة يف   
  )ج(اإلجابة 

معامل االرتباط بني البيانات الواردة يف 
  اإلجابة وتلك املدونة رمسياً

  %34  16.3  )أ(الشيكات 

  %67  4.2  )ب( الصراف اآليل

 Burton & Blair 1991: املصدر

  عدد الشيكات املكتوبة): أ(

  عدد مرات السحب من الصراف اآليل) ب(

  متوسط القيمة لثالثة أسابيع) ج(

 وتتجسد إحدى الطرق املستخدمة حلفز أثراً على سهولة عملية االسترجاع،تترك صيغة السؤال 
 وتتطلب هذه الطريقة إعطاء مقدمة تساعد املستجيب ة قصرية،طرح أسئلة طويلة، ال أسئلالذاكرة يف 

 وميكن كذلك استخدام ليت حصل فيها احلدث موضوع السؤال،على إرجاع ذاكرته للفترة الزمنية ا
     أسلوب األسئلة املتعددة أو طرح أسئلة تساعد على حفز املستجيب على إجياد روابط مع احلدث 

 فاعليتها يف وقد أثبتت مجيع هذه الوسائل). landmark الفارقة أو ما يسمى بأسلوب العالمات(
كما وثبت أن ، (Fowler 1995) ألا حتفز املستجيب على شحن ذاكرته ؛تسهيل عملية التذكر
خذ وقتك يف اإلجابة عن : " وميكن لعبارات مثلية دقة إجاباته أثر إجيايب أيضاً،إلدراك املستجيب ألمه

                خذ ما ال يقل عن ثالثني"أو " ملهم جداً اإلجابة بدقة عن هذا السؤالمن ا"أو " هذا السؤال
) 3.6 اجلدول( تترك أثراً إجيابياً على دقة اإلجابات أن "ثانية للتفكري يف السؤال قبل اإلجابة عنه

(Burton & Blair 1991).  

قد تدفع " كم مرة"دالً من ب" كم"وعلى العكس من ذلك فإن طرح األسئلة اليت تبدأ بِـ 
 أسلوب التقدير املستند على القاعدة إىل التخلي عن أسلوب حساب احلدث واللجوء إىلاملستجيب 

(Burton & Blair 1987) . ًأنه إذا كان السؤال يتطلب من املستجيب تذكر قائمة إىلونشري أخريا 
   ).(Moser & Kalton 1971 تشاة فإنه ينصح بإعطائه قائمة من األحداث الشاملة وغري امل،معينة
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  يترك الوقت املعطى لإلجابة وأسلوب حساب احلدث أثراً إجيابياً على مستوى دقة اإلجابات: 3.6 اجلدول

  الوقت املتاح
معامل االرتباط بني البيانات املقدمة 

  وتلك املسجلة
 الذين استخدموا حساب املستجيبوننسبة 

  احلدث

  %60  0.58   ثانية10-20

  %80  0.81   ثانية35-50

  %84  0.86   ثانية70

  -  0.46  غري حمدد

  Burton & Blair 1991 :املصدر

  

 إىل االستبيان حتسني دقة عملية التذكر مصممه مبقدور نمع أ :Unique event  :األحداث النادرة 
 عند  حاالت تكون قدرته على حتقيق ذلك حمدودة للغاية، وهو ما حيصل مثالًهناكأن  إالّ ،حد ما

 "؟بدأت عملك كان لديك عندما اًكم موظف: " فعند طرح السؤال اآليت مثالًر،السؤال عن حدث ناد
أسلوب   كما وال ميكن حتفيز اإلطار الزمين لتسهيل االسترجاع، االستبيان تعديلملصمم ال ميكن نهإف

 اع اليت يتمتع ا ويف حالة كهذه تعتمد دقة اإلجابة بشكل كامل على قدرة االسترجحساب احلدث،
 وجرت .له سوى استغالل عامل أمهية احلدث وال يوجد لواضع االستبيان ما ميكن عماملستجيب،

 وتظهر إحدى هذه التجارب أن  دقة مثل هذا النوع من االسترجاع،جتارب عديدة حملاولة قياس مدى
حد فقط على من التفاصيل تصبح غري قابلة لالسترجاع بعد مرور عام وا% 20-10ما نسبته 
ويف بعض احلاالت . من هذه التفاصيل يزول من الذاكرة بعد مرور أربعة أعوام%  60 وأن ،حصوهلا

                )3.9 الشكل ( بعد مرور عشرة أعوام على وقوعهايعجز املرء حىت عن تذكر األحداث اهلامة يف حياته
(Sudnam, Bradburn & Schwarz 1996).  

سبة مرتفعـة مـن      تبني وجود ن   ،ويف دراسة أجرها املركز القومي األمريكي إلحصاءات الصحة       
 ،% 40 وأظهرت الدراسة أن نسبة العجز عن إعطاء إجابات كاملة زادت عن             حاالت عدم اإلجابة،  

  ).3.10 الشكل(على الرغم من مرور عام واحد فقط على وقوع األحداث موضوع البحث 
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  اإلدخالأثر العامل الزمين على عدم إعطاء إجابات كافية عن عدد مرات : 3.10 الشكل

   للعالج املستشفىإىل 
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صفر   - 2.5 2.5-4.5 4.5-7 7_9 9-11.5 11.5-13

 
  Foddy 1993: املصدر

  نسبة اإلجابات
  غري املكتملة

 )باألشهر(الوقت الذي انقضى منذ زيارة املستشفى

  

  Subjective (or Objective) Questionsاألسئلة الذاتية واألسئلة املوضوعية   
 

وأما .... من حيث املبدأ فإن األحداث الذاتية هي تلك اليت ال يعرفها سوى الشخص املعين نفسه"
 تلك اليت ميكن معرفتها من خالل األدلة، أي أا تكون -ومن حيث املبدأ -الظواهر املوضوعية فإا 

ومن هنا فإن ، )1.8الد  Duncan, Fishhoff & Turner 1984) " (متاحة ألي مراقب خارجي
ئهم ومعرفتهم ومشاعرهم مثل آرا( الذاتية هي تلك املوضوعة لقياس احلاالت الذاتية لألفراد األسئلة

   .)23()ومداركهم

  

                                                 
 .ا أحياناً مصطلح األسئلة اإلدراكية أو أسئلة الرأي هلذا يطلق عليه )23(
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رق  واحد من أكثر الطrating scaleيعترب مقياس الدرجات  :  Rating scalesمقياس الدرجات 
رة عن مقياس واحد واضح التعريف يتم وضع اإلجابات  وهذا املقياس عباشيوعاً لطرح األسئلة الذاتية،

  ). 3.8 املثال(ضمنه 

  

  

  

  

  

  
  

  )أو اإلدراكية(سلم الدرجات يف األسئلة الذاتية : 3.8 املثال
أنا واثق من أن النظام القانوين سيدافع عن عقدي وعن حقـوق امللكيـة              : " العبارة اآلتية  على درجة توافق  أي   إىل: 4السؤال

  " يب يف الرتاعات املؤسساتيةاصةاخل
  
  أوافق بشدة             معظم احلاالتأوافق يفإىل املوافقة        أميل إىل         أميل         ال أوافق يفشدة      ال أوافق ب 

                   املوافقةعدممعظم احلاالت                         

  
1                    2                   3                    4                        5                             6 

كم عدد الدرجات الواجب : وعند استخدام هذا النوع من األسئلة جيب االهتمام مبسألتني
  ها حتت كل درجة؟ وما هي الكلمات واألرقام اليت ينبغي استخدام؟،استخدامها يف املقياس

 فاستخدام عدد ملثايل للدرجات الواجب استخدامها،احثني حول العدد اال يوجد إمجاع بني الب
قليل من الدرجات قد حيول دون إعطاء معلومات دقيقة، يف حني أن استخدام عدد كبري منها قد جيعل 

 وجيب حتديد عدد الدرجات على ضوء ،(Fowler 1995)من عملية إدارة السؤال أمراً صعباً للغاية 
 ومع أن بعض .)24( قدرة املستجيب على تفسري الدرجات وعلى أهداف البحثمنط املقابلة وعلى

                 إالّ أن التجارب تشري، اثنيت عشرة درجةإىلاالستبيانات تستخدم ما يصل 
                 درجات9-5 أنه من املستحسن استخدام ما بني إىل

(Cox 1980; Finn 1972; Leigh & Martin 1987; Miller 1956) ، وتربز هنا مسألة أخرى
 وهنا أيضاً ال يوجد ما ميكن تطبيقه على عدد فردي من الدرجات،حول ما إذا كان ينبغي استخدام 

عندما يكون عدد ( - وال يوجد كذلك ما يثبت أن وجود الدرجة الوسطى هذه كافة احلاالت،

                                                 
ينصح بالتقليل من عـدد      جييب عليها املستجيب لوحده       يف املقابالت اليت تتم من خالل اهلاتف أو املسوحات اليت           )24(

 فإنه   متاثل املستجيبني  إىلولكن إن كان هناك ما يشري       . وينطبق الوضع نفسه إذا كان املستجيب طفالً      . الدرجات
  .(Peterson 2000)ينبغي استخدام عدد أكرب من الدرجات 
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                أو عدم وجود مثل هذه الدرجة ميكن له أن حيسن من نوعية البيانات-)درجات فردياًال
(Andrews 1984).  

 فإذا كان مها اللذان حيددان اخليار األمثل، وميكن القول إن حمتوى السؤال وهدفه التحليلي 
إن كان الباحث يريد من  ولكن  حينها اعتماد سلم فردي،السؤال يقبل إجابات حمايدة فإنه ميكن

املستجيب أن يأخذ موقفاً معيناً فإنه ميكن إجبار املستجيب على ذلك من خالل اعتماد سلم زوجي 
(Peterson 2000) ، ولكن جيب على الباحث التعامل مع احلالة الثانية حبذر شديد للغاية؛ إذ أن إجبار

 كما وأنه قد  سوى قيمة حتليلية ضئيلة، ال حيملاملستجيب على اختيار بديل غري مألوف بالنسبة له
  .يكون مصدراً للتحيز

        األهم من هذا كله ضرورة وجود عدد كاف من الدرجات حبيث ميكن التمييز بني إجابة
 فإن إتاحة اال أمام املستجيب )3.9 املثال( وكما يشري ،"ال رأي عندي"وإجابة " ال أهتم"
 سيساعد على حتسني البيانات ،دم امتالكه للمعلومات املطلوبةيف حالة ع) اخليار ب" (لالنسحاب"

ألن هذا سيساعد على تفادي قيام املستجيب الذي ال رأي لديه حول املوضوع باختيار البديل 
  .األوسط

  

  "تقوم احلكومة بتقدمي خدمات جيدة: " مع العبارة اآلتية ال توافقأوهل توافق : 3.9 املثال
  
  .أ

    ال أوافق بشدة                         أعارضال أوافق وال                        افق بشدة     أو           
  
  .ب

  ال معرفة لدي أو ال رأي عندي  ال أوافق بشدة               افق وال أعارضال أو            أوافق بشدة     
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من املستجيبني الذين يقدمون % 20 من أن أكثر، )(Peterson, 2000أظهرت دراسة أجرها 
   ).3.11 الشكل(فيما لو كان هذا البديل متاحاً أمامهم " ال أعلم"على اإلجابة كانوا سيجيبون بِـ 

  يف حالة وجود مثل هذا اخليار" ال أعلم"تزداد نسبة ايبني بِـ : 3.11 الشكل
 
 النسبة املئوية

0

20

40

النمط التقليدي  النمط اإلشتراطي 

  
  Peterson 2000: املصدر

     

فور أن يتم حتديد العدد املثايل لعدد البدائل فإن هناك عدداً كبرياً من الطرق اليت ميكن من خالهلا 
  استخدام الصفاتإىل وعادة ما يتم اللجوء معني،من املستجيبني حتديد إجابام ضمن سلم الطلب 
ويتمحور اجلدل حول أي من هذه ،  )25() 3، 2، 1(أو األرقام ) جيد، مقبول، ضعيف (:مثل

األساليب اليت ينبغي استخدامها وحول ما إذا كان جيب إعطاء عناوين لكافة الفئات أم لبعض منها 
 جتميعها،وعلينا أن نتذكر هنا أن ما يبدو أمراً تافهاً قد يكون له أثر هام على البيانات اليت يتم . قطف

 فإن فئات البدائل املطروحة تستخدم من قبل" أدوات قياس حمايدة"ويف واقع احلال فإنه عدا عن كوا 

                                                 
أكثر (املقارنات  :  وجود عدد شائع من احملفزات اللفظية اليت ميكن استخدامها         إىل Peterson (2000) يشري    )25(

مـشاكل  (  ؛ التـأثري  )دائماً، أبـداً  (؛ التكرار   )صحيح متاماً، غري صحيح متاماً    (؛ التوكيدات   )بكثري، أقل بكثري  
    ).أوافق بشدة، ال أوافق بشدة (intensity الشدةمستوى  ؛)رئيسية، مشاكل طفيفة
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ولذا فإن طرح نفس . ت نفسهااملستجيبني لتفسري األسئلة، وهو بالتايل ما جيعلها تؤثر على اإلجابا
قد يعطي ) 5 +إىل 5-(ومن ) 10-من صفر(ولكن باستخدام مقياس من إحدى عشرة نقطة  السؤال

   ).3.12 نظر الشكلا (إجابات خمتلفة

  

  أثر السلم الرقمي على أمناط اإلجابات: 3.12 الشكل

  نسبة املستجيبني                                                                                     
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املقياس من صفر    -10

املقياس من   -5 - +5

  
  

  Schwarz & others 1991: املصدر

  -5     -4  -3    -2     -1     صفر   1  +  2   +  3    +4   +   5 +           

 الدرجات لقياس املفاهيم ثنائية مقياس أنه إذا أردنا استخدام (1991) وآخرون Schwarzيرى 
قياس مدى الشدة  ذي قيم سلبية وأخرى موجبة، وأما لمقياس فإنه ينبغي استخدام bipolarالقطبية 

 وبشكل عام تخدام قيمة الصفر والقيم املوجبة،املرتبطة مبوضوع أحادي فإنه ينبغي اس) أو مدى غياا(
   التفسري املتسق للبدائل أنه من األفضل استخدام الصفات وذلك ألا تساعد على حتسنيإىلتشري األدلة 

(Wildt & Mazis 1978)،ظية لكافة البدائل وذلك نظراً ألن هذا  ولكن ال ينصح بإعطاء دالالت لف
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 واخليار األوسط  القيم احلدية إىل  إذ ال ينصح بإعطاء دالالت لفظية إالّ تعقيدات معرفية؛إىلقد يؤدي 
(Andrews 1984).  

يتمثل األسلوب اآلخر الذي يستخدمة الباحثون لدى وضع   :  Rank orderingالقيم الترتيبية 
 مقارنة ما عمل، حيث يطلب من املستجيب rank ordering تيبيةا القيم الترأسئلة نوعية يف استخدام

 وهنا يتم تزويد املستجيبني بقائمة معينة ومن مث يطلب ألمور استناداً على معيار معني،بني جمموعة من ا
  :منهم إما أن

ين أهم وثالث هم وثاألحتديد ا. 2  األقل أمهية،إىللقائمة من األهم يرتبوا مجيع ما ورد يف ا. 1 
ولكن يشترط وتعترب الطريقة األوىل األسهل، .  معنيمقياسأهم عنصر؛ أو ترتيب عناصر القائمة باتباع 

 ويف حالة كانت القائمة طويلة فإنه  ال تزيد عن أربعة أو مخسة عناصر،أن تكون القائمة قصرية حبيث
وأما . تصبح هذه الطريقة صعبةينصح بالطريقة الثانية، ولكن إن زادت عناصر القائمة عن عشرة 

الطريقة الثانية فهي األسهل واألكثر قدرة على إعطاء املزيد من املعلومات، ولكنها األكثر استهالكاً 
  .(Fowler 1995)للوقت 

ويعترب هذا األسلوب األمثل إذا كان اهلدف قياس مشاعر املستجيب ": أوافق،  أوافق"أسلوب  
 إىلتعتمد موافقة املستجيب من عدم موافقته على ما إذا كان رأيه يقترب و. حيال السياسات أو اآلراء

 مقياسويتم أحياناً استخدام هذا األسلوب على شكل . حد معقول من الرأي الذي تطرحه العبارة
قطبني  ال حيتوي إالّ على املقياس الذي سبق وأن ناقشناه يف أن هذا املقياسدرجات ولكنه خيتلف عن 

)Fowler 1995)

ال

                                                

إذ . ومع هذا فإنه جيب إبداء احلرص عند صياغة مثل هذا النوع من األسئلة. )26(
إذ يزداد التعقيد . سلوبق السؤال مالئم ملثل هذا األجيب على واضع األسئلة أن يتأكد أوالً من أن سيا

" صحيت جيدة ":حيال العبارة اآلتية" ال أوافق"أو " أوافق: "املعريف إذا طلبنا من أحدهم التعبري بِـ
كما وجيب ." كيف تقيم صحتك؟ جيدة، مقبولة، ضعيفة: "بدالً من أن نطرح السؤال بشكل مباشر،

على واضع السؤال أن يضمن الوضوح التام للكلمات املستخدمة يف صياغة السؤال وذلك لتفادي أي 
أشعر : "ارة اآلتيةعلى العب" ال أوافق"فمثالً لو أجاب شخص بِـ ". ال أوافق"تفسري غامض إلجابات 

 
ولكن يف معظم احلاالت يتم     . أوافق بشدة، أوافق، ال أوافق، ال أوافق بشدة       :  ميكن أحياناً استخدام أربع درجات      )26(

كما ويـرى   .  تقدم الكثري من املعلومات    لذا فمثل هذه األسئلة ال    . حتليل اإلجابات ضمن درجتني اثنتني فقط     
بعض الباحثني أن استخدام الدرجات األربعة أعاله جيعل من السؤال مشحوناً عاطفياً، وهو بالتايل مـا خيـل                  

  .(Fowler 1995)باملوضوعية اليت جيب أن يتحلى السؤال اجليد ا 
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فإنه ليس من الواضح ما إذا كان يقصد أنه ال يشعر بالكآبة مطلقاً أو أنه يشعر بالكآبة " بالكآبة أحياناً،
 باستمرار حىت ة املوافقإىلوجيب أخرياً على واضع األسئلة إالّ ينسى ميل املستجيبني األقل تعليماً . دائماً
   .(Fowler 1995)فقني حقاً أم غري موافقني انوا ال يدركون ما إذا كانوا مواكوإن 

 يويل هذا النوع من األسئلة عناية خاصة نظراً ألن بساطته الظاهرية نجيب على واضع االستبيان أ
فلو افترضنا أننا نريد سؤال املستجيبني عما إذا كانوا موافقني أو غري .  الكثري من التضليلإىلقد تقود 

–ففي هذه احلالة سيتركز دور املستجيب .  أجل حتسني املترتهاتموافقني على زيادة الضرائب من
 حد مقبول من وجهة إىل على معرفة ما إذا كانت السياسة تقترب -وكما توحي له صيغة السؤال

هذا طبعاً إذا افترضنا أن لديه وجهة نظر عامة حول هذه القضية . نظره هو حىت يوافق على العبارة
وتكمن خطورة السؤال فيما إذا مل . لكنه هام للغاية يف مثل هذه احلاالتحتديداً، وهو افتراض خفي و

ألي سبب يكن للمستجيب أي وجهة نظر حيال هذه القضية وأن رأيه يدور حول معارضة الضرائب 
وهنا نرى أنه قد أجاب ضمنياً على سؤال آخر غري ". ال أوافق"، ويف هذه احلالة فإنه سيجيب بِـ كان

، وهذا يتناقض مع العنصر الرابع من عناصر السؤال واملتمثل (Fowler 1995)عليه السؤال املطروح 
ينبغي على املستجيبني "ومبعىن آخر فإنه . يف أنه جيب على مجيع املستجيبني اإلجابة عن السؤال ذاته

ندما وع. ]...القضية[ انطالقاً من وجهة نظر عامة حيال قراءة املعىن من خالل السؤال ومن مث اإلجابة
 مفيدة وذلك توجهات أيدولوجية أو توجهاتيستند األفراد على مثل هذه النظرة العامة فإم يظهرون 

  .(Smith 1984, 223)" نظراً ألم يستخدمون اجتاهات عامة إلعطاء إجابات حول أسئلة حمددة
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ق فإنه على ضوء ما سب :Limitations of subjective questions   األسئلة الذاتيةحمددات 
امل مع  وال شك يف أنه من السهل التعدى وضع األسئلة الذاتية وتفسريها،جيب إيالء عناية كربى ل
 وتظهر مسوحات املناخ االستثماري أن ،عنها سهل اإلجابةمن ال كما وأنه مثل هذا النوع من األسئلة،

كون كل ما يأيت ولكن ليس بالضرورة أن ي، %99 إىلن مثل هذه األسئلة وصلت نسبة اإلجابة ع
 أن األسئلة الذاتية تواجه ثالثة إىلبسهولة قابالً لالستخدام املرن؛ ومن هنا جيب على الباحثني التنبه 

  : حتليليةحمددات

 إن أهم ميزات هذه األسئلة هي عدم وجود إجابات صحيحة :قد تكون اإلجابات غري دقيقة -
 قياس األخطاء - حد ماإىلو – أنه مبقدورنا ومع. مستقلة عما يورده املستجيبونأو خاطئة بصورة 

عند حتليل اإلجابات الواردة حول نسبة املبيعات اليت مت دفعها على شكل رشاوى مثالً فإنه ليس 
 بست درجات حول مدى انتشار الفساد مقياسمبقدورنا أبداً تقييم دقة اإلجابات املقدمة من خالل 

جد أي معيار موضوعي ميكن استخدامه لقياس مدى صحة ومبعىن آخر فإنه ويف الواقع ال يو. مثالً
 .(Fowler 1995)اإلجابة يف مثل هذه احلالة 

 مقياسرقام يف األنا الصفات أو  سواء استخدم:مدى القدرة على املقارنة بني اإلجابات -
 قام 1995 ففي عام تفسري الدرجة الواحدة بشكل خمتلف،الدرجات فإنه قد يقوم املستجيبون ب

Scipioneوتراوحت ،"األغلبية"بني إعطاء قيمة لكلمة  بإجراء جتربة طلب خالهلا من املستجي 
   ).3.7 اجلدول% (57 إىلومبتوسط حسايب وصل % 76-%38اإلجابات ما بني 
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  القيم املئوية للكلمات الوصفية كما يراها املستجيبون: 3.7  اجلدول  

  رياالحنراف املعيا  القيمة املئوية  التعبري

  19  74  أغلبية ساحقة

  20  67  أغلبية كربى

  21  62  أغلبية واسعة

  19  57  أغلبية

  21  41  أقلية واسعة

  16  32  أقلية كربى

  21  24  أقلية

  21  69  معظم

  20  12  ال أحد تقريباً

  22  33  أكثر بكثري من

  25  31   حد ماإىلأكثر 

  25  30   حد ماإىلأقل 

  13  26  أقل بكثري من

  28  20  تغري طفيف

  Scipione 1995: املصدر
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ومن جهة أخرى ال ميكن للباحث أن يتأكد أن اإلجابة نفسها اليت يقدمها املستجيبون حتمل 
 وبشكل د ألسئلة عديدة حتمل املعىن نفسه،الوزن ذاته أو أن اإلجابة ذاا اليت يقدمها املستجيب الواح

 إجابة ختتلف عن ما  اليت يعطيها مستجيب"موافق"ن إجابة أوضح نقول إنه ال يوجد ما يضمن أ
باستخدام ولو طلبنا من املستجيبني تصنيف مكانتهم االجتماعية . آخر اليت قد يعطيها"  موافق بشدة"

           االجتماعية للذين اختاروا املكانةأن   نستنتجأن نه لن يكون مبقدورناإف سلم من عشر درجات
. (Fowler 1995) 3 اختاروا الدرجة كانة االجتماعية للذين هي حقاً ثالثة أضعاف امل9الدرجة 

كما . املواضيع بالنسبة للمستجيبني" أمهية"األحكام و " حدة"وأخرياً جيب على احملللني أالّ خيلطوا بني 
فعند اإلجابة عن مثل ، (Foddy 1993, 160)" تيقنهم"املستجيبني و " تأكد"وجيب عدم اخللط بني 

 غري معروف -ال موضوعي–الناس يعربون عن مفاهيمهم استناداً على معيار ذايت هذه األسئلة فإن 
أو حىت " مقبول"قد يراه مستجيب آخر على أنه " جيد"فما يراه مستجيب ما على أنه . للمحلل

 أن اآلراء حول أي قضية تقريباً عادة ما حتمل إىلويعود السبب يف ذلك ، (Fowler 1995) "ضعيف"
داخل فيها العوامل الثقافية واألخالقية والدينية والقانونية والطبية واملهنية وحىت جوانب كثرية تت

وأثناء دراسة . اندونيسيافمفهوم الشتاء لدى سكان كندا مثالً خيتلف عنه لدى سكان . اجلغرافية
ن وكا.  قمت مبقابلة مدير أحد املصانع2001كانون أول /ريادية أجريتها يف أثيوبيا يف شهر ديسمرب

 جهاز إىلوغالباً ما كان ينظر . املدير مهتماً جداً باملشروع، حيث أجاب عن الكثري من األسئلة
وعندما سألته عن مدى انتشار الفساد يف أثيوبيا . احلاسوب إلعطاء إجابات متتاز بأكرب قدر من الدقة

وقد شعرت بالدهشة من إجابته على ضوء النقاشات اليت كنت .  مشكلة ثانويةقال بأن الفساد
 ولكن اكتشفت يف مرحلة الحقة من املقابلة السبب الذي اً مع غريه من املدراء واخلرباء،أجريتها سابق

 فهذا املدير كان قد قدم لتوه من نيجرييا حيث يسري فيها له يصف الفساد باملشكلة الثانوية،جع
فبالنسبة له كان مستوى الفساد يف أثيوبيا منخفضاً ألنه استخدم مقياساً معيارياً خمتلفاً، .  بشدةالفساد

كيف تقيم الفساد يف أثيوبيا : "ومن هنا فإنه قد فهم سؤايل كاآليتال وهو مستوى الفساد يف نيجرييا، أ
يبون معايري خمتلفة لإلجابة عن ولذا ميكن القول أنه عندما يتبىن املستج، )27(" ؟ع نيجرييامقارنة م

 ويف مثل هذه احلالة فإنه ال ميكن إخضاع  األمر ال جييبون عن السؤال نفسه،سؤال معني فإم يف واقع
  :ومما سبق فإنه ميكن القول، (Foddy 1993, 79)" إجابام ملقارنات ذات مغزى

                                                 
 مقارنات بني إجابات مقدمة مـن دول عديـدة   لعمل ذاته اساملقي يقدم هذا املثال دليالً إضافياً على أن استخدام        )27(

 . مشاكل منهجية وحبثية خطريةإىلسيؤدي 
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ال ميكن هلا أبداً أن تكون ة وإن اإلجابات املقدمة حول األسئلة الذاتية دائماً ما تكون نسبي"
 استناداً على اإلجابات املقدمة،  وميكن عمل مقارنات ما بني خمتلف أمناط العبارات وذلكمطلقة،

فيمكن مثالً القول إن اموعة أ عربت عن مشاعر أكثر إجيابية من اموعة ص أو أن مشاعر السكان 
 الناس أعطوا الرئيس ن أ] ...[ولكن ال ميكن اجلزم  اآلن مما كانت عليه العام املاضي،أكثر إجيابية 

  (Fowler 1995, 72-73) ."جيابية أو أم راضون عن مدارسهمدرجة إ

 تكون اإلجابات املستندة على تقييم ذايت لألحداث عرضة لعدد مـن            :مدى مصداقية اإلجابات  
 بل وقد تكون عرضة ألحداث      ل، السؤا صياغةالعوامل غري املتوقعة مثل مزاج املستجيب أثناء املقابلة و        

                 عرض جانب واحد فقط من وجهة نظره حول موضـوع الـسؤال            إىلخارجية قد تدفع باملستجيب     
(Dexter 1970; Narayan & Krosnick 1996)، فالكلمات اليت حتمل معىن واحداً من وجهة نظر 

 فعندما طرح السؤاالن اآلتيان على جمموعـة         من وجهة نظر املستجيب،    عان خمتلفة الباحث قد حتمل م   
هل تعتقد أنـه    "و  "  استخدام امللح؟  مبنعهل تعتقد أنه ينبغي عموماً أن يقوم الشخص         : "من املستجيبني 

من املستجيبني منع امللح يف حني عـرب        % 62 يد أ  "ينبغي عموماً أن يسمح الشخص باستخدام امللح؟      
   ).3.13 نظر الشكلا(،(Hippler & Schwarz 1986)عدم السماح به رورة منهم عن ض% 79

  تؤثر الكلمات السلبية أو  اإلجيابية على املستجيبني بطرق خمتلفة: 3.13 الشكل
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  Schuman & Presser 1981: املصدر
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إعادة تأهيل "بدالً من " لى املخدراتالتعامل مع اإلدمان ع"كما وأن استخدام عبارات مثل 
 ومن هنا ،)28( (Rasinski 1989) التعبري عن موقف أكثر فاعلية جتاه القضية إىلسيؤدي " املخدرات

 أثبت كل من 1940ففي عام . فإن استخدام كلمات خمتلفة قد حيفز مشاعر خمتلفة وردود فعل متباينة
Cantril & Wilks  ول الواليات املتحدة احلرب العاملية الثانية تضاعف تقريباً  أن نسبة املؤيدين لدخ

 وبعد مرور نصف قرن تقريباً ذكرت املفوضية األوروبية ،)29( يف نص السؤال" هتلر"عندما ظهر اسم 
ستغري هذا اإلدراك السليب من خالل "بأا  -على إثر استطالع للرأي مثري للجدل كانت قد أجرته -

  .)30((The Economist 2003, 8) " خمتلف مستقبالًطرح السؤال بشكل

وتؤثر هذه امليول . على األسئلة الذاتية" تؤثر"تعترب ميول منفذ املقابلة من العوامل اخلارجية اليت 
وعلى عكس ما هو عليه احلال يف  تأثريها على األسئلة املوضوعية، على األسئلة اإلدراكية أكثر من

 هذا اخلطأ القياسي يصبح أكثر وضوحاً إذا مت تنفيذ املقابلة من قبل مؤسسة سئلة املوضوعية فإناأل
 وتشري األدلة اليت ولت مؤسسة حكومية تنفيذ املقابلة،مسح دولية عما يكون عليه احلال فيما لو ت

ن نسبة املستجيبني الذين يتحدثون عن أي عوائق رئيسية تقل أبأفرزا مسوحات املناخ االستثماري 
يف املسوحات اليت تتوالها جهات دولية عنها يف املسوحات اليت تتوالها مؤسسات حملية % 10 بنسبة

               فيما لو تولت مؤسسة حكومية تنفيذ املقابالت %  4 إىلخاصة، يف حني تصل النسبة 
قارنات  مإىلفإن إخضاع األسئلة اإلدراكية هذا  الثابت وبسبب وجود عامل التباين ،)3.8 اجلدول(

   .على مستوى الدول يكون أصعب بكثري

  

  

  

  

  

 

                                                 
  . قراءة نص السؤال كما هو وارد يف االستبيانمنفذ املقابلة هذا أحد األسباب األخرى اليت تستوجب من  )28(
           عنـد ورود كلمـة    % 22 إىليف حني وصلت    ،  "هتلر"عند خلو السؤال من كلمة      % 13 بلغت نسبة املؤيدين      )29(

 "هتلر "
 .اخلط املائل هو من إضافة املؤلف )30(
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 بالت اليت جتريها مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة دولية على التقليلاتعمل املق: 3.8 اجلدول
  من احتمالية تقييم العقبات اهلامة

 مؤسسة خاصة دولية  هيئة حكومية  
  - %5  %2  االتصاالت. 1

  - %14  %صفر   الكهرباء. 2

  - %12  %صفر   التاملواص. 3

  - %3  %6  احلصول على أراضي. 4

  - %9  %1  قيمة الضرائب. 5

  %صفر   %3  إدارة الضرائب. 6

  - %8  - %4  اجلمارك والقوانني التجارية. 7

  - %10  %صفر   تعليمات العمالة. 8

  - %8  %2  املستوى املهاري والتعليمي للعمالة. 9

  - %3  %3  التراخيص وأذونات األشغال. 10

  - %13  - %9  احلصول على التمويل. 11

  - %18  - %16  )الفوائد(كلفة التمويل . 12

  -% 12  -% 12  عدم وضوح السياسة االقتصادية والتنظيمية. 13

  ستقرار على مستوى االقتصاد الكلي       عدم اال. 14
  )التضخم، سعر الصرف(           

  %صفر   -% 1

  -% 11  -% 13  الفساد. 15

  -% 17  -% 18  مية، السرقة، الفوضىاجلر. 16

  -% 27  -% 12  )االقتصاد غري املنتظم(املمارسات املعيقة للتنافسية . 17

  -% 17  -% 2  تسوية الرتاعات/النظام القانوين. 18

  -% 10  -% 4  متوسط األثر. 19
 World Bank Investment Climate Surveys 2003: املصدر
  .يذكر؛ إشارة السالب تعين أقل احتماالًُ؛ إشارة املوجب تعين أكثر احتماالًال تغيري هام % = صفر : مالحظة

  %.5أو % 1تصل نسبة أمهية مجيع النتائج املعروضة ما بني  
 .هذه النتائج هي باملقارنة مع نتائج املقابالت اليت جتريها مؤسسة مسوحات حملية خاصة 
 .تنطبق فقط على دول شرق أوروبا وآسيا الوسطىالنتائج املرتبطة مبؤسسات املسوحات اخلاصة الدولية  
  . لإلطالع على النص احلريف للسؤال1راجع امللحق  
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تتمثل إحدى الطرق اليت توصل إليها الباحثون ملعاجلة املشكلة األساسية املرتبطة مع األسئلة الذاتية 
 بني األفراد يف وجتاوز الصعوبات اليت حتول دون تطبيق إجراءات كمية ميكن إخضاعها للمقارنات

 حيث يطلب من املستجيب إعطاء (magnitude estimation)" التقدير املقارن للقيمة"استخدام 
ظاهرة الثانية قيمة حمددة قيمة لظاهرة معينة من خالل مقارنتها مع ظاهرة أخرى على أن تكون لل

ارنة حجم العمل الالزم لنفرض أننا نريد مق: " فمثالً ميكن طرح السؤال اآليت على طبيب مامسبقاً،
فلو افترضنا أن حجم العمل الذي . الستئصال الطحال مع حجم العمل الالزم الستئصال اللوزتني

، فما هي القيمة اليت تعطيها حلجم العمل الالزم 10 إىلتستغرقه عملية استئصال اللوزتني يصل 
  "الستئصال الطحال؟

لى من املصداقية نظراً لوجود نقطة مرجعية يساعد هذا األسلوب يف إعطاء إجابات ذات قدر أع
فال . إليها ولكن هناك حماذير جيب االنتباه ستجيب من خالهلا أن يقيم الظاهرة،موضوعية ميكن للم

 اليت قد يرغب الباحث يف قياسها، ميكن بداية استخدام هذا األسلوب يف الكثري من احلاالت الذاتية
ستوى معيناً من  باألسلوب نفسه، وهو ما يتطلب مكما وجيب أن يكون املستجيب على دراية

 قدر واسع من التدريب، وهو ما جيعله يستغرق وقتاً إىلحيتاج هذا األسلوب القدرات املعرفية، وأخرياً 
  .(Fowler 1995)ونتيجة هلذا فإن هذا األسلوب غري شائع يف املسوحات . طويالً

–ولكن قد ال يكون األمر سهالً يف بعض احلاالت -اتية يتمثل احلل األفضل يف االبتعاد عن األسئلة الذ
 سؤال إىلارد يف املثال  حيث من األفضل حتويل السؤال الذايت الو3.10كما هو موضح يف املثال 

  ).3.11 نظر املثالا(موضوعي 
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  سؤال ذايت: 3.10 املثال

   احلكومية–العالقات املؤسساتية 

، التعليم، املرافق العامة، املواصالت العامة، األمن( تقدمي اخلدمات كيف تصنف فعالية احلكومة يف: 34س
  )6-1اقرأ  من ملنفذ املقابلة (ا هل تعتقد أ). الصحة

  فاعلة نوعاً ما. 4      حد كبري                 إىللة غري فاع. 1

  فاعلة. 5غري فاعلة                                    . 2

   حد كبريإىلفاعلة . 6 ما                            غري فاعلة نوعاً. 3

 Investment Climate Surveys: املصدر

   

  سؤال موضوعي: 3.11 املثال

املرافق العامة، املواصالت العامة، األمن، التعليم، (ما هي نسبة املوظفني احلكوميني الذين يقدمون خدمات فاعلة 
  .........................%؟ )الصحة

 Investment Climate Surveys: املصدر

  

 جيب على الباحث أالّ يتسرع يف عملية عندما ال ميكن طرح السؤال إالّ من خالل سؤال ذايت فإنه
 ولذا فإنه من املهم  املمكن هلا أن تؤثر على اإلجابة؛التحليل دون إلقاء نظرة على العوامل اليت من

 وال ميكن احلكم على نوعية املعلومات إالّ من خالل جوانب،ية الذاتية الواحدة من عدة تناول القض
  .مراقبة ما إذا كان هناك أي تضارب يف اإلجابات اليت يقدمها املستجيب ذاته عن األسئلة الذاتية

 Narrative Questions األسئلة السردية

ؤال مستخدماً يب عن الستتيح اال للمستجيب ليجبأا ) أو املفتوحة(ئلة السردية متتاز األس
سئلة هو الوحيد جابات فإن هذا النوع من األ ونظراً لعدم وجود قائمة موضوعة مسبقاً باإلكلماته هو؛

 كما وأن غياب القائمة املوضوعة  أقصى مدى،إىل عن نفسه تلقائياً والذي يسمح للمستجيب أن يعرب
مدى أمهية احلدث ومقدار قوة مسبقاً لإلجابات يسمح للباحث بتحديد املستوى املعريف للمستجيب و
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مشاعر املستجيب وتأثرياته الدافعية مع تاليف أي قيود أو تأثريات قد تتركها أنواع األسئلة األخرى 
(Foddy 1993).  

 أكرب مقارنة مع االسئلة حتمل األسئلة املفتوحة سلبيات خاصة ا فهي تستغرق وقتاً وجهداً
 وعالوة اإلجابة تكون أعلى، كما وأن كلفتها تكون أعلى،ت االمتناع عن  ولذا فإن معدالاملغلقة؛

نظراً : " احلصول على إجابات أكثر تبايناًإىلعلى ذلك فإن هامش احلرية الذي تتيحه يؤدي يف النهاية 
الستخدام كلمات خمتلفة ونظراً أيضاً الختالف املهارات اللفظية وما شابه فإنه من النادر أن يعطي 

                "متماثلة حىت وإن كانت اإلجابات تدور حول املعىن نفسهاملستجيبون إجابات 
(Peterson 2000, 33)، تنوع التفسريات بشكل كبري، وهو ما جيعل من إىل ويؤدي تنوع اإلجابات 
 وأخرياً تعتمد األسئلة املفتوحة بشكل كبري على قدرات ،(Peterson 2000)عملية التحليل أمراً شاقاً 

 احلشو اللفظيأو ما يسمى أثر (وكلما ازداد حجم اإلجابة وتعقيدها . تهربفذ املقابلة وخمن
verbosity effect (كما وتزيد احتمالية صائية والتحليلية ملنفذ املقابلة،زادت أمهية القدرات االستق 

            تمامأن يقوم منفذ املقابلة باالقتصار على ذلك اجلزء من اإلجابة الذي يرى أنه مثري لاله
(Warwick & Lininger 1975).  

-  سواء املؤيدين لألسئلة املفتوحة أو الرافضني هلا–مع هذا كله هناك إمجاع عام بني كافة اخلرباء 
 ولكن ال ، )3.9 اجلدول(سئلة املغلقة للنتائج عما يعطيه منط األبأن هذا النوع يعطي توزيعاً خمتلفاً 

  .(Foddy 1993)النمطني أفضل من اآلخر يوجد ما يثبت أن أحد هذين 
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أهم ما جيب على الطفل أن يتعلمه ( :سئلة املفتوحة واملغلقة إجابات خمتلفةتعطي األ: 3.9 اجلدول
                              ) املئوية للمستجيبنيالنسبة) (للحياةاستعداداً 

  األسئلة املفتوحة  األسئلة املغلقة  اإلجابة

  2.4  19  أن يطيع. 1

  صفر  0.2  أن يكون حمبوباً. 2

  4.6  61.5  أن يفكر لوحده. 3

  1.3  4.8  أن يعمل جبد. 4

  0.9  12.6   احملتاجنيأن يساعد. 5

  6.1    أن يعتمد على نفسه.6

  5.2    أن يتحمل املسؤولية. 7

  4.1    احترام الذاتأن يكون لديه . 8

  6.7     اآلخرينأن حيترم. 9

  3.5    الذايتاالنضباط أن يكون لديه   .10

  7.4    أن يكون صادقاً. 11

  3.0    أن يتمتع باألخالق احلميدة. 12

  5.4    أن يكون متديناً. 13

  2.0     اآلخرينأن حيب. 14

  12.8    التعليمأن حيصل على . 15

  0.9     مهارة حرفيةأن ميتلك. 16

  5.0    ع اآلخرينم أن يندمج. 17

  16.1    إجابات مركبة ال ميكن تصنيفها. 18

  9.3  صفر  غري ذلك. 19
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أهم ما جيب على الطفل أن  (:تعطي األسئلة املفتوحة واملغلقة إجابات خمتلفة: 3.9اجلدول 
    )تتمة() النسبة املئوية للمستجيبني) (يتعلمه استعداداً للحياة

  األسئلة املفتوحة  األسئلة املغلقة  اإلجابة

  1.3  صفر ال أعرف. 20

  2.0  1.8  غري متوفر. 21

  Schuman & Presser 1979: ملصدرا

  

يف حني يقوم ) إجابته عن السؤال( يقوم املستجيب بتقدمي قدر من املعلومات يف األسئلة املفتوحة
 وأما يف االسئلة املغلقة فإن اخلبري ،)العامل احملفز(ى تعليمات مفصلة بتمحيص اإلجابة استناداً عل" خبري"

.  اإلجابة املالئمةإىل يتوىل املستجيب متحيص املعلومات وصوالً يف حني" العامل احملفز"يقوم بإعطاء 
ومات واستخالص وتعتمد مسألة انتقاء األسئلة املفتوحة أو املغلقة على من سيتوىل تفسري املعل

 وإذا استخدمنا نفس اموعة من العوامل احملفزة ونفس اموعة املعلوماتية فإنه من اإلجابات املالئمة،
وحىت لو ظهرت إجابات .  املستخدمالسؤالن حتصل على نفس اإلجابة بغض النظر عن نوع املفترض أ

ومن املنطقي . الشخص الذي يتوىل تفسري اموعة املعلوماتية/ اجلهةإىلخمتلفة فإن السبب يعود 
فزة االفتراض أن الشخص األمثل لتفسري املعلومات املقدمة استناداً على جمموعة حمددة من العوامل احمل

 فإن منط -وعلى ضوء اإلجيابيات اليت وردت آنفاً–فتراض وعلى ضوء هذا اال. هو املستجيب نفسه
غلقة أفضل من املفتوحة إن كانت األوىل موضوعة بعناية، وخاصة إذا تذكرنا أن املستجيب األسئلة امل

لى استخالص اإلجابة  قد ال يكشف عن مجيع املعلومات اليت تساعد اخلبري ع-شعورياً أو ال شعورياً –
   .املالئمة

نظراً ألنه ليس من املمكن أو ادي دوماً إعداد أسئلة مغلقة متقنة فإن األسئلة السردية ستظل 
 وينصح باستخدام النمط املفتوح عندما يراد دراسة ظاهرة معقدة .تلعب دوراً هاماً يف البحوث املسحية

 أو )31(لغاية حبيث ال ميكن وضعها ضمن قائمة واحدة أو عندما يكون عدد البدائل املمكنة واسعاً ل
وإذا كان اهلدف يتمثل يف قياس املعرفة فإن . عندما ال ميكن اختصار اإلجابات احملتملة يف كلمات قليلة

األسئلة السردية أفضل من أسئلة االختيار من متعدد واليت قد يعطي املستجيب إجابات صحيحة فيها 
                                                 

  .(Peterson 2000)  كما ذكرنا سابقاً فإن األسئلة املغلقة اجليدة حتتاج إىل قائمة من البدائل الشاملة واملختلفة )31(
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 الباحث مهتماً مبعرفة  كما وينصح باستخدام النمط املفتوح عندما يكونة،يق الصدفولكن عن طر
الدوافع وراء سلوك املستجيب أو ميوله، وذلك ألن هذا النمط يتيح اال أمام الباحث لدراسة 

ويف حاالت أخرى فإن كان هناك ما يدعو لالعتقاد بأن . (Fowler 1995)كلمات املستجيب 
. ثر على إجابات املستجيب فإن األسئلة املفتوحة هي النمط الذي ينصح بهاألحداث اخلارجية قد تؤ

ونذكر هنا أنه عندما طلب من املستجيبني حتديد املشكلة األهم اليت كانت تواجه إحدى البلدات يف 
 خماوف من حصول نقص يف الطعام فشل منط األسئلة إىل واليت أدت 1977أعقاب عواصف شتاء 

  .(Schuman & Presser 1979)) 3.14 الشكل( جه الرأي العام هناكاملغلقة يف حتديد تو
  

  ال ميكن لنمط األسئلة املغلقة أن حيدد الصدمات اخلارجية: تشويه احلدث: 3.14 الشكل
 

  نسبة املستجيبني الذين خيشون                                                                                         
  من نقص الطعام                                                                                         
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  Schuman & Presser 1979: املصدر

  

من املفيد استخدام األسئلة السردية أثناء االختبارات التجريبية للتأكد من طريقة تلقي املستجيب 
 األسئلة املغلقة مالئماً أم ال، فضل لبدائل اإلجابات وحتديد ما إذا كان منطللسؤال ولتحديد القائمة األ

وبغض النظر عن سلبياا والظروف اليت حتد من استخدام األسئلة املغلقة فقد أظهرت األحباث أن تقدمي 
.                املفتوحة مصداقية من األسئلة قائمة من اإلجابات يعطي إجابات أكثر

(Fowler  1995; Schuman & Presser 1979).  
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    Question Sequence:األسئلةتسلسل 

 ال ينبغي لطريقة تسلسل األسئلة أن تسهل من عملية إدارة املقابلة فحسب وإمنا ينبغي هلا كذلك 
  عملية االسترجاعوتسهيل]...[إثارة اهتمام املستجيب ومساعدته على التخلص من شكوكه وخماوفه "

ولذا جيب أن توضع . (Warwick & Lininger 1975, 148) "على التعاون] املستجيب[وحفز 
 آخر دون إىلاألسئلة ضمن تسلسل مرتب مع إعطاء تعليمات حمددة حول كيفية االنتقال من سؤال 

  .(Warwick & Lininger 1975)   آخر بصورة عشوائيةإىل االنتقال من سؤال إىلأن يضطر املستجيب 

األسئلة :  ثالثة جوانب هامة ينبغي االهتمام ا لدى وضع األسئلة ضمن تسلسل معنيهناك
  .(Warwick & Lininger 1975) وحتديد موقع األسئلة احلساسة ، وتسلسل األسئلة،االفتتاحية

 Opening Questions: األسئلة االفتتاحية

 لذا ر للمعلومات؛ ودورهم كمصد من الشك حيال الدراسةبنوعيشعر املستجيبون لدى بدء املقابلة 
سئلة األوىل سهلة ومثرية لالهتمام واالرتياح حبيث ميكن بناء شعور من الثقة داخل جيب أن تكون األ

 كما وتساعد هذه األسئلة على إزالة أي ف املسح وإثارة اهتمامه ومشاركته،املستجيب حيال أهدا
لعامل اسم الدافعية وبناء طلق على هذا اوي(شكوك قد تراود املستجيب حول قدرته على اإلجابة 

                 وينبغي على األسئلة االفتتاحية اجليدة أن تتسم باحلوارية وأن تشجع املستجيب،)الثقة
     على التعبري عن نفسه بصور إجيابية مع البقاء يف الوقت ذاته ضمن حدود أهداف الدراسة

(Warwick & Lininger 1975) . ًكيف تقضي وقت فراغك؟ : "ينبغي جتنب أسئلة من قبيلفمثال
 ألا ستثري الشكوك فوراً وعدم إدراجها ضمن أي مسح أعمال" ما املدرسة اليت يدرس فيها أبناؤك؟

هل لك أن ختربين قليالً عن : " وأما السؤال اآليت ألا غري مرتبطة دف الدراسة،لدى املستجيب نظراً
 احلوار فإنه إىل وباختصار فإنه حىت ولو كان السؤال يهدف حي أفضل؛سؤال افتتافإنه " شركتك؟

وهذه هي . جيب أن يطرح بطريقة جتعل املستجيب يرى وجود عالقة بني السؤال وهدف الدراسة
   .الطريقة الوحيدة لبناء الثقة واحلفاظ عليها

  

  

  Questions Flow تدفق االسئلة
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. ضمن تسلسل سلس ومنطقي بالنسبة للمستجيب ينبغي أن حيرص الباحث على وضع االسئلة 
 ويف حالة وجود خرى، قضية أإىلية معينة قبل االنتقال فيجب مثالً طرح كافة األسئلة املرتبطة بقض

قائمة طويلة من األسئلة اليت ترتبط مع بعضها البعض ولكنها تناقش قضايا متنوعة فإن املستجيب قد 
 آخر بشكل عشوائي لتقدمي معلومات إضافية إىلل من سؤال  االنتقاإىليشعر باالرتباك إذا اضطر 

)32(.حول كل نقطة

 البدء ليس فقط بسؤال سردي ولكن أيضاً - املؤسساتوخاصة عند إجراء مسوحات –من املفيد 
الصفوة يشعرون بالضيق "وجيب أن نتذكر أن . إضافة أسئلة مفتوحة وبصورة منتظمة داخل االستبيان

كما وأم يشعرون باإلحباط . (Zuckerman 1972, 167)ئلة اليت تتبع منطاً واحداً الشديد من األس
  .(Dexter 1970)  إن أدركوا أن بدائل اإلجابات املطروحة أمامهم ال تعرب بدقة عن مهومهم الرئيسية

ينبغي كذلك تفادي القفزات غري املنطقية أو تغيري املوضوع بصورة غري سلسة نظراً ألن هذا من 
وينصح . سئلةاملستجيب وأثر على مستوى دقة األ إحباط إىلأنه أن يسبب اإلرباك، ورمبا أدى ذلك ش

حسناً " عدة مواضيع حبيث يتم ربطها يف املقابلة من خالل العبارات االنتقالية مثل إىلبتقسيم املسح 
ذه العبارات دوراً وتلعب ه..." حسناً سأطرح عليك اآلن بعض األسئلة حول"أو ..." إىلواآلن لننتقل 

هاماً يف تسلسل األسئلة سواء عند تقدمي موضوع جديد أو عند ربط املوضوع اجلديد مع هدف 
واألهم من ذلك هو أن هذه العبارات االنتقالية تساعد املستجيب على توقع نوعية . الدراسة اإلمجايل

وعالوة . فكريه واالسترخاء مساعدته على تركيز تإىلويؤدي هذا بدوره . األسئلة اليت ستطرح عليه
 من خالل إعطاء شعور بأن املقابلة على ذلك تترك العبارات االنتقالية أثراً نفسياً إجيابياً على املستجيب

) الرابطة" (التجسريية"وأخرياً فإنه جيب تعزيز استخدام العبارات . (Atkinon 1971)تتجه حنو النهاية 
bridging remarks ا تظهر أن منفذ املقابلة متابع ومهتم مبا يقوله ..." لقد ذكرت سابقاً" مثلأل

  .املستجيب

                                                 
احلالة أن املستجيب قد يفهم نص السؤال ولكنه قد يعدل من إجابتـه   جيب على واضع األسئلة أن يتذكر يف هذه     )32(

ولذا فإنه ينصح بطرح األسئلة الرئيسية كلها قبل االنتقال         . حىت يتفادى األسئلة املترابطة وخيتصر من زمن املقابلة       
   طرح األسئلة الترابطية إىل

  (Atkinson 1971; Mosser & Kalton 1971; Plateck, Pierre-Pierre, Stevens 1985)     .   
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سئلة كذلك أن يساعد على حفز عملية االسترجاع من الذاكرة أو على التمهيد ميكن لترتيب األ
 فمثالً ينبغي وضع األسئلة اليت )33(. إلدخال املستجيب تدرجيياً يف جو املواضيع احملرجة أو غري السارة

كما وينبغي . ذا الربنامج مدى الوعي حول برنامج معني قبل األسئلة اليت تتناول استخدام هتقيس
سئلة اليت تدور حول فترة زمنية واحدة ضمن جمموعة واحدة على أن توضع األسئلة اليت وضع األ

وينبغي كذلك طرح األسئلة . (Warwick & Lininger 1975)تتناول أقرب فترة زمنية يف البداية 
  .سهلة إما يف بداية املقابلة أو يف ايتهاال

 واألسئلة الشرطية لتوجيه منفذ املقابلة واستثناء question  filterاملفلترة  ينبغي استخدام األسئلة
فلو افترضنا أن املستجيب مل يقم بأي عملية . املستجيبني من جمموعة األسئلة اليت ال تنطبق عليهم

" كم يوماً لزم األمر لتصدير بضاعتك؟: "أن نطرح عليه السؤال اآليتتصدير فإنه من املزعج والعبث 
خاصة – أكثر فاعلية، ومن هنا فإنه يفضل استخدامها أكثر من األسئلة الشرطية املفلترة وتعترب األسئلة

املرتبطة بالسؤال " ال ينطبق"ويف حقيقة األمر فإن إجابة " ال إجابة"و " ال ينطبق"وأا تفرق ما بني 
قد تعين أن املستجيب مل حيصل على " إن كنت قد حصلت على قرض فما هي نسبة الفائدة؟: "يتاآل

  .قرض أو أنه حصل على قرض معفي من الفوائد

سئلة فيها املواقف أو املعرفة، إذ يتردد هاماً يف احلاالت اليت تتناول األ دوراً املفلترةال تلعب األسئلة 
وجندهم مستعدين للتعبري عن آرائهم ليس فقط حيال املواضيع اليت ال . املستجيبون يف االعتراف جبهلهم

  .يعرفون عنها سوى القليل بل وحىت حيال معلومات خيالية يتم تقدميها بوصفها حقائق

 ]من املستجيبني[% 96 أنه وعلى الرغم من أن إىل ]...[ Gallup )غالوب(ت مؤسسة توصل"
عرفوا ما إذا كانت يمنهم مل % 25موازنة متوازنة فإن  إىلعربوا عن رأيهم حيال أمهية الوصول 

يعرفون أا % 40وكان . بشكل خاطئ بأا كانت متوازنة% 8، بينما اعتقد املوازنة احلالية متوازنة
منها أا غري متوازنة ولكنهم إما بالغوا % 25 أي مدى، يف حني ذكر إىلغري متوازنة ولكن مل يعرفوا 

                                                 
وعلى الرغم من اختالف املختصني حول هذه القضية        .  حد ما أن يؤثر ترتيب األسئلة على املستجيبني        إىل ميكن و   )33(

(Benton & Daly 1991; McAllister & Wattenberg 1995; McClendon & 
O'Brien 1988; Sigelman 1981) . ة ال تترك تأثرياً إال عندما يعمـل  أن ترتيب األسئل"إال أنه يبدو

ومبعىن آخر فإن التأثريات اليت يتركها ترتيب االسئلة هي انتقالية أو           . سؤال سابق على إرساء إجابة لسؤال الحق      
  .(Crespi & Morris 1984, 580)." معتمدة على فحوى أسئلة معينة
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فقط يعرفون أن املوازنة غري متوازنة % 3وكان . أو أكثر% 15امش حبدود أو قللوا يف تقدير اهل
   .(Smith 1984, 221)." وقادرين على إعطاء مستوى تقرييب

                "قـانون العالقـات العامـة     "عند سؤال عينة من املستجيبني عن قانون خيـايل حتـت اسـم              
                املفلتـــرةســـئلة تطـــوع ثلـــثهم لإلجابـــة علـــى منـــوذج خيلـــو مـــن األ

(Bishop, Oldendick, Tuchfarber, & Bennett 1980; Bishop, Tuchfarber & Oldendick 1986).  

من % 45 - 5 دوراً هاماً للغاية نظراً ألا قادرة على غربلة ما بني املفلترة األسئلة وتلعب
 على صيغة السؤال املفلتر ومدى اإلملام بالقضية موضوع البحث أو مدى اإلجابات وذلك اعتماداً

    )Bishop, Oldendick & Tuchfarber 1983)( )34 .دالالا االنفعالية

  

 Location of Sensitive Questions موقع األسئلة احلساسة

ية املقابلة وذلك حىت على الرغم من وجود إمجاع على أنه ال ينبغي طرح االسئلة احلساسة يف بدا
دف أساسي، إالّ أنه ال يوجد إمجاع حول ما إذا هيتمكن منفذ املقابلة من كسب ثقة املستجيب ك

اضرب مث " ويف الواقع فإن بعض اخلرباء يفضلون أسلوب رح هذه األسئلة يف النهاية أم ال،كان ينبغي ط
 أن يفقد املستجيب الرغبة يف إىلقابلة حيث يتم طرح الكثري من األسئلة احلساسة يف اية امل" اهرب،

سلوب ال يظهر تفهماً كافياً بسيكولوجية عملية املقابلة حيث أنه يترك األولكن هذا ، )35(االستمرار
وقد يلجأ ، (Warwick & Lininger 1975)لدى املستجيب اجتاهات سلبية حيال الدراسة 

  . نسخة االستبياناسترجاعتها واإلصرار على  رفض املقابلة برمإىلاملستجيب يف أسوأ احلاالت 

ستجيب وصل  املرحلة اليت قد يكون املإىلال جيب طرح األسئلة احلساسة إالّ عندما تصل املقابلة 
 وجيب كذلك طرحها يف املرحلة الين تظهر ثقة دف الدراسة ومنفذ املقابلة،ل حالة من اإىلخالهلا 

قضية اليت يتم ة، كأن تطرح مثالً عندما تكون ال احلساسيهذه األسئلة خالهلا بأقل قدر ممكن من
 وأخرياً وللحد من الطبيعة التهديدية ة متاماً لتناول مثل هذه األسئلة،مئنقاشها عند تلك املرحلة مال

                                                 
هل لديك اهتمامات كافيـة     " "ي حول هذا املوضوع أم ال؟     هل لديك رأ  :" تالياً بعض األمثلة على األسئلة املفلترة      )34(

ما هـو رأيـك     " "هل فكرت ملياً ذا األمر؟    " "ذه القضية حبيث جتعلك قادراً على تفضيل جانب على اآلخر؟         
  ).(Bishop, Oldendick & Tuchfarber 1983" حيال هذه القضية، أو لعلك مل تفكر ملياً فيه؟

  .Moser & Kalton 1971, 346:  أنظر )35(
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                لألسئلة احلساسة فإنه ينصح بطرحها تدرجيياً من خالل سلسلة من األسئلة التمهيدية
(Warwick & Lininger 1975).  

   Questionnaire Length طول االستبيان

 الواسع بالبحث عن العالقة ما بن طول االستبيان ودقة الدراسات السابقةعلى الرغم من اهتمام 
 يتركه طول االستبيان على نوعية البيانات إالّ أن عدداً ضئيالً من املؤلفني تصدوا لتحليل األثر الذي

 املختصة، حيث مل جتد أي عالقة الدراسات السابقة مبراجعة Boger (1996)  وقد قامت. البيانات
ومع أا ألقت باللوم على نقص . واضحة ما بني طول االستبيان ونسبة املشاركة يف املسوحات

 أن األدلة املتوفرة ال تدفع حنو اجلزم بوجود إىلاألحباث التجريبية حول هذه القضية إالّ أا أشارت 
وتتناول معظم األحباث اليت متت مراجعتها مقابالت . بني طول االستبيان ونسبة املشاركةعالقة سلبية 

 وأما تلك األحباث القليلة اليت تناولت املقابالت املباشرة.  اهلاتف عن طريق الربيد أومسحية جرت إما
ثل مقابالت م– املقابالت األطول إىلوإذا نظرنا .  حوايل الساعةإىلفقد وصل متوسط طول املقابلة 

 فإننا ال جند سوى القليل -مسوحات املناخ االستثماري واليت قد تستمر ما بني الساعة والساعتني
   .القليل من األحباث التجريبية

 أن نسبة املشاركة ال ترتبط مع إىل هو موضح يف الفصل اخلامس تشري األدبيات املوجودة اكم
اخ االستثماري أن ـألدلة اليت أفرزا مسوحات املنوتؤكد ا. طول االستبيان إالّ بشكل هامشي فقط

  )37()3.15 الشكل( ال يؤثر إطالقاً على نسبة املشاركة )36(طول االستبيان 

  
                                                 

طول األسئلة الفرديـة؛ وعـدد      : فالطول احلقيقي عبارة عن تفاعل لثالثة مكونات      . إن عدد الصفحات ال يعترب سوى مقياس غري مالئم لطول االستبيان           )36(
 أصعب وحيتـاج إىل  -ا على شكل جدول حبيث يكون كل منه   –فاالستبيان الذي يقع يف عشرة أسئلة مثالً        . األسئلة؛ ومنط األسئلة الواردة يف النموذج     

ولذا فإنه ميكننـا وضـع      . الئمةاملاالنتقال  ساليب  وقت أطول من استبيان حيمل نفس الكم من املعلومات ولكن ضمن سلسلة من األسئلة مع وجود أ                
 422فحة الواحدة حتتوي على     لتعريف طول االستبيان من خالل عدد كلمات كل استبيان واحتساب عدد الصفحات، حبيث نفترض أن الص               " معيار"

   .وهذا هو املعيار الذي اعتمده هذا الكتاب يف مجيع األرقام والتحليالت اليت يوردها. كلمة يف املتوسط
خة من االستبيان   وميكن احلصول على نس   . اليت يتم اإلجابة عنها لضبط أثر األسئلة      " coreاحملورية  " يتم احتساب نسبة املشاركة كنسبة مئوية من األسئلة           )37(

  :احملوري املستخدم يف مسوحات املناخ االستثماري من خالل املوقع اآليت
SurveyMethodology-IC/content/nsf.economics/ifcext/org.ifc.www://http

، 2000، اهلند   2003، هندوراس   2002، األكوادور وأثيوبيا    2002، الصني   2003، الربازيل   2002 يف الشكل هي بنغالديش      والدول الواردة 
، 2003، بولنـدا    2002، الفلـبني    2002، الـبريو    2001، نيجرييا   2003، نيكاراجوا   2003، مولدافيا   2003، قريغيزستان   2003كينيا  

وأما البيانات اليت تتناول مسوحات املناخ االستثماري واملـستخدمة يف          . 2003، أوزبكستان   2003 ، أوغندا 2003، ترتانيا   2003طاجيكستان  
jsp.exind/jsp/ics/org.worldbank.iresearch://http: ثنايا هذا الكتاب فإا متوفرة الكترونياً على الرابط اآليت
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يترك طول االستبيان أثراً هاماً على دقة البيانات إذ تترك األسئلة األطول عبئاً غري منصف على 

 وعلى ث أخطاء ال مفر منها يف اإلجابات، حدوإىلتايل  وهو ما يؤدي بال،وقت املستجيب وذاكرته
الرغم من أن املستجيب قد ال يبدو كمن سريفض اإلجابة عن سؤال معني إالّ أنه يف الوقت ذاته قد 

ولكن . يعطي أي إجابة لالنتهاء من املقابلة بسرعة، وهو ما يفتح اال أمام طرح معلومات متحيزة
  .ا التحكم يف هذا النوع من التحيزاملشكلة هي أنه ليس مبقدورن

عتني قد تعرض دقة  أن املقابالت اليت تزيد عن ساSudnam & Bradburn (1974)يرى كل من 
ملقابالت اليت  اخلطر يف اإىل ويؤكد الباحثان أن اإلرهاق ال يعرض نوعية البيانات اإلجابات للخطر،

 قد يصبح مشكلة خطرية يف ]...[رهاق عامل اإل" أن إىل ولكنهما يشريان  ساعة ونصف،إىلتصل 
 Andrews وتوصل ،(Sudnam & Bradburn 1974, 90)" املقابالت اليت تستمر أطول من ساعتني

نوعية " عنصراً أن 348 نتيجة مشاة حيث أظهر يف معرض حتليله الستبيان حيتوي على إىل (1984)
  ).432ص" (100-26البيانات كانت أفضل بالنسبة للعناصر من 

 128



 ففي املقابالت حتديد الطول املثايل لالستبيان،على الرغم من هذه األدلة إالّ أنه من الصعب 
 إذ يبدأ )38(.  دقيقة60-45هناك إمجاعاً عاماً على أن طول املقابلة ال ينبغي أن يزيد عن فإن املباشرة 

م االرتياح يف اجللوس، النظر  الساعة، عدإىلكالنظر ( عوارض اإلرهاق باظهار 75دراء بعد الدقيقة امل
كما ويبدو أن البيانات املرتبطة مبسوحات املناخ ،)لب بإعادة السؤالطيف أرجاء الغرفة، تكرار ال

تذكرنا  وإذا ،20 الصفحة إىلاالستثماري تؤكد أن دقة البيانات تبدأ بالتراجع لدى وصول االستبيان 
 فإن األدلة تشري )39(رة ـة املباشـن خالل املقابلأن جزء فقط من استبيان املناخ االستثماري ينفذ م

  )40(). أو ساعة ونصف تقريباً( صفحة 14املباشرة ال ينبغي أن يتجاوز  طول املقابـالت  أن إىل

  

                                                 
  .Rea & Parker 1997:  أنظر )38(
 جزئني، حيث يتم تنفيذ األول من خالل املقابالت املباشـرة مـع             إىل عادة ما ينقسم استبيان املناخ االستثماري         )39(

ة الثاين مـن    املدير التنفيذي أو املدير العام للمؤسسة اليت مت اختيارها للمشاركة يف االستبيان، يف حني يتم تعبئ               
 السجالت  إىلوتتطلب تعبئة اجلزء الثاين اللجوء      . قبل احملاسب ومدير املوارد البشرية حتت إشراف منفذ املقابلة        

 االستبيان ككل إالّ أن الوقت الـذي        إىلومع أنه يتم قياس طول االستبيان من خالل النظر          . والكتب املرجعية 
 .باجلزء األول فقطتستغرقه املقابالت املباشرة ال يتعلق إالّ 

 لتحديد الطول الفعلي للمقابلة جيب على مدير املسح أن يتذكر أن هناك مجلة من العوامل اليت تؤثر على طـول                      )40(
  تلعب هـي     - عوامل أخرى  إىلإضافة  – طول االستبيان نفسه فإن قدرات منفذ املقابلة         إىلاملقابلة فباإلضافة   

 .األخرى دوراً يف هذا الصدد
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    Questionnaire Layout     العام لالستبيانالشكل

 زيادة احتماالت إىلما يؤدي  اخلارجي لالستبيان، وهو الشكلعادة ما ال يتم إيالء اهتمام كاف ب
؛ واملشرفنيالذين يتولون عملية الترميز  ئكواولوقوع أخطاء من قبل منفذي املقابالت واحملررين و

   . من قبل املستجيبوبالتايل

يتمثل أحد األسباب الشائعة وراء سوء املظهر العام لالستبيان يف احلرص على وضع كافة األسئلة "
. ]...[ تصغري حجم الطباعة وحشر عناصر االستبيان سوية إىلدى ذلك يف صفحة واحدة حىت ولو أ

                التوفري يف الورق ونفقات الطباعة إالّ أا تؤدي إىلوعلى الرغم من أن هذا يؤدي 
                ." التقليل من نوعية املعلومات اليت يتم احلصول عليهاإىل اهلدر إذا أدت إىليف احملصلة 

(Warwick & Lininger 1975, 151).  

جيب اتباع عدد من املبادئ لضمان خروج مظهر االستبيان بشكل مالئم للمستجيب ومنفذ 
  .املقابلة على حد سواء، ولضمان سهولة تعريفه وترميزه وختزينه
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 Identification التعريف

يفية املختلفة واليت يتم حتديدها  جيب أن حيتوي كل منوذج على واحد أو أكثر من األرقام التعر
 وينصح بأن يعتمد الرقم املعطى لكل وحدة من وحدات العينة هو تبيان،مسبقاً ووضعها على كل اس

                نفسه الرقم التعريفي لالستبيان الورقي الذي سيقدم هلذه الوحدات
(Warwick & Lininger 1975).  

 Numbering  الترقيم

 أجزاء أو إىل وحىت لو مت تقسيم االستبيان لة تسلسلياً من دون حذف أو تكرار،سئينبغي ترقيم األ
  .أقسام فإنه ينصح باستخدام األرقام التسلسلية منذ بداية االستبيان وحىت ايته

 Space الفراغات

يف أن توفري وال شك . ينبغي ترك فراغات كافية بني األسئلة لتسهيل عملية تنفيذ االستبيان
وينصح بالطباعة على وجه واحد فقط من كل . الفراغات لن يكون جمدياً إذا أثر على دقة البيانات

كما وينصح بترك فراغات كافية ملالحظات منفذي املقابالت واحملررين ومدخلي الرموز على . صفحة
اإلجابة على هامش ولتسهيل عملية إدخال البيانات فإنه من املفيد وضع مربعات . جانيب السؤال
فإنه ميكن استخدام منط ) عندما ختتلف األسئلة يف طوهلا(وإن مل يكن هذا اخليار عملياً . الصفحات

اجلداول حبيث تظهر األسئلة بصورة مرتبة وحبيث يكون باإلمكان استخدام بدائل اإلجابات حتتها 
 إىل السؤال فإنه ميكن اللجوء وإن مل يكن من املمكن وضع مربعات اإلجابات جبانب). 3.12 املثال(

  .(Plateck Pierre-Pierre & Stevens 1985)األسطر املقطعة لوصلها 

 وبالنسبة لألسئلة  الستيعاب الطول املتوقع لإلجابة،فراغاً كافياً أن تترك جيب على األسئلة املفتوحة
اضح خيصص واليت جيب ترميزها يف مرحلة الحقة فإن االستبيان جيب أن حيتوي على فراغ 

  ."لالستعمال الرمسي فقط"
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  الشكل العام لالستبيان: 3.12املثال 
  التعليم  اللغة

اليت تعلمتها يف الطفولـة ومـا زلـت         ... ما هي اللغة  . 11
  )على كل ما ينطبق) √(ضع (تفهمها؟ 

  ... االجنليزية
  ... الفرنسية
  ...     غري ذلك

  
 الفرنسية بطالقـة    هل تستطيع، التحدث باإلجنليزية أو    . 12

  كافية للتحاور مع اآلخرين؟
  ... ال اإلجنليزية وال الفرنسية-ال
  )14 إىلانتقل ...( اإلجنليزية فقط-نعم
  ... الفرنسية فقط-نعم
  ).13 إىلانتقل ...( اإلجنليزية والفرنسية-نعم
  

  بشكل عام، أي من هاتني اللغتني تفضل التحدث ا؟. 13
  .........................اإلجنليزية
  ..........................الفرنسية

  ..................ال هذه وال تلك
  ..........................ال أعرف

  .....ال أفضل أي منهما على اآلخر
  

  ضـع   ما اللغة اليت غالباً ما تستخدمها داخل البيت؟       .  14
  )على كل ما ينطبق) √( 

  ..........اإلجنليزية
  ............الفرنسية
  ............أخرى

  

هل سبق لك وأن درست يف اجلامعة أو كلية جمتمـع أو أي             . 15
  مؤسسة تعليمية بعد الثانوية كطالب منتظم؟

  )20 سإىلانتقل (  ال                 نعم                
  

  ما هو املستوى التعليمي األعلى الذي أكملته؟. 16
  أدخل الرمز                   

  )20 إىل، انتقل 99إن أدخلت الرمز  (           
  

  مىت حصلت على آخر شهادة أو درجة؟. 17
  السنة 

  
يف أي مقاطعة أو والية أو دولة حصلت على هذه الشهادة أو            .18

  الدرجة؟
                 أدخل الرمز

  
  ما التخصص الذي درسته؟. 19

  أدخل الرمز                
  

هل أقمت يف أي مقاطعة أخرى أو والية أخـرى أو دولـة             . 20
  1976حزيران / يونيو1أخرى منذ 

  ).48 إىلانتقل ( ال                   نعم          

91
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ما هي املقاطعة أو الوالية أو الدولة اليت كنت تقيم          . 21
  ؟1976حزيران / يونيو1فيها يوم 

                   أدخل الرمز
  

ما هي أول مقاطعة أو والية أو دولـة انتقلـت            .22
  ؟1976حزيران / يونيو1للعيش فيها بعد 

                 أدخل الرمز
   مىت انتقلت للعيش هناك؟.23
    السنة                           الشهر

  
ما املقاطعة أو  الوالية أو الدولة اليت انتقلت إليها          . 24

  بعد ذلك؟
 99يف حالة اختيار الرمز      ( أدخل الرمز      

  ).34 إىلانتقل " مل انتقل بعد ذلك"
  

   مىت انتقلت للعيش هناك؟. 25
  الشهر                          السنة

  
ما املقاطعة أو الوالية أو الدولة اليت انتقلت إليهـا          . 26

  بعد ذلك؟
مل  "99يف حالة اختيار الرمز     (   أدخل الرمز   

  ).34 إىلنتقل ا" انتقل بعد ذلك
ــاك؟  . 27 ــيش هنـ ــت للعـ ــىت انتقلـ  مـ

  الشهر                          السنة
  

ما املقاطعة أو الوالية أو الدولة اليت انتقلت إليها بعد          28
  ذلك؟

مل  "99يف حالة اختيار الرمـز      (أدخل الرمز              
  ).34 إىلانتقل " انتقل بعد ذلك
   للعيش هناك؟مىت انتقلت

  الشهر                          السنة
  

ما املقاطعة أو الوالية أو الدولة اليت انتقلت إليها بعد          .30
  ذلك؟

مل  "99يف حالة اختيار الرمز     (مز  أدخل الر    
  ).34 إىلانتقل " انتقل بعد ذلك

  
  مىت انتقلت للعيش هناك؟.  31
  سنةالشهر                           ال   

  
ما املقاطعة أو الوالية أو الدولة اليت انتقلت إليها بعد          .32
  ذلك؟

مل  "99يف حالة اختيار الرمـز      (أدخل الرمز    
  ).34 إىلانتقل " انتقل بعد ذلك

  
  مىت انتقلت للعيش هناك؟.33

  الشهر                           السنة
  

  Plateck Pierre - Pierre & Stevens 1985: املصدر
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 Instructions: التعليمات

 وجيب التمييز مسبقاً بني نوعني فيذ االستبيان ومجع بيانات دقيقة،تلعب التعليمات دوراً هاماً يف تن
  . والتعليمات الواجب اتباعها،األسئلة اليت جيب قراءا: من املعلومات داخل االستبيان

واألسئلة يف استخدام أمناط خمتلفة أو تتمثل أحد الطرق الفاعلة لتفادي أي ارتباك بني التعليمات 
 فيمكن مثالً طباعة نص األسئلة باستخدام احلروف الصغرية يف حني تتم بع،يف وضع أحدمها داخل مر

ل  وجيب وضع التعليمات مباشرة قب،letters  Capitalطباعة التعليمات باستخدام احلروف الكبرية
 التعليمات يف بداية االستبيان أو على شكل دليل  وال ينصح بوضعالسؤال أو اجلزء الذي تتعلق به،

(Plateck Pierre-Pierre & Stevens 1985).  

 Fonts and Formats: خط الطباعة

 ظراً ألن السؤال الواحد ميكن أن يعطي إجابات عديدة حسب الكلمات الـيت يـتم تـشديدها                 ن
خبط غامق وذلك حىت نضمن قيام      فإنه جيب وضع خط حتت الكلمات اهلامة أو طباعتها          ) 3.13املثال  (

مجيع منفذي املقابالت بتشديد الكلمات ذاا وضمان قيام مجيع املستجيبني باإلجابة على ضوء الكلمة              
  .املشددة

عند تغري اإلطار الزمين من سؤال إىل آخر فإنه من املهم للغاية أن تضمن أن مجيـع املـستجيبني                   
يف كـم مـرة     : "لو استخدمنا اخلط الغامق يف السؤال اآليت      فمثالً  . سيتوصلون إىل الفهم ذاته للسؤال    

فإننا سنلفت انتباه املستجيب إىل أننا نتحدث عـن إطـار زمـين جديـد               ..." األخرييناألسبوعني  
(Plateck, Pierre-Pierre & Stevens 1985).  

فإنـه  ) حيث يطبع كل سؤال بلغة ما مث يطبع ثانية بلغة أخـرى           (يف املسوحات املتعددة الثقافات     
ينصح باستخدام نوعني خمتلفني من خطوط الطباعة لكل واحدة من اللغتني وااللتزام ذين اخلطـني يف   

  )41(. (Plateck, Pierre-Pierre & Stevens 1985)سائر أجزاء االستبيان 

  

                                                 
. أو ميكن طباعة االستبيان على الوجهني حبيث حيمل كل وجه األسئلة ذاا ولكن بلغة خمتلفة عن الوجه اآلخـر                   )41(

 .وعند احلاجة إىل استخدام أكثر من لغتني ينصح بطباعة منوذج منفصل من االستبيان لكل لغة
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  يؤدي التشديد على كلمات خمتلفة إىل إعطاء إجابات خمتلفة للسؤال ذاته: 3.13املثال 

  اإلجابات احملتملة  التشديد املخفي  ظاهرالتشديد ال

  )هدية، للمطالعة الذاتية(  الدافع  ملاذا اشتريت هذا الكتاب؟

  )أنا، غري ذلك(  الشخص  ملاذا اشتريت هذا الكتاب؟

  )استعرته، استأجرته(  الفعل  ملاذا اشتريت هذا الكتاب؟

  )كتاب آخر، جملة(  الضمري  ملاذا اشتريت هذا الكتاب؟

 Peterson 2000: املصدر

  

 Symbols  : الرموز

 واأللوان والظـالل    -مثل الدوائر واألسهم واملربعات واملثلثات والنجوم     –يعترب استخدام الرموز    
وينبغي استخدامها ليس فقط لتوجيه املستجيب ومنفذ املقابلـة ولكـن           . املختلفة وسائل بصرية ممتازة   

 مـن   نوعوميكن تصميم االستبيان حبيث يكون لكل       . منفذي املقابالت أيضاً لتسهيل عمل املشرفني و    
اإلجابة منط رمزي خاص به، فيمكن مثالً استخدام األسهم لتحديد االسئلة اليت ميكن القفز عنـها، يف                 

                واسـتخدام ) √(حني ميكـن اسـتخدام الـدوائر يف االسـئلة الـيت تتطلـب وضـع عالمـة                   
ــئلة الــ  ــات يف األس ــام  املربع ــة األرق ــب كتاب ــسابق  (يت تتطل ــال ال ــر املث                 )3.12أنظ

. (Plateck, Pierre-Pierre & Stevens 1985).)42(   

كما وتثبت التجارب أنه يف حالة كان االستبيان مقسوماً إىل جزئني فإنه من املفيد طباعة اجلزئني                
  .بلونني خمتلفني

  

  

  

                                                 
 .فقط يف مرحلة جتميع البيانات وإمنا يف مرحلة تدقيق البيانات أيضاًتساعد هذه الرموز ليس  )42(
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 Translation  :الترمجة

لذا فإن طرح الـسؤال ذاتـه يف    .  املسوحات يف جمتمعات متعددة األعراق واللغات       عادة ما تنفذ  
كما . اليت حتمل ثقافات ومعتقدات وعادات ولغات خمتلفة يصبح أمراً أكثر صعوبة          ) املناطقأو  (الدول  

  .وأن احللول تكون أكثر تعقيداً

ايا أساسية، أوالمها ما إذا كان املفهوم الواحد حيمـل          تبدي األحباث املقارنة قلقاً حيال ثالث قض      
نفس املعىن لدى الثقافات املختلفة، فمفهوم التربعات احلزبية غري القانونية مثالً حيمل دالالت خمتلفة يف               

وأما القضية الثانية فهي حىت لو كان املفهوم حيمل املعىن نفسه لدى            . كل من الواليات املتحدة والفلبني    
 احلراكفمفهوم  .  تنطبق على مجيع املعاين    القيمة اليت حيملها املفهوم    املختلفة فإن هذا ال يعين أن        الثقافات

ولكن أمناط هذا احلراك ختتلف     . السياسي مثالً حيمل نفس املعىن يف كل من الواليات املتحدة وأوروبا          
فحىت لـو   . معلومات اليت يتم مجعها   وأما املسألة الثالثة فإا ترتبط بالقيمة التحليلية لل       . من بلد إىل آخر   

مت إعطاء ترمجة دقيقة ملفهوم متماثل فإن احتماليات إعطاء إجابات خمتلفة باختالف الثقافات يظل أمراً               
إنه جيب حينـها  ف سئلةجابة اجيابا عن مجيع األكثر ميال لإلأ  الصغريةالشركات تفمثالً إن كان. قائماً

ن االختالفات الظاهرية بني الدول تنعكس علـى االختالفـات    لتفادي حقيقة أمالئمةإدخال ضوابط  
   .(Warwick & Lininger 1975) التنظيميداخل اهليكل 

كما نرى فإن الترمجة إىل اللغة احمللية ليست جمرد نقل حريف للكلمات، بل جيب أن تعمل كوسيلة                 
آخر فإنه من الضروري ومبعىن . (Hunt, Crane and Wahlke 1964)" املرادفات املفاهيمية"لنقل 

فإذا أردنا مثالً قياس التربعات غري      . أن تعمل الترمجة على إعطاء معىن متسق يف حالة اختالف الثقافات          
 املقياس ذاته على كل من الواليات املتحـدة        القانونية لألحزاب السياسية فإنه لن يكون مبقدورنا تطبيق       

ويعتـرب أسـلوب   . ي قوانني حتظر مثل هذه التربعـات والفلبني وذلك نظراً ألنه ال يوجد يف الفلبني أ        
 أحد األساليب اليت ميكن اتباعها لضمان نوعية جيـدة مـن   back - translationالترمجة العكسية 

  :وتوضح اخلطوات األربع التالية طريقة عمل هذا األسلوب. الترمجة

  .يتم بداية ترمجة االستبيان من اللغة أ إىل اللغة ب :اخلطوة األوىل

متـرجم   يتم بعدها إعادة ترمجة االستبيان من اللغة ب إىل اللغة أ شريطة أن يقوم     :اخلطوة الثانية 
 . ذه العمليةآخر
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تلك األصلية وتلك الـيت متـت ترمجتـها         –يتم بعدها مقارنة نسخيت االستبيان       :اخلطوة الثالثة 
  .وتصحيحها كما ويتم حتديد التناقضات. عكسياً

تم ترمجة النسخة املترمجة اليت جرى تعديلها إىل اللغة أ مـرة أخـرى لغايـات                ي :اخلطوة الرابعة 
ــة ــة إىل أن. املقارن ــستمر هــذه العملي ــسختنيوت ــع التناقــضات بــني الن                  ختتفــي مجي

(Warwick & Lininger 1975). 

ضافية للتحقق من النـسحة     أثناء عملية الترمجة هذه من املفيد استخدام االختبار التجرييب كأداة إ          
وميكن التصدي للكثري من املشاكل املرتبطة بعملية إعداد الدراسات اليت تنفـذ يف             . املترمجة لالستبيان 

إذا توجه الباحثون مبكراً إىل امليدان وخصصوا الكثري من الوقت واملـوارد إلجـراء                "ثقافات خمتلفة 
وذا ميكن أن نأمل بأن االيام اليت كان        . يف البحث االختبارات التجريبية لألدوات اليت سيستخدموا      

يف دول أخرى   " أيدي مستأجرة "يتم فيها تصميم االستبيان يف الواليات املتحدة أو أوروبا وإرساله إىل            
  .(Warwick & Lininger 1975, 167) ."ستويل من دون رجعة

  .بار األويلاالخت: وهكذا نصل إىل املرحلة األخرية من مراحل تصميم االستبيان
  

     Pre-Testاالختبار القبلي

ال ميكن للنقاشات اليت تدور يف أروقة املكاتب أن تغين عن التواصل املباشر مع الـسكان الـذين                  
  .(Warwick & Lininger 1975)سيتم حتليلهم 

ففي واقع  . من السهل أيضاً أن نعتقد أنه مبقدور املرء صياغة سؤال متقن وهو جيلس داخل مكتبه              "
حلال فإنه من الصعب للغاية ختيل مجيع التفسريات احملتملة واإلجابات املتنوعـة الـيت قـد يقـدمها                  ا

                ."املــستجيبون، أو ختيــل الظــروف املختلفــة الــيت قــد تــؤدي إىل تغــيري دالالت الــسؤال
(Plateck, Pierre-Pierre & Stevens 1985, 21).  

حلة االختبار التجرييب فإنه جيب حل كافة القضايا املتعلقة بـصياغة           عند وصول االستبيان إىل مر    
. لألداة" حي"ومتثل املرحلة االستطالعية أول اختبار      . األسئلة واألسلوب واحملتوى والشكل العام واللغة     

وبغض النظر عن مـدى خـربة       . كما وأا متثل اخلطوة األخرية من خطوات الصياغة النهائية لألسئلة         
. ستبيان فإن أي حماولة لتجاوز هذه املرحلة ستعرض دقة البيانات اليت سيتم مجعها إىل اخلطر               اال مصمم
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وال جيب أن يأيت عامل ضيق الوقت على حساب هذه اخلطوة األخرية واهلامة مـن خطـوات بنـاء                   
  .(Moser & Kalton 1971)االستبيان 

يتطلب وضوحاً يف املـصطلحات     كما سبق وأن ذكرنا يف هذا الفصل فإن التصميم اجليد للسؤال            
 أن تعين الشئ ذاته جلميع املستجيبني والباحثني على حـد           […] ألسئلة االستبيان    وينبغي. "املستخدمة

وال . وميثل االختبار االستطالعي الفرصة الوحيدة للتأكد من ذلـك . (Fowler 1992, 218)" سواء
أي سؤال أو مفهوم مل يتم تعريفه بـشكل         ننسى أن البيانات اليت يتم مجعها ستكشف يف احملصلة عن           

 من البيض تتناول يوميـاً      وجبةكم  : "ففي إحدى الدراسات طرح السؤال اآليت على املستجيبني       . جيد
على أا تعين بيضة واحـدة، يف       " وجبة"من املستجيبني كلمة    % 33وقد فسر حوايل    " يف املتوسط؟ 

ارتفع " وجبة"دما مت توضيح املقصود من كلمة       وعن. منهم% 47حني كانت تعين بيضتني بالنسبة إىل       
  ). 3.16الشكل% (62إىل % 15عدد املستجيبني الذين ذكروا أم يتناولون بيضتني اثنتني من 
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  أثر املصطلحات غري الواضحة على نتائج املسح: 3.16 الشكل
  السؤال بعد تعديله                      السؤال األصلي                          

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

20 40 60 80 100

  
                   النسبة املئوية لإلجابات                                 

  

مصطلح غري واضح يف   )أ(السؤال األصلي 
  السؤال األصلي

  ال املعدلالتوضيح كما جاء يف السؤ

  مبا يف ذلك املشي  متارين       هل سبق وأن قمت بأي متارين؟
  ال يشمل ذلك السمنة  الزبدة      األيام اليت تأكل فيها الزبدة يف األسبوع؟

  عدد البيض  وجبة      كم وجبة من البيض؟
زرت فيها الطبيب أو املمرضـة أو املـساعد           زرت       املرات اليت زرت فيها الطبيب؟

طيب أو تلقيت نصحاً طبياً أو تلقيت وصـفة         ال
  .طبية أو أجريت فحوصاً طبية

 Fowler 1992: املصدر
  .ميكنك الرجوع إىل املرجع لإلطالع على النص احلريف للسؤال. مل يرد نص السؤال حرفياً وإمنا أوردناه اختصاراً) أ(
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األسئلة يساعد علـى   أن وضوح Fowler (1992) و Scott & Bassili (1996)أظهر كل من و
  ).3.17 الشكل(التقليل من الوقت الالزم إلكمال املقابلة 

  

  تزيد املصطلحات غري الواضحة من الزمن الذي تستغرقه اإلجابة: 3.17 الشكل
 اإلجابة بالثواين

0

2
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6

8

double barrel   السؤال املركب single barrel   السؤال البسيط
  

 Bassili & Scott 1996: املصدر
  ).املؤلف(جابة هي متوسط سؤالني بسيطني بالنسبة للسؤال املزدوج فإن اإل: مالحظة

  

الطريقة التقليدية والـسلوكية    :  بثالث طرق خمتلفة   القبليميكن تنفيذ االختبار     :ختبار القبلي طرق اإل  
  .واملعرفية

يستند األسلوب التقليدي على إجراء عدد صغري من املقابالت ومن مث يتم إعداد تقارير لتبادل اخلربات                
 وأما االختبار القبلي السلوكي فإنه يشتمل على مقابالت موجهة حتت رقابة خبري             )43(.وحتديد املشاكل 

وأما يف االختبار املعريف فإنه يطلب من املستجيب إيراد كل ما خيطـر             . يتوىل حتديد املشاكل وترميزها   
مـن هـذه    وتظهر نتائج التجارب األولية إىل أن كـالً     . على باله أثناء اإلجابة على السؤال أو بعدها       

                                                 
املقابلـة أو    فاعلة لدى إعداد التقارير سواء من قبل منفـذ            يعترب هذا األسلوب فاعالً إن قام الباحث بوضع أسئلة          )43(

                   . باملوضـوع  كما ويكون فاعالً إن كان الباحث قادراً على حتديـد املعلومـات الـيت ال تـرتبط                . املستجيب
(Campanelli, Martin & Rothgeb 1991).  
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الـيت  فالنمط التقليدي والنمط السلوكي أكثر مالءمة لتحديد املـشاكل          . األساليب خيدم هدفاً معيناً   
يـة  وأما األسلوب املعريف فإنه يعمل على تقييم مستوى الدقة التحليل. املستجيب ومنفذ املقابلة يواجهها

كما وتلعب االختبارات   . ة عنها سئلة من حيث اجلهد الذي تتطلبه اإلجاب      لإلجابات من خالل تقييم األ    
  .القبلية التقليدية واملعرفية دوراً هاماً يف حتديد املشاكل املرتبطة باملعىن

إضافة إىل هذه األساليب امليدانية الثالثة فإن هناك أسلوباً رابعاً يستطيع املصممون اخلـرباء مـن                
ألسلوب فاعليته وخاصة لتحديد    وقد أثبت هذا ا   . خالله مراجعة االستبيان وهم جالسون يف مكاتبهم      

                     .(Presser & Blair 1994)) 3.18 الشكل(املشاكل املرتبطة بالقيمة التحليلية لألسئلة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لنسبة املئوية للمشاكل اليت يتم حتديدها من خالل أساليب االختبارات القبلية املختلفةا:3.18 الشكل
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 Presser & Blair 1994: املصدر

ؤلفمجيع متوسط أوزان التجارب هي من حسابات امل: مالحظة
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 يزية اليت ميكن للخرباء استخدامها قائمة مفيدة بالفئات الترمBiemer & Lyberg (2003)ويقدم 
  ).3.1املربع (أثناء تقييم االستبيان 

  

  

  

  

  

  قائمة مبشاكل االستبيانات اليت ينبغي مراجعتها على ضوء االختبارات القبلية:3.1املربع

حدد ما إذا كانت هناك أي صعوبة يف قيام مجيع منفذي املقابالت بقراءة األسـئلة بـشكل                 : مشاكل تتعلق بالقراءة  . 1
 .متطابق أمام مجيع املستجيبني

  .ذو املقابالت صعوبة يف حتديد أجزاء االستبيان الواجب قراءاقد يواجه منف: ما الذي جيب قراءته 

 هل هناك معلومات حيتاجها منفذ املقابلة إلدارة السؤال ولكنها غري موجودة يف السؤال؟: معلومات ناقصة 

 هل هناك أسئلة غري مكتوبة بشكل كامل، وهو ما جيعلها صعبة القراءة؟: كيفية القراءة 

حدد املشاكل اليت يرى املستجيب أا موجودة يف مقـدمات األسـئلة أو التعليمـات أو                : يماتمشاكل تتعلق بالتعل  . 2
 .العبارات التوضيحية

   .تعليمات أو مقدمات أو عبارات توضيحية متناقضة أو غري دقيقة  . أ

  .تعليمات أو مقدمات أو عبارات توضيحية معقدة  . ب

  ن توصيل هدف السؤال أو معناه إىل حدد املشاكل اليت تعيق م: مشاكل تتعلق بوضوح العبارات .1
 .املستجيب            

  هل السؤال طويل أو غريب أو غري قواعدي أو معقد حنوياً؟: الكلمات املستخدمة  .أ 

  معقدة؟ هل هي غري معروفة أو غري واضحة أو: املصطلحات الفنية  .ب 

   ي هل السؤال غامض نتيجة لوجود طرق عديدة لتفسريه أو لتحديد ما الذ: الغموض  .ج 
 جيب إدخاله وما الذي جيب استثناؤه من اإلجابة؟                            

 هل األطر الزمنية غري موجودة أو غري حمددة متاماً أو متناقضة؟: اإلطار الزمين  .د 

حدد ما إذا كان هناك أي مشاكل على مستوى االفتراضات أو املنطق : مشاكل تتعلق باالفتراضات  .2
 .الرئيسي لالستبيان                                           

  حول املستجيب أو مستوى معيشته؟افتراضات غري مالئمةهل هناك   .أ 

 هل يفترض السؤال بشكل غري مناسب وجود منط سلوكي: افتراض منط سلوكي ثابت  .ب 
  قد تكون متغرية  ثابت أو أمناط ثابتة من اخلربات يف مواقف                                             

 األمر؟ يف واقع                                                
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  )تتمة(قائمة مبشاكل االستبيانات اليت ينبغي مراجعتها على ضوء االختبارات القبلية :3.1املربع 

 . اليت تتضمن أكثر من سؤال ضمينأسئلة مزدوجة  .ج 

     ا كان من احملتمل أالّ يكون لدى املستجيب املعرفة تأكد ما إذ: الذاكرة/مشاكل تتعلق باملعرفة .3
 .لإلجابة عن السؤال أو ما إذا كان يواجه مشاكل يف تذكر املعلومات                                           

  .من احملتمل أالّ يكون املستجيب قادراً على معرفة اإلجابة: املعرفة  .أ 

 .د ال يكون موجودأً أصالًسؤال املستجيب حول توجه ق: التوجه  .ب 

 . يف استرجاع املعلوماتالفشل  .ج 

 .احلسابات أو اإلحصاءاتمشاكل يف إجراء : احلسابات  .د 

 قّيم األسئلة لتحديد ما إذا كان هناك أي حتيز أو حساسية على : التحيز/مشاكل تتعلق باحلساسية .4
  .و الكلمات املستخدمةصعيد طبيعة السؤال أ                                               

  .السؤال حول قضية ال يشعر الناس عموماً باالرتياح يف احلديث عنها: احملتوى حساسية  . أ

 مقبولة اجتماعياًاالحياء بإجابة   . ب

 .قّيم مدى مالءمة نطاق اإلجابات اليت سيتم تدوينها: مشاكل تتعلق ببدائل اإلجابات .5

  . غري مالئمة أو صعبةأسئلة مفتوحة  .أ 

 . بني السؤال والبدائلوجةخطأ يف املزا  .ب 

 . غري معرفة أو غري واضحة أو معقدةمصطلحات فنية  .ج 

 .غامضةبدائل إجابات   .د 

 . بني بدائل اإلجاباتتداخل  .ه 

 .غري موجودةبدائل إجابات   .و 

 . لبدائل اإلجاباتغري منطقيترتيب   .ز 

 Biemer & Lyberg 2003: املصدر



  :هناك ثالثة أهداف ملثل هذا االختبار: Pre-test goals  : أهداف االختبار القبلي 

  )44(. تقييم مدى مالءمة االستبيان -
 .تقدير طول مدة املقابلة -
 .حتديد نوعية منفذي املقابالت -

ميكن حدوث الكـثري    ليس من السهل حتديد الدالئل التحذيرية املسبقة لعيوب عملية التصميم؛ إذ            
 إحداث تغيريات كـبرية يف اإلجابـات        إىلمن املواقف املختلفة أثناء املقابلة حبيث تؤدي هذه املواقف          

 اإلجابات اليت متيـل لـصاحل         من  وبشكل عام فإن وجود عدد كبري جداً      . املقدمة حول السؤال ذاته   
أو تكـرار   " ال أعرف "ن إجابات   وأما وجود الكثري م   . ن موجهاً اجانب معني يؤشر إىل أن السؤال ك      

احلاجة إىل توضيح األسئلة فإنه يشري حتماً إما إىل وجود غموض يف األسئلة أو إىل استعمال كلمـات                  
ويف حالـة قيـام     . غري شائعة يف نص السؤال أو إىل وجود أسئلة تقع خارج نطاق خربة املـستجيب              

ابة جوأما إذا امتنع الكثريون عن اإل    . السؤالاملستجيبني بتوضيح إجابتهم فإن هذا يعين أنه جيب توضيح          
أو أجابوا بنفس الطريقة فإنه جيب إعادة صياغة كلمات السؤال أو إعادة النظر يف موقع السؤال داخل                 

   .(Moser & Kalton 1971)االستبيان أو حذفه ائياً 

  )45( :لتجرييبتالياً قائمة رصد بأهم القضايا اليت جيب العناية ا لدى تنفيذ االختبار ا

  هل يفهم املستجيبون هدف االستبيان؟ -
 هل يشعرون بالراحة وهم جييبون األسئلة؟ -
 هل الكلمات املستخدمة واضحة؟ -
 هل اإلطار الزمين واضح للمستجيبني؟ -
 هل تتالءم بدائل اإلجابات مع خربات املستجيبني؟ -
 جابة؟ اليت تتطلب من املستجيبني تفكرياً عميقاً قبل اإلالعباراتما هي  -
 ما هي العمليات املعرفية اليت يستخدمها املستجيبون لإلجابة عن األسئلة الصعبة؟ -
  اليت يبدو بأا تسبب اإلزعاج أو اإلحراج أو االرتباك؟العباراتما هي  -

                                                 
ولكن جيب  .  ميكن أحياناً استخدام االختبار االستطالعي لتقييم الكلمات املختلفة املستخدمة لصياغة السؤال ذاته             )44(

 مناذج بديلة من االستبيان على عينتني       على مدير املسح يف هذه احلالة أن يتأكد من قيام منفذ املقابلة نفسه باختيار             
  .(Moser & Kalton 1971)عشوائيتني ومتكافئتني من املستجيبني 

  . منهجية متسقة إلعطاء قيم لألسئلة أثناء االختبار االستطالعيFowler (1995, 116-124) يقترح  )45(
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  يرى املستجيبون أا تثري السخرية؟عباراتهل هناك أي  -
 هل يؤدي منط األسئلة إىل التحيز؟ -
عليها هي فعالً اإلجابات اليت تصب يف خدمـة هـدف الدراسـة             هل اإلجابات اليت حتصل      -

  اإلمجايل؟
 هل هناك تنوع كاف يف اإلجابات املقدمة؟ -
 هل هناك داع إلدراج أي تعابري حملية ضمن العبارات لتفادي أي غموض؟ -
 هل االستبيان طويل جداً؟ -
 من وجهة نظر املستجيب، هل أغفل االستبيان أي قضايا هامة أخرى؟ -

 
 مـدرك و خمتصعب احلكم على الكثري من هذه القضايا، ولذا فإنه من املهم إشراك طاقم              من الص 

   .عميق لألهداف التحليلية لكل واحد من األسئلة أثناء تنفيذ االختبارات املسبقة

  :وتعالوا نتأمل يف السؤال اآليت على سبيل املثال

  

  

  

  

  

  

  

  

   مت حتقيق أهداف السؤاليساعد االختبار القبلي على حتديد ما إذا: 3.14 املثال

  :كم تبلغ نسبة املعدات واآلليات املوجودة يف منشأتك واليت

  ...................%يقل عمرها عن مخس سنوات                     -أ 

  ...................% سنوات          10-5يتراوح عمرها ما بني   -ب 

  ......%............. سنة            20-10يتراوح عمرها ما بني   -ج 

 ...................% سنة                      20يزيد عمرها عن  -د 
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 وربطهـا   للمنشأةر تقرييب للوفرة الرأمسالية     كان هدف هذا السؤال يتمثل يف احلصول على تصو        
وليكون السؤال ذا قيمة حتليلية فإنه ينبغي على اإلجابة أن تستند على            . بالتطور التقين وحتسن اإلنتاجية   

ولسوء احلظ فقد أظهرت عملية التقييم املعـريف الـيت         . القيمة السوقية لآلليات ال على قيمتها الدفترية      
أثناء مرحلة االختبار القبلي أن اإلجابات املقدمة اسـتندت علـى أعـداد             أجريت على هذا السؤال     

وحىت عندما مت إعادة صياغة السؤال لإلشارة بوضوح إىل أنه جيب االسـتناد علـى القيمـة           . اآلليات
  .السوقية لآلليات، واجه املستجيبون صعوبة كبرية يف اإلجابة حيث مل يكن أمامهم سوى التخمني

 وتالياً  )46(. قبلي فرصة ممتازة الختبار مدى مالءمة النموذج وقدرات منفذ املقابلة         يقدم االختبار ال  
 لتقييم مدى مالءمة النموذج أثناء االختبار       أخذها باالعتبار بعض األسئلة اليت يتوجب على مدير املسح        

  : القبلي

  هل من السهل تنفيذ االستبيان؟ -
 القفز عنها بصورة جيدة؟ري األسئلة املفلترة واألسئلة اليت ميكن سهل ت -
 )47( هل التعليمات واضحة؟ -
 هل يتم االنتقال من سؤال إىل آخر بسالسة؟ -

  :تالياً بعض القضايا املرتبطة بتقييم قدرات منفذ املقابلة

  سئلة؟كيف يقوم بقراءة األ -
 كيف يتصرف يف املواقف الصعبة؟ -
 كيف يتعامل مع تعليمات االستبيان؟ -
 اضحة للمستجيبني؟كيف يوضح املفاهيم غري الو -
 كيف يقوم بدراسة اإلجابات وتسجيلها؟ -

                                                 
قبلي إال أنه ميكن استخدام اخلربات اليت حيصل        مع أنه ليس من العملي إشراك مجيع منفذي املقابالت يف االختبار ال            )46(

عليها مدير املسح من خالل هذا االختبار كنقطة أساس إلرساء التوقعات حـول متوسـط مـستوى منفـذي                   
 .املقابالت، وهو ما يساعد املدير على التخطيط بشكل أفضل للجلسات التدريبية

" إعادة الصياغة "ة التعليمات ويتمثل هذا األسلوب يف        أسلوباً جيداً لتقييم مدى فائد     Gower (1993) يقدم    )47(
يطلب من املستجيب إعادة صياغة السؤال باستخدام كلماته أو توضيح معاين املـصطلحات واملفـاهيم               "حيث  

  ."املستخدمة
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ار ادهم أكثر من ارتباطه بعملية اختي      بتوفر املستجيبني الراغبني واستعد     القبلي يرتبط حجم االختبار  
. 25-15وينبغي بشكل عام تنفيذه يف عدد من املؤسسات يتراوح ما بني            .  الجراء االختبار  عشوائي

إدراج شركات من خمتلف األحجـام يف االختبـار إالّ أن عمليـة انتقـاء               وعلى الرغم من أنه ينبغي      
وليس مـن الـضروري     . ليست عشوائية، حيث أا تتم على ضوء اهلدف احملدد        و  غرضية املستجيبني

زيارة املؤسسات العاملة يف مواقع وقطاعات خمتلفة إالّ أن كان هناك ما يدفع لالعتقاد بأن اخـتالف                 
  .د يؤدي إىل تفسريات خمتلفة لألسئلةاملواقع والقطاعات ق

نظراً لصعوبة قيام شخص واحد بتنفيذ مقابلة ما بصورة جيدة ومراقبـة مـا جيـري وتـدوين                  
املالحظات حول كيفية حتسني األداة املستخدمة، فإنه ينصح بأن يقوم مدير املسح أو أحـد اخلـرباء                 

 اخلبري مراقبة سلوك منفـذ املقابلـة وردة فعـل           مبرافقة منفذ املقابلة أثناء االختبار القبلي، حيث يتوىل       
 ولتحسني سوية أداء هذه املهام فإنـه ينـصح          .املستجيب وإجراء تقييم معريف لألسئلة األكثر صعوبة      

 خالل  ما مت مالحظته   فقط من األسئلة يف كل اختبار قبلي وتطبيق          بالتركيز على جمموعة فرعية واحدة    
وبعد االنتهاء من مجع كافة املعلومات أثناء االختبـارات         . الالحقةاالختبارات السابقة على املقابالت     

  )48(.  يكون االستبيان قد وصل إىل صورته النهائيةالقبلية

  

  

  

  

                                                 
فيدة أثناء  وميكن أن يربز عدد قليل من التعليقات والتعديالت امل        .  يف هذه املرحلة يكون النموذج شبه جاهز للتنفيذ         )48(

 .اجللسات التدريبية خاصة إن متت ترمجة االستبيان إىل اللغة احمللية
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  الفصل الرابع

  الطرق العملية لتصميم العينات
A Practical Approach to Sampling 

 

ملية اختبار االحتماليات تسمح بتطوير نظريـة       تتمثل نقطة القوة االساسية لعينات االحتماليات يف أن ع             
وأما نقطة ضعف مجيع وسائل العينات اليت ال تستند علـى  . […] للعينة معامل التوافقة خصائص إحصائية لدراس

االحتماليات فهي أنه ليس باإلمكان تطوير مثل هذا اإلطار النظري وهلذا فإنه ال ميكن تقييم العينات غري االحتمالية                  
                                ."  خالل املنطور الذايتإالّ من

Graham Kalton, Introduction to Survey Sampling : املصدر  

  

يف حالة إتباع وسائل مالئمة لبناء العينات فإنه ميكن ويف غضون أيام إجراء استطالع للرأي على                
لة ذات وزن سكاين كـبري كالـصني         شخص تقريباً لقياس الرأي العام يف دو       1,000عينة مؤلفة من    

على معرفـة اخلـصائص     –وهذه هي قوة العينات؛ حيث أا قادرة ومن خالل جمموعة صغرية            . مثالً
  .حمددالتقريبية تمع سكاين كامل ضمن هامش خطأ 

 ميكن اتباع طرق عديدة الختيار املستجيبني لدى تنفيذ أي مسح سواء على صعيد اختيار اخلـرباء         
ونظراً ألن العينة ال تضم سوى جزء من السكان فـإن           .  أو جمموعة املستجيبني   ب النوذجي أو املستجي 
للحد الذي  " مبثابة مقياس    املعاينةويعترب خطأ   . خلطأ املعاينة  كون عرضة  ت اليت يتم تقديرها   الباراميترات

 بإجراء عملية   نستطيع معه احلصول من خالل العينة على نفس النتائج اليت سنحصل عليها فيما لو قمنا              
  .(Hansen, Hurwitz & Madow 1953, 10)".تعداد أو إحصاء كاملة

فإن كان الباحـث    . تعتمد مدى املقدرة على تقدير هذا اخلطأ واحلد منه على كيفية اختيار العينة            
على علم بالفرص اليت ميتلكها كل واحد من أفراد اتمع ليتم اختياره ضمن العينـة فـإن بإمكانـه                   

وإمـا إن كانـت عمليـة اختيـار         .  النظرية اإلحصائية لتقدير السمات اإلحصائية للمسح      استخدام
 لتحديد مدى   املستجيبني مستندة على أسس شخصية فإنه لن يكون باإلمكان امتالك مقياس موضوعي           

وال نقصد القول هنا إنه ال ميكن اتباع املعايري الذاتية لـدى  . (Kalton 1983)صداقية نتائج العينة م
 تـصميم  العينات االحتمالية، بل على العكس من ذلك؛ حيث يلعب احلكم الذايت دوراً هاماً يف                ديدحت

 149



         العينة طاملا أن املرحلة األخرية من مراحل انتقاء عناصر العينـة سـتنفذ ضـمن عمليـة عـشوائية                  
(Hansen, Hurwitz & Madow 1953).  

 تـصميم لذا فإننا لن نتنـاول أسـاليب       . ت االحتمالية هناك الكثري من الدات اليت تتناول العينا      
العينات، وإمنا سنكتفي بنظرة خمتصرة لكيفية حتديد حجم العينة وذلك باستخدام أربـع مـن أكثـر                 

 Simple Random العينات شيوعاً واملتمثلـة يف العينـات العـشوائية البـسيطة    تصميمساليب أ

Sampling (SRS) العينات الطبقية العـشوائية ،Stratified Random Sampling   العينـات ،
 Probability والعينات االحتماليـة املتناسـبة مـع احلجـم    Systematic Sampling املنتظمة

Proportional to Size (PPS)  .  

وسنقدم يف  . حساب األوزان  وكيفية   مشكالت اإلطار وسنويل اهتماماً خاصاً بكيفية التعامل مع       
  )1(. ينات الطبقية العشوائية للمؤسسات التصنيعيةاية املطاف حالة عملية للع

  

                                                 
 أود أن أعرب عن شكري للدكتور حممد يوسف من دائرة املسوح واألنظمة البحثية يف دكـا، بـنغالديش وذلـك             )1(

  .لتعليقاته واقتراحاته حول هذا الفصل
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  : العينة العشوائية البسيطة طريقةحتديد حجم العينة يف

 فإن كل واحدة من العينات      - أنواع العينات االحتمالية    والذي يعترب أبسط  – ويف هذا األسلوب    
حيمـل  )  4.1 املربع(استه   داخل اتمع املراد در    )2(احملتملة حتمل حجماً متساوياً وكل عنصر فردي        

   )3(. لالختيارنفس االحتمالية الالصفرية الختياره ضمن العينة؛ أو ما يسمى بنمط االحتمالية املتساوية 
  

  وحدة العينات يف مسوحات األعمال: 4.1 املربع

الزوج، الزوجـة،   (على العكس من املسوحات املرتلية حيث يكون حتديد وحدة العينة أكثر سهولة             
مال وذلك الختالف أشكال األعمال بـدء       فإن هذه العملية تكون معقدة يف مسوحات األع       ) األبناء، اخل 

والسؤال املطروح هنا هو ما هي الوحدة األفـضل         . من املتاجر العائلية وانتهاء بالشركات الدولية الكربى      
لغايات التحليل اليت ينبغي اعتمادها لدى تصميم عينة للنشاطات التصنيعية الرمسية؟ هل هي املؤسـسة أو                

ال ميكن حتديد اإلجابة إالّ من خالل احلوافز النظرية املرتبطة دف الدراسة            الشركة أو املصنع أو املنشأة؟ و     
  .واالعتبارات العملية األخرى املتعلقة مبدى توفر البيانات ومدى دقتهامن االنسجام واملستوى املرغوب 

مع أن عملية التحديد ليست باألمر الصعب عند احلديث عن املؤسسات الصغرية إال أن املؤسـسات                
إذ تنـتج مثـل هـذه       . كبرية عادة ما تضم العديد من اهليكليات القانونية والتشغيلية وامللكية املختلفة          ال

خل هيكليـة كـل      االنسجام دا   ونتيجة لغياب  .املؤسسات سلعاً خمتلفة يف أماكن خمتلفة ومبعدالت خمتلفة       
           ومع هذا فإن ومن . ا عاملياًوحدة من وحدات العينة فإنه من املستحيل التوصل إىل معايري موحدة معترف

املنظور النظري لدينا اثنان من أنواع الوحدات اإلحصائية اليت ميكن حتديدها؛ حيـث يـرتبط أحـدمها                 
باملستوى الذي يتم عنده اختاذ القرارات املالية يف حني يرتبط اآلخر باملستوى الذي يـتم عنـده اختـاذ                   

احث هو السلوك املرتبط بعملية ختصيص املـوارد فـإن          القرارات اإلنتاجية فإذا كان اهلدف األساسي للب      
 ) 4.1.1نظر الشكل ا(الئمة للبحث املستوى السابق هو الوحدة امل

                                                 
ى املشاكل اهلامة اليت تواجه املسوحات املؤسسية هي حتديد عنصر          نظراً خلصوصية نشاطات قطاع األعمال فإن إحد       )2(

 ).4.1املربع (العينة 
 . مبصطلح العينات العشوائية البسيطة-وكما هو شائع يف األدبيات املختصة– سنلتزم  )3(
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  )تتمة (وحدة العينات يف مسوحات األعمال: 4.1 املربع

  وحدة التحليل يف مسوحات املؤسسات: 4.1.1 الشكل

  القرارات املالية 

  
  

 على القرارات املتعلقة باملشتريات لعملية اإلنتاج فإنـه ينبغـي           ولكن عندما يكون االهتمام منصباً    
املستوى الذي  : كما وميكن حتديد مستويني فرعيني ضمن هذا املستوى       . اعتماد املستوى التحليلي اآلخر   

فإذا كان  . يتم عنده اختاذ القرارات اإلدارية حيال عملية اإلنتاج برمتها ومستوى تشغيل املنتوج الواحد            
وأما إن  .  هي الوحدة املالئمة للبحث    املؤسسةلتحليلي يدور حول املسؤولية اإلدارية برمتها فإن        اهلدف ا 

 هو الوحدة املناسـبة     خط اإلنتاج كان االهتمام يدور حول اخلصائص الفنية لعملية إنتاجية واحدة فإن           
(Nijhowne 1995).  

اً احلصول على البيانات املؤسساتية وأما من وجهة النظر العملية فعلى الرغم من أنه من السهل نسبي
وعلى . لتحليل القرارات املالية إالّ أن مجع معلومات حول خطوط إنتاج معينة هي عملية أصعب بكثري

من احملتمل العثور على نفس القدر  غريالقرارات اإلدارية إالّ أنه من الرغم من وجود سجالت لدعم 
والطريقة الوحيدة املتاحة أمام . ت وحدة املؤسسةالتفاصيل على مستوى خطوط اإلنتاج مهما كان

إىل حتماً ستؤدي عملية وهي التراكمية، القيم على استناداً بنائها خالل من هي البيانات جلمع الباحث

 
 
 

قرارات 
 اإلنتاج 

 

 
املسؤولية 
اإلدارية  

 
 

املسؤولية 

املؤسسة ج املؤسسة ب
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  :ويعتمد حجم العينة العشوائية البسيطة على ثالثة عوامل

  .جمتمع الدراسةحجم  -

 .مدى تباين الباراميتر الذي نرغب بتقديره -

 .ن الدقة والثقةاملستوى املرغوب م -

 فإنه ميكـن  a   ومستوى ثقةeo  دقة وبدرجة Y للباراميتر جمتمعفلو كنا مهتمني بتقدير متوسط      
  :حتديد احلد األدىن حلجم العينة من خالل املعادلة اآلتية

N
Se

S
n 2

22
0

22

2

2

α

α

Ζ

Ζ
=

+
  

بدرجـة    ( P ) صفة معني عينة متناسبة مع حجم اتمع لقياسكذلك لو كنا مهتمني بتقدير حجم  
  : يتم احتساب احلد األدىن حلجم العينة كاآليت  فإنهaومستوى ثقة  eo دقة
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  :حيث أن

N :جمتمع الدراسة  

n :حجم العينة  

S2 :تباين جمتمع الدراسة y) على افتراض أنه معروف.(  

P :نسبة السكان للعنصر y )على افتراض أنه معروف.(  

eo :غوب من الدقةرملاملستوى ا  

a : مثالً% 95كأن يكون (املستوى املرغوب من الثقة.(  
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Z a/2 : التوزيعZ الذي يتطابق مع مستوى الثقة a .)4(  

وفقاً ألسلوب العينات العشوائية البسيطة فإنه يتم تقدير متوسط السكان ونسبة السكان والتباينات             
  :احلسابية املالئمة كاآليت

  تباين العينة
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  : املعادلة اآلتية تباين عناصر العينة من خالل يتم احتسابحيث 
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 وحيث 
N
nf  فإا متثـل احتماليـة   أسلوب العينات العشوائية البسيطةمتثل كسر العينة وأما يف   =

  .االنتقاء

  :وأخرياً فإن وزن كل واحد من العناصر يكون كما يلي

n
Nfw i == − 1

                                                

  

  .على أسلوب العينات العشوائية البسيطةمثاالً  4.2 يورد املربع 

 
  . اليت تتطابق مع خمتلف مستويات الثقةZa/2 لإلطالع على قيم 4 أنظر امللحق  )4(
 اعتماداً على ما إذا كان العنصر رقم س ميتلك اخلصائص املرغوبـة أم ال  yi = 0)( أو (yi = 1) حيث تكون  )5(

  .وعلى التوايل
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وجهة نظر السكان حيال % 95الثقة يصل إىل  شخصاً حىت حتدد وضمن مستوى من 1,065ومبعىن آخر عليك إجراء مسح يشمل 
القول إن  من املستجيبني يؤيدون املشروع فإنه ميكن% 54وإن أظهرت نتائج املسح أن ما ال يقل عن %. 3املشروع وامش خطأ يصل إىل 

 .معظم السكان يؤيدون املشروع، وميكن لنا حينها أن ننصح العمدة بدعم املشروع يف محلته
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  :ومن هنا ميكن إعطاء اخلطأ الضمين من خالل% 95لتأكد من نتائجنا فإننا سنفترض أن مستوى الدقة يصل إىل ول 
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وهذا معناه أنه ال ميكننا اجلزم بأن غالبية الـسكان         %. 4.6 ألف فإن نسبة اخلطأ الضمين تبلغ        650وآلن لنفرض أن عدد الناخبني يصل إىل        
  %.58.9 – 49.1ا املشروع نظراً ألن النسبة احلقيقية للذين يدعمون املشروع تتراوح ما بني يدعمون هذ

لنفترض أن العمدة يرغب يف معرفة ما إذا كان جيب عليه وضع هذا الربنامج ضمن محلته االنتخابية، وأنه طلب منك إجراء استطالع للـرأي                       
  .ني له، فكيف ستصل إىل اإلجابةملعرفة النسبة احلقيقة للسكان املؤيدين أو املعارض

 مواطن ممن حيـق هلـم       650,000فيجب أوالً حتديد اتمع املستهدف والذي يصل إىل         . جيب وجود ثالث معلومات لتحديد حجم العينة      
 من وضوح الصورة    ونظراً ألن العمدة يرغب يف الوصول إىل مستوى مقبول        . كما وأننا حنتاج إىل مستوى اخلطأ ومستوى الثقة املرغوب        . التصويت

وحىت نكون يف مأمن فإنه ميكن لنـا أن         . وجيب أخرياً حتديد تباين النسبة احلقيقية     %. 95ومستوى الثقة بِـ    % 3±فإننا سنحدد هامش اخلطأ بِـ      
 فإننا سنفترض   ومبعىن آخر . ومثل هذا الوضع حيمل أقصى مستوى ممكن من التباين        . نفترض أن السكان منقسمون بالتساوي ما بني مؤيد ومعارض        

وميكن احتساب حجم العينة املطلوب مـن  . هنا السيناريو األسوأ واملتمثل يف انتقاء أكرب حجم عينة ممكن وضمن املستوى املرغوب من الدقة والثقة   
   :خالل معادلة النسب

 تقدمي النصح لعمدة املدينة:4.2املربع

 من السكان، حيث أظهر االستطالع أن       400عاً للرأي على    لنفرض أنك مستشار لعمدة املدينة، وأن أبرز الصحف كانت قد أجرت استطال           
ونظراً القتراب موعد االنتخابات ورغبة العمدة يف ترشيح نفسه مرة أخرى فهل لك أن تقدم               . من السكان يؤيدون الربنامج التنموي اجلديد     % 54

  له النصح لدعم املشروع يف محلته السياسية؟

وعلينا أن حندد الثقة والدقة اليت تنطـوي عليهـا نتـائج            . غالبية السكان يدعمون هذا املشروع    ليست كافية للتأكد من أن      % 54إن نسبة   
وهنا علينا أساساً أن نرجع إىل املعادلة املستخدمة لتحديد حجم العينة يف أسلوب العينات العشوائية البسيطة واحتساب اخلطأ الـضمين              . االستطالع

eo لِـ a.  
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  Determining the Sample Size in Stratified Sampling حتديد حجم العينة يف العينات الطبقية

 العينة من خالل استغالل أي معلومات متوفرة حـول اتمـع            تصميمميكن حتسني كفاءة عملية     
الـذي يـتم    عض مسات اتمع املرتبطة باملتغري معلومات حول بمعرفةموضوع الدراسة، وخاصة عند 

؛ إذ ميكن استخدام هذه املعلومات لتقسيم اتمع برمته إىل جمموعات أو طبقات، حيث يـتم                تقديره
 ومن شأن عملية التقسيم الطبقي هذه أن تزيد من كفاءة           )6(. عينة مستقلة لكل جمموعة أو طبقة      سحب
ولكن جيب  . د التجانس بني العناصر اليت تنتمي للمجموعة ذاا       وخاصة كلما ازدا  .  العينة تصميمعملية  

ن يكون هذا التجانس مرتبطاً بالسمة اليت يتم تقديرها وليس إىل املتغري املستخدم لتحديـد الطبقـة                 أ
(Hansen, Hurwitz & Madow 1953).  

  : العينات الطبقيةلتصميمميكن اتباع ثالثة أساليب خمتلفة 

(Kish 1965; Sukhatme, Suckhatme & Sukhatme  1984).  

  : وهنا يتم حتديد حجم العينة بالتساوي بني الطبقات،التوزيع املتساوي: األسلوب األول

H
n

n h
0=  

  :ثحي

H = عدد الطبقات  

h =  الطبقة، حيث أنh = 1 ،2 ،3 ...h ...H 

nh = حجم عينة الطبقة  

no = حجم العينة املرغوب  

  : حيث يتم حتديد حجم العينة تناسبياً مع حجم الطبقة،التوزيع النسيب: يناألسلوب الثا

N
Nnn h

h 0=

                                                

  

 
ــاخ االســتثماري أنظــر  )6( ــة حتديــد الطبقــات يف مــسوحات املن ــد مــن املعلومــات حــول كيفي                   :  للمزي

Productivity and Investment Climate Surveys(PICS): Implementation 
Manual    (World Bank 2003, 18-22).  

 156



  :حيث

Nh = مع الدراسة للطبقة حجم جمتhth وحيث أن     ∑
=

=
H

h
h NN

1

 حيث يتم توزيع العينة بني الطبقـات للحـصول إىل القـدر             ،التوزيع املثايل  :األسلوب الثالث 
 وضمن أقل حد من التكاليف، أو يتم توزيعها لتحقيق أعلى قدر ممكن من الدقة                من الدقة  املطلوب

 وهنا ميكن احلديث عن أربع حاالت ممكنة وذلك اعتماداً على مستوى الدقـة              .وبأقل كلفة ممكنة  
  :املرغوب أو كمية املوارد املتاحة

ضاً بأن كلفة الوحدة متشاة يف كافة        وافترا (no)استناداً على حجم العينة املرغوب      : احلالة األوىل 
  : ضمن الطبقة التالية( nn )املثايل  فإنه ميكن حتديد التوزيع )7(الطبقات 

∑
=

= H

h
hh

hh
h

SW

SW
nn

1

0  

  :، حيث أنNeymanوتعرف هذه املعادلة باسم توزيع 

      وزن العينة 
N

N
W h

h =

          

 

):الطبقةتباين  )
2

1

2

1
1 ∑

=

−
−

=
hN

i
hih

h
h yy

N
S  

، وافتراضاً أن كلفة الوحـدة متـشاة يف مجيـع           eoعلى ضوء مستوى الدقة املطلوب      : احلالة الثانية 
  :الطبقات فإنه ميكن حتديد احلجم املثايل للعينة لكل طبقة من خالل املعادلة اآلتية

∑

∑

=

=

+
= H

h
hh

H

h
hhhh

SW
N

V

SWSW
n

1

2
0

1

1

                                                

  

 

∑ ∑
= =

===
H

h

H

h
hhh cnncncC

1 1

  : ثايتة يف كل الطبقاتCh من طبقة hthتكلفة كل وحدة يف  تكون  )7(
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  :وميكن احتساب إمجايل احلد األدىن حلجم العينة كاآليت

∑

∑

=

=

+

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

= H

h
hh

H

h
hh

SW
N

V

SW
n

1

2
0

2

1

1
  

  :حيث
2

2

0
0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

αz
e

V  

 مـن   )8(، وافتراضاً أن كلفة الوحدة متباينـة      Coعلى ضوء املوارد املتاحة لتنفيذ املسح،       : احلالة الثالثة 
  :طبقة إىل أخرى فإنه ميكن حتديد احلجم املثايل للعينة لكل طبقة من خالل املعادلة اآلتية

∑
=

= H

h
hhh

h

hh

h

cSW

c
SW

C
n

1

0

  

  :كما وميكن احتساب إمجايل حجم العينة كما يلي

∑

∑

=

=
= H

h
hhh

H

h h

hh

cSW

c
SW

C

1

1
0

                                                

n  

، وافتراضاً أن كلفة الوحدة خمتلفة من طبقة        eoعلى ضوء مستوى الدقة املرغوب،      : احلالة الرابعة 
  :إىل أخرى فإنه ميكن احتساب حجم العينة املطلوب من خالل املعادلة اآلتية

 

∑
=

=
H

h
hcC

1

  :خمتلفة من طبقة اىل أخرى chطبقة يف  hthلفة الوحدة ل تك تكون  )8(

                                                                          hn
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1
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  :ميكن احتساب إمجايل احلد األدىن حلجم العينة املطلوب كما يأيتكما و

                             
∑

∑ ∑

+
=
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2
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1
min 1

.

hh

H

h
hh

h

hh

SW
N
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cSW
c
SW
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  :لطبقة كاآليتتقدير املتوسط والتباين لعينات اميكن 

  

  تباين العينة

( ) ∑
=

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

H

h
hh yWy

1

2 varvar 

  متوسط العينة

∑
=

=
H

h
hh yW

1
y  

( ) ∑
=

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

H

h
hh pWp

1

2 varvar ( ) ∑
=

=
H

h
hh pWp

1

  

  

  قدرالباراميتر امل

  متوسط جمتمع الدراسة

  

  نسبة جمتمع الدراسة

  

عتمد املعادلة الدقيقة للتباين على كيفية متثيل عناصر الطبقة ضمن العينة ففي حالة اتباع أسلوب               وت
  :ملتوسط العينة) 1(تباين تصبح العينات العشوائية البسيطة داخل كل طبقة فإن معادلة ال

( ) 2

1

2 1
var h

h

h
H

h
h s

n
f

Wy ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=∑

=

  

  

  :حيث أن

( )∑
=

−
−

=
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i
hih

h
h yy

n
s

1

22

1
1
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  :لنسبة العينة) 2(أو تصبح 

( ) ( )∑ −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
= hh

h

h
h pp

n
f

Wp 1
1

1
var 2

  

  :حيث أن

∑
=

=
hn

i h

ih
h n

y
p

1
  

  :وحيث أن

 1= Yينة حتتوي على السمة موضوع البحث، أو       إن كانت الع  

= Yت العينة ال حتتوي على السمة موضوع البحث صفر   إن كان.  

  :ويف العينات الطبقية تعتمد احتمالية االنتقاء على األسلوب املتبع يف توزيع العينة، ففي

       : التوزيع املتساوي )1
h

h N
H

n
f =             

            : التوزيع النسيب )2
N
nf h =                                            

          :   التوزيع املثايل )3
h

h
h N

n
f =

−= fw

    

1  : وأما األوزان فإا حتتسب وكالعادة كما يلي
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  : How to Carry out Systematic Sampling  العينة املنتظمةبتنفيذكيف نقوم 

 يف فترات منتظمة من خالل الثانوية ختيار الوحدات ا العينات املنتظمة منسحبتتكون عملية 

، وحجم العينة املرغوب Nوعلى ضوء حجم جمتمع الدراسة، . بعد بداية عشوائية) أو الطبقة (  اإلطار
  : العينات املنتظمة تتكون منسحب، فإن عملية nبه، 

       مسافة االنتظام/ فترة  حتديد )1
n
Nk =

knRNKRNKRNRN )1(,......2,,

             

 )9( K -  1   ختيار الرقم العشوائيا )2

 :اختيار مجيع العناصر املمكنة اليت تنتمي إىل املواقع )3

  −+++

  .(nxk) جمتمع الدراسة إىل مصفوفة النظرية، سحب العينات املنتظمة، فاننا سنقوم بتقسيممن الناحية 
  

K  ...  3  2  1    

yk ...  y3 y2 y1 1  

y2k...  yk+3 yk+2 yk+1 2  

... ...  ...  ...  ...  ...  

... ...  ...  ...  ...  ...  

ynk...  y(n-1) k+3 y(n-1) 
K+2 

y(n-1) K+1 n 

  .وي للرقم العشوائي الذي يتم سحبهونقوم بعدها بانتقاء العينة اليت تتطابق مع رقم اخلانة املسا

                                                 
عمودياً (وميكن استخدام هذا اجلدول من أي نقطة وبأي اجتاه . ام العشوائية على جدول األرق5 حيتوي امللحق  )9(

 .للحصول على سلسلة األرقام العشوائية املطلوبة) وأفقياً وقطرياً

 161



  : العينة املنتظمةسحبخطوات 

  :طار اآليتلتفنرض أن لدينا جمتمع دراسة ضمن اإل  

  

  املالحظات      1       2       3       4       5       6       7       8        9

10     11       9       5       7         10   12       9      5        Y  

  

  : كما يليk فإننا حندد (n=3) و (N=9)حيث أن : 1اخلطوة 

3
3
9

===
n
Nk  

 n x kقسم املالحظات املرتبطة مبجتمع الدراسة ضمن مصفوفة : 2اخلطوة 

K                                                        
1   2   3                                                  

n      4   5   6 
7   8   9                                                   

                الرقم( ولنفترض أن k=3 و 1ما بني قم باختيار رقم عشوائي يتراوح : 3 اخلطوة
  ).K = 2= العشوائي 

قم باختيار العينة اليت تتطابق مع اخلانة الثانية، ومن مث ضع عناصر جمتمع الدراسة يف : 4اخلطوة 
  وبالتايل ستحصل على العينة املطلوبة . 8، 5، 2املواضع 

     Y                                                       املالحظات     

9           2  
7          5  

11         8  

فإن كان جمتمع . مهماً للغاية يف العينات املنتظمة) العناصر(يعترب الترتيب الذي حتمله الوحدات 
نة أن يضع الوحدات املتجانسة بشكل  العيمصممالدراسة حيتوي على عناصر متجانسة فإنه ينبغي على 
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وبذلك سنحصل على طبقة مكونة من خانات . n x kداخل مصفوفة ) وليس بشكل عمودي(أفقي 
(n)،كما وميكن أن نشري .  مكافئة للعينة الطبقية النسبية يف هذه احلالةاملنتظمة وستكون العينة  أفقية

لعملية تقسيم جمتمع الدراسة ضمن جمموعات  ستكون مكافئة n x kهنا إىل أن عملية بناء مصفوفة 
(k)ذا فإنه وبينما.  واليت متثلها اخلانات العمودية للمصفوفةيقوم مصمم العينة بإدراج عناصر جمتمع و 

الدراسة فإن عليه أن حياول توزيع كل جمموعة أو منط من الوحدات املتجانسة بشكل متطابق ما أمكن 
  .داخل خانات املصفوفة

            : كـاآليت  N، حبيث يكـون     n، من مضاعفات    Nن أالّ يكون حجم جمتمع الدراسة،       من املمك 
(N = n x K + r) حيث (r) أقل من (k) . اآلتيتنيطريقتنيالوميكن معاجلة هذا الوضع بإحدى :  

 n عشوائياً من جمتمع الدراسة ومن مث أسقطها قبل بناء مصفوفة (r)قم باختيار عناصر العينة  .1

x K .فما فوق3بعدها انتقل إىل اخلطوات و .  

            وهذه الطريقة أكثر دقة من سابقتها، حيث يتم بناء املصفوفة باسـتخدام مجيـع وحـدات     .2
(n x K+r) حبيث حتمل خانات r العمودية داخل املصفوفة وحدات (n+1)  يف حني حتمـل 

متاماً كمـا   –ودية عشوائياً   وبعدها نقوم باختيار خانة عم    . (n) املتبقية وحدات    (n-r)خانات  
 . ونستمر يف اخلطوات املتبقية بدون تغيري3فعلنا يف اخلطوة 

 وتتـشابه  (N = n x K-r):  كـاآليت Nميكن اتباع أسلوب مشابه يف املواقف اليت تكون فيها 
     أو وحدات(N = n x K+r)اخلطوة اليت يتم وضعها مع عملية دراسة قائمة   

 (N = n x K-r) وبعد انتقاء رقم عشوائي يتم انتقاء العناصر الواقعـة  . وحدات دائرية بوصفها
               : وذا حنصل على إحـدى عينـات الوحـدات اآلتيـة          . ، اخل 3RN ,2RN ,RNضمن املوضع   

(n), (n+1), (n-1) .)10(  

  

  :حيتسب املتوسط يف العينات املنتظمة على النحو اآليت

                                                 
ولن نتناول هذه األسـاليب إلن      .  عدداً من الوسائل األخرى للتعامل مع هذه املشكلة        Kish (1965) يطرح    )10(

  .ات مسوحات املناخ االستثماري لن تسبب أي مشكلة على صعيد عملية التنفيذإضافة مالحظة أخرى على عين

 163



n

y
y

n

i
i∑

== 1  

  .نظراً ألنه حيمل منطاً يستند على االحتمالية املتساوية يف االنتقاءوذلك 

فمن الناحية العملية ميكن احتـساب      . ري مسألة تقدير التباين يف العينات املنتظمة حتديات كبرية        ثت
  )11(:التباين كاآليت على افتراض أن ترتيب العناصر عشوائي

( ) ( ) 21var s
n

fy −
=  

  .ن كما يتم حسابه يف أسلوب العينات العشوائية البسيطةالتباي = (S2)حيث أن 

  :وأما يف العينات املنتظمة فإنه يتم احتساب التباين كاآليت

( ) ( )∑
=

−
=

H

h
hh sW

n
fy

1

21var  

  : يف حني يتم احتساب احتمالية االنتقاء لكل عنصر كاآليت

k
f 1

=

kfw == − 1

hhh kfw == −1

                                                

 

  :والوزن كاآليت

  

  :لوزن يف العينات الطبقية العشوائية البسيطة فإنه حيتسب كاآليتوأما ا

  
  

  

  

 
 معادالت بديلة ميكن اللجوء إليها عندما ال يتم تلبية املتطلبات اليت حيتاجها أسـلوب               Kish (1965)يطرح    )11(

 .العينات العشوائية البسيطة
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  كيف تنفذ أسلوب االنتقاء االحتمايل املتناسب مع احلجم

How to Carry out the Probability Proportional to Size Selection Method 

  :طريقة االختيار

العينة وعندما نواجه جمموعات ذات     أسلوب ثنائي املرحلة لبناء     يستخدم هذا األسلوب عند اتباع      
، وعدد  nكما وميكن استخدامه عند رغبتنا يف السيطرة على حجم العينة اإلمجايل،            . حجم غري متساو  

ويف أسلوب  . اموعات داخل العينة مع االحتفاظ يف الوقت ذاته بنمط االحتمالية املتساوية يف االنتقاء            
حتمايل املتناسب مع احلجم فإنه يتم انتقاء كل عنصر داخل اإلطار استناداً علـى االنتقـاء                االنتقاء اال 

  .االحتمايل املتناسب مع اموعة اليت ينتمي إليها ذلك العنصر

  

  : العينة تصميمخطوات

  .n قم باختيار حجم العينة املرغوب Nعلى ضوء جمتمع الدراسة : 1اخلطوة 

 إلدراجها داخل   b إلدراجها داخل العينة أو عدد اموعات        aاموعات  قم باختيار عدد    : 2اخلطوة  
  n  =  a x bالعينة حيث أن 

  .  مع البديلN و 1 اسحب رقماً عشوائياً ما بني: 3اخلطوة 

  .اختر اموعة اليت حتمل أول جمموع تراكمي يتجاوز الرقم العشوائي: 4اخلطوة 

خل تلك اموعة باستخدام إما أسلوب االنتقاء االحتمـايل          دا bقم بوضع عينة للعناصر     : 5اخلطوة  
  .املتناسب مع احلجم أو أسلوب العينات املنتظمة أو العينات الطبقية أو عينات اموعات

  )12(.  عدة مرات5 إىل 3كرر اخلطوات : 6اخلطوة 

ير دالنتقاء فإنه يتم تق   نظراً ألن أسلوب االنتقاء االحتمايل يستند على منط االحتمالية املتساوية يف ا           
  :املتوسط كاآليت

                                                 
فلذا لو افترضنا أنه مت اختيار      . لوجود بديل للرقم العشوائي    الحظ أنه ميكن اختيار اموعة ذاا عدة مرات نظراً            )12(

  . من تلك اموعة(k x b) من املرات فإنه سيتم سحب العناصر kجمموعة ما 
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n

y
y

n

i
i∑

== 1  

  :وأما التباين فإنه حيتسب كاآليت

( ) 21var as
a

fy −
=  

  :حيث

( )∑ −
−

=
22

1
1 yy

a
s ia  

  :وحيث

          )  وهو متوسط عينة اموعة(
b

y
y

b

i

i

∑
== 1β

β

  

  :وأما احتمالية االنتقاء فإا حتسب كما يلي

α

α

B
b

N
aB

f =  

  :حيث

Ba :موعةحجم ا.  

a :موعات الداخلة يف العينةعدد ا.  

b :موعات الداخلة يف العينةعدد عناصر ا.  

  :وأخرياً فإن احتساب الوزن يتم كاآليت

baB
NB

fw
α

α== − 1 
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 االنتقـاء    يتمثل يف اختيار اموعات باسـتخدام أسـلوب        )13(ميكن اتباع أسلوب بديل       
ويصار بعدها إىل سحب عناصـر العينـة        . االحتمايل املتناسب مع احلجم ولكن من غري وجود بدائل        

وذا فإنه ميكن االحتفاظ    ). أي أسلوب العينات العشوائية البسيطة    (عشوائياً داخل اموعات املنتقاة     
  :هذا األسلوبوتالياً خطوات تنفيذ . خبصائص منط االحتمالية املتساوية يف االنتقاء

  .n، قم باختيار حجم العينة املرغوب Nعلى ضوء جمتمع الدراسة، : 1اخلطوة 

 اليت سيتم إدخاهلـا يف     b اليت سيتم إدخاهلا يف العينة وعدد العناصر         aاختر عدد اموعات    : 2اخلطوة  
  .n   =   a x b: عينة اموعات، حيث تكون

 داخـل   A جمتمع الدراسة بوجود إمجايل من جمموعـات         دد جمموعة ما داخل   حت) i (لتكن: 3اخلطوة  
 حبيـث   ،حيدد عنصراً من عناصر العينة داخل جمموعة ما       ) i (لتكنوعالوة على ذلك    . جمتمع الدراسة 

  :وذا فإن.  داخل اموعة س(Bi)حنصل على عدد إمجايل من الوحدات أو العناصر 

NB
A

i
i =∑                     

  : كما يأيت(Bi)ضع قائمة باموعات وأحجام اموعات املتراكمة : 4وة اخلط

B1   =   C1

B1  +  B2    =    C1  +  B2   +  C2

B1  +  B2  +  B3    =    C2  +  B3    +   C3, … 

B1  +  B2  +  B3  +  …. +  BA    =    C3 + …..+ BA = CA 

 

تيار      احسب مدة تكرار عملية االخ: 5اخلطوة 
a
NI =

                                                

  :      حيث أن

a = موعات اليت سيتم اختيارهاعدد ا.  

  : اختر رقماً عشوائياً حيث: 6اخلطوة 

≤ I 0 الرقم العشوائي <  

 
 . يعود الفضل يف هذا األسلوب إىل الدكتور يوسف )13(
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 والـيت حتتـوي   (i  =  1, 2, …a) املتراكمـة  Ci و aاختر وبشكل منتظم جمموعات : 7اخلطوة 
  :العناصر املنتقاة

RN, RN+I, RN+2I, …RN+(a-1)I 

 داخل كل جمموعة منتقاة وذلك باستخدام إمـا أسـلوب العينـات             bاختر عناصر العينة    : 8اخلطوة  
  .العشوائية البسيطة أو العينات املنتظمة أو العينات الطبقية أو عينات اموعات

ة تكـرار   الحظ أنه ال ميكن اختيار اموعة ذاا أكثر من مرة إالّ إذا كان حجمها أكرب من مد                
 احلفاظ على مسات منط االحتمالية املتـساوية يف         يفومع هذا يساعد هذا األسلوب      . Iعملية االختيار   

 اموعات اليت يزيد حجمها عن مدة تكرار        اختياروميكن اللجوء إىل خطوة معدلة تتمثل يف        . االختيار
 (   w = 1 x b   )اق الـوزن  ومن مث إحل) Iأي اليت حتمل احتمالية ( بشكل تلقائي Iعملية االختيار 

  .بعناصر العينة املنتقاة من تلك اموعات

iB
bxw 1=                                    

 – L ولنفترض مثالً أا أقل مبقـدار        b حتمل عدداً أقل من عناصر العينة        املختارة العينة   تإذا كان 
 من اموعـة اـاورة      (b-L) بقية العناصر    اختيار حني يتم    فإنه يتم اختيار مجيع عناصر اموعة يف      

 املستندة على أسلوب االنتقاء االحتمايل      االختياروذا فإن عملية    ). سواء ااورة تسلسلياً أو جغرافياً    (
جلميـع  ) w(اختيار بوزن مقداره    ( هي عبارة عن عملية   ) من دون وجود بديل   (املتناسب مع احلجم    

   ) وتعطى باملعادلة اآلتية عناصر العينة،

n
Nw =  

  :أما تقدير متوسط جمتمع الدراسة فإنه حيسب كاآليت

n

y
y

n

t
t∑

== 1  

  : فإنه حيسب كما يليYوأما تقدير تباين متوسط العينة 

( ) ( ) 21var as
a

fy −
=  
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  :حيث
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1  

  :وحيث

b

y
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∑
== 1                  ) متوسط عينة اموعة(
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 كيف نتعامل مع املشاكل املرتبطة بإطار جمتمع الدراسة

How to Deal with Population Frame Problems 

 العينات على التنفيذ الصحيح للنموذج النظري املالئم وحـسب          لتحديد إجراء   ال تعتمد دقة أي   
م خاللـه إدراج    ومن النادر التوصل إىل إطار مثايل يت      . وإمنا تعتمد بشكل أكرب على دقة اإلطار كذلك       

 طراألوعادة ما تكون    . كل وحدة بشكل مييزها عن غريها من الوحدات دون وجود أي عناصر غريبة            
   . العينةحتديد عملية يفومن هنا فإن حتديد هذه املشاكل ومعاجلتها يعترب جزء هاماً . مليئة باملشاكل

 وحدات  اختيار احتماليةال وهو   تربز أمهية مشاكل اإلطار نظراً ألا تؤثر على جانب هام جداً، أ           
ومن هنا فإنه جيب إعادة     . ومن شأن هذا التأثري أن يشوه البناء األصلي للعينة واألوزان األصلية          . العينة

 حبيث تتم عملية إعادة التأهيل يف مرحلة التقدير         التصميمتعديل األوزان املعطاة لكل عنصر أثناء مرحلة        
 أربع جمموعات من املشاكل الـيت تـنجم         Kish)14( (1965) وحيدد. يف حالة ظهور مشاكل اإلطار    
  :جراء وجود خلل يف اإلطار

  

 عدم التغطية: املشكلة األوىل

وحيصل هذا األمر بسبب نقص اإلطار أو       . قد ال يتم إدراج بعض عناصر جمتمع الدراسة يف القائمة         
جند أن األطر املستخدمة ويف مسوحات األعمال فإنه من الشائع أن . (Kalton 1983)عدم مالءمته 

يف الدول النامية هي أطر قدمية وغري حمدثة، وهو ما يؤدي إىل عـدم إدراج كافـة عناصـر اتمـع                     
  .املستهدف

  :التصميم مرحلة عنداحللول املقترحة 

يكون هذا احلل مقبوالً عندما     و.  لتاليف أي إغفال للعناصر    أعد تعريف اتمع املستهدف   ): 1(احلل  
  .(Kalton 1983) جداً من اتمع املستهدف اً صغرياًوعة املستثناة جزءتشكل ام

                                                 
أخذ هـذا األمـر يف       إضافة إىل مشاكل اإلطار فإن حاالت عدم اإلجابة تؤثر هي األخرى على األوزان، وجيب                 )14(

وتورد األدبيات عدداً من اإلجراءات املختلفة لتعديل األوزان سواء عنـد وجـود             .  حتليل البيانات  عنداحلسبان  
وسنناقش يف اجلزء الالحـق اإلجـراءات املـستخدمة    . حاالت لعدم اإلجابة عن وحدات معينة أو فقرات معينة   

ولكننا لن نتطرق إىل أساليب التعامل مع حـاالت  . ت معينةلتعديل األوزان جراء حاالت عدم اإلجابة عن وحدا     
 .عدم اإلجابة عن فقرات معينة نظراً ألن هذا املوضوع يصب خارج نطاق هذه الدراسة
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وينصح ذا احلل أكثر    .  حىت يتسىن إدراج العناصر املستثناة من خالهلا       أضف أطراً إضافية  ): 2(احلل  
 احتماليـة ومع هذا تظل    . من احلل السابق مع أنه قد يتسبب مبشكلة أخرى أالّ وهي مشكلة التكرار            

 .(Kalton 1983)) أنظر أدناه( املشكلة أقل، كما وأن معاجلتها ميكن أن تتم بسهولة وقوع هذه

العناصر غري املدرجة مع العناصر املوجودة بطريقة واضـحة وعمليـة           بلور طريقة لربط    ): 3(احلل  
حيمل و. )ه يتم اختيار مجيع العناصر املرتبطة     فإن( أحد العناصر املوجودة      اختيار ومتفردة، حبيث أنه عند   

   .(Kish 1965)هذا احلل نفس السلبية اليت جندها يف العينات العنقودية 

  :احللول املقترحة يف مرحلة التقدير

والذي يعتمد على التقسيم الطبقي     –ويسمح هذا األسلوب    : التقسيم الطبقي البعدي  ): 1(احلل  
تمع الدراسـة الفعلـي      أكثر استجابة    بطريقة بإعادة تعديل األوزان     - املسح امتاملألوزان بعد   

.  تكون القوائم األطرية غري حمدثة     فائدة هذا األسلوب بشكل خاص عندما     وتظهر  . )4.1اجلدول  (
 العينة، ومن مث    تصميمفلو افترضنا أننا ضفنا مؤسسة ما على أا مؤسسة صغرية احلجم يف مرحلة              

 من الضروري تعـديل األوزان       فإنه  تنتمي موعات حجمية خمتلفة    اكتشفنا بعد انتهاء املسح أا    
  .باستخدام أسلوب مشابه للتقسيم الطبقي
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  تعديل األوزان ملعاجلة مشكلة عدم التغطية: 4.1 اجلدول

  التقسيم الطبقي البعدي  التصميممرحلة 

الوزن يف   العينة الدراسةجمتمع 
  مرحلة البناء

  الطبقة  الوزن املعدل  عامل التعديل  اتمع النهائي

N nh W=p-1Nps Wps=Nps/NhWjps=w*wps

A 5,000  250 20  28  1.4  ؟  

B 15,000 500 30  42  1.4  ؟  

     28,000     20,000اموع

   املؤلفحسابات :املصدر

  

 التكرار: املشكلة الثانية

ونظراً لألثـر   . قد يتكرر ظهور العناصر أحياناً وخاصة عندما يكون اإلطار مزجياً من أطر خمتلفة            
  . فإنه جيب أخذه يف احلسباناالختيارلذي يتركه هذا التكرار على احتماليات ا

  :احللول املقترحة يف مرحلة التصميم

ومبعىن آخر قم بداية بتحديد ترتيب دقيق لكل قائمة بدء          : استخدم أسلوباً متفرداً للتعريف   ): 1(احلل  
 قم حبذف العناصر األخرى اليت      -ة األوىل واستناداً على عناصر القائم   –وبعدها  . من األهم فاألقل أمهية   

  .(Kish 1965)تتكرر يف القوائم األخرى 

قم بسحب عينة مستقلة من كل قائمة، ومـن مث توجـه إىل             : عدل عينة القوائم الالحقة   ): 2(احلل  
 أي عنصر يظهر يف القوائم الكاملـة        حذف وقم بفحص العناصر املوجودة و     قائمة من كل العينة املمثلة   

  .(Kish 1965)  ةالسابق
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  :احللول املقترحة يف مرحلة التقدير

مـسألة   ملعاجلـة   أعد تقدير أوزان العناصر املتكررة:استخدام أسلوب تعديل الوزن): 1(احلل 
حتمـالن   مـن قـائمتني   (A, B)فلو افترضنا أننا سحبنا عينتني مستقلتني . زيادة احتماليات انتقائها

  : جيب أن حتمل الوزنB اليت تظهر أيضاً يف القائمة Aناصر العينة فإن مجيع ع b a , f f االحتمالية

Kish 1985)() 15(                           f  =  fa x  fb   

  

و العناصر الدخيلة: املشكلة الثال أثة الفراغات 

( )

. ويقصد بالفراغات العناصر اإلطارية اليت ال يوجد هلا ما يقابلها من عناصر جمتمع الدراسـة               
ا العناصر الدخيلة فهي تلك الوحدات اليت تنتمي إىل اإلطار ولكنها تقع خارج نطاق املـسح                وأم

(Kalton 1983) .  وبالنسبة ملسوحات األعمال فإن الفراغات أو العناصر الدخيلة قد تتمثـل يف
 نطاق العمل ولكنها ال تزال مدرجة يف اإلطار، أو قد تتمثل يف شركة تعمـل      عنشركة خرجت   
  . يقع خارج إطار الدراسةضمن قطاع

  التصميماحللول املقترحة يف مرحلة 

عند وهذا سيؤدي إىل أن تكون العينة اإلمجالية املوجودة ل        : اختيارهجتاهل العنصر الذي مت     ): 1(احلل  
 للعناصـر   yونتيجة لذلك فإنه إن كان من املمكن تقدير النسبة          .  املسح أقل من احلجم املرغوب     إمتام

 :راغات فإنه جيب تعديل حجم العينة كاآليتالدخيلة أو الف

γ−
=′

1
nn

                                                

  

 يف هذه احلالة هو استبدال الفراغات أو العناصر الغريبة أو الدخيلـة              األكثر شيوعاً  ومن األخطاء 
بعنصر جماور هلا، وجيب جتنب هذا ألنه غري عشوائي وقد حيمل احتمالية أكرب الختيار عناصر جمـاورة                 

 (Kalton 1983) . يلللعنصر الدخ

حيث يتم يف املرحلة األوىل إجراء مقابلة لتحديد مـا إذا           :  من مرحلتني  اختيارنفذ عملية   ): 2(احلل  
 ثانية لتحديد عينـة     اختياروبعدها نقوم بعملية    . كانت عناصر العينة موجودة ومالئمة هلدف الدراسة      

 
  .A اليت تظهر يف القائمة Bينطبق احلال نفسه على مجيع عناصر العينة    )15(
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ا األسلوب مالئماً عندما تعىن الدراسة جبـزء        ويعترب هذ . فرعية تضم العناصر اليت جتتاز املرحلة األوىل      
  .(Kalton 1983) فصغري فقط من اتمع املستهد

 

 التجمعـات العنقوديـة    قد حتتوي قوائم العناصر على بعض        :التجمعات العنقودية  :املشكلة الرابعة 
 جمموعة  ففي مسوحات األعمال مثالً قد حيتوي إطار املؤسسات على الشركات اليت تتكون من            . أحياناً

  .مؤسسات

  التصميماحللول املقترحة يف مرحلة 

وهنا حيمل كل   . وميتاز هذا األسلوب بسهولة تنفيذه    : العنقودية خذ مجيع عناصر اموعة   ): 1(احلل  
ومن هنـا فإنـه   . نفسهااختيار اموعة  مساوية الحتمالية    اختيارعنصر من عناصر اموعة احتمالية      

 : على سلبيتني)تنطوي هذه الطريقة(ولكن . ملية إعادة الوزنليس من الضروري القيام بع

   .االرتباط داخل اموعةوزداد مستوى التباين بازدياد اموعة ي

كن هلذا األسلوب أن يؤدي إىل تشويه اإلجابات إن كانت الوحدات داخل اموعة الواحدة متأثرة               مي
 يداً على األسئلة اليت تستخدم لقياس االجتاهات      وينطبق هذا الوضع حتد   . باالستجابات األخرى للعنصر  

  .وامليول

وميكن من خالل هذه العينة الفرعية جتاوز السلبيات        : خذ عنصراً واحداً فقط من اموعة     ): 2(احلل  
إذ أن تنفيذه أكثر صعوبة، كما وأنه       . ولكن قد حيمل هذا األسلوب سلبيات هو اآلخر       . الواردة أعاله 

وبالنـسبة  . إعادة تعديل الوزن  يستوجب إجراء عملية     العناصر، وهو بالتايل     تياراخيغري من احتمالية    
. اختيـاره للسلبية األوىل فإن األمر يتعلق بالقاعدة اليت ينبغي اتباعها لدى حتديد العنصر الذي سـيتم                

                 وأوضـح  العـشوائي االختيـار  أسـلوب   فإنه من املهم اتبـاع االختيارولتجاوز أي حتيز يف عملية     
(Kalton 1983)   أنه من الغري املنطقي أن نعتمد على جمري املقابلة وقدرته واسـتعداده بتطبيـق ، 

فقد يقوم منفذ املقابلة وعن غـري قـصد        ). أي باستخدام جدول األرقام العشوائية    (العملية العشوائية،   
إالّ ألن هـذا املـستجيب   بتطبيق األسلوب بشكل خاطئ حيث أنه قد يقرر انتقاء املستجيب ال لشئ     

. وقد حيصل هذا كله من دون أن يكون الباحث قادراً على التأكد من األسلوب املتبع              . متاح ومتوافر 
 واملستخدم على   االختيار لعملية   Kishولتفادي هذا التحيز فإنه ميكن اللجوء إىل اجلدول الذي وضعه           

عية وقابلة لالستقصاء حيث يتم مـن       ويقدم اجلدول طريقة موضو   ). 4.2 أنظر اجلدول (نطاق واسع   
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 متـساوية   اختيار ذاته باحتماليات    تقو مستجيب واحد من اموعة مع االحتفاظ يف ال        اختيارخالهلا  
ووفقاً هلذا األسلوب يتم بداية ترتيب مجيع املؤسسات املؤهلة يف اموعـة   .بني مجيع عناصر اموعة

. )مثل إمجايل املبيعات أو عدد املوظفني أو غـري ذلـك          (استناداً على معيار واضح ودقيق وموضوعي       
وحيتوي كل استبيان على جدول يرشد منفذ املقابلة الختيار املستجيب الذي يتطابق مع موضوع حمدد               

وأمـا عامـل    . االختياروذه الطريقة ال يكون ملنفذ املقابلة أي سيطرة على عملية           . يف القائمة املرتبة  
قيقه من خالل طباعة جداول خمتلفة يف االستبيانات املختلفة، حبيث يعطي كـل             العشوائية فإنه ميكن حت   

             متـساوية جلميـع العناصـر      اختيـار  خمتلفة، وهـو مـا حيقـق احتماليـة           اختيارمنها احتمالية   
(Kalton 1983) .)16( فمثالً لو كان لدى منفذ املقابلة منوذج حيمل اجلدول C باختيار فإنه سيقوم 

 ).4.2 اجلدول(ر الثاين يف القائمة املرتبة العنص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . عشوائياً ملنفذ املقابلةىعلى عدد من احلروف اليت تعط ميكن وبدالً من طباعة اجلدول يف كل استبيان طباعته  )16(
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  Kishجدول : 4.2 اجلدول

 إن كان االستبيان حيتوي على اجلدول

H G F E D C B A  عدد
  املؤسسات
 يف اموعة

  مث اختر املؤسسة يف املوضع

1  1  1  1  1  1  1  1  1  
2  2  2  2  2  1  1  1  1  
3  3  3  3  2  2  1  1  1  
4  4  4  3  3  2  2  1  1  

نسبة 
االستبيانات 
اليت حتتوي 
على كل 
  جدول

17% 8% 8% 17% 17% 8% 8% 17% 

  Kish 1965: املصدر

  

 عناصر اموعة ولذا فإنه جيـب إعـادة         اختياريؤدي استخدام هذا األسلوب إىل تغيري احتمالية        
لى احتمالية انتقـاء     ليس فقط ع   (i) العنصر   اختياروتعتمد احتمالية   . تعديل األوزان يف مرحلة التقدير    

ومن هنا ميكن احتساب االحتماليـة      .  داخل اموعة  للعناصراموعة ولكن أيضاً على العدد اإلمجايل       
  :اجلديدة كاآليت

AN
nfff ac

1
×=×=  

  : حيث

fc =   موعةاختياراحتماليةا .  

fa =   وحدة واحدة، اغختياراحتمالية a من داخل جمموعة عناصر ،A.  
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  :هوth  (a  (العنصروزن 

n
NAfw == − 1

                                                

  

  

  أثر عمليات االندماج والشراء واالنفصال على األوزان يف العينة

Impact of Mergers, Acquisitions, and Separations on Sampling Weights  

املسوحات رتبطة باإلطار شائعة جداً نظراً ألن       إذا نظرنا إىل مسوحات األعمال جند أن املشاكل امل        
دائماً ما تغري جمال عملها أو شكلها أو هيكليتها، وهو ما جيعل من عملية االحتفاظ بقائمة حمدثة أمراً                  

 حتديد العناصر الناقصة    عند أن يتوخى أقصى درجات احلذر       ولذا جيب على مصمم العينة    . صعباً للغاية 
 احلال فإن املؤسسة اليت تظهر وكأـا        ويف واقع . أو املكررة أو الفراغات أو اموعات والتعامل معها       

ونظـراً النـدماج املؤسـسات أو       . جديدة) أو جمموعة مؤسسات  (غري موجودة قد تكون مؤسسة      
 مل يتم التعامل مع هـذه       وإذا. انقسامها فإنه قد يتولد انطباع خاطئ بوجود حاالت تكرار أو فراغات          

  .ليت مت حتديدها يف مرحلة التصميمالظواهر بشكل مالئم فإا قد تشوه األوزان األساسية ا

وتؤدي عمليات  . االندماج واالنقسام، والشراء  : ميكن حدوثها هناك ثالثة من السيناريوهات اليت      
 ومن هنـا  Cواليت تشكل مؤسسة جديدة  (A, B) )17(االندماج والشراء إىل ظهور مؤسستني اثنتني 

 مجيـع املـوارد     Cم املؤسسة اجلديدة     أي وجود، يف حني ستض     B أو املؤسسة    Aلن يعود للمؤسسة    
 خمتلفة وذلك اختيارويف مثل هذه احلاالت ينبغي استخدام معايري . A, Bواألصول املالية للمؤسستني 

  ).4.3 اجلدول(اعتماداً على مدى حداثة اإلطار 

  

  
 

 

  

  

  

 
  .4.1 مت حتديدها يف املربع ا نفترض أن املؤسسة هي وحدة التحليل كميف هذه املناقشة )17(
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  يف مسوحات املؤسساتعمليات االندماج والشراء واالنفصال: دقة اإلطار و أوزان عناصر العينة: 4.3  اجلدول

  تعديالت وزن الوحدة  كن للمصمم أنمي  حيتوي اإلطار على  الظاهرة

A أو B  خيتارC  Wa= Wb= Wc = Nh/nh 

A و B   خيتارC Wc  =  Nh/2nh 

A و Cأو   n.a.  

  االندماج

  

  

  B و C 

أو ( على أا فراغ Aأما أن يعامل 
B ا فراغعلى أ )a ( أو خيتارC Wc  =  Nh/2nh 

  الشراء

 

A و B  وC  أما أن يعاملA =  فراغ أوB = 
    Cأو خيتار  ) aفراغ(

n.a.  

Wc  =  Nh/3nh  

A  يعاملA      ا جمموعةعلى أ 
  خيتار إحدامها

  خيتار كليهما

Wi  =2Nh /nh
c 

Wi  =  Nh/nh  

A و   B  إما أن يعاملA ا فراغعلى أ b 

   على أا جمموعةAو يعامل أ

  خيتار إحدامها

  خيتار كليهما

n.a.  

 

Wi          2Nh/nh; i≠B  أو     

              2Nh/3nh; i=B      

Wi     Nh/nh; i≠B      

Nh/2nh; i=B                

A و C  نفس املثال أعاله حيثB=C n.a.  

  االنقسام

  

  

Aو Bو C  إما أن يعاملAا فراغ علىأ a 

   على أا جمموعةAأو يعامل 

  خيتار إحدامها

  خيتار كليهما

  

  

Wi  =  2Nh/3nh  

Wi  =  Nh/2nh  

A

C
A

B

C 

B 

B

A C
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  )تتمة(عمليات االندماج والشراء واالنفصال يف مسوحات املؤسسات : دقة اإلطار و أوزان عناصر العينة: 4.3اجلدول 

  املؤلف ابتكار :املصدر

  w = Nh/nh وعلى افتراض أن األوزان املتطابقة هي Nh , وجمتمع دراسةnhشوائية بسيطة حتمل احلجم على افتراض عينة طبقية ع: مالحظة

)a :(خيار مفضل  

)b :( خيار أقل تفضيالً ألنه يشري إىل أنCحتمل احتمالية اختيار صفر   

)c ( موعة تتكون من ثالثة عناصر فإنإن كانت اWi  =  3Nh/nh  

n.a.غري مطبقة      

 179



  فإنه ميكـن إدراج املؤسـسة   B أوA ن اإلطار حيتوي على واحدة فقط من املؤسستنيوإن كا
. من دون احلاجة إىل إجراء أي تعديل علـى األوزان         )  الربط باستخدام أسلوب (يف العينة    C اجلديدة

              و(A, C) و (B, C)  –ولكن إن كان اإلطار حيتوي على أي اثنـتني مـن املؤسـسات الثالثـة     
 (A, B) – ومـن  .  خمتلفة، وهو ما سيترك أثراً خمتلفاً على وزن الوحدةاختيار فإنه ميكن اتباع معايري

 C فإنه جيب عندها اختيار املؤسـسة اجلديـدة          B و   Aهنا فإن كانت القائمة حتتوي على كل من         
  : يصبح كاآليت حبيثCوتعديل وزن الوحدة للمؤسسة 

h

h

n
N

2  

  )18(:  تكون مضاعفةCحتمالية انتقاء املؤسسة وذلك ألن ا

h

h

h

h

h

h
BAc N

n
N
n

N
n

fff
2

=+=+= 

  :حيث

fc  =   اختياراحتمالية C.  

    A أن يعترب    أحدمها خياران؛    يكون لدى املصمم   C و   B أو   C و   Aوإن كان اإلطار حيتوي على      
 حتمـل   Cنـاه أن     يف القائمة، وهو مـا مع      Cعنصراً فارغاً، وهو إجراء مقبول نظراً لوجود        ) Bأو  (

مل يعد هلا أي وجود وميكن بالتايل اعتبارها فارغـة          ) Bأو   (A ال صفرية يف حني أن       اختياراحتمالية  
وال يوجد هناك أي ضرورة لتعديل الوزن يف مثـل هـذه            . والتعامل معها كإحدى املشاكل األطرية    

)  الذي مت مناقشته أعاله     الربط باستخدام أسلوب ( ضمن العينة    Cوأما البديل الثاين فهو اختيار      . احلالة
 C تعديل وزن املؤسـسة      دهاولكن ينبغي عن  .  يتم عشوائياً  B أو   Aوذلك على الرغم من أن اختيار       

  : كاآليتCوهنا يصبح وزن .  تكون مضاعفةاختيارهاوذلك ألن احتمالية 

h

h
c n

N
w

2
=

                                                

            كما متت مناقشته أعاله

 
 .االختيار نذكر هنا أن الوزن هو عكس احتمالية  )18(
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ويف احلقيقة فإننا إذا نظرنا إىل مثالنا .  سحب العينةقبللذي سيتم اتباعه  اوجيب حتديد األسلوب
 سيعتمد على ما C يف اإلطار فإن وزن B أو A عشوائياً مع وجود Cاألخري فسنجد أنه لو مت سحب 

ولتسهيل . عنصراُ فارغاً أم ال وذلك بغض النظر عما إذا مت سحبها حقاً أم ال) Bأو  (Aإذا كنا نعترب 
 ستحمل الوزن ذاته Cوهنا فإن املؤسسة .  عنصراً فارغاBً أو Aية احلساب فإنه ينصح باعتبار عمل

  .الذي حتمله باقي عناصر الطبقة، وهو ما ال يستوجب إجراء أي تعديل يف الوزن

 يف  C و B و Aأما احلالة األخرية على صعيد عمليات الشراء واالندماج فهي ظهـور العناصـر              
وذلك اسـتنادا    عنصرين فارغني    ماأعلى   B و A ِ فإن اعتمدنا .  ينطبق احلال ذاته   وهنا أيضاً . اإلطار

 فإـا   Cويف حالة اختيـار     .  فلن تكون عملية التعديل ضرورية     على معرفتنا املسبقة مبجتمع الدراسة    
–وميكن بدالً من ذلـك    .  فإنه سيتم حذفهما   Bاو  / و A ولكن إن مت سحب      ستكون جزء من العينة،   

يف العينة مع أنه مل يـتم اختيارهـا          ممثلة   C حيث ستكون  C ربطهما مع    -Bأو  / و Aختيار  يف حالة ا  
 ستكون أعلى بثالثـة أضـعاف       Cاختيار   وذلك ألن احتمالية   wcويتعني علينا حينها تعديل     . مباشرة

   : فإن ولذلك. قارنة مع باقي عناصر الطبقةم

n
N

w h
c 3

=  

  :وذلك نظراً ألن

h

h

h

h

h

h

h

h
cBAc N

n
N
n

N
n

N
n

ffff
3

=++=++=  
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ويتمثل أول هـذه الـسيناريوهات يف       . تنطوي عمليات االنقسام على سيناريوهات أكثر تعقيداً      
فإما أن  . وهذا هو الوضع الشائع، وهنا لدينا خياران      . يف اإلطار ) املؤسسة القدمية  (Aاختيار املؤسسة   

ويف احلالة األوىل من    . داً منهما فقط  يف العينة أو ندرج واح    ) C و Bأي  (ندرج مجيع عناصر اموعة     
الضروري إعادة تعديل الوزن يف حني جيب تعديل الوزن يف احلالة الثانية نظراً ألن احتمالية اختيار كل                 

وهنا فإن احتمالية اختيـار     . واحد من عناصر اموعة ال تتساوى مع احتمالية اختيار اموعة نفسها          
 ستكون مساوية الحتمالية اختيـار اموعـة مـضروبة          -C أو   B سواء–العناصر املدرجة يف العينة     

  :باحتمالية سحب العنصر شريطة أن تكون اموعة قد مت اختيارها

h

h

h

h

A
iAi N

n
N
n

fff
22

1
=×=+=

                                                

  

  :حيث

i  =  B أو C )19(  

  وبطريقة مماثلة

فراغ وبالتـايل    مبثابة Aإذ ميكن اعتبار . درجتني يف اإلطار فإن أمامنا خيارانم B وA كانت إذا
وأما اخليـار   . Cغري أنه ال ينصح ذا اخليار نظراً ألنه سيؤدي إىل احتمالية صفرية للمؤسسة              . جتاهلها

إما أن ندرج مجيع عناصر اموعة أو       : وهنا ايضاً أمامنا بديالن   .  على أا جمموعة   Aالثاين فهو معاملة    
وإذا اخترنا مجيع   . يتوجب تعديل أوزان الوحدات   ولكن ويف كلتا احلالتني     . أن نكتفي بواحد منها فقط    
 يظل مشااً لوزن مجيع العناصر األخرى يف الطبقة، وهنـا ال ضـرورة              Cعناصر اموعة فإن وزن     

 تكون مـضاعفة    B اختيار فإن علينا أن نتذكر أن فرص        Bإلجراء أي تعديل ولكن عند تقدير وزن        
 هو عكـس جممـوع   Bوهلذا فإن وزن   . A مت سحب    ااألخرى إذ  مت سحبها مباشرة و    إذامرتني، مرة   
  ). اموعة (A اختياراحتماليات 

  
 

ولكن يف حالة وجود أكثـر مـن        . نصرين الحظ أننا ويف كافة ثنايا هذا القسم نفترض أن اموعة مكونة من ع              )19(
 فإن   يف اموعة  ومن هنا فلو افترضنا وجود ثالثة عناصر      .  ستتغري بناء عليه   االختيارعنصرين فإن قيمة احتمالية     

  :االحتمالية تصبح على النحو اآليت
fi  = f A *  fi/A  =  nh   x   1   =   nh 

Nh       3       3Nh                                                                                                                    
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  : نفسها فهيBوأما احتمالية اختيار 
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وعلى العكس من ذلك فعند اختيار واحد فقط من عناصر اموعة فإنه جيب تعديل وزن العنصر                
  : فإن الوزن يصبح على النحو اآليتCوإن كان هذا العنصر هو . الذي يتم اختياره

h

h
c n

Nw 2
=                                            

  : تصبح كما يلياختيارهوذلك ألن احتمالية 
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  :  يصبح كاآليتB فإن وزن Bولكن إن كان العنصر الذي يتم اختياره هو 
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  : سويةB و A ستعتمد على سحب كل من اختيارهوذلك ألن احتمالية 
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ا أن نعامل   مفإ. طار فإن لدينا بديلني    مدرجة ضمن اإل   C و B و Aوأخرياً إن كانت العناصر الثالثة      
A       ا فراغ أو نعاملعلى أ A   ا جمموعةوينصح بالبديل األول ألنه لن يشوه أوزان العناصـر         .  على أ

إما أن خنتـار    : وأما البديل الثاين فإنه يتيح لنا خيارين      . األخرى وال حيتاج إىل أي عملية لتعديل الوزن       
نـه  صراً واحداً فقـط فإ نوإذا اخترنا ع. عنصراً واحداً فقط من اموعة أو خنتار مجيع عناصر اموعة  

  :جيب تقدير وزنه عكس املعادلة اآلتية
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  :وإن اخترنا مجيع العناصر فإن وزن كل منها سيكون عكس املعادلة اآلتية
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  ).C أو i = B(وذلك نظراً ألن 

  

 Weight Adjustments and Poststratification تعديل األوزان والتقسيم الطبقي البعدي

مع أنه ليس من الضروري استخدام النتائج املوزونة لدى استعمال أسلوب العينة العشوائية البسيطة              
 -وعند تنفيذ أسلوب العينات العشوائية الطبقيـة      – إالّ أنه    االختيارأو أسلوب االحتمالية املتساوية يف      

ويف ). 4.3 املربـع ( جمتمع الدراسة    )عناصر(ة إىل تقدير    فإنه جيب توزين النتائج إن كانت هناك حاج       
أو ما تسمى بأوزان مرحلـة       (التصميمهذه احلالة فإنه جيب تصحيح أوزان العينات املقدرة يف مرحلة           

وميكن لكال هاتني الظاهرتني ترك     . وذلك لتعويض حاالت عدم االستجابة واملشاكل األطرية      ) التصميم
  .ولذا فإنه جيب أخذمها يف احلسبان لدى االنتهاء من العمل امليداين.  النهائيةأثر هام على أوزان العينة
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  ما أمهية استخدام األوزان مع العينات الطبقية؟: 4.3 املربع

.      لنفترض أن شركة السيارات اليت تعمل لديها تريد إصدار كفاالت لناقل احلركة، وأنه طلب منك تقدير كلفة مثل هذه الكفالة
 ولنفترض أن لديك قائمة .يام بذلك فإن عليك تقدير متوسط املسافة اليت تقطعها عادة قبل أن حيتاج ناقل احلركة فيها إىل اإلصالحوللق

ولنفترض كذلك أن القيمة احلقيقية . وأن موازنتك تسمح لك بإدراج تسعة عناصر يف العينة) 4.3.1 اجلدول(لعدد من مالكي السيارات 
  . ميال60,120ًهي ) ب عليك تقديرهاواليت جتهلها وجي(

  قائمة مبالكي السيارات: 4.3.1 اجلدول

املسافة املقطوعة قبل   رقم السيارة
  )جمهولة(اإلصالح 

املسافة املقطوعة قبل   رقم السيارة  املوقع
  )جمهولة(اإلصالح 

  املوقع

  ريفية  31,500  11  حضرية   ميل85,900  1

 ريفية  48,600  12 حضرية  99,500  2

 ريفية  45,500  13 حضرية  82,100  3

 ريفية  38,500  14 حضرية  70,000  4

 ريفية  49,000  15 حضرية  74,100  5

 ريفية  42,000  16 حضرية  77,000  6

 ريفية  45,500  17 حضرية  68,500  7

 ريفية  35,000  18 حضرية  94,500  8

 ريفية  42,000  19 حضرية  69,700  9

 ريفية  38,500  20 حضرية  65,200  10

  60,120توسط امل

  بتكار املؤلف ا:املصدر

ولكن لنفترض . 56,767ويبلغ معدل العينات التسعة . يتمثل اخليار األول املتاح أمامك يف استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية
ا السيارات العاملة يف  بأن املسافة اليت تقطعه-على ضوء مناقشتك مع املختصني يف ميكانيك السيارات–أن هناك ما يدفعك لالعتقاد 

وحلسن حظك . الريف قبل أن يصل ناقل احلركة إىل مرحلة حيتاج معها إىل اإلصالح تقل عن تلك اليت تقطعها السيارات العاملة يف املدن
  ونظراً . ولذا فقد قررت إدخال تسعة عناصر باتباع أسلوب العينة العشوائية الطبقية. فإن هذه املعلومة مدرجة يف قائمتك
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  )تتمة (ما أمهية استخدام األوزان مع العينات الطبقية؟: 4.3 املربع

هو أعلى بضعفني يف الريف منه يف املدن فإنك تقرر ) املسافة املقطوعة قبل اإلصالح(ألنك تتوقع أن تباين العناصر الذي تريد قياسها 
 يف الريف مقارنة مع عدد السيارات اليت تقرر إدراجه ضمن عينة طبقة السيارات العاملة) ست سيارات(إدخال عدد أكرب من السيارات 

  ).4.3.2 أنظر اجلدول) (ثالث سيارات(ضمن طبقة السيارات العاملة يف املدن 

  النتائج باستخدام العينة العشوائية البسيطة والعينة الطبقية: 4.3.2 اجلدول

  العينة العشوائية الطبقية  العينة العشوائية البسيطة

املسافة املقطوعة قبل   رقم السيارة
  اإلصالح

املسافة املقطوعة قبل   رقم السيارة  الطبقة
  اإلصالح

  الوزن

  1,67   ميل85,900  1  املدن    ميل 82,100  3

4  70,000    3  82,100  1,67  

6  77,000    4  70,000  1,67  

10  65,200    5  74,100  1,67  

12  48,600    8  94,500  1,67  

13  45,500    10  65,200  1,67  

  3,33  38,500  14  الريف  42,000  16

19  42,000    15  49,000  3,33  

20  38,500    20  38,500  3,33  

  60,317: املتوسط املوزون  66,422: املتوسط البسيط  56,676: املتوسط

  ابتكار املؤلف:املصدر

. الل املتوسط البسيط لكافة املالحظات التسعةميكنك باستخدام التقسيم الطبقي تقدير قيمة املسافة املقطوعة قبل اإلصالح من خ
ومن هنا يتضح أنه وعلى .  وهي قيمة أقل دقة من تلك اليت حنصل عليها باستخدام العينة العشوائية البسيطة66,422وتصل القيمة إىل 

ة إالّ أن التقدير اإلمجايل تمع الرغم من أن استخدام املتوسط البسيط مع التقسيم الطبقي حيسن من نسبة تقدير الباراميتر داخل الطبق
وللحصول على تقدير أكثر دقة مما حنصل عليه باستخدام العينة العشوائية البسيطة فإنه جيب علينا استخدام . الدراسة برمته يكون متحيزاً

قيمة احلقيقية تمع الدراسة  وهي نسبة أقرب إىل ال60,317وعند القيام بذلك يف هذا املثال فإننا سنحصل على قيمة تصل إىل . األوزان
  ).4.3.2 اجلدول(مقارنة مع النسبة اليت تعطينا إياها العينة العشوائية الطبقية 
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لنفترض أن استراتيجية بناء العينة اليت تستند عليها عملية مسح املؤسسات تتمثل يف أسلوب العينة               
املالبـس  (لطبقات استناداً على القطـاع      العشوائية البسيطة الطبقية والتوزيع النسيب، حيث يتم حتديد ا        

وعالوة على ذلـك    ). نوباجلشمال أو   ال(واملوقع  )  كبرية صغرية، متوسطة، (واحلجم  ) واألقمشة مثالً 
 املؤسسات الكربى على وجـه      واختيارفلنفترض أنه وكجزء من عملية بناء العينة مت تفكيك الطبقات           

وهنا يـتم تقـدير أوزان      ). العينة واألوزان التقديرية   لإلطالع على هيكلية     4.4أنظر اجلدول   (اليقني  
  .الختيارمرحلة التصميم على اعتبار أا عكس احتمالية ا

h
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وبعد االنتهاء من مجع البيانات فإنه جيب تعديل أوزان مرحلة التصميم قبل البدء بعملية التحليـل                
 بعامـل  ( wDES) خالل ضرب أوزان مرحلة التصميم  من(w)وميكن احلصول على األوزان احلقيقية 

  :(wFP) وعامل تعديل مشاكل اإلطار (wRES)تعديل عدم اإلجابة 

PNRDES wwww ∗∗= 

وميكن تعديل عامل عدم اإلجابة املرتبط بالوحدة من خالل تقدير نسبة إمجايل العينة املشاركة يف               
  :املسح

r
h

h
NR n

n
w =

                                                

  

  :حيث

nr
h : عدد املستجيبني الذين شاركوا يف املسح واملنتمني إىل الطبقةh )20(  

nh : عدد عناصر الطبقةhاليت أدرجت يف العينة يف مرحلة تصميم العينة .  

وكما ذكرنا فإن   . تنطوي عملية تقدير عامل التعديل للمشاكل األطرية على قدر أشد من التعقيد           
عدم التغطية والتكرار والفراغات أو العناصر الدخيلـة        : تملةهناك أربعة أنواع من املشاكل األطرية احمل      

 
 الحظ أن هذا الرقم يشمل كافة املستجيبني مبن فيهم أولئك الذين أدرجوا يف العينة ضمن طبقة أخرى غري الطبقة                     )20(

hالتصنيفة ولكنهم أدرجوا فيها بسبب عدم دق .   
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وبينما يتم التعامل مع مشاكل الفراغات والعناصر الدخيلة يف مرحلـة التـصميم فـإن               . واموعات
 وأما مـشاكل    )21(. مشاكل اموعات والتكرار تترك أثراً على أوزان كل وحدة من وحدات العينة           

وهناك نوعان  .  مصدر للتحيز بالنسبة للطبقة برمتها     -عكس املشاكل السابقة  وعلى  –عدم التغطية فإا    
وتظهر مشكلة التغطية غري الدقيقة     . التغطية غري الدقيقة والتغطية غري الكاملة     : من مشاكل عدم التغطية   

وأما مشكلة التغطية الناقصة فإا     . عند وجود مؤسسة مدرجة ضمن اإلطار ولكنها مل تعد قائمة أصالً          
تظهر عندما ال يكون اإلطار حمدثاً وهو ما يدفع إىل ظهور بعض املؤسسات ضمن طبقة معينة يف حني                  

. أا جيب أن تكون مدرجة ضمن طبقة أخرى مع أن كال الطبقتني مدرجتان يف التقسيم الطبقي للعينة                
يره ليـست   كما وأن مسألة تقد   .  على كال هذين العاملني    (wFP)ويعتمد عامل تعديل مشاكل اإلطار      

 فقد تكـون مـثالً قـد   . فالعجز عن حتديد موقع مؤسسة ما ال يعين أا غري موجودة         . باألمر البسيط 
ولذا فإنه جيب إدراجها ضمن عمليـة تعـديل         . انتقلت إىل موقع آخر من املواقع اليت تغطيها الدراسة        

  .اوميكن للعمل امليداين إعطاء معلومات مفيدة جداً تساعد على تقديره. الوزن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .لذا لن نتحدث عنها ثانية يف هذا املثال. 4.3قشنا دالالت تعديل األوزان هنا ويف اجلدول  لقد نا )21(
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  العينة الطبقية العشوائية: تصميم العينة: 4.4 اجلدول

 إمجايل العينةالبدائلحجم العينةحجم الطبقة معايري التقسيم الطبقيالطبقة
احتمالية 

 االختيار
الوزن يف مرحلة 
 التصميم

nø  املوقع  مؤسسات احلجم القطاع 
hnø

h  Rh  nh=nø
h + Rh Psw = Ps

-1

A 10,00 0,10000  100  24  76 1,000 الشمال  صغرية املالبس  
B 10,00 0,10000  200  36  164 2,000 اجلنوب  صغرية املالبس  
C 10,00 0,10000  200  18  182 2,000 الشمال  متوسطة املالبس  
D 6,32 0,15833  95  13  82  600 اجلنوب  متوسطة املالبس  
E 1,00 1,00000  200  صفر  200  200 الشمال  كبرية املالبس  
F 1,00 1,00000  180  صفر  180  180 اجلنوب  كبرية املالبس  
G صغرية  األقمشة

  وكبرية
  17,32 0,05773  127  46  81 2,200 الشمال

H صغرية  األقمشة
  وكبرية

  15,00 0,06667  120  25  95 1,800 اجلنوب

I 1,00 1,00000  300  صفر  300  300 الشمال  كبرية األقمشة  
K 1,00 1,00000  220  صفر  220  220 اجلنوب  كبرية األقمشة  

  املؤلفابتكار : املصدر
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تقـدير ثالثـة مـن      ) وهي تقدير عامل التعديل الناجم من مشاكل اإلطار       (تتطلب هذه اخلطوة    
  :الباراميترات

o  نسبة الوحداتPh 
outاملوجودة يف كل واحدة من الطبقات  ,h , واليت ال جيب أن

 تقع خارج إطار جمتمع     b)  غري موجودة أصالً أو ألا     a) تكون موجودة إما ألا   
nh, الدراسة املستهدف 

oos ,)22(           ا تنتمي إىل طبقـة أخـرى يف العينـةأو أل ,             
nh

in            i.  

o        نسبة الوحدات اليت تنتمي إىلh          ولكنها موجودة يف أي واحدة مـن الطبقـات 
  .Piin           hملستهدف، من جمتمع الدراسة ا, i ≠ h, األخرى

o صايف نسبة النمو لكل طبقة منذ آخر تعديل /gh.  

  :بعد حتديد هذه القيم الثالثة فإنه يتم احتساب عامل التعديل ملشاكل اإلطار على النحو اآليت
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 .أي أا ال تنتمي إىل أي من الطبقات املشمولة يف العينة )22(
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Phيف حني أن تقدير   و )23( استناداً على وجود معرفة سابقة،       ghجيب تقدير   
out  يتم بصورة مباشرة

 طبقة معينة فد تظهر يف أي   يتسم بالتعقيد نظراً ألن الوحدات اليت تنتمي إىل Pin i             hفإن تقدير 
دقيق لكل ما حيدث خالل العمـل      ولذا فإن هناك حاجة إىل وجود سجل        . طبقة أخرى يشملها املسح   

  )24(. امليداين وذلك حىت يتسىن لنا تصنيف الوحدات بشكل مالئم واحلصول على األوزان الصحيحة

  

 لتوضيح هذه املنهجية تعالوا نفترض على سبيل التبسيط أن لدينا الطبقات الثالثة األوىل فقط من                :مثال
 وافقت  Aيداين أشارت السجالت إىل أنه ويف الطبقة        ولنفترض أنه وبعد انتهاء العمل امل     . 4.4 اجلدول

 مؤسسات مل يتم    10 مؤسسة على املشاركة ورفضت مخس مؤسسات املشاركة يف حني تبني أن             85
حيث كانت أربع منها خارج نطاق الدراسة يف حني كان ست منها ينتمي             (تصنيفها بشكل صحيح    

 ولكنها  A مؤسسة تنتمي إىل الطبقة      60كانت  وبسبب عدم دقة اإلطار     ). إىل طبقات أخرى يف العينة    
وبعد االنتهاء من العمل امليداين كانت النتائج كما هو مبني          . C و Bأدرجت يف العينة املمثلة للطبقتني      

  .4.6 يف اجلدول

ومن هنا فـإن الـوزن      . بعد االنتهاء من هذا كله ميكن احتساب األوزان النهائية كما ورد أعاله           
  :كن تقديره كاآليت ميAالنهائي للطبقة 
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 ديناميكيات جمتمع الدراسة خالل   ل ألننا مهتمون بصايف نسبة النمو يف الطبقة فإنه قد يكون من املفيد إجراء حتليل                 )23(
  .السنوات القليلة املاضية

 احلد األدىن من املعلومات اليت جيب مجعها أثناء العمل امليداين لتسهيل عملية تعديل األوزان وجتميع                7 يورد امللحق     )24(
 . الوارد يف اية الفصل الثاين2.3الشكل 
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  . كافة األوزان األخرى4.7ويوضح اجلدول 
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  Aمكونات عملية تعديل الوزن للطبقة : 4.5 اجلدول
نسبة 
  النمو

حاالت   غري دقيق  غري مكتمل  نسبة الـ
  الرفض

حجم  املستجيبون
  العينة

حجم 
  الطبقة

  الطبقة

  Ini        hInh        i  OOS  إىل طبقة   من طبقة أخرى
  أخرى

خارج 
نطاق 
  الدراسة

          

ghPin
i       hPin

h      i Ph
oos  ni

in      hnh
in     inoosnref  no Nho   

0.05 0.15 0.06 0.04 From B 30 To B    1 

To C    5 
4 5 85 100 1.000 A 

        From  C 30 To A  30 

To C     
      200 1.000 B 

          To A  30 

To B   
      200 1.000 C 

   املؤلفابتكار :املصدر
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  لكافة الطبقاتمكونات عملية تعديل الوزن : 4.6 اجلدول
نسبة 
  النمو

حاالت  غري دقيق  غري مكتمل  نسبة الـ
  الرفض

حجم  املستجيبون
  العينة

حجم 
  الطبقة

  الطبقة

  Ini        hInh        i  OOS  إىل طبقة   من طبقة أخرى
  أخرى

خارج 
نطاق 
  الدراسة

          

ghPin
i       h Pin

h      i Ph
oos  ni

in      hnh
in     inoos    nref  NoNho   

0.05 0.15 0.06 0.04 From B 30 
From  C 30 

To B    1 

To C    5 
4 5 85 100 1.000 A 

0.08 0.003 0.20 0.05 From  A 1 
From  C صفر 

To A  30 

To C   10  
10 5 145 200 1.000 B 

0.03 0.05 0.15 0.0 From A   5 
From  C 10 

To A  30 

To B  رفص  
0 10 160 200 1.000 C 

  املؤلفابتكار :املصدر
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  تقرير األوزان النهائية: 4.7 اجلدول

 الوزن النهائي
عامل تعديل 
  مشاكل اإلطار

عامل تعديل 
  اإلجابة

الوزن لدى 
  مرحلة البناء

جمتمع الدراسة ملا 
 بعد التقسيم الطبقي

  حجم الطبقة  حجم العينة  نسبة اخلارج  نسبة الداخل  نسبة النمو

W WfpWresWdesNpsghPin 
hPout hnoNh

o

  الطبقة

8,621 1,25  0,69 10 1.250  0,05 0,15 0,10 100 1.000 A 

5,753 0,84  1,37 5 840 0,08  0,003  0,25  200 1.000 B 

5,886 1,03  1,14 5  1.030  0,05  0,03  0,15  200 1.000 C 

  املؤلفابتكار :املصدر
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كيف نعمل على توسيع القدرة التمثيلية للعينة إىل أقصى حد ضـمن    : اخلطوات العملية لبناء العينة   
 أقل كلفة ممكنة باستخدام التقسيم الطبقي البعدي

Sampling in Practice: How to Maximize the Sample Representativeness while 
minimizing the Survey Cost through the use of Poststratification 

جتسد الرغبة يف حتليل الكثري من مسات اتمع املستهدف إحدى التحديات الشائعة اليت تواجهنـا               
ة فإنه ال ميكننا ضمان مستوى معني من        حمدودية املوازن وونتيجة لضيق الوقت     )25(. أثناء تصميم املسح  

 التصدي هلذه املشكلة من خالل  ودف من خالل املثال العملي إىل. الدقة والثقة جلميع هذه العناصر
وتساعد هذه  .  أهم الطبقات لدى بناء العينة واستخدام التقسيم الطبقي البعدي         يف اختيار توخي احلرص   

توزيع العينة بعد االنتهاء من املسح واحلفاظ على مستوى يـتم           األساليب وإىل حد ما على إعادة بناء        
  .حتديده مسبقاً لدقة خمتلف أبعاد عملية التحليل ضمن حجم العينة الثابت

جمتمع الدراسة يف   (تعالوا نفترض أننا حصلنا أو مجعنا البيانات املرتبطة بقطاع املؤسسات التصنيعية            
 عـدد   –احلجم  .  املنطقة   ج    –املوقع  . القطاع    ب    . أ: يلي، وأن قائمة اإلطار تضم ما       )هذه احلالة 
وميكن بناء العينة من خالل سـت  ).  لإلطالع على توزيع جمتمع الدراسة4.8أنظر اجلدول   . (املوظفني
  .خطوات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 املوقع وحجم املؤسسة والقطـاع       يف مسوحات املناخ االستثماري فإنه من املهم حتليل املناخ االستثماري حسب            )25(

 .والنشاط التصديري وامللكية األجنبية وغري ذلك
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  توزيع جمتمع الدراسة حسب القطاع واملنطقة واحلجم: 4.8 اجلدول
  حسب املنطقة  حسب القطاع

  490  الشمال األوسط  1,070  البسامل. 1

  250  األراضي العليا  235  املعادن األساسية. 2

  1,361  دلتا ر ميكونغ  588  املنتجات الكيماوية. 3

  661  الشمال الشرقي  238  األدوات الكهربائية. 4

  78  الشمال الغريب  134  االلكترونيات. 5

  3,705  دلتا النهر األمحر  2,348  الطعام والشراب. 6

  5,466  اجلنوب الشرقي  727  األثاث. 7

ــط    370  املنتجات اجللدية. 8 ــساحل االوس ال
  اجلنويب

746  

 12,757  اموع  400  اآلليات واملعدات. 9

  53  املعدات الطبية. 10

  1,182  املنتجات املعدنية. 11

  208  املركبات. 12

  

  حسب احلجم  1,220  املنتجات املعدنية الالمعدنية. 13
  9,355  مؤسسة صغرية  366  دات األخرى املستخدمة يف املواصالتاملع. 14

  3,086  مؤسسة متوسطة  599  الورق. 15

  316  مؤسسة كبرية  438  النشر. 16

 12,757  اموع  766  املطاط والبالستيك. 17

  611  األقمشة. 18

  24  التبغ. 19

  904  األخشاب واملنتجات اخلشبية. 20

  276  )غري مصنفة(أخرى . 21

 12,757  اموع الكلي

  

  حسابات املؤلف: املصدر
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   العينةتصميمخطوات 

  :ويعتمد حجم العينة وتركيبها على ثالثة عوامل:  املرتبطة بالعينةالعناصرحدد : اخلطوة األوىل

  )26(. هدف الدراسة     .أ 

 . املوازنة املتاحة أو املتوافرة  .ب 

  .املستوى املرغوب من الدقة والثقة  .ج 

  العوائق اإلنتاجية  تقدير املوقع و  ين املناخ االستثماري حسب   ا خصائص تب  مقارنةنريد  لنفترض أننا   
.  مؤسـسة  850ولنفترض كذلك أن املوازنة املتوفرة تسمح ببناء عينة مكونة مـن            . حسب القطاع 

من الثقـة   % 90ولنفترض أخرياً أننا نرغب يف الوصول إىل مستوى من األمهية اإلحصائية يصل إىل              
  )27(. دقةمن ال% 5و

  قسم اتمع إىل طبقات وقدر الربامج املختلفة لبناء العينة : اخلطوة الثانية

نظراً ألن اخلصائص اليت منا يف هذا املثال هي املوقع والقطاع فإن علينـا أن نقـسم اتمـع                   
ن هاتني السمتني، على أن يكون التقسيم املرتبط بكل مسة خمتلفف ع املستهدف طبقياً حسب كل من

 حتديد احلجم األدىن من العينـة والـذي جيـب           -4.9وباستخدام اجلدول   –وبعدها ميكن لنا    . اآلخر
  . الوصول إليه للوصول إىل املستوى املرغوب من األمهية اإلحصائية

 قطاعاً فإنه   21ونظراً ألن جمتمع الدراسة يضم      . دعونا نبدأ بالتقسيم حسب القطاع يف مثالنا هذا       
وعلى ضوء مستوى األمهية املرغوب فإنه مبقدورنا اسـتخدام         ). 4.8 اجلدول(قة   طب 21سيكون لدينا   

ولنفترض يف هذه املرحلة أنه ال      .  حلساب احلد األدىن حلجم كل واحدة من هذه الطبقات         4.9اجلدول  
)  قطاعاً 21(توجد هناك أي عقبات على صعيد املوازنة فإن كنا نريد بناء عينة ممثلة لكافة القطاعات                

 عنصراً من إمجايل عدد عناصر اتمـع املـستهدف          3,436علينا الوصول إىل عينة مكونة من       فإن  
وإذا أردنا كذلك الوصول إىل عينة ممثلة لكافة مناطق البلد فإن علينا بنـاء عينـة                . 12,575والبالغة  

  ).4.10 اجلدول( وحدة 1,526مكونة من 

                                                 
 . حيدد هدف الدراسة حجم اتمع املستهدف وخصائص عملية التحليل )26(
 وهلذا فإننا نلجأ إىل املعادالت املالئمة املـستخدمة يف أسـلوب العينـة              العناصر اليت نرغب بتقديرها هي نسبية،       )27(

 .ية البسيطةالعشوائ
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  من الثقة% 90متطلبات حجم العينة للوصول إىل مستوى : 4.9 اجلدول
  حجم جمتمع الدراسة

1,000,000  10000
0  

10,000 5.000  3.000  2.000  1.000  750  500  300  200  100  50      

    احلجم األدىن املطلوب للعينة                
70  70  69  69  68  67  65  64  61  57  52  41  29  10.0%  
124  124  122  121  119  117  110  106  99  88  77  55  36  7,5%  
142  142  140  138  136  133  125  120  111  97  83  59  37  7.0%  
165  165  162  160  156  152  142  135  124  106  90  62  38  6,5%  
194  193  190  186  182  177  162  154  140  118  98  66  40  6.0%  
230  230  225  220  214  207  187  176  158  130  107  70  41  5,5%  
279  278  271  264  255  245  218  203  179  145  116  74  42  5.0%  
436  434  418  401  380  358  304  276  233  178  137  81  45  4.0%  
774  769  719  671  616  558  437  381  304  216  159  89  47  3.0%  

دقة
ن ال
ب م

غو
املر

ى 
ستو
امل

  

1.740  1.713  1.484  1.292  1.102  931  635  524  389  256  179  95  49  2.0%    
6.924  6.518  4.108  2.912  2.097  1.554  875  677  467  288  194  99  50  1.0%    

  املؤلفحسابات :املصدر
  افترضنا هنا أعلى مستوى من التباين داخل جمتمع الدراسة املستهدف: مالحظة
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  من اخلطأ% 5من الثقة و% 90التقسم الطبقي وحجم العينة املطلوب للوصول إىل : 4.10 اجلدول

  العينة املطلوبة اتمع املستهدف  حسب القطاع املستهدف

  221  1.070  املالبس. 1

  128  235  املعادن األساسية. 2

  189  588  املنتجات الكيماوية. 3

  128  238  األدوات الكهربائية. 4

  91  134  االلكترونيات. 5

  249  2.348  الطعام والشراب. 6

  202  727  األثاث. 7

  159  370  املنتجات اجللدية. 8

  164  400  اآلليات واملعدات. 9

  45  53  املعدات الطبية. 10

  226  1.182  املنتجات املعدنية. 11

  119  208  املركبات. 12

  227  1.220  ات املعدنية الالمعدنيةاملنتج. 13

  158  366  املعدات األخرى املستخدمة يف املواصالت. 14

  190  599  الورق. 15

  170  438  النشر. 16

  204  766  املطاط والبالستيك. 17

  191  611  األقمشة. 18

  22  24  التبغ. 19

  213  904  األخشاب واملتجات اخلشبية. 20
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  )تتمة(من اخلطأ % 5من الثقة و% 90 وحجم العينة املطلوب للوصول إىل التقسم الطبقي: 4.10 اجلدول

  العينة املطلوبة اتمع املستهدف  حسب املنطقة

  139  276  )غري مصنفة(أخرى . 21

  3.436  12,757  اموع الكلي

  178  490  الشمال األوسط

  132  250  األراضي العليا

  231  1.361  دلتا ر ميكونغ

  196  661  يالشمال الشرق

  61  78  الشمال الغريب

  259  3.705  دلتا النهر األمحر

  265  5.466  اجلنوب الشرقي

  203  746  الساحل االوسط اجلنويب

  1.526  12.757  اموع

  حسابات املؤلف: املصدر
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 وللوصول إىل العينة اليت   . لسوء احلظ ال تسمح عوائق املوازنة مبثل هذه احلرية إالّ يف حاالت نادرة            
فإن بإمكاننا اتباع إحدى هـاتني االسـتراتيجيتني أو املـزج           )  وحدة تقريباً  850(تسمح ا املوازنة    

  :بينهما

   العدد اإلمجايل للطبقات؛ أووذا نقلّص )28( دمج الطبقات  . أ

   استثناء بعض الطبقات من إطار اتمع املستهدف  . ب

ر عملية دمج الطبقات علـى  عمليـة         إذ قد تؤث  : حتمل كال هاتني االستراتيجيتني سلبيات معينة     
 للعينة على املستوى  قلل من املستوى التمثيليي إزالة الطبقات نأحيث املقارنة بني القطاعات املختلفة 

ولعل الطريقة األفضل تتمثل يف الدمج بني هذين األسلوبني حبيث يتم دمج بعض الطبقات مع               . القومي
يح هذا األسلوب إجراء عمليات حتليلية علـى املـستوى          ويت. إبقاء عدد آخر ضمن السلسلة الطبقية     

  .القومي والقطاعي على حد سواء مع االحتفاظ حبجم العينة ضمن مستوى معقول

ويف حالة قررنـا اللجـوء إىل       . جيب على واضع العينة موازنة إجيابيات هذه األساليب وسلبياا        
 )29(. اليت جيب إبقاؤها ضمن اتمع املستهدف املواقع   أو/االسلوب الثاين فإن علينا حتديد القطاعات و      

  :وللوصول إىل مثل هكذا قرار فإنه جيب أخذ عدد من العوامل يف احلسبان

فإن كانت الدراسة دف إىل تقدير اإلنتاجية مـن         : أمهية القطاعات بالنسبة هلدف الدراسة      .أ 
  .عية األقل أمهيةخالل التركيز على أهم القطاعات فيجب عندها استثناء القطاعات التصني

 جيب  ):لكية وغريهااملكاملوقع واحلجم و (توزيع املؤسسات وفقاً ألبعاد أخرى ذات صلة  .ب 
فلو أردنا  .  املدرجة يف اتمع املستهدف أن تتضمن أية ابعاد ذات أمهية حتليلية           على القطاعات 

تلفة فيجب عنـدها  مثالً تقدير أثر متغريات املناخ االستثماري على أداء املؤسسات يف مواقع خم     
 .أن تكون القطاعات املدرجة يف اتمع املستهدف ممثلة هلذه املواقع

                                                 
لذا فإنه ميكن دمج العينات   .  جيب على مصمم العينة أن يتذكر أن تعريف الطبقة يعتمد على اهلدف التحليلي للعينة               )28(

 .إذا كان هذا مالئماً هلدف الدراسة
دف فـإن  فبعد إزالة عدد من القطاعات من اتمع املـسته . القطاع فقط هو الذي ميثل العائق  يف مثالنا هذا فإن )29(

ولذا فإن حجم العينة سيقل عـن أو        . العدد اإلمجايل املستهدف من حيث املوقع وامللكية سينخفض هو اآلخر         
 .800يقارب الـ 
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فإن كانت قطاعات معينة قـد      : القدرة على إجراء مقارنات دولية على املستوى القطاعي         .ج 
مت تغطيتها يف البلدان اليت سيتم عقد املقارنة معها فإنه جيب عندها إدراج نفس هذه القطاعات                

 .مع املستهدفضمن ات

نتيجة حلاالت عدم اإلجابة واملشاكل املرتبطة باإلطار فـإن         : حجم العينة املطلوب والبدائل     .د 
عدد العناصر اليت سيتم سحبها من إطار الدراسة جيب أن يكون أعلى مـن احلجـم الفعلـي                  

  .املرغوب للعينة

احملتملـة إالّ أننـا     على الرغم من أنه ليس من العملي تسليط الضوء على مجيع الـسيناريوهات              
 4.11كما يوضح اجلـدول     . سنفترض أننا قررنا اعتماد حجم األيدي العاملة كمعيار لعملية االنتقاء         

 األوسط اجلنويب هي أكثـر       الساحل  ودلتا النهر األمحر واجلنوب الشرقي و      فإن مناطق دلتا ر ميكونغ    
كما وأن قطاعـات املالبـس      . ة فيها من حجم األيدي العامل   % 90املناطق أمهية نظراً لتركز حوايل      

 واملنتجات املعدنية الالمعدنية هـي األكثـر اسـتيعاباً          واألقمشة والطعام والشراب واملنتجات اجللدية    
  %.70لأليدي العاملة وبنسبة تصل إىل حوايل 
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   توزيع األيدي العاملة حسب القطاع واملوقع4.11اجلدول 
  حسب القطاع  حسب املوقع

  %17  املالبس  %3  ال األوسطالشم
  %1  املعادن األساسية  %1  األراضي العليا
  %3  املنتجات الكيماوية  %7  دلتا ر ميكونغ
  %3  األدوات الكهربائية  %5  الشمال الشرقي
  %1  االلكترونيات  %صفر  الشمال الغريب
  %15  الطعام والشراب  %24  دلتا النهر األمحر
  %5  األثاث  %52  اجلنوب الشرقي

  %19  املنتجات اجللدية  %7  لساحل االوسط اجلنويبا
  %2  اآلليات واملعدات
  %صفر   املعدات الطبية

  %3  املنتجات املعدنية
  %1  املركبات

  %8  املنتجات املعدنية الالمعدنية
املعدات األخرى املستخدمة 

  يف قطاع النقل
3%  

  %2  الورق
  %1  النشر

  %4  املطاط والبالستيك
  %7  مشةاألق
  %1  التبغ

  %4  األخشاب واملنتجات اخلشبية

  

  %2  )غري مصنفة(أخرى 
  حسابات املؤلف: املصدر
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إذا حصرنا جمتمع الدراسة ذه املناطق األربعة والقطاعات اخلمسة فإنه مبقدورنا إعادة تقدير احلد              
 عملية التقسيم الطبقي حسب     وبينما تسمح املوازنة بتغطية نفقات    ). 4.12 اجلدول(األدىن حلجم العينة    

ـ ومـا مل  .  حسب القطاع ةاملوقع إالّ أا ال تسمح لنا ببناء احلد األدىن من العينة املرغوب            تمكن مـن  ن
حـىت  ) أو أن ندمج بعـضها سـوية  (احلصول على متويل إضايف فإن علينا أن نقلل من عدد الطبقات          

مع االحتفاظ يف الوقت ذاته مبستوى مقبول       نتمكن من الوصول إىل حجم العينة ضمن املوازنة احملددة          
    .من التغطية اجلغرافية والقطاعية

  

  والعينة املطلوبة) أربع مناطق ومخسة قطاعات(اتمع املستهدف : 4.12اجلدول 

 دلتا ر ميكونغ  القطاع
دلتا النهر 
  األمحر

اجلنوب 
  الشرقي

 الساحل
األوسط 
  اجلنويب

 العينة املطلوبة  اموع

  219  1.205  50  650  280  45  ساملالب

  245  2.042  152  699  374  817  الطعام والشراب

  157  359  7  256  83  13  املنتجات اجللدية

املنتجات املعدنية 
  217  977  65  444  315  153  الالمعدنية

  184  543  23  270  222  28  األقمشة

1.27  1.056  اموع الكلي
4  2.319  297  4.946  1.023  

    842  144  249  229  221  العينة املطلوبة

  حسابات املؤلف: املصدر
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 احبث عن حلول وسطية واختر االستراتيجية املالئمة لبناء العينة الطبقية على أرض             :اخلطوة الثالثة 
 على املواقع األربعة األكثر أمهية وأربعة من القطاعات اخلمسة الـيت            ء لنفترض أننا قررنا اإلبقا    :الواقع

 والسؤال الذي جيـب     )30().  اتمع املستهدف بصورته النهائية    4.13 اجلدول   يوضح(حددناها آنفاً   
سيصار إىل تنفيذه ميدانياً مـن خـالل        ) املوقع أم القطاع  (أي من اخليارين املتاحني     : طرحه اآلن هو  

ـ                 د التقسيم الطبقي؟ وتربز أمهية هذا السؤال نظراً ألن املعيار الطبقي الذي سننفذه يف امليدان هو الوحي
  )31(.الذي ميكننا التحكم به مباشرة للوصول إىل املستوى املرغوب من األمهية اإلحصائية

 

  

وحجم العينة ) أربع مناطق وأربعة قطاعات(اتمع املستهدف النهائي : 4.13اجلدول 
  املطلوب

  التقسيم حسب املوقع  التقسيم حسب القطاع

 حجم العينة   املنطقة حجم العينة  القطاع

  195  دلتا ر ميكونغ  219  املالبس

  197  دلتا النهر األمحر  245  الطعام والشراب

  219  اجلنوب الشرقي  157  املنتجات اجللدية

  120  الساحل األوسط اجلنويب  184  األقمشة

    حسابات املؤلف:املصدر

                                                 
  يف قطاع املنتجات املعدنية الالمعدنية أعلى قليالً من قطاع األقمـشة إالّ أن القـرار                مع أن نسبة األيدي العاملة      )30(

 املقدرة على استخدام هذا القطاع إلجراء       د يكون مرتبطاً باعتبارات أخرى مثل     بقاء على قطاع األقمشة ق    باإل
 .مقارنات دولية

اخلطـوة  (والذي سنقوم ببنائه يف اية العمل امليـداين         – إن مستوى األمهية الذي سيحمله التقسيم الطبقي اآلخر           )31(
 .درج حتت هذا التقسيم سيكون خاضعاً بشكل غري مباشر إىل عدد العناصر اليت تن-)السادسة
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 يوضح التوزيع املتوقـع للعينـة       4.14إذا أردنا إجراء تقسيم طبقي حسب القطاع فإن اجلدول          
وألننا سنختار العناصر عشوائياً من كل قطاع فإن التوزيع املتوقع للعناصر الداخلـة يف              . حسب املوقع 

 لعدم قدرتنا وهلذا ونظراً. مع التوزيع األصلي تمع الدراسة العينة حسب املوقع سيكون شبه متناسب
على التحكم مباشرة بعدد العناصر اليت ستندرج ضمن كل واحدة من الطبقات املرتبطة باملوقع فـإن                

  بـه  مستويات الدقة املتوقعة للتقسيم الطبقي حسب املوقع ستختلف قليالً عن مستوى الدقة املرغوب            
  %.5والذي يصل إىل 

 فإن التوزيع املتوقع للعينة سـيبدو       ،حسب املنطقة وإذا أردنا تنفيذ التقسيم الطبقي      وبطريقة مماثلة،   
  .4.14 كما هو موضح يف اجلدول

  حجم العينة املتوقع ومستويات األمهية اإلحصائية: 4.14 اجلدول

  لدى إجراء التقسيم الطبقي حسب املنطقة

  bمستوى الدقة املتوقع   التوزيع املتوقع للعينة  )a(العينة املطلوبة   

  %7.0  123  213  دلتا ر ميكونغ

  %5.0  216  216  دلتا النهر األمحر

  %3.6  427  243  اجلنوب الشرقي

  %12  40  127  الساحل األوسط اجلنويب

  لدى إجراء التقسيم الطبقي حسب القطاع

  bمستوى الدقة املتوقع   التوزيع املتوقع للعينة  )a(العينة املطلوبة   

  %5.60  185  219  املالبس

  %3.50  451  245  الطعام والشراب

  %10  59  157  املنتجات اجللدية

  %7.40  104  184  األقمشة

  حسابات املؤلف :املصدر
a 5 للوصول إىل مستوى من الدقة يصل إىل%  
b 90 للمحافظة على مستوى الثقة البالغ%  
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رنا االنتقال إىل   إذا كنا راضيني عن هذه النقطة من املستويات املتوقعة من الدقة فإنه سيكون مبقدو             
ولكن لنفترض أننا نريـد     ). أو املنطقة (وتنفيذ عملية التقسيم الطبقي حسب القطاع       طوة الالحقة،   اخل

زيادة مستوى دقة عملية التقسيم الطبقي حسب املوقع مثالً؛ ميكننا هنا اتباع واحـد مـن اخليـارين                  
  :التاليني

رج حتـت املنـاطق     ميكننا زيادة عينة الطبقات القطاعية وذلك لزيادة عدد العناصر اليت ستند           -
  .املستهدفة

  .ميكننا إجراء تقسيم طبقي آخر والتحكم مباشرة بعدد املالحظات يف كل طبقة جديدة -

ونظراً ألن التوزيعات عادة ما تكون مـشوهة        . من الصعب تنفيذ اخليار األول يف معظم احلاالت       
 فلو أردنا مثالً احلصول على .)32( فإن حجم العينة اإلضايف املطلوب قد يكون عالياً         وبالتايل وغري دقيقة 

املزيد من املالحظات حول الساحل األوسط اجلنويب فإننا نقوم بزيادة حجم عينة القطاع الذي حيمـل                
ولكن لن يكون مبقدورنا أن نضمن الوصول إىل        . أعلى نسبة تواجد يف هذه املنطقة واملتمثل يف الطعام        

 حجم العينة لقطـاع   بزيادة وبشكل تلقائي قُمناإالّ إذا    120حجم العينة املطلوب هلذه املنطقة والبالغ       
  .)33( الطعام، وهو األمر الذي سيترك دالالت واضحة مرتبطة باملوازنة املتاحة لنا

يعترب اخليار الثاين أكثر مالءمة من األول؛ حيث أنه يعتمد على إجراء تقسيم طبقي إضايف وتعيني                
ات املزدوجة للوصول إىل مستوى الدقة املرغوب لكل من         عدد من العناصر داخل كل واحدة من الطبق       

ولنفترض مثالً أننا سنقوم بداية بإجراء تقسيم طبقي حسب القطاع ومن مث إجـراء              . القطاع واملنطقة 
وعند حتديـد عـدد     .  طبقة 16سيكون لدينا اآلن    ) 4.15 اجلدول(تقسيم طبقي آخر حسب املنطقة      

سيكون بإمكاننا حينها ضبط العدد اإلمجايل للعناصر داخل كـل          عناصر العينة لكل طبقة قطاعية فإنه       
وال ميثل هذا اإلجراء أي جتاوز للقوانني اليت حتكم عملية بنـاء            .  املنطقة –واحدة من طبقات القطاع     

ومن . العينات طاملا التزمنا مببدأ العشوائية لدى إجراء عملية االنتقاء النهائية لكل عنصر داخل كل طبقة              
وهو مـا سـيعطينا     ( عنصراً عشوائياً    219 صعيد قطاع املالبس مثالً فإنه وبدالً من اختيار          هنا فعلى 

                                                 
ولذا فإننا ال منتلـك مـستوى       . ط تذكر أننا وباستخدام هذا األسلوب ال نزيد إالّ من حجم العينات الطبقية فق              )32(

 .سيطرة غري مباشرة على مستوى الدقة املرغوب على صعيد املنطقة املستهدفة
فإن علينا زيادة حجم العينة لقطـاع       ) 120( لضمان حصولنا على حجم العينة املطلوب ملنطقة الساحل األوسط            )33(

 ).245صر بدالً من  عن1.600أي أننا حنتاج إىل عينة من % (700الطعام بأكثر من 
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 عنصراً مباشـرة  219فإنه ميكننا اآلن حتديد ) 7لعمود  ا / 4.15التوزيع العشوائي املوضح يف اجلدول      
 منطقة فإن   وللوصول إىل التوزيع املرغوب داخل كل     . لقطاع املالبس يف كل منطقة من املناطق األربعة       

علينا إعطاء قدر أكرب من املالحظات إىل كل من دلتا ر ميكونغ والساحل األوسط اجلنويب مع التقليل                 
 التوزيع النهائي   4.15 وتوضح اخلانة األخرية من اجلدول       )34(. من حجم عينة منطقة اجلنوب الشرقي     

  )35(. للعينة

. إجراء عملية التقسيم الطبقـي اإلضـايف      ليس من السهل دوماً إعادة حتديد وحدات العينة لدى          
ونشري إىل أننا قمنا يف مثالنا هذا بزيادة حجم عينة القطاع الثاين للوصول إىل أعلى مستوى ممكن مـن                   

  .الدقة على مستوى املنطقة والتعامل مع كافة العوائق األخرى يف اآلن ذاته

اخلانة األخـرية يف اجلـدول       ( طبقة 16 عنصراً موزعة على     850ازداد حجم النهائية ليصل إىل      
بالنسبة ملنطقة الساحل األوسط    % 6.1وازداد مستوى الدقة املتوقع حسب املنطقة ليصل إىل         ). 4.15

  .ملنطقة اجلنوب الشرقي% 4ملنطقة دلتا ر ميكونغ و % 5.7وإىل %) 12بعد أن كانت (

  

                                                 
 الحظ أننا نترك حجم عينة منطقة دلتا النهر األمحر كما هي وذلك ألن عدد املالحظات يف التقسيم الطبقي مساو                     )34(

 .متاماً لعدد املالحظات املتوقع حسب املنطقة
الطبقات إالّ أن هنـاك      الحظ أنه وعلى الرغم من أن لدينا نوع من املرونة يف عملية إعادة حتديد املالحظات بني                   )35(

ففي قطاع األقمشة مثالً فحىت لو أردنا تقليـل         . عدداً من العوائق اليت تواجهنا مبا يف ذلك مسألة توفر البدائل          
حجم عينة منطقة اجلنوب الشرقي فإنه ليس مبقدورنا زيادة أي موقع آخر نظراً ألن البدائل املتاحة أمامنا ستنفذ              

 .منا
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  التقسيم الطبقي حسب القطاع واملنطقة: 4.15اجلدول 
  املستوى الثاين من التقسيم الطبقي  ول من التقسيم الطبقياملستوى األ

  القطاع رقم الطبقة
اتمع 
  املستهدف

  املوقع  العينة
اتمع 
 املستهدف

احلجم املتوقع للعينة 
يف حالة االنتقاء 
العشوائي ضمن 
  القطاع برمته

 حجم العينة

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  
2  
3  
4  

21 1.025  املالبس
9

  دلتا ر ميكونغ
  دلتا النهر األمحر
  اجلنوب الشرقي
 الساحل األوسط

45  
280  
650  
50  

10  
60  
139  
11  

30  
60  
103  
26  

5  
6  
7  
8  

الطعام 
  والشراب

2.042 24
5

  دلتا ر ميكونغ
  دلتا النهر األمحر
  اجلنوب الشرقي
 الساحل األوسط

817  
374  
699  
152 

98  
45  
84  
18  

118  
45  
68  
59  

9  
10  
11  
12  

املنتوجات 
  اجللدية

359 15
7

  دلتا ر ميكونغ
  دلتا النهر األمحر
  اجلنوب الشرقي
 الساحل األوسط

13  
83  
256  
7  

6  
36  
112  
3  

8  
36  
109  
4  

13  
14  
15  
16  

18 543  األقمشة
4

  دلتا ر ميكونغ
  دلتا النهر األمحر
  اجلنوب الشرقي
 الساحل األوسط

28  
222  
270  
23  

10  
75  
92  
8  

17  
75  
78  
14  

     80
6

    807  850 

  املؤلفحسابات : املصدر
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ونرغب هلا أن تصل    ) كاحلجم مثالً (ميكننا اتباع أسلوب آخر مشابه يف حالة وجود أبعاد أخرى           
فلنفترض أننا نشعر بالقلق من احتمالية اخنفـاض مـستوى متثيـل    . مسبقاً من الدقة حمددإىل مستوى 

ه احلالة فإن هناك مـوقفني جيـب        ويف هذ . الشركات الكربى يف العينة النهائية نتيجة  لتوزيعها املشوه        
  :التأمل فيهما

إما أن نكون راضيني عن مستوى الدقة املتوقع للتقسيم حسب املنطقة ولكننا نشعر بـالقلق                
وهنا ميكننا استخدام احلجـم كأسـاس لعمليـة         . حيال مستوى الدقة املرتبط باحلجم فقط     

  .هالتقسيم الطبقي الثانية من خالل الطريقة ذاا الواردة أعال

وينبغـي يف هـذه     . أو أن نكون قلقني حيال مستوى الدقة املرتبط بكل من املنطقة واحلجم            
احلالة تقدير مستوى الدقة املتوقع حسب القطاع وبشكل يتطابق مع التقسيم الطبقي املزدوج             

وإن كانت النتيجة مرضية فإنه يكون مبقدورنا االسـتمرار بعمليـة           . حسب املنطقة واحلجم  
كما هو موضح أعاله وإغفال التقسيم      ) أي حسب املنطقة واحلجم   (بقي املزدوج   التقسيم الط 

وإذا كنا غري قادرين على استثناء القطاع من التقسيم الطبقي فـإن علينـا              . حسب القطاع 
  .إضافة مستوى ثالث من التقسيم الطبقي باتباع ذات األسلوب الذي سبق توضيحه سابقاً

 بعد االنتهاء من إعداد استراتيجية بناء العينـة فإنـه           : العينة حتديد نفذ استراتيجية : اخلطوة الرابعة 
جيب تعديل العدد الفعلي للعناصر اليت سيتم سحبها من جمتمع الدراسة املستهدف وذلك حىت يتسىن لنا                

  :أخذ العاملني اآلتيني يف عني االعتبار

  .دقة إطار جمتمع الدراسة -

 .النسبة املتوقعة حلاالت عدم اإلجابة -

كما وأننا ال نستطيع ضمان مـشاركة       . ادة ما تكون القوائم األطرية املوجودة قدمية وغري دقيقة        ع
ولذلك فإنه جيب وضع نسبة تقديرية حلاالت االمتناع        . مجيع املستجيبني الذين يتم اختيارهم يف املسح      

 ضـمن عمليـة   عن اإلجابة ونسبة تقديرية أخرى هلامش عدم الدقة املتوقع، وإدراج هاتني النـسبتني         
فإذا افترضنا مثالً أن متوسـط نـسبة   . احتساب العدد النهائي للعناصر اليت سيتم سحبها يف كل طبقة       

وأن هذه النسب موزعة بالتساوي بـني       % 50وأن نسبة الرفض تصل إىل      % 5عدم الدقة يصل إىل     
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عديل حىت يتالءم مع    الطبقات فإن العدد اإلمجايل للعناصر اليت سيتم سحبها جيب أن خيضع إىل عملية ت             
  )36(). 4.16 اجلدول(هذه النسب 

  العينة والبدائل وإمجايل عدد العناصر اليت سيتم سحبها: 4.16 اجلدول
املستوى 
األول 

للتقسيم 
  الطبقي

  املستوى الثاين للتقسيم الطبقي

اتمع   املنطقة  القطاع  رقم الطبقة
 املستهدف

اتمع بعد 
aالتعديل

عدد اإلمجايل ال  البدائل  العينة
للعناصر اليت 
  سيتم سحبها

  43  13  30  43  45  دلتا ر ميكونغ

  90  30  60 279 280  دلتا النهر األمحر

  155  52 103 649 650  اجلنوب الشرقي

1  
2  
3  
4  

  املالبس

  39  13  26  49  50  الساحل األوسط

  177  59 118 816 817  دلتا ر ميكونغ

  68  23  45 373 374  ا النهر األمحردلت

  102  34  68 698 699  اجلنوب الشرقي

5  
6  
7  
8  

الطعام 
 والشراب

  الساحل األوسط
  

152 151 59  30  89  

  12  4  8  12  13  دلتا ر ميكونغ

  54  18  36  82  83  دلتا النهر األمحر

  164  55 109 255 256  اجلنوب الشرقي

9  
10  
11  
12  

املنتوجات 
  اجللدية

  6  2  4  6  7  األوسطالساحل 

                                                 
املتوقع للعينة والبدائل يف الطبقة األوىل أعلى بقليل من جمتمع الدراسة املستهدف فإنه سيتم إدراج                نظراً ألن العدد      )36(

ومع هذا فإنه من املهم متثيلها يف العينة نظراً ألن ترتيب املقابالت يلعـب دوراً               . مجيع عناصر الطبقة يف العينة    
 .هاماً جداً
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  )تتمة (العينة والبدائل وإمجايل عدد العناصر اليت سيتم سحبها: 4.16 اجلدول
املستوى 
األول 

للتقسيم 
  الطبقي

  املستوى الثاين للتقسيم الطبقي

اتمع   املنطقة  القطاع  رقم الطبقة
 املستهدف

اتمع بعد 
aالتعديل

العدد اإلمجايل   البدائل  العينة
للعناصر اليت 
  سيتم سحبها

  26  9  17  27  28  دلتا ر ميكونغ

  113  38  75 221 222  دلتا النهر األمحر

  117  39  78 269 270  اجلنوب الشرقي

13  
14  
15  
16  

  األقمشة

  21  7  14  22  23  الساحل األوسط

          850 423 1,273  

  املؤلف حسابات :املصدر
a قوائمعدم دقة ال( التعديل يتعلق فقط باملشاكل املرتبطة باإلطار(  

  

بعد االنتهاء من حتديد العدد النهائي للعناصر فإنه جيب سحب العناصر من إطار اتمع املستهدف               
وجيب انتقاء العينة والبدائل يف الوقت نفسه لضمان تساوي         ). 4.4املربع  . (عشوائياً وملرة واحدة فقط   

ة العمل امليداين يلعـب ترتيـب       وأثناء مرحل . احتمالية االنتقاء لكل عنصر من عناصر الطبقة الواحدة       
كما وجيب استبدال أي مستجيب غـري       . فيجب بداية مقابلة مجيع عناصر العينة     . املقابالت دوراً هاماً  

وبنفس الترتيب الذي حيمله هؤالء     ) االمتناع عن اإلجابة  (أو يرفض املشاركة    ) مشكلة إطارية (موجود  
 13 عنـصراً و   30ضنا مثالً أن الطبقة األوىل تضم       ومن هنا فلو افتر   . املستجيبون أثناء عملية السحب   

وـذا  . 31 رفض املشاركة يف املسح، فإنه جيب استبداله بالعنصر رقم           3بديالً؛ وأن املستجيب رقم     
يتضح لنا مدى أمهية توخي الدقة لدى تقدير نسبة االمتناع عن املشاركة ونسبة عدم الدقة قبل سحب                 

 العناصر املسحوبة فإنه ليس مبقدورنا سحب عناصر إضافية من اإلطار           وبعد االنتهاء من قائمة   . العناصر
األصلي تمع الدراسة إالّ إذا غرينا من احتمالية انتقاء العناصر، وهو ما سيجعل من عملية حـساب                 

  .األوزان أمراً صعباً للغاية
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  استخدام نظام التحليل اإلحصائي لسحب العينات: 4.4املربع 
الربامج ومقارنة مع غريه من . بفضل تكنولوجيا احلاسوب احلديثة فقد أصبحت عملية سحب عناصر العينة أمراً سهالً

التشغيلية فإن برنامج التحليل اإلحصائي يتسم باستخدامه ألوامر بسيطة النتقاء عناصر العينة عشوائياً سواء كانت عينة 
  .عشوائية بسيطة أو عينة طبقية أو عينة متسقة أو عينة مستندة على التناسب ما بني االحتمالية واحلجم

 مت ختزين إطار جمتمع الدراسة حتت امللف الذي حيمل اسم لنفترض أنه: (SRS)العينة العشوائية البسيطة  .1
"frame" عنصراً فإن األوامر الالزمة الستخدام نظام التحليل اإلحصائي هي 12 وأننا نريد سحب عينة مكونة من 
 :كما يلي

Proc surveyselect data = frame    method = srs    n=12   out= sample SRS; 
run; 

ميكننا ). الصناعة مثالً( حيتوي على متغري طبقي "frame" لنفترض أننا قمنا بتقسيم طبقي وأن امللف :العينة الطبقية .2
 :إجراء اخلطوات اآلتية

 :التوزيع املتساوي حيث يضم جمتمع الدراسة أربعة عناصر يف كل طبقة  .أ 
Proc surveyselect data = frame    method = srs    n=4   out= sample ESTSRS; 
Strata  =  industry; 
run; 

 :يف كل طبقة% 20التوزيع النسيب حبيث تصل النسبة املشتركة إىل   .ب 
Proc surveyselect data = frame    method = srs    rate = 20 
Seed = 1953  out = sample PSTR; 
Strata  =  industry; 
run; 

 n1 ،n2 ،n3: التوزيع غري النسيب حيث  .ج 
Proc surveyselect data = frame  method = srs    n=(3,4,5)  out= sample DSTSRS; 
Strata  =  industry: 
run; 

تالياً األوامر اليت يستخدمها نظام .  لنفترض أننا نريد سحب عينة متسقة وبنسبة عينة تصل إىل الربع:العينة املتسقة .3
 :التحليل اإلحصائي

Proc surveyselect data = frame   method = sys  samrate = 0.25  out= sample PPS; 
run; 

لنفترض أننا نريد سحب عينة من جمتمع مكون من تسعة عناصر، : العينة املستندة على تناسب االحتمالية مع احلجم .4
 :تالياً األوامر اليت جيب استخدامها. هي املتغري املرتبط باحلجم" العمالة"ولنفترض أن 

Proc surveyselect data = frame    method = pps    n=q   out= sample PPS; 
Size: labor; 
run; 



أي الوزن لـدى    (األوزان   بعد حتديد حجم العينة فإنه ميكن لنا تقدير          :قدر األوزان : اخلطوة اخلامسة 
 وجيب بعد االنتهاء من العمل امليداين تعديل األوزان التقديرية كما        )37(). 4.17 اجلدول) (مرحلة البناء 

  .ورد سابقاً وذلك متهيداً للوصول إىل األوزان النهائية

نا هذا علـى     تدل األوزان النهائية يف مثال     :قم بتنفيذ عملية التقسيم الطبقي البعدي     : اخلطوة السادسة 
وخبصوص هذين العنصرين فإنه مبقـدورنا ويف أي        . التقسيم الطبقي املزدوج لكل من القطاع واملوقع      

. حلظة اخلروج باستنتاجات مهمة إحصائياً من دون احلاجة إىل إجراء أي تعديل آخـر علـى األوزان                
 مباشرة أثناء مرحلـة     ولكن إن أردنا اخلروج باستنتاجات مهمة إحصائياً حول عناصر مل يتم إدراجها           

  .لتوزيع العينة ومن مث تقدير أوزان املطابقة للعينة" تقسيم طبقي بعدي"بناء العينة فإن علينا إجراء 

وللقيام . يعين مصطلح التقسيم الطبقي البعدي إجراء تقسيم طبقي بعد االنتهاء من العمل امليداين            
ولنفترض مثالً أننـا نريـد      .  للعنصر املراد دراسته   ذه العملية فإنه جيب علينا معرفة اتمع املستهدف       

هل (إخضاع جمتمعنا املستهدف لعملية تقسيم طبقي بعدي لدراسة املؤسسات من حيث منط ملكيتها              
جيب يف هذه احلالة حتديـد      ).  مثالً؟ (FDI) هي ملكية خاصة أو هل عبارة عن استثمار أجنيب مباشر         

الطبقتني ومن مث الوصول إىل عينة تتطابق مع العناصر اجلديدة           لكل واحدة من هاتني      املستهدفاتمع  
 توزيع الطبقة   4.18ويوضح اجلدول   . اليت ستخضع للدراسة، وبعدها تقدير األوزان بالطريقة املعروفة       

وميكن استخدام األوزان اجلديدة للخروج     .  مع معلومات حول اتمع املستهدف والعينة واألوزان       32
  .حصائياً حول أنواع امللكية املنتشرة يف اتمع املستهدفباستنتاجات مهمة إ

                                                 
  : حيثw = N/n: االختيار األوزان هي عكس احتمالية  )37(

N : ،جمتمع الدراسةn :العينة داخل كل طبقة.  
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  العينة واألوزان النهائية: 4.17 اجلدول
  األوزان النهائية  العينة النهائية الوزن لدى مرحلة البناء  العينة  aاتمع املستهدف النهائي   اتمع املستهدف األصلي  املنطقة  القطاع  الطبقة

  1.500  30  1.500  30  45 45  دلتا ر ميكونغ
  4.667  60  4.667  60  280  280  دلتا النهر األمحر
  6.311  103  6.311 103  650  650  اجلنوب الشرقي

1  
2  
3  
4  

  املالبس

  1.923  26  1.923  26  50  50  الساحل األوسط
  6.924  118  6.924 118  817  817  دلتا ر ميكونغ
  8.311  45  8.311  45  374  374  دلتا النهر األمحر
  10.279  68  10.279  68  699  699  اجلنوب الشرقي

5  
6  
7  
8  

  الطعام والشراب

  2.576  59  2.576  59  152  152  الساحل األوسط
  1.625  8  1.625  8  13  13  دلتا ر ميكونغ

  2.306  36  2.306  36  83  83  دلتا النهر األمحر
  2.349  109  2.349 109  256  256  اجلنوب الشرقي

9  
10  
11  
12  

 املنتوجات اجللدية

  1.750  4  1.750  4  7  7  الساحل األوسط
  1.647  17  1.647  17  28  28  دلتا ر ميكونغ
  2.960  75  2.960  75  222  222  دلتا النهر األمحر
  3.462  78  3.462  78  270  270  اجلنوب الشرقي

13  
14  
15  
16  

  األقمشة

  1.643  14  1.643  14  23  23  الساحل األوسط

   املؤلفحسابات:املصدر
aاإلطار كليهما وذلك بسبب عدم الدقة ونسبة النمو املتوقعة للطبقة جيب على عملية التعديل هذه أن تشتمل على مشكليت .  
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  التقسيم الطبقي البعدي حسب امللكية: 4.18 اجلدول
  التقسيم الطبقي البعدي  تصميم العينة  

  األوزان  العينة  اتمع املستهدف  التقسيم الطبقي البعدي  الوزن النهائي  العينة النهائية  اتمع املستهدف النهائي  املوقع  القطاع  الطبقة
  1 1.400 25 35  ملكية خاصة

2  
 1.500 30 45  دلتا ر ميكونغ

 FDI 10 5 2.000استثمار أجنيب 

  3 4.400 50 220  ملكية خاصة
4  

 4.667 60 280  دلتا النهر األمحر
 6.000 10 60  استثمار أجنيب

  5 6.375 80 510  ملكية خاصة
6  

 6.311 103 650  اجلنوب الشرقي
 6.087 23 140  استثمار أجنيب

  7 1.400 25 35  ملكية خاصة
8  

س
الب
مل

  
ا

 1.923 26 50  ل األوسطالساح
 15.000 1 15  استثمار أجنيب
  9 7.321 84 615  ملكية خاصة

10  
 6.924 118 817  دلتا ر ميكونغ

 5.941 34 202  استثمار أجنيب
  11 4.974 39 194  ملكية خاصة

12  
 8.311 45 374  دلتا النهر األمحر

 30.000 6 180  استثمار أجنيب

  13 10.475 59 618  ملكية خاصة
14  

 10.279 68 699  اجلنوب الشرقي
 9.000 9 81  استثمار أجنيب
  15 4.080 25 102  ملكية خاصة

16 
 
 
 
  

ب
شرا
وال

ام 
طع
ال

  

 152  الساحل األوسط
 

 

 

59 2.576 

 1.471 34 50  استثمار أجنيب
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  )تتمة(سب امللكية التقسيم الطبقي البعدي ح: 4.18 اجلدول
  التقسيم الطبقي البعدي  تصميم العينة  

  األوزان  العينة  اتمع املستهدف  التقسيم الطبقي البعدي  الوزن النهائي  العينة  النهائية  اتمع املستهدف النهائي  املوقع  القطاع  الطبقة
  17  1.625  8  13  ملكية خاصة

18  
  1.625  8  13  دلتا ر ميكونغ

  -  0  0  استثمار أجنيب

  19  2.586  29  75  ملكية خاصة
20  

  2.306  36  83  دلتا النهر األمحر
  1.143  7  8  استثمار أجنيب
  21  3.860  57  220  ملكية خاصة

22  
  2.349  109  256  اجلنوب الشرقي

  0.692  52  36  استثمار أجنيب
  23  1.750  4  7  اصةملكية خ

24  

دية
جلل
ت ا
جا
نتو
امل

  

  1.750  4  7  الساحل األوسط
  -  0  0  استثمار أجنيب

  25  1.647  17  28  ملكية خاصة
26  

  1.647  17  28  دلتا ر ميكونغ
  -  0  0  استثمار أجنيب

  27  3.082  61  188  ملكية خاصة
28  

  2.960  75  222  دلتا النهر األمحر
  2.429  14  34  استثمار أجنيب
  29  3.333  66  220  ملكية خاصة

30  
  3.462  78  270  اجلنوب الشرقي

  4.167  12  50  استثمار أجنيب

  31  1.643  14  23  ملكية خاصة
32  

شة
ألقم
ا

  

  1.643  14  23  الساحل األوسط
  -  0  0  استثمار أجنيب

   املؤلفحسابات :املصدر
    ال ينطبق): -(مالحظة 

 FDI :استثمار أجنيب مباشر  
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  الفصل اخلامس

  سيكولوجية املستجيبني واملشاركة يف املسوح
Respondent's Psychology and Survey Participation 

  

  

  

  
  

وبدالً من .  لزيادة نسبة املشاركة إالّ يف حاالت نادرة[…]لسوء احلظ ال يتلقى منفذو املقابالت التدريب"
  ."دي إىل السؤال األول للمقابلةتؤ العبارات الوصفية الشائعة واليت نراهم يتلقون تدريباً علىذلك 

- R.M. Groves, R.B. Cialdinia, & M.P.Conper, "Understanding the Decision to 
Participate in a survey" 

  

  

 

  

  ."ن معادلة واحدة حبصر فن الغزل ضم[…]إن حصر املقابالت يف جمموعة من األساليب أشبه"

- Lewis A. Dexter, Elite & Specialized Interviewing 

  

من البساطة االعتقاد أن جناح املقابالت املسحية ال يعتمد سوى على التفاعل بني املستجيب ومنفذ               
 يف اية املطاف انعكاس للكـثري مـن         فاملقابالت هي . املقابالت وقدرة األخري على جذب املستجيب     

وتقع على عـاتق مـدير      . العوامل املرئية واملخفية واليت تتفاعل سوية قبل فترة طويلة من إجراء املقابلة           
 يف كل بيئة وتدريب منفذي املقـابالت علـى          تأثرياًاملسح فهم هذه العوامل وحتليلها وحتديد أكثرها        

  .التعامل مع هذه العوامل لضمان أعلى مستوى ممكن من املشاركة يف املسح
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  Factors Affecting Participation  :العوامل املؤثرة على املشاركة

 االجتماعية وطريقة تـصميم     البيئة: عوامل أساسية تؤثر على جناح أي مقابلة مسحية        هناك ثالثة   
وينعكس تفاعل هذه العوامل إما سلباً أو إجياباً على         ). 5.1الشكل  (املسح واحلالة الذهنية للمستجيب     

  .املقابلة املسحية، وهو ما يؤثر بالتايل على نوعية البيانات وكمها

 Social Environment  البيئة االجتماعية  -أ 

املـسؤولية  :  الدميوغرافية دوراً مؤثراً على نسبة املـشاركة       –يلعب اثنان من العوامل االجتماعية      
إذ أن  . االجتماعية والتماسك االجتماعي، وحيدد هذان العامالن مالمح البيئة اليت سيجري فيها املسح           

عالوة –ه املواقفة على املقابلة ستحدد      روح املسؤولية االجتماعية اليت يبديها مدير أي مؤسسة يطلب من         
 املواقف املسبقة اليت يبديها     -على الشرعية اليت ينظر من خالهلا إىل املؤسسات االجتماعية واملسح نفسه          

وجيب أن تتذكر هنا أن ما حيفز رجـال  . (Groves, Cialdini & Couper 1992)جتاه الدراسة 
ومن هنا فإن فهم هـذه      . عما حيفز رجال األعمال يف أثيوبيا     األعمال يف أملانيا مثالً ال بد وأن خيتلف         

  .العوامل واملدى الذي ميكن هلا أن تصل إليه سيحدد ماهية االستراتيجية املالئمة اليت جيب اعتمادها

  Survey Design :تصميم املسح  -ب 

 املـسح   تتطلب عملية تصميم املسح عدداً من اخليارات املختلفة حيال املنهجية اليت يقوم عليهـا             
 وتؤثر مجيع هذه العوامل على االستراتيجيات اليت ستعتمد         )1(.ووحدة االستقصاء ومسات منفذ املقابلة    

وتتمثل العوامل الرئيسية املرتبطة مبنهجية املسح واليت تؤثر على نـسبة           . حلفز املستجيبني على املشاركة   
عمليـة االتـصال األويل؛ وطـول     طريقة االتصال األويل؛ والشخص الذي يتوىل       : املشاركة فيما يلي  

وقد عمد خرباء املسوحات إىل استخدام اسـتراتيجيات خمتلفـة إلجـراء            . املقابلة؛ وموضوع املسح  
االتصال األويل وحفز املشاركة مثل الرسائل التعريفية ودفع احلوافز املالية وتقدمي الكتيبـات وغريهـا               

  .(Groves, Cialdini & Couper 1992)وتوقيت عملية االتصال 

                                                 
وعلـى عكـس   .  عامالً آخر أال وهـو املوقـع  (Groves, Cialdini, Couper 1992) يورد كل من  )1(

فإن املوقع الذي ستعقد فيه املقابلة ال حيمل سوى أمهية قليلـة يف             ) كاملسوحات املرتلية مثالً  (املسوحات األخرى   
.  إذ عادة ما جترى هذه املقابالت أثناء ساعات العمل ويف مكاتب املؤسسات املـستجيبة              مسوحات املؤسسات، 

ولكن قد يترك موقع املقابلة ومدى وجود أفراد آخرين أثناء تنفيذها أثراً يف مسوحات العمال واليت عادة ما يـتم                    
  .تنفيذها ضمن إطار مسوحات املناخ االستثماري
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  يف املسحالعوامل املؤثرة على املشاركة : 5.1 الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإللتزام

  
  
  
  

  املساعدة  

  
  

   تغري الرأي

  
  
  
  
  
   املؤلفابتكار :املصدر

 يف املسحاملشاركة

 البيئة االجتماعية
 )املسؤولية االجتماعية والتماسك االجتماعي(

 سيكولوجية املستجيب
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فبينما .  ليس من الواضح ما إذا كان هلذه الرسائل أثراً إجيابياً على حتفيز املشاركة             :الرسائل التعريفية  -
 أن هذه الرسائل حتسن من نسبة املشاركة (Dillman, Gallegos & Frey 1976)ل من  يرى ك

ولكن تشري .  أنه ليس هلا أي أثر هام(Singer, Van Hoewyk & Maher 2000)يرى كل من 
األدبيات إىل أن عدد املرات اليت يتم فيها االتصال مع املستجيب تعلب دوراً هامـاً يف قـرار هـذا                    

ومن هنا فـإن  . (Goyder 1985; Heberlein & Baumgartner 1978)شاركة املستجيب بامل
استخدام الرسائل التعريفية لتعريف املستجيب باملسح املنوي إجراؤه وإرساء شرعية هذا املسح هلو أمر              

إذ ال ينبغي استخدام    . ولكنه ال يغين عن الزيارات الشخصية اليت يقوم ا منفذ املقابلة          . ينبغي تشجيعه 
وال جيـب علـى هـذه       . ه الرسائل إالّ كنوع من اإلعالن املسبق ووسيلة إلرساء شرعية الدراسة          هذ

إذ ينبغي طرح مثل هذا الطلب أثنـاء االتـصال        : الرسائل أن تطلب من املستجيب املشاركة يف املسح       
وجيب أن تكون الرسالة خمتصرة وأن تورد أمساء اجلهات الراعية للمسح وذلـك إلرسـاء               . الشخصي

وعالوة على ذلك   . كما وجيب أن حتتوي على األمساء وأرقام اهلواتف اليت ميكن االتصال ا           . لشرعيةا
الدراسـة   فإنه جيب على هذه الرسائل إثارة اهتمام املستجيب من خالل تسليط الضوء على هـدف  

يه هذه الرسائل إىل  ومع أنه جيب توج )2(. والسمات اليت متيزها عن غريها والفوائد العملية املترتبة عليها        
أعلى مدير تنفيذي يف املؤسسة إالّ أنه جيب أن نتذكر أنه ليس من املرجح أن يوافق مدير الشركة على                   

إذ قد يقوم بتفويض مدراء آخرين مؤهلني       . إجراء مقابلة معه وخاصة إن كانت من الشركات الكربى        
 الرسالة أنه ستكون هناك مقابلة  وال بأس أن تذكر(Kincaid & Bright 1957)لإلجابة نيابة عنه 

وعند حتديد املوعد فإن عليـك أن تتجنـب التوسـع يف            . وأنه سيتم ترتيب موعد املقابلة عرب اهلاتف      
           احلديث عن املسح وذلك ألنه من الصعب احلـصول علـى مـشاركة املـستجيب عـرب اهلـاتف                  

(Atkinson 1971).  

  

  

                                                 
 أثناء الزيارة املباشرة الـيت      -كالسرية وعدم ذكر االسم والعينات ومدة املقابلة      –خرى   يستحسن مناقشة القضايا األ     )2(

 رسالة  78مراجعة مثرية لالهتمام للمعلومات اليت وردت يف        ) Sobel) 1984وأجرى  . سيجريها منفذ املقابلة  
وأظهر . ألمريكية ألحباث الرأي  تعريفية واليت استخدمت للتمهيد لالستبيانات الربيدية اليت أجرها أفراد من املنظمة ا           

أنه وعلى الرغم من احتواء معظم هذه الرسائل على معلومات حول املنظمة البحثية واسم مدير الدراسة وموضوع                 
  ).6امللحق أنظر . (البحث إالّ أنه مل يرد ذكر اجلهة الراعية والقضايا املتعلقة بالسرية إالّ يف أقل من نصفها
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ــوافز - ــة  ال : احل ــوافر املالي ــك أن احل ــشاركة   ش ــى امل ــاً عل ــراً إجيابي ــرك أث                  تت
(James & Bolstein 1992; Singer, Van Hoewyk & Maher 1998; Singer, Van 
Hoewyk & Maher 2000; Willimack, Schuman, Pennell & Lepkowski 1995).  

يف املقابالت املباشـرة،    % 5افية ال تتجاوز الـ     ولكن ال حتقق هذه احلوافز سوى نسبة مشاركة إض        
            .(Willimack & others 1995)كما وأنه ثبت أا ال تترك أثـراً فـاعالً إالّ يف الزيـارة األوىل    

ــات    ــة البيان ــى نوعي ــز عل ــرك أي حتي ــة ال تت ــوافز املالي ــن أن احل ــرغم م ــى ال                 وعل
(Singer, Van Hoewyk, & Maher 2000; Willimack & others 1995)  إالّ أن جمـرد 

                 كمــا وثبــت أن دفــع احلــوافز املاليــة)3(. دفــع املــال يــثري مــشاكل أخالقيــة وعمليــة
ــة        ــارة األول ــن الزي ــشاركة م ــمان امل ــتم ض ــسية إذا مل ي ــائج عك ــي نت                 يعط

(James & Bolstein 1990; Willimack & others 1995) . وعندما يتعلق األمر مبسوحات
 فإنه ينصح باستخدام حوافز غري مالية مثل الكتيبـات  -مثل مسوحات املناخ االستثماري –املؤسسات  

د علـى   وغريها من املطبوعات اليت تلقي الضوء على الفوائد العملية للمسح بالنسبة للمستجيب وتشد            
  .(Gower 1993)استخدام البيانات اليت مت مجعها وأثر الدراسات السابقة 

فهناك أوقات  . يعترب التوقيت عامالً آخر جيب أخذه يف احلسبان لدى حتديد موعد الزيارة            :التوقيت -
ت قد تزيد من صعوبة مهمة منفذ املقابلة وتقلل نسبة املشاركة مثل العطالت الدينية واإلجازات وأوقا              

  .إعداد الكشوف الضريبية وفترات الركود االقتصادي

  

  

                                                 
 أو  املـستجبني هل ينبغي إعطاء احلوافز إىل مجيـع        . مقدارها احلوافز املالية ومدى     سيتسلممبن   ترتبط هذه املشاكل      )3(

 :أنظر(اقتصارها على أولئك الذين يرفضون املشاركة يف البداية؟ وقد يترك مثل هذا القرار أثراً على تركيب العينة 
Singer, Van (Hoewyk & Maher 2000  .ملية متويل الدراسـة  هل تسمح القوانني اليت حتكم ع

 املثايل للحوافز املالية على ضوء السمات االجتماعيـة واالقتـصادية           املقداربتقدمي حوافز مالية؟ كم جيب أن يبلغ        
 ال تقدم الكثري الدراسات السابقةكما وأن  . للمستجيبني؟ متثل مجيع هذه األسئلة مشاكل من الصعب اإلجابة عنها         

ولكن الثابت هو أن العالقة بني مقدار احلافز املايل واملشاركة املسحية هي عالقة ال           . من املساعدة يف يف هذا الشأن     
وذلك ألن املستجيب ينظر إىل احلافز املايل عند نقطة معينة على أنه تعويض للخدمة الـيت                ) 5.2 الشكل(خطية  
ملالئـم لـضمان املـشاركة      وتسبب هذه النظرة مجلة من املشاكل األخرى املتعلقة بتحديد البدل املايل ا           . قدمها

(Godwin 1979; James & Bolstein 1992).  
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  نسبة املشاركة يف املسوحات حسب مقدار احلافز املايل: 5.2 الشكل

                                                                                   نسبة املشاركة
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  احلافز املايل

  James & Bolstein 1992: املصدر

 مل يتم تقدمي هذا املبلغ وإمنا مت إعطاء وعد بتقدميه* 

تلعب عملية حتديد الشخص املناسب الذي سيتم إجراء االتصال          :الشخص الذي سيتم االتصال معه     -
من هـو   : ومن املهم اتباع معيارين لدى انتقاء املستجيب      . األول معه دوراً حامساً يف ضمان املشاركة      

إلجابة عن األسئلة والشخص الذي ميتلك الصالحية إلعطاء تعليمـات لآلخـرين            الشخص املؤهل ل  
  )4( (Groves, Cialdini, & Couper) للمشاركة

ستبيان عامالً آخر قد يلعب أحياناً دوراً يف ضمان املشاركة، وذلـك            يعترب طول اال  : طول االستبيان  -
 Groves & Cialdini & Couper)ألنه يعترب مؤشراً للعبء الذي يقع على عـاتق املـستجيب   

ولكن وكما وضحنا يف الفصل الثالث فإنه ال يوجد دليل عملي يثبت أن طول املسح يلعب                . (1992
 مستجيب أن طول    700وقد أظهرت إحدى التجارب اليت مشلت       . دوراً يف التأثري على نسبة املشاركة     

                                                 
تصال مع احملاسب قبـل      وال جيوز اال   حملاسب، يف مسوحات املناخ االستثماري يتم بداية االتصال مع املدير ومن مث ا             )4(

 .وذه الطريقة فإنه ال يتوجب إقناع سوى شخص واحد. املدير
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ـ                             )5.3 الـشكل (ى نـسبة املـشاركة      مدة املقابلة املتوقع مل يترك سوى أثراً هامشياً وغري مهـم عل
(Sharp & Frankel 1983).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طول مدة املقابلة ال يؤثر على املشاركة: 5.3الشكل 

                                                                               النسبة املئوية للمشاركة
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 Sharp & Frankel 1983: املصدر

  دقيقة25:  ساعة؛ املقابلة القصرية1.25: املقابلة الطويلة: مالحظة

يتمثل أحد أكثر األسباب شيوعاً لرفض املشاركة يف املسح يف شعور املستجيب بأنه يهدر وقته، إذ                
 وعلـى   )5(" ليس لدي وقت ألمور كهـذه     "و  " أنا مشغول للغاية  : "غالباً ما نسمع تربيرات من قبيل     

 إال أن هذا    )6(. الرغم أن ضيق الوقت يشكل فعالً السبب احلقيقي للرفض يف عدد حمدود من احلاالت             
إذ نظراً لفشل مربرات الدراسة يف إثـارة        . املربر ال يرتبط بطول االستبيان وإمنا يرتبط دف الدراسة        

 ومن الواضح أن طول االستبيان      .اهتمام املستجيب فإننا جند أنه يعتذر عن املشاركة حبجة ضيق الوقت          
ال يشكل أي عائق أمام املشاركة؛ وأنه جمرد ذريعة يتخذها املستجيبون للتهرب من املشاركة حىت ولو                

                                                 
  .(Couper 1997)ام املستجيب باملسح  من األسباب األخرى عدم اهتم )5(
 ينطبق هذا احلال على مسوحات املناخ االستثماري نظراً ألنه ليس بالضرورة أن تتم املقابلة يف نفس اللحظة اليت يتم               )6(

 .فيها إجراء االتصال األويل وإمنا يرتب مدى املقابلة يف الوقت املناسب للمستجيب
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وعالوة على النتائج اليت أظهرا التجارب فإن هناك أدلـة          . كان االستبيان يقع يف صفحة واحدة فقط      
أنه ميكن إقناع املستجيبني باملشاركة إذا اسـتخدمنا  حيث أشارت النتائج   . ميدانية تدعم ما سبق ذكره    

ففي ماليزيا والربازيل مثالً مت إكمـال       . االستراتيجيات املالئمة وذلك بغض النظر عن طول االستبيان       
االستبيان اخلاص مبسح املناخ االستثماري من خالل مقابالت عديدة مع املستجيب الواحد وذلك على              

نه يتضح أن طول االستبيان ال ميثل عائقاً حقيقياً أمام املشاركة وإمنا حجة             ومن هنا فإ  . الرغم من طوله  
ففي الفلبني رفضت إحدى الشركات الكربى اليت أدرجت يف العينة املشاركة يف            . للتهرب من اإلجابة  

وبعد فترة عدلت الشركة عن موقفها ووافقت على املشاركة على          . بداية األمر متعذرة بطول االستبيان    
 أي تعديل على االستبيان، وجاءت املوافقة بعد أن تدخل أحد األصـدقاء              م من أنه مل يتم إجراء     الرغ

 وبشكل عام ميكن القول أن نسبة االسـتبدال املرتبطـة بـرفض             )7(. وأقنع القائمني عليها باملشاركة   
ـ                اع املشاركة ليست أعلى من نسبة االستبدال املرتبطة بأسباب أخرى مثل خروج املؤسسة مـن قط

األعمال ائياً أو تغيري الشركة لنشاطها حبيث أصبحت تعمل ضمن قطاع يقع خارج نطاق الدراسة أو                
  .بسبب إرسال االستبيان إىل عنوان خاطئ أو غري ذلك

. كما ذكرنا سابقاً فإن طول االستبيان يؤثر على دقة اإلجابة أكثر من تأثريه على نسبة املـشاركة                
رفض املستجيبون املشاركة ألم يتوقعون أن تكون املقابلة طويلـة إالّ أن            ومع أنه ويف حاالت قليلة ي     

أولئك الذين يشاركون سيشعرون باإلرهاق جراء طول مدة املقابلة، وهو ما يؤثر بالتايل علـى دقـة                 
وال شك يف أنه كلما زاد طول االستبيان زادت احتمالية احلصول على بيانات غري دقيقـة                . املعلومات
وتـشري  . (Andrews 1984; Sudnam& Bradburn 1974)ت الالزم إلجناز املقابلة وزاد الوق

  )8(.  عن ساعة ونصفأن تزيد مدة مجع البيانات يف املقابالت وجهاً لوجهالتجارب إىل أنه ال يتوجب 

                                                 
لصدد بأنه إن مت استخدام طرف ثالث إلقناع املستجيبني املترددين فمن املهـم   يف هذا ا  Dexter (1970) يشري    )7(

أن يطلب هذا الطرف من املستجيب املتردد املشاركة من قبيل اخلدمة، وجيب عليه االمتنـاع عـن اخلـوض يف                    
  .تفاصيل الدراسة وذلك للحيلولة دون تقدمي الوسيط أي تفسريات خاطئة قد تؤثر على املقابلة

 879أو  ) 12بشرط ترك مسافتني بني كل سطر وآخر واستخدام خـط حجـم             ( صفحة   13ي ما يكافئ إما      أ  )8(
  .كلمة

 226



إذ جيب أن يكون املوضوع ذا صـلة        . املقابلةيؤثر موضوع الدراسة هو اآلخر على جناح         :املوضوع -
كما وجيـب تفـادي القـضايا       . الدراسة وأالّ يثري مشاعر اخلوف أو العداء داخل املستجيب        دف  

 وعادة ما تثار هذه     )9(.كشف عن أسرار العمل   الشخصية وعدم إعطاء شعور بأن األسئلة دف إىل ال        
بالت ويشري الكثري من منفذي املقا    . النقطة األخرية عند السؤال عن معلومات مالية من خالل االستبيان         

وقام . بأن الشركات تتردد يف الكشف عن معلوماا املالية احلقيقية أو أي معلومات مالية مهما كانت              
DeLameter (1982)    ذات الصلة، حيث مل يعثر على أي أدلـة          للدراسات السابقة  بإجراء مراجعة 

أن األثـر الوحيـد   إذ . متسقة بأن ملوضوع الدراسة أو لبعض األسئلة احلساسة أثر على قرار املشاركة      
واستناداً على خربيت فإنين أدعـم مـا        . الذي تتركه األسئلة احلساسة هو عدم إعطاء معلومات كافية        

فعلى الرغم من أن البيئة احمللية للدولة وحجم الشركة مها اللذان حيـددان             . DeLameterتوصل إليه   
ة إالّ أن الشركات ستبدي اسـتعدادها       مدى اهلامش املتاح أمام منفذ املقابلة للسؤال عن القضايا املالي         

إلعطاء بياناا املالية إذا استطعنا ضمان السرية وإذا استطعنا كذلك تقدمي تفسري مالئم للطريقة الـيت                
. ومبعىن آخر فإن ضمان السرية تزيد من معـدالت املـشاركة          . ستستخدم هذه املعلومات من خالهلا    

                  الـضمانات أثـراً حمـدوداً؛ إذ تظـل          ولكن جيب على مـدير املـسح أن يـدرك بـأن هلـذه             
                الثقـــة برتاهـــة اجلهـــة املنفـــذة للمـــسح هـــي العنـــصر احلاســـم هنـــا 

(Singer, Marthiowetz & Couper 1993).   

ى طرح أسئلة حساسة، وجيب على       ال جيب اللجوء إىل ضمانات السرية إالّ لد        ،وعالوة على ذلك  
                ويف حقيقـة األمـر فـإن الـضمانات        . هذه الضمانات أن تتناسب مع مدى حـساسية الـسؤال         

ــاالت       ــع احل ــا يف مجي ــوء إليه ــسياً إن مت اللج ــراً عك ــي أث ــد تعط ــدة ق                 املعق
(Singer, Hippler, & Schwarz 1992; Singer, Van Thurn & Miller 1995).  

اليت تترك أثراً على املشاركة يف      و  املرتبطة باملستجيبني  اخلصائص عدداً من    الدراسات السابقة تورد  
املسح كالعمر واجلنس والدخل واحلالة الصحية والتعليم واملوقع اجلغرايف واخلربات السابقة والـشعور             

من وجود أدلة تربط بني عدد مـن هـذه العوامـل واملـشاركة              وعلى الرغم   . باإلرهاق أثناء املقابلة  
(DeMaio 1980; Fowler & Mangione 1990) إالّ أن األدلة البحثية متداخلة حبيث ال ميكن 

 وبشكل أكرب من العوامل السببية املوقـف        اخلصائصإذ حتدد هذه    . الوصول إىل عالقات سببية مؤكدة    
                                                 

 فمثالً طرح أسئلة حول أمساء العمالء واملوردين قد يثري شعوراً بالعداء لدى املستجيب حيث أنه يـرى أن هـذه                      )9(
 .األسئلة ال عالقة هلا دف الدراسة
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وتلعـب  . (Groves, Cialdini & Couper 1992)سح املسبق للمستجيب حيال املشاركة يف امل
 ويتمثل أول هذه احلوافز يف الرغبة. العناصر السيكولوجية دوراً هاماً يف حفز املستجيب على املشاركة

 خالل التعبري عن آرائهم حيال مواضـيع   يف التعبري عن الذات؛ إذ يسعى الناس إىل الشعور بالرضا من
 هنا عادة ما جند أن رجال األعمال مثالً راغبون يف احلديث عن املشاكل           ومن. تثري اهتمامهم الشخصي  

ولذا ينبغي على منفذ املقابلة أخذ هذه القوة الدافعة اإلجيابية يف احلسبان حلفز املستجيب              . اليت تواجههم 
ر وعادة ما تعمل الرغبة الصادقة يف مساعدة منفذ املقابلة على إجناز مهمتـه والـشعو              . على املشاركة 

ولكن هناك أيضاً قـوى  . بالرضا حيال أداء املستجيب مبثابة قوى إجيابية حتفز املستجيب على املشاركة     
فاخلوف أو االنتهاك الواضح للخـصوصية أو       . سلبية حيملها املستجيب وتعمل على احلد من املشاركة       

ضيع املطروحة قد تؤثر مجيعها     االستياء من منفذ املقابلة واجلهة الراعية للمسح أو الطبيعة التهديدية للموا          
ال بل وحىت –ومن هنا جيب على مدير املسح . (Warwick & Lininger 1975)  على املشاركة

 فهم العوامل اليت تؤدي إما إىل حفـز كـل واحـد مـن           -على منفذي املقابالت واملؤسسة املسحية    
ويـتعني  .  حالة من احلاالت   كما وجيب معاجلة هذه العوامل يف كل      . املستجيبني أو ردعه عن املشاركة    

ولذا جيب عليـه أن     . على منفذ املقابلة أن يدرك أنه ميكن حىت للمشاعر اإلجيابية أن تؤدي إىل التحيز             
يدرك مثالً ما إذا كان الشعور الذي حيمله املستجيب بضرورة مساعدة منفذ املقابلة سيؤدي إىل التحيز                

  .اللبق يف سلوك املستجيب أم ال

وبالنسبة ملسوحات املنـاخ    .  اليت ينفذ املسح فيها دوراً يف التأثري على املشاركة         حمليطةاالبيئة  تلعب  
االستثماري فإن أهم العوامل البيئية اليت تترك أثراً واضحاً على أجواء املقابالت تتمثل يف موقف جمتمع                

ع من الدراسات   وبشكل عام يكون جمتمع األعمال رافضاً هلذه األنوا       . رجال األعمال جتاه املسوحات   
إذ يرى غالبية املدراء أن هذه املسوحات هي جمرد إجراءات غري مفيدة وأا ال              . ولعدة أسباب منطقية  

تؤدي إالّ إىل تشتيتهم عن قضايا أكثر إحلاحاً تتعلق بإدارة شركام من دون أن يكون هلذه املسوحات                 
شركة املدرجة يف العينة تعاين من حالة من        ويتعزز هذا الشعور إن كانت ال     . أي أثر إجيايب على أعماهلم    

اليت تستهدف املؤسسة يف وقت يكاد يكـون        ) املتشاة(الركود أو إن كان هناك عدد من املسوحات         
وجيب على مدير املسح دراسة هـذه       . متزامناً أو إن كانت اجلهة املنفذة تثري مشاعر العداء أو الرفض          

 وقبل موعد املقابالت بأشهر عديدة جيب على املدير إرساء قنوات           .العوامل أثناء التمهيد للعمل امليداين    
وتعتمـد قائمـة    . االتصال مع جمتمع األعمال حلشد الدعم للدراسة وإضفاء الشرعية على الدراسـة           
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 ويتمثل دورهـم يف تعريـف       )10(. الشركاء احملتملني على بيئة البلد واملؤسسة املسحية اليت مت انتقاؤها         
وجمتمع األعمال عموماً بالدراسة وتعزيز املشاركة ودعم املؤسـسة املنفـذة يف أداء              االحتاداتأعضاء  
وتعترب مسألة ضمان تعاون جمتمع األعمال واحدة من أصعب املهام، ومع ذلك فإا هامة جداً               . مهمتها

  .لتعزيز نسبة املشاركة يف املسح

ملشاركة وضمان احلصول على بيانات    العنصر األكثر أمهية حلفز املستجيب على ا       منفذ املقابلة يظل  
 الواضحة والعوامل السيكولوجية تلعب دوراً هاماً يف الطريقة اليت ينفذ           اخلصائصومن هنا فإن    . نوعية

 ثالثة مصادر أساسية من مصادر التحيز املرتبط مبنفـذ          Brenner (1982)ويورد  . من خالهلا مهامه  
والعوامـل  ) احلالة االجتماعية واالقتصادية والعرق والدين    كالعمر والتعليم و   (اخلصائص العامة : املقابلة

كاخلربات واإلملام بأساليب   (والعوامل السلوكية   ) كاالستعداد واالجتاهات والدوافع والتوقعات   (النفسية  
  ).تنفيذ املقابالت

رافيـة  الدميوغ- االجتماعية فاخلصائص. يترك املظهر العام ملنفذ املقابلة وخرباته أثراً على املشاركة        
حتدد االنطباع األول الذي سيتولد لدى املستجيب حيـال منفـذ           ) كالعرق واجلنس والعمر وغريها   (

) كاملهارات والثقة وغريهـا (حلظة يتم فيها االتصال األويل، يف حني تكشف اخلربات  املقابلة من أول 
   ثـارة اهتمـام املـستجيب   عن الطريقة اليت يتعامل فيها منفذ املقابلة مع املواقف الصعبة وقدرته على إ   

(Groves, Cialdini & Couper 1992).  

وبينما يتعني دراسة   . عادة ما يتم اللجوء إىل الطلبة أو منفذ مقابالت بدوام جزئي للقيام بالدراسة            
أي قرار باستخدام منفذي مقابالت بدوام جزئي استناداً على املدة املتوقعة للمسح فإنه جيب على مدير                

إذ أن حداثة سنهم قد ختلـق هلـم         . قصى درجات احلذر يف االعتماد الكلي على الطلبة       املسح توخي أ  
كما وأن الطلبة الذين    . مشاكل تعيق من حصوهلم على إجابات من مدراء مؤسسات يتسمون باخلربة          

يدرسون ختصصات معينة قد ال يكونوا راغبني يف االلتزام بأساليب املقابالت املوجهة والـيت تتطلـب                
وأخرياً فإنه وبسبب العطالت واحملاضرات واالمتحانات      . رح األسئلة كما هي وبدون أي تغيري      منهم ط 

                وغريهــا جنــد أنــه ال ميكــن االعتمــاد علــى قــدرة الطلبــة إلجنــاز املــشروع وإكمالــه
(Dexter 1970; Warwick & Lininger 1975).  

                                                 
 . الصناعية ومراكز األعمال وغريهاواالحتاداتم غرف التجارة  الشركاء احملتملون ه )10(
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قعات منفذ املقابلة ومزاجه أثراً على نسبة املشاركة يف املسح ودقة           تشري األدلة التجريبية إىل أن لتو     
إذ ثبت أن منفذي املقابالت الذين يتوقعون أن تكون الدراسة صعبة يتركون أثراً متواضـعاً               . البيانات

 ومن هنا فإنـه  )11(. (Singer & Kohnxe – Aguirre 1979)ولكنه متسق على نسبة املشاركة 
اح املسح عدم االكتفاء بتدريب كافة منفذي املقابالت فحسب، إذ جيب كذلك            من املهم ولضمان جن   

فالكثري من األسباب اليت تدفع باملـستجيبني إىل        . فهم العوامل السيكولوجية اليت تدفعهم إىل املشاركة      
التعاون كالفضول الفكري وخدمة القضايا االجتماعية العامة تلعب هي نفسها دوراً يف حفز منفـذي               

  .بالت على املشاركةاملقا

وتلعب عوامل أخرى دوراً أكثر أمهية مثل الرغبة يف حتسني املهارات واكتساب املعرفة والتطـور               
. ومع هذا فإن هناك عوامل سلبية ميكن هلا أن تضعف من دافعية منفذ املقابلة حيـال املـسح                 . املهين

رقابة امليدانية فإن اإلرهاق واخلـوف       وال املدفوعةفباإلضافة إىل االستياء الواضح من مستوى املكافآت        
وصعوبة التنقل والشعور باإلحباط من القدرة على حتديد مواقع املستجيبني كلها عوامل سلبية شـائعة               

(Warwick & Lininger 1975) .   وتقع على كاهل مدير املسح مسؤولية حتديد هـذه العوامـل
  .املثبطة واختاذ اخلطوات الضرورية ملعاجلتها

  Respondent's Psychology  : املستجيبسيكولوجية  -ج 

تعترب احلالة الذهنية للمستجيب هي العامل الرئيسي الثالث الذي يسهم يف مدى جنـاح املقابلـة                
وجيب اإلقرار بأن هذا العامل واحداً من أكثر العوامل صعوبة من حيث املقدرة على إخضاعه للقيـاس                 

ملقابالت الناجح أن يكون قادراً ومنذ اللحظـات األوىل         وجيب على منفذ ا   . قبل التنفيذ الفعلي للمقابلة   
على حتديد العوامل اليت تلعب دوراً هاماً يف النظرة السيكولوجية املسبقة للمـستجيب جتـاه املـسح                 

  .واعتماد االستراتيجية اإلقناعية األكثر مالءمة وانسجاماً مع املوقف

دور يف ذهن أي شخص لدى اختاذه قراراً    ستة معايري اجتماعية رئيسية ت     Cialdini (1985)حيدد  
 التبادليةوأما  . التبادلية واالتساق واإلثبات االجتماعي والسلطة والندرة وامليل      : باملشاركة أو االعتذار   

 ويلعـب هـذا     )12(. فهي شعور الفرد بأنه مضطر إىل سداد اجلميل أو اهلدايا أو الدعوات وما شابه             

                                                 
 .حسب تقدير املؤلفني% 8 تصل النسبة إىل حوايل  )11(
ومن هنا فإن هاذ املعيار يظل ناجحاً حىت وإن         . تؤثر هذه القاعدة بشكل أكرب من معيار امليل الذي سنناقشه الحقاً            )12(

  .(Cialdini 1985)امليل جتاه الشخص الذي يقدمها كان الشخص الذي يتلقى اهلدية ال يشعر ب
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دما يتم النظر إىل املوافقة على املشاركة يف املقابلة على أنه سداد ملبلغ             الشعور دوراً يف منهجية املسح عن     
وميثل هذا املعيار األساس السيكولوجي ملبدأ عرض احلـوافز         . معني من املال أو هدية أو معروف معني       

 لـدى   باالتـساق كما ويشري علماء النفس إىل وجود شعور داخلي         . املالية على املستجيبني احملتملني   
إذ ومبجرد أن يتخذ شخص ما موقفاً ما حيال قضية معينة بعيداً عن الضغط أو اإلكراه فإنه                : اصاألشخ

يتصرف بشكل متسق مع ذلك املوقف، وإالّ فإنه سيظهر مبظهر الالمنطقـي أو الالعقـالين أو غـري                  
ت وميثل هذا األساس السيكولوجي األساس الذي يستند عليه مبدأ منح املـشاركني شـهادا             . املستقر

 إذ تعمل هذه الشهادات على خلق شعور بااللتزام لدى املستجيبني احملتملني حبيث ميكن              )13(تقديرية؛  
 وأما  )14(). جراء حرص املستجيب على الظهور مبظهر املتسق      (ملنفذ املقابلة استغالله لضمان املشاركة      

يات ذاا اليت حيملها اآلخرون      فإنه يدفع األفراد إىل تبين املعتقدات والسلوك       اإلثبات االجتماعي شعور  
ومن هنا فإنـه كلمـا زادت   . نظراً ألم يؤمنون أن ما يراه اآلخرون صحيحاً هو صحيح لديهم أيضاً 

  .نسبة املشاركة يف االستبيان زادت احتماليات تعاون األفراد الذين ينظرون إىل هذا املعيار بأمهية كبرية

إذ جند أن الناس عادة     . تؤثر على احلالة الذهنية للمستجيب     أحد العوامل اليت     بالسلطةيعترب الشعور   
ولذا فإنه من املهم اختيـار      . ما يقبلون باملشاركة إن جاء الطلب من سلطة يرى املستجيب أا شرعية           

وهلذا فإن املـسوحات    . اجلهة املالئمة لتنفيذ املسح وعادة ما ينظر إىل احلكومة على أا سلطة شرعية            
 فإنـه   الندرة وأما   )15(. مجاالً بقدر أكرب من النجاح يف اجتذاب املستجيبني احملتملني        احلكومية حتظى إ  

معيار اجتماعي آخر ميكن له أن يعزز من املشاركة؛ إذ يكون املستجيب أحياناً أكثر ميالً للمـشاركة                 

                                                 
 . يظل هذا املعيار غري شائع، ورمبا يعود السبب إىل أنه ليس خياراً مرغوباً نتيجة ألثره السيكولوجي )13(
وأتذكر هنا أن أحد املـستجيبني مل       .  ميكن ألي من هذه املشاعر أن يؤدي أيضاً إىل ثين املستجيب عن املشاركة              )14(

مقتنعاً باجلهة الراعية للمسح نظراً ملشاعره السلبية جتاهها، وهو ما دفعه إىل االعتذار عن التعاون وذلك حىت                 يكن  
ومن املهم جداً أن يكون منفذ املقابلة مدركاً هلذا حبيث يكون أكثر قـدرة علـى                . يكون متسقاً مع اعتقاده هذا    

املرتبطة مبعيار االتساق   ) ات الراعية األخرى إن وجدت    مبا يف ذلك اجله   (التركيز بشكل مالئم على هذه اجلوانب       
 .لدى املستجيب

 كما ذكرنا سابقاً فإن اختيار مؤسسة املسح يترك أثراً هاماً على رغبة املستجيب بإعطاء معلومات حول القـضايا                    )15(
ملية احلـصول   ومن هنا فإنه وعلى الرغم من أن التعاقد مع دائرة اإلحصاءات العامة سيسهل من ع              . احلساسة

مثل التهرب الـضرييب واألمـوال      –على معلومات موثوقة إالّ أن نسبة االمتناع عن إعطاء معلومات حساسة            
 . تكون أعلى-املدفوعة إىل موظفي الدولة بشكل غري رمسي
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املزيد من  وال شك يف أن هذه النظرة تعطي املشاركة         . إذا رأى أن مثل هذه املشاركة متثل فرصة نادرة        
  .القيمة والوزن، كما وأا قد تلعب دوراً يف حفز املشارك على التعاون

 معياراً سلوكياً يدفع الناس إىل اإلستجابة لطلب املشاركة املقدم إليهم من األفراد الذين              امليل يعترب
 املـستجيب   وباإلضافة إىل اجلاذبية اجلسدية فإن هناك عوامل أخرى تؤثر على ميل          . يعرفوم وحيبوم 

إن جـاء الطلـب    فنجد مثالً أن نسبة مشاركة املستجيبني تكون أعلى. وبالتايل على قبوله املشاركة
باملشاركة من أفراد مشاني هلم أو أفراد يشعروم بالثناء أو أفراد مألوفني هلم أو أفـراد مييلـون إىل                   

  .التعامل معهم

اً داخلياً لاليثار يدفعهم إىل اختاذ موقف مـسبق         يرى الكثري من الباحثني أن األفراد حيملون شعور       
 من هذا املوقف سواء  وميكن االستفادة. )معيار املساعدة(ملساعدة أولئك الذين حيتاجون إىل يد العون 

ولكن يقع هذا املعيار حتت تأثري احلالة العاطفية اليت         . بشكل مباشر أو غري مباشر لزيادة نسبة املشاركة       
ولذا جيب أخذ مزاج املستجيب يف عني االعتبار        .  حلظة التقدم إليه بطلب املشاركة     مير املستجيب فيها  

. وبينما يترك الغضب أثراً سلبياً على املشاركة فإن السعادة تترك أثراً معاكساً           . لدى خماطبته للمشاركة  
املـسح  وأما احلزن فإنه يترك أثراً غري واضح وذلك اعتماداً على وجهة نظر املستجيب حيال كلفـة                 

والفوائــــد الــــيت ينطــــوي عليهــــا املــــشاركة بالبحــــث                
(Groves, Cialdini & Couper 1992).  

وأخرياً حىت لو قام أفضل منفذي املقابالت باستخدام أفضل األساليب فإن هذا كله ال جيدي نفعاً                
وتشري األدلة بـأن أفـضل اسـتراتيجية        . النسبة للمستجيب ما مل يكن موضوع الدراسة ذا مغزى ب       

 تتمثل يف احلرص على أن تكون املربرات املنطقية اليت يتم سردها أمـام              "تغيري الرأي "للحصول على     
فـإن كانـت    . املستجيب مالئمة يف مستواها التعقيدي مع درجة اهتمام املستجيب مبوضوع الدراسة          

املستجيب فإنه ينبغي استخدام مقدمة مفصلة نوعاً ما لـضمان           تمامالدراسة مرتبطة بشكل كبري مع اه     
 ولكن إن كانت أهداف الدراسة ال تعين الكثري بالنسبة الهتمامات املـستجيب فإنـه               )16(. مشاركته

ينبغي اللجوء إىل أسلوب استقصائي، وينبغي على استراتيجية االقناع املـستخدمة أن تركـز علـى                
                                                 

داف واملنظور   جيب على منفذ املقابلة التركيز على السمات الداخلية مثل مدى متثيل العينة ودرجة تعقيد حتليل األه                 )16(
      الدويل للدراسة وعلى الرغم من أن األمهية الكبرية للموضوع تـؤدي إىل التقليـل مـن أثـر احلـوافر املاليـة                  

(Groves, Singer & Corning 2000)    إالّ أنه ال جيب على منفذ املقابلة االعتقـاد أنـه يـستطيع 
  .االنتقال بسرعة إىل املقابلة بعد إعطاء مقدمة وجيزة
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ــة للدراســة ــسمات اخلارجي ــذة ال ــة املنف ــصداقية اجله ــة وم ــة الراعي ــلطة اجله ــل س                  مث
(Petty & Cacioppo, 1984).  

                "املؤثرات املرتبطة بقرار املشاركة ختتلف مـن شـخص إىل آخـر           "يقودنا هذا إىل االستنتاج أن      
(Groves & McGonagle 2001, 252)د هناك مجلة افتتاحية واحدة أو تربير ، ومن هنا فال يوج

وجاءت احملاوالت الفاشـلة    . وحيد ميكن استخدامه لضمان أعلى نسبة من املشاركة يف مجيع الظروف          
                لصياغة عبارات معينة ميكن استخدامها لضمان املشاركة لتدعم من هذا االستنتاج بـشكل واضـح              

(Dillman, Gallegas & Frey 1976) . وميكن القول إن أفضل استراتيجية لالقناع هي تلك اليت
               اسـتخدام مالبـس    "تعد خصيصاً لكل موقف على حدة، ومبعىن آخر فإن أفـضل طريقـة هـي                
                      ."وسلوكيات وكلمات واستراتيجيات إقناعية خمتلفة بـاختالف أفـراد العينـة   

(Groves, Cialdini & Couper 1992, 487) .   وأظهر كـل مـنMartan – Williams 
 بأن املستجيبني الذين استخدموا عبارات معدة مسبقاً حصلوا على نسبة رفض أعلى من تلك               (1991)

اليت حصل عليها أولئك الذين كانت مقدمام التمهيدية ختتلف باختالف املوقف الـذي يواجهونـه               
                ون استراتيجيام الالحقة بناء على ردة فعـل املـستجيب للعبـارات التمهيديـة             والذين كانوا خيتار  

(Atkinson 1971; Groves & Couper 1996; Cialdini & Couper 1992).  
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   Training  :التدريب

 ومنفذي مقابالت متمرسني مها وبال شك أهم عنصرين مؤثرين           التصميم إن وجود استبيان متقن   
غري أنه كثرياً ما    (ومع أنه ميكن حتقيق العنصر األول بكل سهولة         . على نوعية البيانات اليت يتم جتميعها     

فحىت أكثر األسئلة إتقاناً    . ب األكثر صعوبة  فإن نوعية منفذي املقابالت هي اجلان     ) يتم جتاهله يف الواقع   
  .قد تفشل يف احلصول على معلومات دقيقة إن كان منفذ املقابلة خيطئ يف قراءا أو فهمها أو تدوينها

بالنسبة ملسوحات األعمال يعترب العمر واخلربة والتعليم الصفات الثالثة األهـم          : منفذ املقابلة  خصائص
وعلى الرغم من ارتباط العمر واخلربة نوعاً ما فإن أمهية العمر           . ت امتالكها اليت جيب على منفذ املقابال    

 الدور األهـم يف هـذا       إذ أن اخلربة هي اليت تلعب     (تربز ليس الرتباطه بالقدرة على إجراء املقابالت        
 إذ يلعب معيار امليـل دوراً يف اختـاذ القـرار          .  باملقدرة على ضمان املشاركة    وإمنا الرتباطه ) الصدد

باملشاركة يف السمح، وجيب أن تتذكر أن رغبة املستجيب للمشاركة تزداد عندما يأيت طلب املشاركة               
فكلمـا زاد التـشابه بـني       . ويلعب عنصر التشابه دوراً يف إجياد امليل      . من أناس يشعر بامليل جتاههم    

املـشاركة   املشاركة وبني املستجيب احملتمل زادت احتمالية قبـول األخـري ب           يطلبالشخص الذي   
(Cialdini 1985) .  وإذا نظرنا إىل مسوحات األعمال فإن املستجيب عادة ما يكون رجل أعمـال

ولذا فإن التعاقد مع منفذي مقابالت من الشباب ميكن له أن يلغي أثر هذا املعيـار                . يف منتصف العمر  
وتشري .  أكثر وضوحاً  وكلما زاد حجم الشركة كانت هذه الظاهرة      . تلقائياً مهما بلغ هؤالء من اخلربة     

 الدراسـات   بشرعية يقتنعون الكبرية ال    املؤسساتاخلربات امليدانية إىل أن رياديي األعمال وخاصة يف         
ولكن يف مسوحات األعمال فإن العمر يترك       .  تقدم إليهم من خالل منفذي مقابالت من الشباب        اليت

 السمة اجلسدية اليت تلفت نظر املستجيب       يإذ نظراً ألن السن ه    . أثراً ال جدال فيه على معيار هام آخر       
 فإن املظهر الشاب ملنفذي املقابالت يتـرك أثـراً          ؛قبل غريها قبل أن يتمكن أي معيار من لعب دوره         

سلبياً فورياً على مدى شرعية الدراسة، وهو ما يؤثر سلباً بالتايل على معيار امليل وعلـى الرغبـة يف                   
   .املشاركة

وليس من املفـاجئ أن     .  العمر حيال نوعية البيانات     من الدور الذي يلعبه    تلعب اخلربة دوراً أكرب   
نرى أن منفذي املقابالت قليلي اخلربة يرتكبون قدر أعلى من األخطاء املرتبطة باإلجابة مقارنة مع مـا            

كما وتلعـب  . (Sudnam & Bradburn 1974)) 5.4 الشكل(نفذو املقابالت الشباب يرتكبه م
سـتراتيجيات  اً يف ضمان املشاركة؛ إذ ميتلك منفذ املقابلة املتمرس قدراً أوسع مـن ا             اخلربة دوراً هام  

  .(Groves & Couper 1996) اليت ميكن له تعديلها لتالئم املواقف املختلفة اإلقناع
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. يلعب التعليم دوراً نسبياً وذلك اعتماداً على مدى تعقيد األسئلة املطروحة والتعريفات املستخدمة            
 إىل أنه من اخلطأ التوهم بأن منفذي املقـابالت  Fowler & Mangione (1990) من ويشري كل
على احلد من ضرورة الرجـوع   ويعمل التعليم .  املقابلة االستعانة بكتيبات تدريبية أثناءىلإسيبادرون 

ذلـك  وعالوة على   . إىل الكتيبات التدريبية، وهو ما سيعمل بالتايل على حتسني نوعية البيانات وكمها           
فإنه ونظراً ألن أهم واجبات منفذ املقابلة تتمثل يف استخدام أسئلة استقصائية مالئمة عنـدما يفـشل                 

أن املستجيب يف حتقيق هدف السؤال فإن من شأن امتالك فهم واضح هلدف كل واحد من األسـئلة                  
                يساعد منفذ املقابلة علـى حتديـد مـىت وأيـن وكيـف ينبغـي طـرح األسـئلة االستقـصائية                    

(Martin & Abelsen 1984) .   وأخرياً على الرغم من أننا ال نتوقع من منفذ املقابلـة أن يكـون
خبرياً يف كل واحد من املواضيع املطروحة فإنه جيب تشجيع التوجه باالستعانة مبنفذي مقابالت ممـن                

  . بيانات ماليةميتلكون خلفيات يف احملاسبة وذلك لدى قيام مسوحات األعمال جبمع
  

   منفذ املقابلةخصائص يف اإلجابة حسب اخلطأمؤشر نسبة : 5.4 الشكل
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  Sudnam & Bradburn 1974: املصدر

 العمر )بالسنوات(التعليم اخلربة
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 ال شك يف أن للتدريب أثراً إجيابياً على نوعية اإلجابات املدونة وعدد املقابالت الـيت يـتم                : التدريب
 وقد قام . فقبل نصف قرن من الزمان كان الباحثون خيتربون أثر التدريب على نوعية البيانات            . إجنازها

مكتب اإلحصاء األمريكي بإجراء جتربة عهد خالهلا إىل جمموعتني منفصلتني من منفـذي املقـابالت               
بإدارة االستبيان ذاته؛ وكانت اجملموعة األوىل قد تلقت مخس ساعات من التدريب، يف حني تلقـت                

كبت نسبة خطأ   بط بكل واحد من األسئلة بأن اجملموعة األوىل ارت        توأظهر األداء املر  .  ساعة 16الثانية  
وكانت هذه النسبة ضعف النسبة . وإجابات غري مقبولة ما بني عدم استجابة % 13 إىل ت وصلىأعل

   )17(. اليت سجلتها اجملموعة املدربة

أظهرت األحباث التجريبية اليت أجريت مؤخراً أن فائدة التدريب تتجلى كلما كان االستبيان أكثر              
 إحصائياً ما بني منفذي املقـابالت       دالة غري   البسيطةستجابة عن األسئلة    فبينما تكون نسبة اال   . تعقيداً

تدريب يظهر بوضوح عندما تكون هيكلية االستبيان أكثـر         جيايب لل املدربني وغري املدربني فإن األثر اإل     
 وكلما كان منفذ املقابلة مطالباً بـشكل      .  أمراً مطلوباً بصورة أكرب    التدريبتعقيداً، وهو ما جيعل من      

احلـصول  يف   فعالية   يصبح أكثر يب  أكرب بإعطاء التعليمات واالستقصاء وتقدمي التوضيحات فإن التدر       
 إىل نتائج جتربـة أظهـر   Billiet & Loosveldt (1988)  وأشار كل من. على بيانات أكثر دقة

يما يتعلق بقـضايا   ف)18(منفذو املقابالت املدربون خالهلا أداء أفضل من منفذي املقابالت غري املدربني     
  ).5.5 الشكل(القراءة واالستقصاء واحلصول على اإلجابات حىت وإن تعلق األمر بقضايا حساسة 

                                                 
)17(   Survey Research Center, University of Michigan (1951). Field Methods in sample 

Interview Surveys. Survey Research Center, University of Michigan, Ann Arbor, 
Michigan.  (Moser & Kalton 1971, 290:كما ورد  يف ) 

 ولـضبط   . تلقى منفذو املقابالت املدربون يف هذه التجربة تدريباً مكثفاً يف حني تلقى غري املدربني تعليمات أولية                 )18(
 . املستقلة األخرى كان مجيع منفذي املقابالت من اإلناث اللوايت حيملن حداً أدىن من اخلربةاخلصائص
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  وحجمهاأثر تدريب منفذ املقابلة على نوعية البيانات : 5.5 الشكل

 %النسبة 

0

20

40

60

80

اتباع األساليب االستقصائية بشكل جيد     اإلجابات املعطاة حول األسئلة احلساسة     نسبة االستجابة 

بتدريب     بدون تدريب 

 
  Billiet & Loosveldt 1988 :املصدر

  

نظراً للطبيعة املعقدة ملعظم مسوحات األعمال فإنه ال ميكن القول بوجود منفذ مقـابالت مثـايل         
ومع أنه من الشائع أن تعطي املؤسـسات املـسحية          . بميكن التعاقد معه دون إخضاعه إىل أي تدري       

وعوداً بتوظيف العشرات من منفذي املقابالت فإن عدداً صغرياً للغاية من هؤالء يكونون قادرين على               
فهم اهليكلية املعقدة ألداة االستبيان املستخدم يف مسوحات األعمال والتعامل معها من دون تعرضـهم               

يظهر الدور احلاسم الذي يقع على عاتق مدير املسح والذي يتعني عليه تويل             وهنا  . لعملية إعداد مالئمة  
وجيب أن تتم عملية انتقاء     . عملية التدريب والتمتع باخلربة والفهم العميق لالستبيان واملواقف املسحية        

يـق  ومن الصعوبة مبكان معرفة ما إذا مت حتق       . منفذي املقابالت استناداً على األهداف الرئيسية للمسح      
املواءمة ما بني قدرات منفذ املقابلة وأهداف املسح، اللهم إذا استثنينا اإلشارات التحذيرية اليت تظهـر                

–وإذا أدركنا أن املقابلة الناجحة ليست جمـرد أسـاليب           . نتيجة لضعف أداء بعض منفذي املقابالت     
ىل معرفـة مـسبقة      فإنه من املمكن التوصل إ     -حيث أهنا تستند كذلك على عنصري احلدس والقدرة       

ــا                 ــة هب ــذ املقابل ــصف منف ــاً إن ات ــراً هام ــرك أث ــيت ميكــن أن تت ــبعض اخلــصائص ال ب
(Warwick & Lininger 1975) .أفـضل   ومهما يكن فإنه ال ميكن ملدير املسح امتالك إحساس
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ال إالّ من خالل التـدريب املكثـف        مبدى قدرة منفذ املقابلة احملتمل على التعامل مع مسوحات األعم         
  )19(. واملقابالت التدريبية املباشرة

ومن هنا ينبغي على مدير املسح أن ينظر إىل التدريب على أنه أكثر من جمـرد فرصـة لعـرض                    
. نب يف الكتيبات اخلاصة باملسح     تغطية هذه اجلوا   -ال بل وينبغي  –املشروع وتوضيح األسئلة؛ إذ ميكن      

دير املسح فعله هو التعامل مع التدريب على أنه جهد معقد يتم من خالله قياس نوعية                ما جيب على م   ف
 كان منفـذ املقابلـة      وإذا. "منفذي املقابالت وبث احلماس لدى مجيع األطراف املعنية حيال املشروع         

  هذه املشاعر ستـصل     املستجيب فإن  ويرتاح لِـ مهتماً مبوضوع الدراسة ويشعر باحلماس حيال عمله        
ومن املهم . (Warwick & Lininger 1975, 189) ."وستؤثر إجياباً على مشاركتهىل املستجيب إ

أن يتأىن مدير املسح يف شرح هدف الدراسة والعملية املسح وتوضيح العالقة بني األسـئلة وهـدف                 
الدراسة وتسليط الضوء على أمهية دور منفذ املقابالت يف الوصـول إىل املـستوى النـوعي املالئـم                

وبالنسبة للمدير املتمرس فإن بداية عملية التدريب جيب أن تبـدأ بإرسـاء فهـم للـدوافع         . للدراسة
  .السيكولوجية والسلوكية ملختلف األطراف سواء على صعيد املستجيبني أو منفذي املقابالت

                                                 
 إن تعقيد مسوحات املناخ االستثماري حيول دون اللجوء إىل أساليب تدريبية أكثر بساطة مثل التدريب أثناء أداء                   )19(

غريهم من منفذي املقابالت املتمرسـني الكتـساب األسـاليب          العمل، حيث يقوم منفذو املقابالت مبصاحبة       
أو ميكن عقد ورشة عمل تدريبية      . املستخدمة، أو يقومون بتعلم األساليب من خالل قراءة مواد معينة ذات صلة           

 .ملدة أسبوع على أن يتوىل مدر املسح تنفيذها
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 Practical Training Tips      عمليةارشادات: التدريب

 فـإن اجللـسات     )20(قد يؤثر سلباً على تركيب العينـة        على الرغم من أن ارتفاع نسبة الرفض        
 بالقواعد السلوكية واالقتراحات املتعلقة بكيفية      -أو حىت منعدماً  –التدريبية عادة ما تويل اهتماماً ضئيالً       

وشأهنا شأن الكثري من أنواع املسوحات األخرى فإن الـشكوى األكثـر            . إجراء اإلتصاالت األولية  
 املقابالت يف مسوحات املناخ االستثماري تتجسد يف صعوبة إقنـاع املـستجيب             عاً بني منفذي  وشي

التدريبية ال تطرح سوى خطوط إرشادية قليلة حول هذا  ومع هذا فإننا جند أن الورشات . باملشاركة
وسنحاول تالياً أن نقدم جمموعـة مـن القواعـد          . اجلانب اهلام من اجلوانب املؤثرة على دقة البيانات       

  .ية واملهارات االجتماعية اليت ميكن تدريب منفذي املقابالت احملتملني عليهاالسلوك

  Interviewer DOs and Don'ts قائمة األوامر والنواهي

املـواد  فعليك دراسـة    . العداد األويل  حيتاج أي منفذ مقابالت إىل الكثري من ا        :كن مستعداً  -
ن عليك اإلطالع علـى اإلجـراءات       كما وأ .  وحفظ االستبيان عن ظهر قلب      باملسح املتعلقة

كما وأن عليك أن تكـون منظمـاً        جابات،   املعلومات وإعطاء اإل   التنفيذية واالستعداد لتقدمي  
(Morton–Williams1991).)21(  

ا شخصية حمبوبة    -  فقبل أن تـروج   . لوقت نفسه قدم نفسك كشخص ودي ومهين يف ا      : كن 
 وقف مالئماً اطرح مالحظات تنم عن الود      وكلما كان امل  . للمسح فإن عليك أن تروج نفسك     

وإياك أن تـشعر    . ويف األوقات جيب أن تظهر األدب واالحترام للمستجيب حىت لو كان فظاً           
 .(Morton – Williams 1991)املستجيب بالتعايل 

ذ

                                                 
ذ نظراً لعدم وجود عدد كبري من الشركات الكربى فإن          إ.   تلعب هذه الظاهرة دوراً هاماً يف مسوحات األعمال          )20(

                   تـضرر كـثرياً حـىت ولـو رفـض عـدد قليـل مـن هـذه الـشركات املـشاركة                     متثيل العينة قد ي   
(Kincaid & Bright 1957).  

وسيعطي منفـذ   . فراد حنو االتساق   سيواجه منفذ املقابلة غري املستعد جيداً مصاعب بسبب امليل السيكولوجي لأل            )21(
املقابلة غري املدرب االنطباع بأن ما يقوم به ليس مهماً، ومن هنا فإن املستجيب سريفض املشاركة يف حـدث                   

 .غري مهم

 239



  وأظهر املستجيب أنك سعيد للقيام هبذه الدراسة، وسـلط          استخدم تعابري إجيابية،   :كن إجيابياً  -
                فالنـاس بطبيعتـهم يكرهـون األفـراد الـسلبيني         . ى النواحي اإلجيابيـة فيهـا     الضوء عل 

(Cialdini 1985). 

فإن كان املستجيب مشغوالً أو مرتعجاً أو يف مزاج سـئ            :كن مستجيباً لكل موقف تواجهه     -
يب وأعط املعلومات اليت يريدها املـستج     .  أن تعتذر وختربه أنك ستعود يف موعد آخر        فعليك

 .(Morton – Williams 1991)بشكل سلس ومفهوم 

  أظهر اهتمامك وتقديرك إلجابات املستجيب، ولكن إياك أن تتطوع بتقـدمي أي            :كن حمايداً  -
 إذ ميكن للمعلومات الشخصية أن تؤثر على        )22(.  أو أن تتبادل الرأي معه     معلومات شخصية 

بلة أو أن تعمق من الفروق بني املـستجيب         اولئك املستجيبني الذين مييلون إىل إرضاء منفذ املقا       
ويف حالة طـرح    .  على املقابلة  -ال مهين –ومنفذ املقابلة أو أن تعمل على إضفاء جو شخصي          

املستجيب أسئلة شخصية فإن عليك إجابته من خالل التركيز على مساتك املهنيـة وخرباتـك               
يب جيب على منفذ املقابلـة      وعالوة على ذلك فإنه وعند إعطاء تغذية راجعة للمستج        . العملية

ــة ــرح أي آراء تقييمي ــيت . أالّ يط ــابري ال ــسط التع ــىت ألب ــن ح ــه ميك ــذكر أن                 وت
                تتم عن الدهشة أو الشك أو عدم التـصديق أن توجـه املـستجيب حنـو إجابـة معينـة                   

(Atkinson 1971; Dexter 1970; Fowler & Mangione 1990). 

 . أجب عن األسئلة بصدق مع التركيز على النقاط اإلجيابية لإلجابة:ال تكذب -

 واطلب دوماً اإلذن لدخول الغرفـة أو      .  أبق مسافة بينك وبني املستجيب     :ال هتدد املستجيب   -
                وال تــذكر الواجبــات القانونيــة الــيت تــستلزم مــن املــستجيب اإلجابــة. اجللــوس

(Morton – Williams 1991). 

  إن كان املستجيب مشغوالً فكن مستعداً للمغادرة والعودة يف وقت آخـر أكثـر              :ال تتعجل  -
. وال تطلب من املستجيب أن يستعجل يف املشاركة ما مل تكن متأكداً أنه مستعد هلـا               . مالءمة

ت تـشعر   وإن كنت ال تشعر بأنك على ما يرام وخاصة من الناحية اجلسدية أو النفسية أو كن               

                                                 
 بأن املستجيب الذي ليس له رأي حمدد حيـال  Presser, Blair & Triplett (1992) يضيف كل من  )22(

  .ط بآراء منفذ املقابلة وإمنا بالرأي املعلن للجهة الراعية أيضاًموضوع ما قد يتأثر ليس فق
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بالتوتر فقم بتأجيل املقابلة وإالّ فإن هناك فرصة كبرية بأن تكون نسبة اإلجابة اليت حتصل عليها                
 .(Morton –Williams 1991) متدنية

فعليك أن تتمتع باليقظة والقدرة علـى       .  أسئلة املستجيب وتعابري التردد اليت يبديها      ال تتجاهل  -
ابة عن أي سؤال أو نقطة مزعجة تدور يف ذهن          جإلوجيب أن تكون مستعداً ل    . مالحظة األمور 

               كما وعليـك التعامـل بـصورة مالئمـة مـع أي تعـابري تـوحي بـالتردد                 . املستجيب
(Atkinson 1971; Morton – Williams 1991).  وفيما لو طرح املستجيب عليـك 

 حال مل تكن تعـرف       فإن عليك االعتذار يف    -وهو أمر غري متوقع   – متخصصاً ومفصالًً سؤاالً  
 .اإلجابة والتأكيد للمستجيب بأنه سيتلقى اتصاالً من املشرف لإلجابة عن تساؤله
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 Securing Participation: تأمني املشاركة

  Initial Contact: االتصال األويل

ون وعادة ما يك  .  املقابلة يف الوقت واملكان األكثر مالءمة للمستجيب       جيب إجراء : التوقيت واملوقع  -
وجيـب  . الوقت املالئم أثناء ساعات العمل، وأما املكان املالئم فعادة ما يكون داخل مكاتب املؤسسة             

أالّ يفترض منفذ املقابلة أن املستجيب مشغول وأن عليه الرجوع يف وقت مالئم آخر ما مل يوحي لـه                   
ـ . (Warwick & Lininger 1975)املستجيب بذلك  ستجيب يف وإن طالت مدة املقابلة وأشار امل

رغبته باختصارها فإنه جيب على منفذ املقابلة حتديد موعد آخر قبل أن يغادر أو حماولة االنتـهاء مـن             
 .املقابلة إن كان عدد األسئلة املتبقية قليالً

 االجتماعية والدميوغرافية ملنفذ املقابلة قدراً كبرياً من األثر النفسي          اخلصائص تترك   :االنطباع األول  -
لعوامل العمر واجلنس واملظهـر     وميكن  . طباع األول للمستجيب وقراره باملشاركة من عدمها      على االن 
ين واملعتقدات والفروقات الطبقية أن تؤثر على عملية التواصل أثناء املقابلة أو حىت علـى قـرار                 والد

إلعـداد  ولذا جيب أخذ هذه العوامل الثقافية واالجتماعية يف عني االعتبـار لـدى ا             . املشاركة نفسه 
ومن هنـا   .  ملنفذ املقابلة مبثابة املصدر األول الذي يوحي فوراً خبلفيته         اخلارجيويعترب املظهر   . للمقابلة

جيب عليه ارتداء مالبس بسيطة ال تثري االنتباه على أن تعكس مسات املستجيب والبيئة اليت ستتم فيهـا               
ه الشخصي ميكن له أن يثري ردة فعل        كما وجيب عليه عدم إظهار أي جانب من جوانب مظهر         . املقابلة

كما وجيب تفادي ارتداء أي مالبس أو اكسسوارات توحي بارتباطه مع مجاعة            . قوية لدى املستجيب  
 .(Warwick & Lininger 1975)اجتماعية أو قضية معينة 

.  ال توجد طريقة واحدة صحيحة للتعريـف باملـسح         :قم بإرساء التواصل واحلفاظ على دميومته      -
 على أن تتوافق مـع الـشروط        ني على منفذ املقابلة أن يصمم وجيرب عباراته التعريفية اخلاصة به          ويتع

  :العامة التالية
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 )23(. والواثقاهلادئ  خص  ـهر الش ـة مبظ ـن يظهر منفذ املقابل    جيب أ  :املالحظات االفتتاحية  •
وجيب . ة اليت ميثلها املنظمأن يعرف عنوأن يعرف عن نفسه باالسم وأن يوضح سبب قدومه و        

                فادي إثارة أي شكوك حيال الدراسة الثبوتية لت عليه ارتداء بطاقة تعريفية رمسية وعرض أوراقه
(Warwick & Lininger 1975) .   ويقترح بعض اخلرباء قيام منفذ املقابلـة إن مسحـت

 املكتب، وهو ما يعزز من معيار       الظروف بإعطاء مالحظات إجيابية حيال األشياء اليت يراها يف        
  .(Dexter 1970; Morton – Williams 1991). امليل

مبجرد االنتهاء من املالحظات االفتتاحية ينبغي على منفذ املقابلة أن يوضـح             :توضيح الدراسة  •
وال ينبغي االفتراض بأن املستجيب على علم باملسح حىت وإن مت توجيه رسالة             . هدف الدراسة 

ومن املهم جداً هنا أن يقوم منفذ املقابلة بإزالة أي تصور خاطئ حيـال    . ا اخلصوص مسبقاً هبذ 
. الدراسة؛ فقد يسئ املستجيب تفسري سبب الزيارة مفترضاً أهنا جزء من نشاط مؤسسايت مـا              

وإن وافق املستجيب على املشاركة بناء على هذا التصور اخلاطئ فإنه ال ينبغي علـى منفـذ                 
الدهشة من اإلنزعاج املربر الذي يبديه املستجيب عنـدما يـدرك الغـرض             املقابلة أن يشعر ب   

  .(Atkinson 1971)احلقيقي من وراء الزيارة 

ونوعيتـها   عدد املربرات اليت يتم عرضـها  :  هناك ثالثة عوامل تؤثر على عملية اإلقناعأن ثبت
لة تغري االجتاهـات إىل أن      وتشري األحباث اليت تتناول مسأ    . ومدى ارتباط موضوع الدراسة باملستجيب    

كون أمهية املوضوع متدنيـة     تترك أثراً على اجتاهات املستجيب إالّ عندما        يال  ) أو الكم (عدد املربرات   
 املربرات ال تتـرك أثـراً   فإن نوعية وعلى العكس من ذلك). 5.6 الشكل(من وجهة نظر املستجيب 

 وعنـدما ). 5.7 الـشكل (اً بشدة باملستجيب    إجيابياً على املستجيب إالّ عندما يكون املوضوع مرتبط       
يبدي املستجيب اهتماماً كبرياً فإن نوعية املربرات تترك أثراً أكرب على عملية اإلقناع يف حني قد تؤدي                 

عندما تتدىن أمهية املوضوع فإن عـدد املـربرات         فويف الوقت ذاته    . املربرات الواهية إىل نتائج عكسية    
               )5.8 الـشكل ( نوعيتها ال تترك أي أثر مهم علـى عمليـة اإلقنـاع              لعب دوراً فاعالً يف حني أن     ي

(Petty & Cacioppo 1984). 

                                                 
فتتاحية؛ كما وجيـب عليـه       وال ميكن أن يتحقق هذا األمر ما مل يكن منفذ املقابلة قد استعد مسبقاً للعبارات اال                 )23(

ويف نفس الوقت    معتدلة،قاً والتحدث بوضوح وبسرعة     احملافظة على التواصل البصري وترتيب أوراقه ووثائقه مسب       
وباختصار فإن عليه أساساً أن يبدأ      . على منفذ املقابلة مالحظة ما حيدث حوله وردود فعل وتصرفات املستجيب          

  .(Morton – Williams 1991)   بتكييف نفسه للمقابلة
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  أثر عدد املربرات على عملية اإلقناع: 5.6 الشكل
 بعد بتوجه املستجي                                                                                                     

  االتصال
  مؤيد                                                                                                                              

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          

  ضد                                                                                                                              
   متديناندماج            مرتفع                          اندماج  
  Petty & Cacioppo 1984: املصدر

  مربات9

  مربات3

  

   املربرات على عملية اإلقناعنوعيةأثر : 5.7 الشكل
   بعد االتصالتوجه املستجيب                                                                             

  يدمؤ                                                                                          
  
  
  
  
  

  ضد                                                                                       
           اندماج متدين                                     اندماج عايل           

  Petty & Cacioppo 1984: املصدر

 ضعيفةمربرات

 مربرات قوية
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  على عملية اإلقناعدها أثر نوعية املربرات وأعدا: 5.8الشكل 

  توجه املستجيب بعد االتصال                                                                                        

  أمهية متدنية                                             أمهية مرتفعة        

  

  مؤيد                                                                                                

  

  

  

  

                ضد                                                                                                         
   مربرات   3 مربرات                  6            مربرات         3             مربرات      6

  Petty & Cacioppo 1984 :صدرامل

 رات قويةمرب

 ات قويةرمرب

 ضعيفةت ارمرب

 ضعيفةراتمرب

  

ولذا فإن هذا الوقت مهـم للغايـة وجيـب          . حتدد الدقائق التعريفية القليلة اجلو العام للمقابلة برمتها       
 أن يركـز    وجيب على منفذ املقابلة   . استغالله إلثارة اهتمام املستجيب وإزالة أي شكوك تدور يف ذهنه         

  :أثناء حديثه على ثالث نقاط أساسية

  .هدف املقابلة واجلهات الراعية  .أ 

 .الفوائد العملية اليت ستعود على املستجيب جراء مشاركته  .ب 

 )24(. سرية املعلومات اليت يتم مجعها  .ج 

                                                 
قـات التعريفيـة وإظهارهـا       يقترح بعض اخلرباء إضافة عبارة تؤكد االلتزام بالسرية على الوجه اخللفـي للبطا              )24(

  (Atkinson 1971).للمستجيب
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ومن املفيد حتماً إبراز بعض النتائج اليت خلصت إليها بعض الدراسات املـسحية املـشاهبة الـيت                 
كما ويفضل إبراز ما أوردتـه      . يت يف بلدان أخرى، ويفضل أن يتم ذلك من خالل كتيب موجز           أجر

ومع أنه جيب على منفذ املقابلة أن يتوخى احلرص حبيث ال يكشف عن             . الصحف احمللية يف هذا الشأن    
ت تفاصيل غري مطلوبة فإن عليه أن يكون مستعداً لتعديل مقدمته التعريفية حبيث تتناسب مـع جمريـا                

ويستحسن االستعداد إلعطاء معلومات إضافية حول تركيـب العينـة          . عملية التواصل مع املستجيب   
ولكن ال ينبغي مناقشة أي من هـذه        . وكيفية انتقاء املستجيبني وعملية حتليل البيانات اليت يتم مجعها        

تجيب أكثـر مـن     القضايا بشكل مفصل إىل أن يتمكن منفذ املقابلة من حتديد املربرات اليت م املس             
وبعد االنتهاء من هذه املقدمة املوجزة فإنه يؤمل أن يبدأ املستجيب بالتجاوب حبيـث يـصبح                . غريها

وينبغي على منفذ املقابلة عدم استخدام الكلمات الواردة يف         . منفذ املقابلة مدركاً الجتاهات املستجيب    
ت على التقليل من فائدة املقابلة مـن        الدراسة أو البحث وذلك طيلة املقابلة؛ إذ تعمل هذه املصطلحا         

وجيب أن نتذكر أن رياديي األعمال عموماً ال يهتمـون باألحبـاث؛ إذ أهنـم           . وجهة نظر املستجيب  
  .يفضلون التحليل العملي

 بعد االنتهاء من املقدمة التعريفية يقوم منفذو املقابالت الناجحون بتعديل أساليبهم لتتالءم مع              :املواءمة
وجيب على منفذ املقابلة أن خيتار عباراته واستراتيجياته الالحقة         . دي واللفظي للمستجيب  السلوك اجلس 

ولضمان جناح عملية التعديل أو املواءمة هذه فإنه جيب على          . بناء على كل ردة فعل يبديها املستجيب      
  :منفذ املقابلة

لجـوء إليهـا يف أي      أن يكون لديه عدد متنوع من العبارات واملفردات الوصفية واليت ميكن ال            .1
 .موقف

  .ات املستجيب وسلوكياتهمأن يكون قادراً على تفسري كل .2

  . لالستجابةأن يطبق األساليب املالءمة .3

كمـا  . ولكن ولضمان جناح عملية املالءمة فإنه يتعني أيضاً اإلبقاء على سري املقابلة دون انقطاع             
اإلبقاء على التواصـل    "ىن آخر فإن    ومبع. مئوجيب تفادي تقدمي أي طلب للمشاركة يف وقت غري مال         

إذ كلما زاد طول املقابلة زاد      :  املواءمة أن حتقق أعلى قدر ممكن من الفوائد        هو الوسيلة للسماح لعملية   
ــدد  ــاتع ــا     التلميح ــصول عليه ــة احل ــذ املقابل ــدور منف ــيكون مبق ــيت س                  ال

(Groves & Couper 1996, 68).  
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هناك ثالث استراتيجيات ميكن اتباعها إلزالة حاالت التردد حيال   :امل مع حاالت الترددالتع
  :املشاركة يف املسح

  .فهم نفسية املستجيب وتعديل ردة فعل منفذ املقابلة لتالئم هذه النفسية  .1

 . على املشاركة يف املسحاملترتبةالتركيز على اجلوانب العملية واملزايا   .2

 .والتصرف بعيداً عن أي طريقة توحي بالتهديدطمأنة املستجيب   .3

كما وميكن التعـبري    . ميكن أيضاً أن تظهر حاالت التردد يف أي مرحلة من مراحل االتصال األويل            
عن التردد ليس بطريقة لفظية فقط وإمنا من خالل سلوكيات معينة مثل كسر التواصل البصري مثالً أو                 

. اً أو النظر إىل الساعة أو النظر يف األوراق والوثائق ومـا شـابه             النظر إىل الوراء أو إشاحة النظر بعيد      
ولذا فإن عليه   . وعلى منفذ املقابلة الناجح أن يعدل من استراتيجياته حبيث تتالءم مع تطورات املوقف            

ويعترب امتالك قدر واسع من مهارات      . أن يكون قادراً على تفسري ما جيري واختيار ردة الفعل املناسبة          
                ويـرى . ك الدقيق أول املتطلبات السابقة الـيت جيـب توافرهـا يف منفـذ املقابلـة اجليـد                 اإلدرا

(Morton & Williams) (1991)أنه جيب على منفذ املقابلة أن يكون قادراً على حتقيق ما يلي :  

  .مراقبة مؤشرات الشك أو اخلوف أو التردد -

 .مالحظة التلميحات -

 .يقوله املستجيب واالنتباه إىل طريقة حديثهاالستماع إىل ما  -

 .تعديل استراتيجياته لتتالءم مع تطورات املوقف -

 .التعامل مع تعبريات التردد بشكل مباشر -

 .االستعداد لتغيري االستراتيجية -
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  قياس سيكولوجية املستجيب

 تلعـب دوراً     اجتماعي فإن سيكولوجية األفراد املعنيني     تفاعليمتاماً كما هو احلال يف أي موقف        
  :ومن شأن فهم واستخدام القواعد السيكولوجية اآلتية أن تلعب دوراً هاماً يف جناح املقابلة. حامساً

 إن كان مبقدور منفذ املقابلة الكشف عن أي مـن الـصفات االلتزاميـة               :معيار االتساق  •
ة من هـذا    تفادللمستجيب واليت ترتبط هبدف الدراسة أو اجلهات الراعية فإنه ميكن له االس           

 املستجيب مرتبط مببادرات أو أن مثالً إن ملح. السيكولوجي لضمان تعاون املستجيباملعيار 
مجعيات دف إىل حتسني بيئة األعمال أو اخلدمات العامة أو ما شابه فإنه ميكن حينها عرض                

ولكن جيب أوالً وقبل كل شئ آخر حتديـد         . االستبيان وتقدميه كوسيلة لتحقيق هذا اهلدف     
وفور حتديد مثل هذا االلتزام فإنه ميكـن        . طبيعة الصفات االلتزامية اليت يتمتع هبا املستجيب      

ملنفذ املقابلة املتمرس أن يربط ما بني التزام املستجيب وهـدف املـسح وذلـك لـضمان                 
  .املشاركة

من هـم املـشتركون غـريي يف        : " إن طرح املستجيب السؤال اآليت     :اإلثبات االجتماعي  •
ومبعىن آخر فإن احتماليـة     . القبول اجملتمعي  فإن هذا يشري إىل أنه حساس ملسألة         "الدراسة؟

وهنا جيب على منفذ املقابلـة أن يكـون         . مشاركته ستزداد يف حال مشاركة أفراد آخرين      
كما وعليه أن يوضح كيـف أن وزن العينـة          . مستعداً إلعطاء معلومات حول توزيع العينة     

وعنـد  . ئج والدالالت السياساتية اليت تسفر الدراسـة عنـها        سيعطي املزيد من الوزن للنتا    
وتتمثل أوالمها يف أن    .  فإننا نقف أمام صفتني اثنتني تلعبان دوراً هاماً        احلديث عن هذا املعيار   

وأما الصفة الثانية فهي أنه ميكن االستفادة       . دم التيقن عهذا املعيار يدل على وجود حالة من        
             األمثل من خالل اإلشـارة إىل أفـراد مـشاهبني للمـستجيب           من هذا املعيار على النحو      

(Cialdini 1985) . هـذا الـنمط   يستغلولذا فإنه يتوجب على منفذ املقابلة الناجح أن 
 .السلوكي وأن يكون مستعداً لالستفادة منه

 يستغل هـذا     نظراً ألن الناس يثمنون الفرص األقل شيوعاً فإنه ميكن ملنفذ املقابلة أن            :الندرة •
لن يشترك يف هذا املسح سوى عدد منتقـى         : "املعيار من خالل اللجوء إىل عبارات من قبيل       

ويتعني على منفذ  ." مل يتبقى على االنتهاء من املسح سوى أيام قليلة        "أو  " من رياديي األعمال  
ـ    املقابلة التركيز ليس فقط على ندرة الفرصة اليت يتيحها للمستجيب          اع  إلكمال املسح ومس
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 وإمنا التركيز أيضاً على استغالل اجلهات (Groves, Cialdini & Couper 1992) رأيه 
الراعية للمسح كوسيلة ميكن للمستجيب خالهلا أن يعرب عن رأيه ومهومه سعياً إلمساع صوته              

وهناك عامالن اثنان ميكن اللجوء إليهما لتعزيـز        . إىل جهات مسؤولة عن وضع السياسات     
 أظهرت التجارب أن قيمة أي شئ نادر تزداد بشكل مضاعف عندما يكون             هذا الشعور فقد  

كما وأن التنافس مع اآلخرين على هذا الشئ النادر يزيـد           . هذا الشئ متاحاً مث يصبح نادراً     
 .(Cialdini 1985)من أمهيته وقيمته 

ه إىل أنفإن هذا يشري " من يقف وراء هذا األمر؟   : " إن طرح املستجيب السؤال اآليت     :السلطة •
طة وجيب على منفذ املقابلة إخباره بصدق عـن اجلهـة الـيت ترعـى               لسحساس ملعيار ال  

تعني علـى منفـذ     يو.  وعادة ما يرد ذكر املؤسسات الراعية يف رسائل الدعوة         )25(.الدراسة
وليس مـن   . املقابلة التركيز على اجلهات الراعية اليت يعتقد أن وجودها سيعزز من املشاركة           

   تناول الترتيبات املالية أو التطرق إىل مجيع اجلهات واملؤسسات املعنية بالدراسـة            الضروري
(Warwick & Lininger 1975) . كما وثبت أن املظهر الشخصي يلعب دوراً يف التأثري

فإن كان منفذ املقابلة يرتدي مالبس رمسية وحيمل البطاقة التعريفية الصادرة           . على هذا املعيار  
كما وأن املناصـب    . صاءات احلكومية فإنه سيوحي بالسلطة لدى املستجيب      عن دائرة اإلح  

تعترب رمزاً من رموز السلطة، ولذا فإنه ينبغي على منفذي املقابالت ذكر مناصبهم لـضمان               
 .(Cialdini 1985)املشاركة إن كان ذلك مالئماً 

 بـل وميكـن حـىت       .هناك عوامل عديدة مرتبطة هبذا املعيار كأوجه الشبه واخللفية        : امليل •
 ونظراً ألننا حنب األفراد الـذين ميتـدحوننا فـإن           .للمالبس أن تزيد من احتمالية املشاركة     

 ولكن ال ينبغي أن يكون اإلطراء مسهباً، حيـث جيـب            .اإلطراء قد يؤثر على هذا املعيار     
كما وجيب أن يكون اإلطراء صـادقاً وذلـك نظـراً ألن            . اإلكتفاء بعبارات بسيطة وعامة   

–وأخرياً فإن شعور األلفة     . ستجيب سيبدي ردة فعل عكسية إن شعر أنه يتم التالعب به          امل
 املرحية أو االحساس بالتعاون لتحقيق هـدف        التفاعليةوالذي قد يظهر جراء تبادل العبارات       

 .(Cialdini 1985) مها من أقوى العوامل اليت تؤدي إىل الشعور بامليل -مشترك

                                                 
فإن طرح املـستجيب الـسؤال      .  الحظ أنه ليس من السهل دوماً حتديد املعيار السيكولوجي املالئم للمستجيب            )25(

" من أيضاً يقف وراء هذا؟    : "وأما إن سأل املستجيب   . فإنه إشارة إىل معيار السلطة    " من يقف وراء هذا؟   : "اآليت
 . االجتماعيالقبولفإنه إشارة إىل معيار 
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 Handling Practical Problems )26(:ليةالتعامل مع املشاكل العم

وجيـب أن   . من املمكن دوماً أن يقدم املستجيب عدداً من األعذار واملربرات لتفادي املـشاركة            
. يكون منفذ املقابلة مدركاً هلذه األعذار وقادراً على استخدام االستراتيجيات املالئمة للتعامل معهـا             

  :تجيب أن يسوقهاوتالياً بعض األعذار اليت ميكن للمس

ا مشغول للغاية؛  " • وهنا إن كان لدى املستجيب دقائق قليلة        :ليس لدي وقت هلذا   " "أ
لسماع منفذ املقابلة فإنه من اجليد طرح أهداف الدراسة وإشراك املستجيب يف التعليق             

وقبل مغادرة املكان فإنه ينصح بترك رسالة        . عليها

"ن

                                                

كمـا  .  توضح طبيعة الدراسـة    )27(
. وينبغي على الزيارة الثانية التركيز على أمهية املقابلة       .  حتديد موعد املقابلة القادمة    وجيب

وإن بدأ املستجيب بطرح األعذار ثانية فإن هذا يشري إىل أنه قـد ال يكـون مهتمـاً                  
ويف هذه احلالة فإنه جيب التفكري باستراتيجيات بديلـة إلثـارة اهتمامـه             . باملشاركة

(Warwick & Lininger 1975). 

يسعى إىل حتديـد    ووهنا يتعني على منفذ املقابلة أن حيافظ على هدوئه          : "لست مهتماً " •
ويف حالة مل يكن لدى املستجيب أي       . السبب الدقيق الذي يدفع املستجيب إىل الرفض      

خالل سؤاله عما إذا كان       فإنه من املمكن إقناعه من     سبب حمدد لالمتناع عن املشاركة    
 يف العمل وحماولة تغيري موقفه من خالل التركيـز علـى معيـار              يواجه مشكلة حمددة  

مثل خوفه مـن    –وإما أن كان لدى املستجيب سبب حمدد لرفض املشاركة          . االتساق
 فإنه جيب على منفذ املقابلة أن يكون مستعداً للتعامل مـع هـذه              -ية مثالً رمسألة الس 

اشات عامة حـول الدراسـة      ولكن يتعني عدم اخلوض يف نق     . املخاوف والبدء باملقابلة  
(Warwick & Lininger 1975) . ولكن إن فشلت هذه االستراتيجية وأدرك منفذ

 
 . سيكون حديثنا اآلن فصاعداً متركز على مسوحات املناخ االستثماري )26(
.  وهي رسالة خمتلفة عن تلك اليت ترسل عرب الربيد واليت دف إىل إثارة اهتمام املستجيب وإقناعه بالتطوع للمشاركة                   )27(

 المستجيب قبل بدء العمل ا جيب أن تكون نسخة موسعة عن الرسالة التعريفية اليت ترسل إىل  وأما هذه الرسالة فإهن   

هدف عملية مجع البيانات وتوضيح الفائدة اليت قد        ) أ: ( وجيب أن تتسم بالدقة وأن تتضمن العناصر اآلتية        .الميداني
التعريـف  ) ج(يـتم احلـصول عليهـا       تأكيد سرية البيانات اليت     ) ب(تعود على املستجيب على ضوء نتائج املسح        
حتديد أمساء مدير   ) هـ(حتديد اجلهة املسؤولة عن املسح واجلهة املنفذة        ) د(باملؤسسات واجلهات املعنية جبمع البيانات      

 .املسح ومسؤويل اجلهات الراعية وتوضيح طرق االتصال هبم
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املقابلة أن املستجيب غري مهتم حقاً باملشاركة فإنه من األفضل التخلي عن أي حماوالت              
فقد أثبتت التجارب أن املستجيبني املهتمني والـذين يـتم   . أخرى حلمله على املشاركة 

 .(Couper 1997)قاً باملشاركة يقدمون إجابات أقل دقة حالإقناعهم 

إذ جيب علـى منفـذ      .  وجيب التحلي بالصدق هنا ايضاً     ":هل يتعني علي القيام هبذا؟    " •
ومـع هـذا جيـب      . املقابلة أن يبلغ املستجيب بأنه ال يوجد ما يلزمه قانوناً باملشاركة          

اعدة يف  ن مشاركته مهمة للمـس    التوضيح له بأ  التشديد على أمهية مشاركة املستجيب و     
كمـا  . ئياحتقيق أهداف الدراسة خاصة وأن اختياره جاء بناء على عملية انتقاء عشو           

مشاركته وتـسليط الـضوء علـى وزن         وجيب التركيز على الفوائد اليت قد جينيها من       
ن ملنفذ املقابلة أن يذكر كومي. (Warwick & Lininger 1975)  املؤسسات الراعية

                 بأن مشاركته ستتيح لـه الفرصـة للمـسامهة يف التعـبري عـن رأيـه                للمستجيب
(Morton – Williams 1991)والتحدث بامسه وباسم رياديي األعمال اآلخرين . 

 منفذ املقابلة أن يشدد على أن املدة الفعلية للمقابلة           جيب على  ":كم سيستغرق األمر؟  " •
 املستجيب مهتماً مبوضوع معـني ويرغـب يف         فإن كان . تعتمد على املستجيب نفسه   

تناول هذا اجلانب وإمضاء وقت أطول من باقي املستجيبني فإنـه ميكـن للمقابلـة أن                
وجيب على منفذ املقابلة أن يعطي وقتاً تقريبياً للمـدة الـيت قـد              . اً أطول تتستغرق وق 

 . القبليتستغرقها املقابلة وذلك استناداً على مالحظاته أثناء مرحلة االختبار

 قد يكون هذا أكثر مربرات الرفض شيوعاً، وجيب على منفذ املقابلة            ":ماذا سأستفيد؟ " •
ومع أنه ليس من األخالقي إعطـاء أي        . أن يكون مستعداً للتعامل معه بشكل منطقي      

إالّ أنه جيب اإلشـارة إىل الفوائـد        ) مثل املزايا املالية  (وعود باحلصول على مزايا حمددة      
ح كوسيلة دف إىل حتديد املشاكل اليت يواجهها جمتمع األعمال ومساعدة           العملية للمس 

 .احلكومة يف التصدي هلذه املشاكل من أجل حتسني املناخ االستثماري

قابلـة أن خيـرب   مل بداية جيب على منفـذ ا ":ا الداعي له؟" "ا الذي يتناوله املسح؟  " •
وبعـدها جيـب    . ليت حيتاجهـا  املستجيب بأنه مستعد وبكل سرور إلعطائه التفاصيل ا       

إعطائه نسخة عن الرسـالة ومـن مث        واالعتذار للمستجيب لعدم تلقيه رسالة التعريف       
 .الشروع بالعبارات التعريفية

مم
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 هنا يتعني على منفذ املقابلـة       :" أعرف الكثري عن هذا املوضوع     " "ا عالقيت هبذا؟  " •
ن من خالل التشديد على أنـه       أن يشعر املستجيب بالراحة وأن يعطيه شعوراً باالطمئنا       

من املهم االستماع لوجهة نظر كل فرد مهما كانت معرفته وأنه ال ميكن ألي فرد آخر                
كما وجيـب التـشديد   . (Morton – Williams 1991)أن حيل مكانه يف الدراسة 

 .على الوزن النسيب لرأي املستجيب ضمن تركيب العينة

الم

م

                                                

ب على منفذ املقابلة االعتذار عن سوء        هنا جي  :"هل تستطيع الرجوع يف وقت آخر؟     " •
وجيب االتفاق على املوعد    . التوقيت وإبداء استعداده للرجوع يف وقت آخر أكثر مالءمة        

وإن كان املستجيب على استعداد إلجراء املقابلة بعد وقـت          . غادرة املكان اجلديد قبل م  
 .قصري فإنه ميكن االنتظار بدالً من الرجوع يف وقت آخر

كما .  جيب على منفذ املقابلة أن يشدد على سرية املعلومات         :"ا سؤال حساس جداً   هذ" •
وجيب أن يكون مستعداً إلعطاء املزيد من التفاصيل لتوضيح اخلطوات املتبعة لـضمان             

ي كتابة االسم على النموذج وأن      كما وجيب التشديد على أنه ليس من الضرور       . السرية
. وجب كتابة االسم أو العنوان أو أمسـاء العمـالء         الستبيان ال يتضمن أي أسئلة تست     ا

وميكن ملنفذ املقابلة أن يبلغ املستجيب أنه مل يسبق ألي من مسوح املناخ االسـتثماري               
وجيب أخرياً تذكر املستجيب بأنـه لـيس        . وأن أورد اسم أي من املؤسسات املشاركة      

 .مضطراً لإلجابة عن مجيع األسئلة

 ويف حالة طرح مالحظة كهذه فـإن املـستجيب          :"ها؟ا نوع األسئلة اليت ستطرح    " •
وهنا جيب إشعاره بالراحة من خالل إعطائـه        . يكشف عن خوفه من الدور املتوقع منه      

  )28(.وميكن هلذا أن يتيح فرصة جيدة للبدء باملقابلة.  األسئلة اليت ستطرح عليهعنأمثلة 

واقف اليت يشكك فيها املـستجيب       يعترب التعامل مع امل    :"قمت هبذا سابقاً بدون فائدة    " •
وهنا وبدالً من التركيـز     . بفائدة املسح من أصعب املهام امللقاة على عاتق منفذ املقابلة         

على اجلوانب اإلجيابية للمسح فإنه من املستحسن التركيز على اجلوانب العملية اجلديدة            
سح وخربة سابقة سلبية    ومن احملتمل جداً أن يربط املستجيب ما بني امل        . اليت يتطرق إليها  

ولذا فإن احلل األمثل هو يف إبراز اجلوانب اليت جتعل من هذه الدراسة خمتلفة عما               . مر هبا 

 
 ).الفصل الثالث ( تذكر أنه جيب البدء باملقابلة من خالل طرح أسئلة سهلة )28(
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مثل حتليل  (وميكن مثالً تسليط الضوء على األساليب اجلديدة اليت تتبعها الدراسة           . سبقها
ل إظهـار   كما وميكن التركيز على األثر العملي للدراسة مـن خـال          ). اإلنتاجية مثالً 

. املقاالت الصحفية اليت حتدثت عن الدراسة سواء داخل البلـد أو يف بلـدان أخـرى               
  .واحرص على عدم إعطاء أي وعود ال ميكن للدراسة الوفاء هبا

  :ميكن كذلك أن تواجه املقابلة املواقف اآلتية

وهنا جيب  .  قد يغيب املدير عن املوعد نتيجة لظروف قاهرة        :املستجيب ليس موجوداً   •
على منفذ املقابلة أن يقدم شرحاً خمتصراً جداً عن املسح ويرتب ملوعد جديد يف األيـام                

وينصح بعدم اإلسهاب يف شرح الدراسة أو حماولة إقناع أفـراد آخـرين          . القليلة املقبلة 
كما وأن التوضـيحات غـري      . باملشاركة بدالً من املستجيب الذي وقع االختيار عليه       

لسوء احلظ قد يكون    و. ليست فاعلة عموماً يف ضمان املشاركة     املباشرة هلدف الدراسة    
وهنا جيب السعي لـضمان     . غياب بعض املدراء تعبرياً عن رغبتهم يف تفادي املشاركة        

 .(Atkinson 1971)مشاركة أحد كبار املوظفني بدالً من املدير 

املقابلة  وهي حماولة من جانب املستجيب إلحباط حماولة منفذ          :متجاوباملستجيب غري    •
                وهنـا ميكـن ملنفـذ املقابلـة كـسر الـصمت مـن خـالل               . إلقناعه باملشاركة 

                إعطاء معلومـات إضـافية، أو حـىت توجيـه طلـب إىل املـستجيب للمـشاركة                
(Morton – Williams 1991) .  وتتمثل االستراتيجية األمثل يف إشراك املـستجيب

 طرح أسئلة مباشرة وواضحة حول هدف الدراسة، كأن يتم مثالً سؤاله عن             من خالل 
 )29(. املشكلة األكرب اليت يواجهها حالياً

من احملتمل لدى إجراء املقابالت مع النخبة أن يقـوم          : املستجيب مفرط جداً يف جتاوبه     •
ويف . تزامـه املستجيب بطرح أسئلة متواصلة على منفذ املقابلة ملعرفة مدى كفاءتـه وال           

إعطاء  من خالل ( ثقة منفذ املقابلة بنفسه تقليلبعض احلاالت قد يسعى املستجيب إىل 
ويف مثل هذه   ). مالحظات سلبية عن الدراسة مثالً أو التعامل بعدوانية مع منفذ املقابلة          

                                                 
فإن كانت حالة عدم التجاوب     .  كما ذكرنا سابقاً فإن أهم مسات منفذ املقابلة هي قدرته على تعديل استراتيجياته              )29(

نامجة مثالً عن شعور املستجيب بالتردد جراء حالة مزاجية معينة مير هبا فإن احلل األمثل هو االعتذار عن سـوء                    
 .ت آخرالتوقيت والرجوع يف وق
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 وتسليط الـضوء    احلاالت فإن الطريقة األفضل تتمثل يف إبداء ردة فعل إجيابية واالبتسام          
 للدراسة مع األخذ بعني االعتبار بأن املستجيب إمنـا يـسعى إىل              السمات الفريدة  على

ولذا يتعني اإلجابة عن أسئلته وعـدم نـسيان أن          . اختبار قدرات منفذ املقابلة فحسب    
وال يتوقع من منفذ املقابلة أن يكون خبرياً يف كل          . الدراسة حتظى بدعم اجلهات الراعية    

الة طرح سؤال فين فإنه ميكن إخبار املستجيب أن املكتـب           ويف ح . املواضيع املطروحة 
                ومـن شـأن االهتمـام هبـذه القـضايا         . الرئيسي سيتصل به لإلجابة عن سـؤاله      

    أثناء اجللسات التدريبية مساعدة منفذ املقابلة علـى التعامـل مـع مواقـف كهـذه               
(Zuckerman 1972). 

وحيتاج منفـذ املقابلـة إىل      . ون يرفضون أن تتم مقابلتهم     هناك دوماً مستجيب   :الرفض •
فـيمكن أن   . امتالك قدرات تشخيصية كبرية ليكون قادراً على تقييم مثل هذه املواقف          

يكون الرفض مثالً قناعاً خيفي رغبة املستجيب باحلصول على املزيد من الضمانات، كما             
وهنا جيب احترام   . م املشاركة وميكن يف حاالت أخرى أن يشري إىل رغبة املستجيب بعد         

ويعمل هذا األسلوب على تـسهيل      . رغبته واالنسحاب بكل أدب من دون أي نقاش       
املهمة اليت قد يقوم هبا موظف آخر أكثـر خـربة إلقنـاع املـستجيب باملـشاركة                 

(Warwick & Lininger 1975) .وينبغي على منفذ املقابلة أن يتذكر ما يلي: 

  .شعرون بالسعادة للمشاركةأن غالبية املستجيبني ي .1

 .قد يشعر البعض بنوع من التردد البسيط .2

 .حيتاج عدد قليل من املستجيبني إىل زيادة احملاوالت إلقناعهم .3

               بـذلت مـن جهـد      نسبة ضئيلة جداً من املستجيبني يرفـضون املـشاركة مهمـا           .4
(Morton – Williams 1991).  

وجيب علـى   ). 5.9 الشكل(على التعبريات اليت توحي بالتردد      تشري األدلة إىل أنه ميكن التغلب       
إذ يواجه حىت أفـضل منفـذي       . منفذي املقابالت أن يتذكروا أنه ليس مبقدورهم حتقيق جناح كامل         

أخذ إجازة؛  ) 1: (وعندما مير منفذ املقابلة بيوم عصيب فإنه جيب عليه        . املقابالت حاالت من الرفض   
التذكر أنـه لـيس     ) 4(التحدث مع املشرف؛    ) 3(متعة اليت نفذها سابقاً؛     التفكري باملقابالت امل  ) 2(

  .(Morton – Williams 1991)  وحيداً يف هذا اجلهد
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  نسبة املشاركة الفاعلة للمستجيبني الذين أبدوا تردداً يف البداية: 5.9الشكل 
 

 %النسبة 

0
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20

30

مشغول للغاية غري مهتم

مت ضمان مشاركته  

رفض املشاركة 

  
  
  Couper 1997: املصدر
  

 )سبب التردد األويل(

 من اجليد وجود اثنني من منفذي املقابالت إلدارة املقابلة؛ ومن شـأن             :املقابالت املزدوجة  •
سئلة يف حني يقوم اآلخـر بتـدوين        هذا أن يزيد من سالسة املقابلة حبيث يطرح أحدمها األ         

اإلجابات، وهو ما حيول دون قطع احلديث ويزيد مـن دقـة البيانـات ويـوفر الوقـت                  
ومع أنه قد يبدو    . ولكن جيب عدم مقابلة اثنني من املستجيبني يف مقابلة واحدة         . للمستجيب

أنه يعرقل مـن    أن هذا اإلجراء قد يعطي معلومات إضافية إالّ أن التجارب العملية تشري إىل              
 : إىل ما يليKincaid & Brightويف هذا الصدد يشري كل من . سري املقابلة

بداية إن كان االثنان حيمالن مناصب متباينة للغاية فإن املستجيب األدىن مرتبة سيلتزم الـصمت               "
لقضايا اليت  املطبق، أو قد يطلب املستجيب األعلى مرتبة من زميله األدىن مرتبة التعبري عن آرائه حيال ا               

 وإن كانت مرتبة االثنني متساوية فإن الوقت سيضيع         […]عرب هو نفسه عنها، ويف هذا مضيعة للوقت         
  .(310 ,1957) "أثناء حماولة املستجيب إهناء إجابته من خالل الطلب من زميله تأكيد ما قاله
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عليـه أن يـدرك أن      ومع ذلك إن كان منفذ املقابلة مضطراً لقبول مستجيب ثان يف املقابلة فإن              
. وجود طرف ثالث يف املقابلة سيؤثر على نوعية البيانات وذلك اعتماداً على طبيعة السؤال املطـروح               

فعند طرح أسئلة تتعلق بسرد حقائق معينة فإن وجود طرف ثالث ال يثري مشكلة كبرية، ال بل وميكن                  
ت النظر أو باملعرفة فإن وجـود       أن يكون مفيداً يف بعض احلاالت ولكن عند طرح أسئلة تتعلق بوجها           

طرف ثالث سيزيد من تعقيد املقابلة وذلك ألنه من الصعب منع املستجيب الثاين من التدخل ومساعدة                
وجيب على منفذ املقابلة أالّ يـسجل       . وجيب التعامل مع هذه احلاالت حبذر شديد      . املستجيب األول 

تدخالت بكل لباقة ومهارة من خالل الطلـب  سوى اإلجابات اليت يقدمها املستجيب وأن يتفادى أية  
ويف مثل  . إىل املستجيب الثاين باالحتفاظ بآرائه للحظة مع التأكيد له بأنه مهتم بسماع رأيه بعد املقابلة              

هذا املوقف فإنه من الضروري إعطاء مهمة حمددة للطرف الثالث وإالّ فإنه سيبحث لنفسه عن دور قد                 
   .(Atkinson 1971)يعيق من سري املقابلة 

  

 من احملتمل أن يسعى املستجيب إىل إثارة إعجاب منفذ املقابلة من خـالل إعطـاء                :املبالغة •
وهنا جيب على منفذ املقابلة أن يوضح للمستجيب أن هذه املبالغة           . انطباع خاطئ عن نفسه   

  ما يريد شريطة أن يعـرب وجيب أن يعرف املستجيب أنه ال مانع من أن يقول. ال تثري إعجابه  
  .(Atkinson 1971)   بصدق عن آرائه

 فإن عليه طرح  إن شعر منفذ املقابلة أن املستجيب ال جييب بصدق        :اإلجابات غري الصحيحة   •
أنـا  . دعين أتأكـد  . عفواً"السؤال ثانية من خالل اللجوء إىل مصطلحات متهيدية من قبيل           

وت املستخدمة أالّ   وجيب على نربة الص   ." لست واثقاً من أنين وضحت سؤايل بصورة جيدة       
كما وجيب أن توحي بأنه ميكن للمستجيب أن يعدل         . تعطي شعوراً بأن للسؤال أمهية خاصة     

 .(Atkinson 1971)من إجاباته 

 إن شعر منفذ املقابلة من خالل إجابات املستجيب أن هذا املستجيب            :الرغبة املقنعة بالتعاون   •
 إالّ  يهـتم  جدية املهمة والتشديد على أنه ال        غري مهتم حقاً باملشاركة فإن عليه التأكيد على       

 وأن على املستجيب أن يـؤدي دوره جبديـة ولكـن إن مل يأخـذ        ،باإلجابات ذات املعىن  
املستجيب دوره جبدية فإنه جيب حماولة حتديد جماالت اهتمام املستجيب وتسخري كل مهاراته             

ـ           . لتغيري رأيه  ب االسـتمرار يف املقابلـة      وإن مل جتدي كل هذه األساليب نفعاً فإنـه ال جي
(Atkinson 1971).  
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تتجسد إحدى القضايا ذات الصلة واليت تثري قدراً أقل من املصاعب يف عدد مرات حـاالت                
 مثـل هـذه     ويف). مثل املكاملات اهلاتفية اليت ترد أثناء إجراء املقابلة       (املقاطعة الذي يعترب مقبوالً     

وإن كـان   . نبه املستجيب بأن تركيزه أمـر مطلـوب       احلاالت فإنه جيب على منفذ املقابلة أن ي       
املستجيب غري قادر على جتنب حاالت املقاطعة بأي شكل كان فإنه ينبغي العمل وبكـل لباقـة                 

 .لإلبقاء عليها ضمن احلد األدىن

 يف بعض احلاالت قد يطلب املستجيب أن يقوم بقراءة األسئلة مباشرة من             :إعطاء االستبيان  •
ومع أن هذا الطلب يبدو بسيطاً وغري مضر إالّ أنه جيب التصدي له             . ملقابلةمنوذج فارغ أثناء ا   

 أن يتأثر باخليارات الـواردة أو       -ومن خالل القراءة املباشرة لالستبيان    -إذ ميكن للمستجيب    
كما وأنه قد يلقي نظرة على طريقة ترتيب األسئلة ومن مث ينتقي أسئلة حمددة              . طريقة ترتيبها 

وإن أصر املستجيب على احلصول . (Atkinson 1971) األسئلة اإلضافية حىت ميكنه تفادي
على نسخة فارغة من االستبيان فإنه من املستحسن إعطاؤه نسخة األسئلة فقط  حبيـث ال                 

 .يتمكن من اإلطالع على األسئلة االنتقالية أوجمموعات اخليارات
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 Conducting The Interview:      إجراء املقابلة

    Interview Style: ملقابلةأسلوب ا

ال يقتصر عمل منفذ املقابلة على طرح األسئلة أمام املستجيب، وإمنا يتعداه إىل التعبري عن اإلطـار    
ويف بداية أي مقابلة يكون املستجيب غري واثق من الدور الذي ينبغي       . الذي يصيغ اإلجابات من خالله    

إذا كان يتعني عليه لعب دور حمدد يـؤدي خاللـه           كما وال تكون لديه صورة واضحة ما        . عليه لعبه 
 حبيث يقدم إجابات مالئمة ودقيقة، أو ما إذا كان يتوجب عليه دور لعب حتاوري حبيث                مهمة حمددة 

خالل حماولـة إثـارة      يتحاور مع منفذ املقابلة من خالل االلتزام باآلراء الظاهرية ملنفذ املقابلة أو من            
 االجتماعي املوجز الذي يتم أثناء املقابلة فـإن األسـلوب           التفاعلأثناء  و. اإلعجاب لدى منفذ املقابلة   

الذي يتبعه منفذ املقابلة يترك أثراً على الطريقة اليت ينظر املستجيب من خالهلا إىل الدور الذي سيلعبه،                 
  .وهو ما يؤثر بالتايل على دقة البيانات اليت يتم مجعها

رمسي أن دور املستجيب يتمثل يف إعطاء معلومات دقيقـة  ميكن ملنفذ املقابلة أن يوضح وبأسلوب      
وأما األسلوب االجتماعي العاطفي فإنه يعطـي       . من دون االهنماك يف أي حماورات ليست بذات صلة        

املستجيب اإلنطباع بأنه ليس مضطراً إلعطاء معلومات دقيقة وذلك نظراً ألن أي إجابة يقدمها يـتم                
  .استقباهلا بترحاب شديد

ذا األسلوب قدراً أكرب من احلرية إلجراء املقابلة، ولكنه قد يؤثر بـشدة علـى نوعيـة                 ويتيح ه 
  :البيانات؛ إذ ميكن أن يقدم منفذ املقابلة إما بشكل طوعي أو غري طوعي مبا يلي

  .التعبري عن آرائه أمام املستجيب .1

 .مباشرةاالفتراض بأن للمستجيب آراء معينة، وبالتايل طرح أسئلة  .2

 .ابات املستجيب بناء على معلومات سابقةاستنتاج إج .3

ومن هنا فإن األسلوب االجتماعي العاطفي يؤدي إىل زيادة حجم املشاركة وخاصة عندما يكون              
املوضوع غري مهم بالنسبة للمستجيب أو عندما يكون السؤال حساساً أو عنـدما تـوحي البـدائل                 

وميكـن  . مستجيب دوراً يف نوعية اإلجابات    كما ويلعب املستوى التعليمي لل    . املطروحة بإجابة معينة  
القول إن األسلوب الشخصي أكثر مالءمة عندما يكون املستوى التعليمي للمستجيب ضئيالً، يف حني              

. أن األسلوب غري الشخصي يعطي بيانات أكثر دقة عندما يكون املستوى التعليمي للمستجيب مرتفعاً             
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                باسـتخدام أسـلوب رمسـي طيلـة مـدة         وهلذا فإنه ينصح عند إجـراء مـسوحات األعمـال           
ــاطفي  ــاعي الع ــلوب االجتم ــيالً إىل األس ــر م ــستجيب أكث ــان امل ــة حــىت وإن ك                 املقابل
(Dexter 1970; Dijkstra & Van der Zouwen 1987; Martin 1984; Morton – 

Williams 1991).  

لى منفذ املقابلة أداء دورين منفصلني أثناء تفاعله مع املستجيب، إذ يتوجـب             علينا أن ندرك أن ع    
 يقتنع منفذ املقابلة املستجيب باملشاركة فلن تكون        فما مل . عليه أن يكون حمايداً ومقنعاً يف الوقت ذاته       

ني  التمهيدية اليت يـتع    ولذلك فإنه ويف املرحلة   . هناك أي فرصة أمامه ليمارس دوره كمحاور حيادي       
فيها على منفذ املقابلة أن يضمن املشاركة فإنه من املستحسن أن يلجأ إىل أسلوب اجتمـاعي حبيـث                  

ولكن من املهم أن يغـري      . يتحاور مع املستجيب يف جو من االسترخاء حول مهوم املستجيب ومزاجه          
 ألنـه   اًضرورية نظر  ومثل هذه اخلطوة     )30(. منفذ املقابلة من األسلوب بشكل مالئم لدى بدء املقابلة        

  .(Martin 1984)ليس من الواضح ما إذا كان املستجيب قادراً على متييز الفرق بنفسه 

 Respondent's Role  : دور املستجيب

بعد االنتهاء من املرحلة التمهيدية وقبل البدء بطرح االسئلة فإنه من املهم إبالغ املستجيب بكيفية               
 وأنه من املهم توضيح اإلطار العام الذي سيطلب من املستجيب           كما. أدائه لدوره كمزود للمعلومات   

 مخس طرق خمتلفة ينظر املستجيب من خالهلـا         Martin (1984)وحيدد  . تقدمي املعلومات من خالله   
كاختبـار؛  ) د(كتمرين لتعبئة املقابلـة؛     ) ج(اء شعيب؛   فتكاست) ب(كمحادثة ودية؛   ) أ: (إىل املقابلة 

  .كخدعة) هـ(

إجابـات   التفسريات املختلفة يترك أثـراً علـى         هي أن نفترض أن كل واحد من هذ       ومن املنطق 
فمثالً قد يكون مدير ما معارضاً بـصفته الشخـصية          .  على بعض األسئلة إن مل يكن كلها       املستجيب

ومن هنا فإنه من املهم أن نتأكد مـن أن املـستجيب            . للفساد ولكنه مضطر للتعامل معه إلدارة عمله      
   .لنظر اليت جيب عليه االستناد عليها عند إجابته عن األسئلةيفهم وجهة ا

  Asking the Questions : طرح األسئلة

 الذي يعطي أكرب قـدر مـن        -املعياري أو املرن  –تثري األدبيات الكثري من اجلدل حول منطي املقابلة         
 كل سؤال بالصيغة الـيت      وبالنسبة للنمط األول فإنه يتوجب على منفذ املقابلة قراءة        . اإلجابات الدقيقة 

                                                 
 . ميكن حتقيق هذا األمر بسهولة من خالل إعطاء املستجيب جمموعة من التعليمات اليت تساعده على أداء دوره )30(
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ويرى مؤيدو النمط الثاين أن النمط املعياري يؤثر سلباً على          . كتب فيها وترك أي تأويالت للمستجيب     
. عنصر الثبات وذلك نظراً ألن كل مستجيب قد يفسر السؤال بشكل خمتلف عن املستجيبني اآلخرين              

حواري حبيـث تتـاح لـه الفرصـة         ولذا فهم يرون أنه يتوجب على منفذ املقابلة استخدام أسلوب           
  .الستخدام كلماته للتعبري عن حمتوى السؤال لكل مستجيب

وبغض النظر عن حجـم     –وتزيد حدة النقاش حول النمط املعياري على ضوء احلقيقة القائلة إنه            
 فإنه من املستحيل وضع أسئلة واضحة وحتمل املعىن ذاته من وجهـة نظـر مجيـع                 -اجلهود املبذولة 
وعلى الرغم من أن هناك عدداً من اخلطوات اليت ميكن وينبغي اتباعها للتقليل مـن هـذ                 . املستجيبني

االحتمال إىل احلد األدىن فإنه من املمكن دوماً أالّ يفهم مستجيب ما سؤاالً معيناً أو مفهوماً أو تعريفاً                  
                نظـر ولدى حصول مثـل هـذا األمـر فإنـه وبغـض ال            . ما يف مرحلة معينة من مراحل االستبيان      

                عمــا يقــوم بــه منفــذ املقابلــة ســيكون هنــاك مقــدار معــني مــن اخلطــأ يف القيــاس
(Fowler & Mangione 1990).  

يتحول اجلدل الدائر حول النمط املعياري واملرن إىل جدل حول ما إذا كان خطأ القياس أقل على                 
ومن الواضح أن قيام مثل هذا اجلدل يـشري إىل أنـه ال             .  أم على صعيد املستجيب    صعيد منفذ املقابلة  

  . توجد أي أدلة قاطعة تدل على تفوق أي من هذين النمطني على اآلخر

وهناك الكثري من األدلة التجريبية اليت تشري إىل أنه ميكن لكلمة واحدة فقط أن تغري وبشكل كبري                 
يس من املمكن أن نقول إن النمط املعياري حيسن دوماً مـن ثبـات              ومع هذا فإنه ل   . من منط اإلجابة  

 وعنـدما   )31(.البيانات، وذلك ألن املستجيب قد ال يكون متأكداً من معىن السؤال الذي جييب عليه             
يشعر املستجيب باإلرباك الشديد إىل احلد الذي يطلب عنده تفسرياً للسؤال فإنه من املنطقي القول إن                

  .املقابلة حسن التدريب سيكون األداة األفضل للحد من األخطاء القياسيةوجود منفذ 

ولعل الوضع األفضل هو املزج ما بـني        .  خاصة به  ميزاتحيمل كل من هذه النظريات املتناقضة       
سئلة بنربة صوت طبيعية وبـنفس الـصياغة         طرح األ  وبشكل عام فإنه جيب على منفذ املقابلة      . االثنني

                                                 
 املـستجيب أننـا نريـد    يعتقد يف هذه احلالة فإننا لن نقيس الظاهرة اليت نريد قياسها، وإمنا سنقيس الظاهرة اليت                )31(

رض على املـستجيب    ومع هذا فقد يكون من الصعب أن نف       . جابة تبدو احلل األمثل    فإن عدم اإل   وهنا. قياسها
 .أن ميتنع عن اإلجابة خاصة إن كان لديه ميل إلعطاء أي إجابة كانت
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 ويف احلاالت االستثنائية اليت يعجز فيها املستجيب        )32(. يان مبا يف ذلك البدائل مجيعها     الواردة يف االستب  
عن فهم السؤال حىت بعد قراءته للمرة الثانية فإنه ميكن ملنفذ املقابلة وبناء على طلب املستجيب فقـط                  

 وطاملا أن التوضـيح  أن يطرح السؤال باستخدام كلمات خمتلفة طاملا أن معىن السؤال ال ميسه أي تغيري        
 وهبذا فإننا إذا استخدمنا مزجياً من األسلوبني حيـسن مـن            )33(.يتم بطريقة ال توحي بأي إجابة معينة      

 أثبت الباحثـان  Schober & Conrad (1997) ويف إحدى التجارب اليت قام هبا –نوعية البيانات 
ولكن ثبت  . سئلة السهلة  بالنسبة لأل  ) والوزن املعياري ( اإلجابة كانت متقاربة يف كال األسلوبني      أن دقة 

ولكن ال ميكن تنفيذ هذا األسلوب إالّ       ). 5.10 الشكل(أن النمط املرن أفضل بالنسبة لألسئلة املعقدة        
تصميم االستبيان بشكل يالئم املقابالت املعيارية وتزويد منفذي املقابالت         : يف حالة تلبية شرطني اثنني    
  .بتدريب شامل ومفصل

  دقة اإلجابات حسب النمط املعياري والنمط املرن: 5.10 لالشك
 %)نسبة (مستوى الدقة  
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  Schober & Conrad 1997: املصدر

                                                 
 جيب على منفذ املقابلة وقبل أن يصيغ السؤال بشكل حواري أن يكون ملماً باالستبيان، ال بل وأن حيفظ جزء منه     )32(

  .(Atkinson 1971)يب عن ظهر غ
 . سنقدم يف النقطة التالية كيفية تنفيذ األساليب االستقصائية )33(
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.  االبتعاد عن النمط املعياري بتصميم االستبيان      علىترتبط األسباب الرئيسية اليت جترب منفذ املقابلة        
 السؤال أو استيعاب مفهوم ما أو إن كان أسلوب السؤال ليس حوارياً فإن              فإن كان من الصعب قراءة    

منفذ املقابلة سيحاول إعادة صياغة السؤال مستخدماً كلماته وذلك سعياً منه لتسهيل مهمة املستجيب                
(Fowler & Mangione 1990) .غبتهم ويضطر منفذو املقابالت إىل االبتعاد عن املعيارية بسبب ر

ومن املهم جداً   . الصادقة يف تسهيل مهمة املستجيب والتمهيد بالتايل للحصول على معلومات أكثر دقة           
إعطاء جلسات تدريبية حول منط املقابالت املعيارية وذلك نظراً ألنه ميكـن حـىت ألكثـر منفـذي                  

بالـصيغة احلرفيـة    املقابالت خربة أالّ يكونوا مدركني للمخاطر اليت قد تترتب على عدم التـزامهم              
وميكن من خالل هذه اجللسة التدريبية تسليط الضوء على اآلثار اليت قد تتركها عملية إعادة               . للسؤال

كما وميكن التأكيد من خالل هذه اجللسات على أنه عندما يعطـي            . صياغة السؤال على دقة البيانات    
تطرق إىل السؤال بطريقـة موجهـة وأالّ        املستجيب إجابات غري دقيقة فإنه ال ينبغي ملنفذ املقابلة أن ي          

وجيب على اجللسة التدريبيـة أن تظهـر أن   . أي معلومات ال ترتبط بصلة إىل السؤال املطروح يعطي 
  .عدم االلتزام هبذه األطر قد يؤثر سلباً على دقة اإلجابات

: Probing  االستقصاء

                                                

ية التصرف عندما يعطي املستجيب إجابة غـري  يتمثل أحد اجلوانب اهلامة املرتبطة بعملية املقابلة يف كيف  
مالئمة؛ أو مبعىن آخر عندما تكون اإلجابة جزئية أو غري ذات صلة أو غري دقيقة أو عند االمتناع عـن                    

 ويقصد باالستقصاء طرح أسئلة على املستجيب للحصول على توضـيحات أو معلومـات              .اإلجابة
فمن .  من أصعب مهام منفذ املقابلة وذلك لسببني اثنني        وتعترب كيفية طرح األسئلة االستقصائية    . إضافية

سئلة بشكل ال إحيائي؛ إذ من احملتمل أن يقوم منفذ املقابلة وبـشكل غـري               جهة فإنه يتوجب طرح األ    
 وأما السبب الثاين فهو أن احلاالت اليت        )34(. مقصود بإعادة صياغة السؤال بطريقة قد توحي بإجابة ما        

وجيب علـى منفـذ     .  املستجيب طرح أسئلة استقصائية ال تكون دائماً واضحة        تتطلب فيها إجابات  
املقابلة أالّ يبالغ يف االستقصاء ألن هذا األمر قد يزعج املستجيب أو جيعله يشعر بأنه مضطر إلعطـاء                  

 
. […] السؤال االستقصائي الذي يوحي باإلجابة هو ذلك السؤال الذي يزيد من احتمالية إعطاء إجابة معينة دون غريهـا                     )34(

كما وأي سؤال استقصائي يورد أو يعدد بعض   . مبثابة سؤال إحيائي  " ال"أو  " نعم"ويعترب أي سؤال ميكن اإلجابة عنه بِـ        
اإلجابات احملتملة ويستثين بعضها اآلخر هو سؤال إحيائي أيضاً نظراً ألنه يزيد من احتمالية اختيار املستجيب لإلجابـات                 

  .(Fowler & Mangione 1990, 40)اليت وردت ضمن السؤال االستقصائي 
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ولكن ويف املقابل فإن عدم االستقصاء قد يؤدي إىل التحيز، خاصة عندما يتعلق             . إجابة بأي شكل كان   
ومن الصعب استقصاء األسئلة املفتوحة نظـراً ألنـه         ." ال أعرف "ر باألسئلة املفتوحة أو إجابات      األم

 وما إذا كانت اإلجابـة       متت اإلجابة عنه أم ال     يتوجب على منفذ املقابلة تقييم ما إذا كان السؤال قد         
مشروعة أو مؤقتة يف    فإهنا ميكن أن تكون مبثابة إجابات       " ال أعرف "وأما إجابات   . كاملة ودقيقة أم ال   

وميكن يف بعض   . ومن هنا جيب إعطاء املستجيب املزيد من الوقت للتفكري بإجابة حقيقية          . الوقت ذاته 
احلاالت أن توحي هذه اإلجابة بأن املستجيب غري متيقن ما إذا كانت إجابته متطابقة مع توقعات منفذ               

  .(Fowler & Mangione 1990) املقابلة

حيـث أن القـرار     –سئلة االستقصائية املالئمة    األجود ضوابط حتدد مقدار     على الرغم من عدم و    
 إالّ أن عدداً قليالً من اخلرباء يرون أنه ال ينبغي استقصاء مجيع األسـئلة               -يعود إىل تقدير منفذ املقابلة    

 حيدد أسلوبني لالستقصاء حبيث ميكـن اللجـوء         Atkinson (1971)فنرى مثالً أن    . بالطريقة ذاا 
ويف كلتـا   . ما عند التعامل مع نوعني من األسئلة أوالمها أسئلة احلقائق وأسئلة الرأي أو املعرفـة              إليه

احلالتني فعندما يفشل املستجيب يف فهم السؤال لدى قراءته للمرة األوىل فإنه جيب قراءة السؤال مـرة                 
ت إجابته غري كاملة    وإن فشل املستجيب مرة ثانية يف فهم السؤال وكان        . أخرى وبنفس صيغته احلرفية   

فإنه ميكن ملنفذ املقابلة إعادة صياغة السؤال مستخدماً كلماته ولكن مع االلتزام بالـشروط املرجعيـة                
كمـا  . للتعليمات اليت تعطى له أثناء اجللسات التدريبية أو اليت تتضمنها املواد املكتوبة املرتبطة باملسح             

 للحـصول علـى     )35(" التركيز"ئية أو اللجوء إىل أسلوب      وميكن ملنفذ املقابلة استخدام تعابري ال إحيا      
وأخرياً إن مل يكن مبقدور املستجيب إعطاء رقم دقيق فإنه ميكن ملنفذ املقابلة اعتمـاد               . إجابات دقيقة 

  .الرقم األقرب الذي ميكن للمستجيب إعطاؤه

ه جيـب اللجـوء إىل أسـلوب        جند يف املقابل أنه وبعد القراءة الثانية ألسئلة املعرفة أو الرأي فإن           
 أكثر حدة وذلك ألنه يف مثل هذه احلالة يكون من األسهل بكثري على منفذ املقابلة أن يوجه               استقصائي

وهنا جيب على منفذ    . املستجيب أو يقدم له اإلجابة من خالل إجراء تغيري طفيف على صياغة السؤال            
ذلك من خالل االكتفاء باسـتخدام تعـابري        ث املستجيب على إعطاء معلومات إضافية و      املقابلة أن حي  

" أي من هذه اخليارات هو األقرب إىل مشاعرك؟       "أو  " هل لك أن ختربين باملزيد عن هذا األمر؟       : "مثل
وال ينصح بتلخيص إجابة املستجيب أو االكتفاء  " حاالت أخرى؟/ أساليب/ هل هناك تفسريات"أو 

                                                 
ومن مث يقـوم منفـذ      . ذا األسلوب يقوم املستجيب بإعطاء فكرة عامة لإلطار الذي تقع اإلجابة ضمنه            ووفقاً هل   )35(

  .(Fowler & Mangione 1990)جابة طرح سؤال ال إحيائي حلصر نطاق اإلاملقابلة ب
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ن يؤدي إىل التحيز نظراً الختالف الطرق اليت ميكـن أن  إذ ميكن للتلخيص أ  . بالصمت انتظاراً لإلجابة  
يلجأ منفذو املقابالت إليها لتلخيص اإلجابات، يف حني قد يسئ املستجيب تفسري األسـلوب الثـاين                

  .(Moser & Kalton 1971)) 5.11 الشكل(
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  األساليب االستقصائية: 5.11 الشكل
  
  
  

  املستجيب مل يفهم السؤالإن كان                                   
  
  
  
  

  إن كان املستجيب مل يفهم السؤال                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إن مل يفهم املستجيب السؤال                                    
  
  
  

  

  Atkinson 1971استناداً على : املصدر

 أسئلة احلقائق أسئلة الرأي أو املعرفة

 :استخدام االستقصاء املعياري
  "هل لك أن ختربين املزيد حول هذه النقطة؟" .1
هل لك أن توضح قليالً مـا الـذي تقـصده           " .2

 "؟...بّـ
 " األقرب إىل مشاعرك؟وات هأي من هذه اخليار" .3
 "حاالت أخرى؟/ أساليب/ هل هناك تفسريات" .4
 "أعطين أقرب إجابة ميكنك التفكري هبا؟" .5

 انتقل إىل السؤال التايل

إعادة صياغة السؤال مع االلتزام      .1
  .بالشروط املرجعية

استخدام األسئلة املفتوحـة أو      .2
أسلوب التركيز للحصول على    

 .إجابات دقيقة
الطلب من املستجيب إعطـاء      .3

 .ديرية األقرباإلجابة التق

 إعادة السؤال بصيغته احلرفية

  Prompting:    التحفيز
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 حبيث يصبح معىن السؤال حمدداً بشكل دقيق وحبيث ميكـن           )36(ابات خمتلفة   يقصد بالتحفيز اقتراح إج   
وتظهر فائدة هذا األسلوب يف احلاالت اليت حيمل الـسؤال          . للمستجيب إعطاء اإلجابات بشكل سهل    

فيها نطاقاً واسعاً من املعاين واليت ال يرغب الباحث استخدام سؤال مفتوح أو عندما تتطلب اإلجابـة                 
ونظراً ألن التحفيز يدخل أساسـاً ضـمن إطـار اإلحيـاء            . عالياً من اجلهد من قبل املستجيب     قدراً  

باإلجابات فإنـه ال جيـب اسـتخدامه إالّ عنـدما يتطلـب النمـوذج املـسحي اللجـوء إليـه                
(Atkinson 1971).  

 Providing Instruction and Feedback:  إعطاء التعليمات والتغذية الراجعة

وجيب أن تكون   . توضع التعليمات على النموذج املسحي ملساعدة املستجيب على أداء املهمة بدقة          
وتتطلـب  . كما وجيب أن يقوم منفذ املقابلة بقراءا قبل طرح الـسؤال          . التعليمات موجزة وواضحة  

رورة إعطـاء   التعليمات من املستجيبني التفكري بعمق قبل اإلجابة أو عدم االستعجال أو تذكريهم بض            
.  وميكن استخدام التغذية الراجعة إلشعار املستجيب مبدى إتقانه ملهمتـه          )37(. إجابات دقيقة وكاملة  

حنـن  "أو  " شكراً لصراحتك : "وجيب أن تكون التغذية الراجعة ال إحيائية، وميكن استخدام تعابري مثل          
. نسى املرء بعض التفاصيل أحيانـاً     وقد ي . لقد كانت إجابتك سريعة   "أو  " مهتمون مبثل هذه التفاصيل   

  .(Kalton & Schuman 1982)" هل لك أن تفكر ثانية حول هذه النقطة؟

                                                 
جيب اختيار واحدة   كما هو احلال مثالً عند طرح سؤال حيمل قائمة بإجابات مرمزة مسبقاً واليت جيب على املست                )36(

) التحفيـز الفـردي   (أو عندما يطلب من املستجيب اإلجابة عن كل فقرة          ) أو ما يسمى التحفيز املستمر    (منها  
(Atkinson 1971).  

 إن كان املستجيب سيقوم باإلجابة على النموذج من دون وجود منفذ املقابلة فإنه جيب توضيح التعليمات خبـط                    )37(
عندما يشعرون بأهنم حباجة إىل  الإ  مييل املستجيبون إىل عدم قراءة التعليمات أو الرجوع إليهاويف الواقع. غامق

  .(Gower 1993)املساعدة فقط 
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 Ending the Interview: إاء املقابلة

وجيب على منفذ املقابلة أن يتأكد قبل مغادرته . لدى االنتهاء من املقابلة جيب شكر املستجيب على مشاركته 
كما وجيب أن حيصل على إذن باالتصال مع املستجيب . يف ذهن املستجيب أنه أجاب على مجيع األسئلة اليت تدور

 Atkinson)ثانية للتدقيق يف بعض اإلجابات اليت تستدعي التوضيح جراء إكتشاف نقاط حمذوفة أو غري متسقة 

1971) .
 



  الفصل السادس

  أمهية إدارة البيانات
Why Data Management Is Important 

 

أثبتت الكثري من .  البيانات املسحية ليس عمالً تافهاً […] تنظيفجيب التأكيد وبشدة على أن 
  التجارب أن هذه العملية هي األكثر استهالكاً للوقت من بني مجيع املهام املسحية األخرى

United Nations: National Household Survey Capability Program              
  

هل يعين الصفر صفراً حقاً؟ إذا أردنا إعطاء بيانات مسحية نوعية يف الوقت احملدد فإنه جيب القيام 
 فإن التخطيط لعملية إدخال البيانات ده الكثريونقبعملية دقيقة إلدارة البيانات وعلى عكس ما يعت

ويف واقع احلال فإن عملية إدارة البيانات تبدأ لدى البدء . ور اختاذ القرار بتنفيذ املسحينبغي أن تبدأ ف
الستبيان عدداً من الشروط أن حيقق تصميم ا ونشري حتديداً هنا إىل أنه جيب. مبرحلة تصميم االستبيان

  : وتالياً بعض من هذه الشروط،اليت تتطلبها عملية إدخال البيانات

  .اص األسئلة لتوفري املساحة يف االستبيان أن تترال ينبغي -

 . جبانب السؤالومربعات الترميز املستجيب هاختار املربعات اليت سيجيب وضع -

 . اإلجابات ذات الصلةجيب أن تظهر اإلجابات املرمزة مسبقاً جبانب -

 . كافية لإلجابة عن األسئلة املقترحةمساحةجيب ترك  -

 .، ويفضل أن يكون من األعلى إىل األسفل موحداًمنطاًجيب أن يتبع منط اإلجابة  -

بشكل واضح بالنسبة لألسئلة اليت جيب ترميزها يف " لالستعمال الرمسي"جيب أن تظهر عبارة  -
 .انتهاء املقابلة بعد امليدان

وهلذا فإنه من الضروري أثناء تصميم االستبيان أن يقوم مدير املسح بالتواصل وعلى نطاق واسع 
ميتلك عيناً ثاقبة تستطيع أن ترى األخطاء الواردة يف تعريف  "ه ألنعن ادارة البياناتاملدير املسؤول مع 

 م احملللون الذين ساعدوا يف صياغةكما جيب أن يقو. وحدات املراقبة واألمناط االنتقالية وغري ذلك
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                ".األسئلة مبساعدة مدير البيانات بتحديد النطاق املالئم من نقاط رصد اإلتساق
 )Grosh & Munoz 1996,127 (   

وينبغي أن دف هذه اخلطوة ليس . عالوة على ذلك ينصح بإعطاء مدير البيانات بعض التدريب
فقط إىل إشعار املدير بقيمة أهداف املسح وتعريفه باملنهجية املستخدمة ولكن إىل إعطائه فهماً كامالً 

   )Rattenbury 1980, 10. ( لالستبيان وأساليب املقابالت أيضاً

  :لضمان مجع بيانات دقيقة ضمن الوقت احملدد فإنه جيب اتباع أربعة إجراءات رئيسية

  الترميز •

 التدقيق •

 اإلدخال االلكتروين للبيانات •

 التنظيف •
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 Coding   :الترميز

                وهي عملية تلخيص اإلجابات املسحية ضمن فئات ذات معىن لتحديد األمناط
)Moser & Kalton 1971.(  

وحتدد .  وحتديد القيم اليت تتماشى مع كل إطارحتديد إطار الترميز: مرحلتنيويشتمل الترميز على 
 وتكون هذه املهمة سهلة لدى التعامل مع إجابات ذات منط بسيط مثل فئات اإلجابات، الترميز أطر

 واسع من جمالواإلرهاق عند وجود  ولكن ميكن لألمور أن تكون بالغة التعقيد 1أسئلة نعم وال
ويف هذه احلالة جيب اختاذ " كيف حتصل على التحديث التقين؟: "اإلجابات احملتملة لسؤال معني مثل

 أن يعكس عمق التصنيف املعتمد اهلدف وجيب.  اإلجابات احملتملةحصرقرارات حامسة حول كيفية 
وإن كان .  استخدام الفئات املنتقاةالتحليلي للسؤال مع عدم إغفال مدى قدرة املستجيب على

ض اإلجابة أو إعطاء إجابة التصنيف املعتمد غري واضح للمستجيب فإنه قد يلجأ وبسهولة إىل رف
 إىل املوظفني الذين يتولون أنه ال ينبغي تفويض مهمة بناء أطر الترميز"وتظهر ردة الفعل هذه  2متحيزة

د القيام ا إىل شخص على تواصل كامل مع هدف الدراسة املهام الكتابية الروتينية، بل جيب أن يعه
   )Moser & Kalton 1971, 417 ". (والطريقة اليت سيتم من خالهلا استخدام النتائج

 االستبيان أمهية كربى لضمان دقة عملية إدخال  يفلفقراتوا لألرقام الدالالتحتتل مسألة حتديد 
 الرقمية مسبقاً حبيث تظهر بوضوح جبانب كل الدالالتوجيب وإىل أبعد مدى ممكن حتديد . البيانات

وال جيب ترميز األسئلة املفتوحة أثناء املقابلة؛ إذ أن هذا . سؤال وذلك لتسهيل إدخال البيانات
          سيستغرق وقتاً طويالً واألهم من ذلك هو أنه قد يفتح اال أمام مصادر جديدة من حتيز البيانات

) United Nations 1982  .( ال نفسه بنفسكما وأنه من املهم أن يتم ترميز األسئلة اليت تتناول ا
  .الطريقة وبنفس الترتيب يف كافة مراحل العملية

) DK(و ) غري متوفر ) ( NP(و ) ال ينطبق ) (NA(من املهم جداً يف هذه العملية التمييز ما بني 
ب وبوضوح أنه ميكن تفادي األخطاء يف عملية وتشري التجار). رفض اإلجابة) (REF(و ) ال أعرف( 

                                                 
مع أنه ليس من املفيد اإلشارة إليها قبل كل فقرة يف االستبيان إال أنه جيب تذكري املستجيب بأن الرموز املرتبطة بكل  1

  ).فض اإلجابةر (REF ;)ال أعرف ( DK ;)ال ينطبق (NAسؤال تشمل أيضاً على الرموز اآلتية 
ميكن خلربة مدير املسح ونتائج االختبار القبلي تقدمي مساعدة كبرية يف أداء هذه املهمة ومن املفيد كذلك إضافة فئة  2
 .حلصر اإلجابات املتبقية)" حدد(غري ذلك "
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إدخال البيانات واخللط بني اإلجابات يف حالة استخدام أرقام سلبية مكونة من ثالث خانات لتحديد 
  .القيم الواردة مسبقاً يف جمموعة البيانات

ياناً وقد يبدو أح. جيب كذلك إعطاء كل بديل من بدائل اإلجابة رمزاً خمتلفاً عن البدائل األخرى
وقد يتوهم .  للمسافةاً توفريأنه ال ينبغي إعطاء رموز خمتلفة لإلجابات اليت تكاد تكون متشاة

كما وال . ؤدي إىل فقدان معلومات قيمةاخلاطئ أن ي االعتقاد ميكن هلذ"شرفون على املسح بأنه امل
  ) United Nations 1982,13". (  زيادة احتماليات ارتكاب األخطاءشك أا ستؤدي إىل

ومع أن الكثريين جممعون بأن هناك اختالفاً جوهرياً يف  . NP و NAوجيب التمييز بني كل من 
إلّا أن بعض اخلرباء يرون ) رفض اإلجابة(و ) ال أعرف(و ) ال ينطبق(ابات املعلومات اليت تقدمها إج

 التمييز بينهما بوضوح ، وأنه جيب)غري متوفر( تعطي معلومات خمتلفة عن إجابة )ال ينطبق(أن إجابة 
تشري إىل أن حدثاً ما مل حيصل، ) غري متوفر( فإن إجابة 6.1وكما يوضح الشكل . عند حتديد الرموز

فمثالً (من قبل املستجيب " مستخدم"إىل أن احلدث موجود ولكنه غري ) ال ينطبق( تشري إجابة  حنييف
  ).أن املستجيب مل يتعامل مع هذه القروضعلى الرغم من أن مصرفاً معيناً يقدم قروضاً مصرفية إال 
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  )Zero(وصفر؛ )REFأرفض اإلجابة (؛ )NPمل يتم تزويده (؛ )NAال ينطبق (الفرق بني : 6.1 الشكل
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  املؤلف ابتكار :املصدر

 .رفض اإلجابة:REF.          ال ينطبق: NA: مالحظة
           NP :غري متوفر          .DK:غري معروف. 

  
إن كان احلدث ينطبق على 

املستجيب قد تكون صفراً أو أية 
 قيمة أخرى

 )القيمة(  )صفر(

 احلدث

 قد يكون احلدث
  الذي نريد قياسه 
 قائماً أو غري قائم

NP
  إجابةال اإلجابة

 إن كان قائما فقد
 ال  يكون املستجيب أو
 يكون راغباً يف اإلجابة

REF 

 قائم غري قائم

 إن كان املستجيب يعرف
اإلجابة فقد ينطبق احلدث عليه وقد ال ينطبق 

 عليه

NA 

 أعرف

DK ينطبق ال ينطبق

  إن كان املستجيب 
راغباً يف اإلجابة فإنه قد يعرف أو ال 

يعرف اإلجابة

ال أعرف
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  Editing:   التدقيق

ية اليت تتم من خالهلا مراجعة االستبيان بعد إكماله الكتشاف األخطاء وتصحيحها وهي العمل
.  واملشرف امليداين-وذلك بعد االنتهاء من كل مقابلة-ويشرف على هذه املهمة كل من منفذ املقابلة 

أن أي نظرة سريعة على أي استبيان مكتمل من "ومع أن هذه املهمة تتسم بالروتني يف جوهرها إال 
فحىت أفضل منفذي املقابالت عرضة . مليدان ستكون كفيلة إلقناعنا بضرورة تدقيقه بشكل متأنا

                ".كما وتربز أمهية هذه العملية عندما ال يتمتع الطاقم امليداين باخلرية. الرتكاب األخطاء
) Moser & Kalton 1971, 411(   

  .مات اليت مت مجعها كاملة ودقيقة ومتسقةتقوم عملية التدقيق على التحقق من أن املعلو

 .يقصد باكمال مجع املعلومات التأكد من أنه مت طرح مجيع األسئلة ذات الصلة وتدوين اإلجابات
وألنه من احملتمل أن يتذكر منفذ املقابلة إجابة كان قد نسي أن يدوا أثناء املقابلة فإنه جيب إجراء 

وال يعين إكمال مجع املعلومات أنه . قابلة وقبل إجراء املقابلة التاليةعملية التدقيق فور االنتهاء من امل
جيب توجيه مجيع األسئلة وتدوين اإلجابات؛ ففي واقع احلال جيب أن نتذكر أنه ليس بالضرورة أن 

كما وجيب أن نتذكر أنه حىت لو كان السؤال ينطبق على . تنطبق مجيع األسئلة على مجيع املستجيبني
إنه ليس بالضرورة أن يكون مجيع املستجيبني راغبني أو قادرين على اإلجابة ومن هنا فإن املستجيب ف

وال يوجد ما يدعو إىل . عدم وجود اجابات يف االستبيان ال يعين بالضرورة أن االستبيان غري مكتمل
  .زهاعندما ال تنطبق األسئلة على املستجيب ويتوجب بالتايل جتاو) ال ينطبق(اإلكثار من بدائل 

 وبسبب ضغط املقابلة. وأما الدقة فإا تعين التأكد أنه يكمن حتديد مجيع اإلجابات املدونة بسهولة
. فقد يفشل منفذ املقابلة يف وضع عالمات واضحة لإلجابات أو قد يشري إىل أكثر من بديل واضح

 من صحة احلسابات اليت وبالنسبة لإلجابات اليت تستند على احلسابات الرياضية فإن الدقة تعين التأكد
وأخرياً، وبالنسبة لألسئلة املفتوحة فإن الدقة تعين التأكد من أنه قد متت اإلجابة . يتم إجراؤها يف امليدان

  .عن كل سؤال بطريقة واضحة وأن الرموز املعطاة صحيحة ومتطابقة

 فإن كانت املؤسسة. ئلةيقصد باالتساق التأكد من أنه مت االلتزام جبميع العالقات املنطقية بني األس
ال تستورد السلع مثالً فإنه ال جيب تدوين أي إجابة عن أي سؤال حول أهم واردات الدولة بغض 

وجيب على الطاقم . وهنا تلعب األمناط االنتقالية دوراً هاماً. النظر عن نطاق السؤال ضمن االستبيان
ي أسئلة حتمل سلماً عكسياً ضمن املكلف بالتحقق من عنصر االتساق االلتزام بشكل خاص إىل أ
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وأخرياً يعين االتساق . االستبيان وذلك حىت نضمن أن منفذ املقابلة قد قام بتدوين اإلجابة الصحيحة
التأكد من قيام منفذ املقابلة بتفسري األسئلة بطريقة متسقة إذ يتم أحياناً يف مرحلة التدقيق اكتشاف 

  )Moser & Kalton 1971(  .حها بصورة مالئمةتفسريات خمتلفة لألسئلة واليت جيب تصحي

وحىت لو توىل املشرف تنفيذ هذه املهمة فإن ملنفذ املقابلة . جيب تدقيق مجيع االستبيانات املكتملة
دوراً هاماً يف مساعدتنا على فهم الطريقة اليت سنقوم من خالهلا بتصحيح املعطيات اخلاطئة وينصح 

خطاء املرتبطة بكل واحد من منفذي املقابالت وذلك ألن الكثري باالحتفاظ بسجل يتم فيه تدوين األ
وعندما ال يكون باإلمكان تصحيح أي إدخال . من األخطاء يرتبط بأحد منفذي املقابالت دون غريه

  .خاطيء إلجابة عن سؤال هام فإنه يتعني على منفذ املقابلة الرجوع إىل املستجيب للتوضيح
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 Electronic Data Entry    :تاإلدخال االلكتروين للبيانا

ال داعي إلعادة سرد الفوائد املترتبة على تبين برنامج تشغيلي إلدخال البيانات واحلصول على 
ولكن ما . نسخة الكترونية للبيانات الورقية؛ إذ أن هذه الفوائد معروفة لدى مجيع املعنيني باملسوحات

                لية تطوير منوذجال يعرفه اجلميع هو مقدار الوقت الذي تستغرقه عم
                ))LSMS)3املعروفة باسم (وبالنسبة لدراسات قياس مستويات املعيشة . واختبارهكهذا 

 )Living Standards & Measurement Study(3 ة إىل مثانية أسابيع من ست" فإن األمر يتطلب
وأما ) Moser & Kalton 1971, 128" (تبار برنامج إدخال الياناتإلكمال االستعدادات واخ

 أربعة أسابيع وذلك نظراً ألن االستبيان مسوحات املناخ االستثماري فإن هذه العملية تستغرق حوايل
يكون أقصر والعالقات اهليكلية بني السجالت تكون أبسط مقارنة مع دراسات قياس مستويات 

 (LSMS).الدراسة

وهناك العديد من الرزم اليت .  رزمة من الربامج التشغيليةباختيارة تطوير منوذج اإلدخال تبدأ عملي
ولكل رزمة صفات . 4ميكن استخدامها هلذه الغاية وميكن احلصول على بعض هذه الربامج باان

وجيب أن يستند القرار حول الرزمة األكثر مالءمة على املمارسات . وخصائص خمتلفة عن غريها
. ائمة للمؤسسة املسحية والقرص الصلب املستخدم واملستوى التقين للدولة اليت ينفذ املسح فيهاالق

يف بلد ال يوجد فيها سوى عدد ) ©Microsoft Access(  فليس من العملي مثالً استخدام برنامج 
  . 5ا الربنامجقليل من األفراد القادرين على استخدامه أو عندما يكون القرص الصلب املتوفر ال يدعم هذ

                                                 
3 LSMS : ملزيد من . اميةهو نوع من أنواع املسوحات املرتلية اليت ينفذها البنك الدويل بصورة دورية يف الدول الن

  :التفاصيل، انظر
http://www.worldbank.org/1sms/ 

 .يف الفصل الثاين) 7(انظر املالحظة اهلامشية رقم  4
 منوذج بناء اخلرباء حول ما إذا كان من املستحسن بنيلدى تنفيذ مسوحات يف أكثر من بلد واحد فإن هناك جدالً  5

ويبدو اخليار األول أفضل لثالثة أسباب على .  ميدانية وال مركزيةإدخال البيانات بشكل مركزي أو جعلها عملية
  :األقل

 .قد يكون لكل مؤسسة مسحية برناجمها التشغيلي اخلاص ا والذي تستخدمه أصالً .1
حىت ولو مل يكن األمر كذلك فإنه من املستحسن زيادة إمكانيات املؤسسة من خالل التعاقد مع مزود حملي  .2

 .للقيام ذه املهمة
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نامج التشغيلي املناسب يعود إىل املؤسسة املسحية فإنه جيب على مدير على الرغم من أن قرار الرب
 احلد األدىن من الشروط اآلتية وذلك وذج إدخال البيانات املستخدم يليب من يتأكد من أناملسح أن

  :لضمان دقة عملية اإلدخال

 سجل رمز تعريفي خاص به قبل أن يكون  جيب أن يكون لكل:الرمز التعريفي اخلاص •
  .ومن املفيد استخدام قيم رقمية تعريفية). 6.1املربع (باإلمكان البدء بإدخال البيانات 

أو (امساً خاصاً وحمدوداً بشكل واضح لكل حقل  جيب أن يتطلب النموذج :االسم املتغري •
لتعرف على السؤال الذي يتطابق وعندما تكون األمساء املتغرية متقنة فإنه من املمكن ا). متغري

ويتضح باستخدام أمساء متغرية . مع االسم املتغري فوراً دون احلاجة إىل الرجوع لالستبيان
 . 6مبتدئة حبروف

 جيب أن يكون النموذج مصمماً حبيث ميكن إخضاع كل سجل يتم إدخاله :ضبط اجلودة •
 : إىل ثالثة أنواع من عمليات ضبط اجلودة اليت تتم تلقائياً

فعندما يكون .  يكون لكل متغري يف االستبيان ضابط نطاق حمددجيب أن :ضوابط النطاق -
-صفر(السؤال على شكل نسبة مئوية مثالً فإنه جيب استثناء مجيع القيم اليت تقع خارج النطاق 

) ال/ نعم (فإن أسئلة . 2)=ال(وقيمة , 1) =نعم(وإن كانت القيمة الرقمية إلجابة ). 100
  7.هاناؤجيب استث

  

  

  

  

  

                                                                                                                            
إن وجود برنامج تشغيلي معني وتدريب أفراد من اتمع احمللي عليه سيعود بالنفع الكبري عند ظهور املشاكل  .3

 .أثناء استخدام ذلك الربنامج
  .يتطلب عدد من الربامج التشغيلية لاللتزام ذا الشرط 6
 ستنطبق على مجيع ) DK ,NA,REF(جيب على مصمم النموذج أن يتذكر أن الرموز القانونية إلجابات  7

ونظراً ألنه، من املستحيل تدقيق . افة أجزاء منوذج إدخال البياناتاألسئلة، وأنه هلذا جيب إدخاهلا بصورة متسقة يف ك
  .النص، فان استخدام االجابات الغريبة جيب تقليلها اىل احلد األدىن املطلق
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  التعريفية لالستبيان؟كيف حندد األرقام : 6.1 املربع
  :من مثاين خانات متثل ما يلي) أو الرمز التعريفي(يتكون الرقم االستبياين 

  مل يتم مسح املؤسسة  = صفر
    +                                          

                                          
                             مت مسح املؤسسة سابقاً= 1
  

   رمز املنطقة     رمز القطاع               رمز املؤسسة                                                        
  لصناعي  ا                                                                                  

  العينة
  : رمز املنطقة

    10الوسط            
    15  الغرب           
  20  الشمال         

  25الشرق            
  30     اجلنوب      

  35 الشمال الشرقي 
  رمز مكون من ثالث خانات: رمز املؤسسة

  )001بدء من (
  :رمز القطاع الصناعي

                         01الطعام     
 02           الشراب                

 03         األقمشة                  
 04         املالبس                  

                       05اجللديات  
  06    األخشاب واألثاث واملعادن 

 إىل رمز املنطقة 50يتم احلصول على رموز املؤسسات ملؤسسات االحتياط من خالل إضافة الرقم : االحتياط
 ومن مث يتبعه رمز القطاع الصناعي املكون من (50+10)60 فمثالً يساوي الرمز ملؤسسة احتياط يف املنطقة الوسطي(

  ).خانتني، متبوعاً برمز املؤسسة املكون من ثالث خانات والقيمة الومهية
  املؤلف ابتكار : املصدر
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مت احترام األمناط االنتقالية وأن اإلجابات املرتبطة وهنا يتم التأكد من أنه  :الضوابط املنطقية -
فمثالً إن كانت املؤسسة اليت ). Grosh & Moser 1996(باألسئلة املتداخلة تتسم باالتساق 

متت مقابلتها مل حتصل على قرض مصريف فإنه ال جيب وجود أي إجابة مسجلة تتناول قيمة 
سسة قد قامت بتصنيع منتج معني لسنة معينة فإنه وإن كانت املؤ. الضمانات املصرفية إو طبيعتها

 .جيب اإلجابة عن قيمة اإلنتاج واملبيعات واملسوحات اجلردية بطريقة متسقة

وهنا يتم التأكد من متاسك اإلجابات املقدمة وكما حيصل مثالً عند وجود  :ضوابط املصداقية -
 تكون قيمته اإلمجالية  أو حبيث100سؤال مركب حبيث جيب أن تصل قيمته اإلمجالية إىل 

 ).تركيب القوة العاملة وإمجايل القوة العاملة: مثالً(مساوية لإلمجايل الوارد يف سؤال آخر 

 جيب أن يكون الربنامج التشغيلي :dictionary fileخمرجات البيانات وملف القاموس  •
قادراً على قادراً على إخراج البيانات بشكل يتوافق مع برامج تشغيلية أخرى وحبيث يكون 

ومع تطور التكنولوجيا فإنه من السهل حتويل أي ). dictionary file(إعطاء ما يسمى 
ولكن ال يستطيع كثري من الربامج التشغيلية إعطاء . ملف تقريباً من منط إىل آخر

dictionary file8 وهي امللفات اليت تلعب الدور األهم يف حتويل البيانات لتصبح صديقة 
 .للمستخدم

عملية إقامة احلدود الفاصلة "فق مجيع الذين سبق هلم العمل يف تصميم مناذج اإلدخال بأن يت
               ". لضوابط النطاق املرتبطة ببعض املتغريات الرقمية هي فن حبد ذاته

)Grosh & Mnnoz 1996, 131 .(  

حتديد القيود املفروضة على كل نوع وعلى الرغم أنه ويف كثري من احلاالت يكون من السهل 
إال أنه ويف كل استبيان هناك حاالت جتعل من ) املصداقية, النطاق، االتساق(من أنواع الضوابط 

ونظراً لعدم وجود قاعدة متفق عليها عاملياً فإن الضوابط اليت يتم إدخاهلا . هذا اجلهد عملية شاقة
  : ين اثننييف منوذج إدخال البيانات ينبغي أن تقوم بأمر

  

                                                 
ألساسي للمتغريات يف ملف البيانات حيث يورد امللف الذي حيتوي على التوثيق ا) dictionary file(يقصد بـ  8

  .وطول سجله)  أو مستمرCategorial(ونطاق قيمته ) stringرقمي و ( اسم كل متغري ووصفه ونوعه 
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 .تسليط الضوء على القيم اخلاطئة .1

بعد إجراء التدقيق املناسب للنسخة ) overwritten(إتاحة اال أمام املشرفني إلعادة كتابتها  .2
  .الورقية لالستبيان

تعترب مسألة مستوى عمق الضوابط املدرجة أحد أهم القضايا اليت جيب معاجلتها لدى وضع منوذج 
ي حالة استخدام عدد قليل جدا من الضوابط فإن هناك احتمالية لقبول املدخالت فف. إلدخال البيانات

وهنا . يف حني أن استخدام ضوابط صارمة جداً سيعيق عملية إدخال البيانات وعملية تسليمها, اخلاطئة
ومن هنا . أيضاً ليس لدينا أي قواعد متفق عليها عاملياً وذلك نظراً الختالف خصائص االستبيانات

وعليه يف سبيل حتقيق هذا التوازن , يتوجب على مدير املسح أن يوازن بني هذه اخليارات املتنافسة
  .الصعب أن يستعني خبربته وأن ميتلك فهماً عميقاً ألهداف األسئلة

من املفيد اختبار النموذج قبل البدء بالعمل امليداين لتجنب أي تأخري ال ضرورة له يف عملية تسليم 
بالعينة التعقيبية "من الطرق املفيدة اليت ميكن اللجوء إليها الختبار النموذج ما يسمى و. البيانات

)trace sample (عينة صغرية للحاالت الومهية " حيث يتم استخدام)fictions cases  ( اليت متثل
  ).United Nations 1982, 54( نطاقاً واسعاً من املواقف

عملية إدخال البيانات فإنه جيب على منوذج إدخال البيانات وأخرياً ولتقليل من األخطاء وتسريع 
كما وجيب أن تتطابق كل واحدة من . الذي يظهر على الشاشة أن حيمل نفس املظهر العام لالستبيان

صفحات االستبيان مع كل واحدة من شاشات إدخال البيانات حبيث ال يضطر املشرف على عملية 
إىل أخرى للحصول على البيانات اليت تظهر على نفس صفحة إدخال البيانات النتقال من شاشة 

  .االستبيان أو العكس
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 Cleaning  : التنظيف

 وإدخال التدقيقبعد انتهاء منفذ املقابلة من مراجعة البيانات املدونة وبعد انتهاء املشرف من عملية 
 العملية األخرية واليت ال تقل البيانات الكترونياً يتم إرسال امللفات إىل املكتب املركزي وذلك لتنفيذ

  .التنظيفأمهية عن سابقاا واملتمثلة يف 

 إجراء اخلطوات النهائية لتحرير البيانات وإسنادها وذلك لتحسني نوعيتها التنظيفمتثل عملية 
 هاماً من العمليات املسحية كما وأا تعد اًوتعترب هذه العملية جزء. والتمهيد لعملية حتليل البيانات

 واإلسناد تشتمل على تعديل اإلجابات الفعلية التنظيفونظراً ألن عملية . لية حساسة يف الوقت ذاتهعم
اليت مت تدوينها يف امليدان فإن عدم دقة هذه العملية سيؤثر على صحة البيانات وذلك بطرق عديدة 

  :منها

  .إحداث تغيريات هامة يف البيانات اليت مت مجعها -

 .نات النهائيةإدخال األخطاء يف البيا -

  .تدمري األدلة اليت تشري إىل البيانات متدنية النوعية -

  :ولكن إن مت تنفيذ هذه العملية بطريقة مالئمة فإا ستكون قادرة على حتقيق ما يلي

  .حتسني نوعية البيانات أو على األقل احملافظة عليها- -

 .زيادة سهولة التعامل مع البيانات يف مرحلة التحليل -

 .قية البيانات اليت مت مجعهازيادة مصدا -

من املهم للغاية تكليف طاقم متمرس بإجراء هذه العملية خاصة عندما يتم تنفيذها يف ظل عدم 
  )United Nations 1982(وجود استبيان ورقي مكتمل 

 البيانات املسحية املرتبطة تنظيفتستند املنهجية اليت تعتمدها مسوحات املناخ االستثماري لدى 
  :ت على مبدأ من أساسنيباملؤسسا

 سواء( حبيث ال يتم استبدال القيمة :من املهم جداً احترام البيانات اليت يتم مجعها  - أ
وأما عند . إال عندما يتم اكتشاف خطأ ال يقبل أي شك)  أو اإلسنادالتدقيقمن خالل 

ع وجود حالة من الشك فإنه من األفضل ترك مستند يف البيانات ليقرروا كيفية التعامل م
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املدخالت اليت قد ال تكون صحيحة وذا فإننا ال نقوم بتدمري األدلة اليت تشري إىل البيانات 
 9.نقدم أي أخطاء يف البياناتمتدنية النوعية وال 

                وهنا يشري كل من :عدم السماح بالتوسع يف عملية اإلسناد  - ب
)Felling & Holt) (1976, 17 ( لى املرء حيثما أمكن جتنب جيب ع"إىل أنه) تضييع

أو أكثر من القيمة % 5ومن هنا ففي حالة ظهور األخطاء يف ". بدالً من مجعها) البيانات
 املكتب امليداين إلجراء املزيد من بأي إجراء، حيث تعاد البيانات إىلالواردة فإنه ال يتم القيام 

إحداث أي تغري جذري يف البيانات التدقيق ومتابعة املقابالت إن لزم األمر وذلك لتجنب 
 .اليت يتم مجعها

 

 Practical Steps in Cleaning Survey Data: املسحية البياناتلتنظيفاخلطوات العملية 

  : بيانات مسوحات املناخ االستثماريلتنظيفهناك ثالث خطوات عملية  

  من الضوابط بالتركيب ترتبط اموعة األوىل:التأكد من االستقرار اهليكلي: اخلطوة األوىل
  :ودف هذه الضوابط لضمان ما يلي. اهليكلي مللف أو ملفات البيانات ومدى تطابقه مع االستبيان

 .احتواء ملفات البيانات على مجيع أجزاء االستبيان -

 .وجود رقم تعريفي خاص بكل سجل -

 .تطابق األرقام التعريفية املستخدمة مع العينة املنتقاة -

 .ل متغريوجود وصف خاص لك -

 .تطابق كل وصف يف جمموعة البيانات مع ما هو موجود يف االستبيان الورقي -

                                                 
وجتدر اإلشارة إىل أن األرقام الشاذة واملدخالت اخلاطئة . حيمل هذا املبدأ دالالت واضحة للتعامل مع األرقام الشاذة 9

وبالنسبة للمدخالت اخلاطئة فإننا سنتناوهلا يف . فتان متاماً وتتطلب أسلوبني خمتلفني متاماً للتعامل معهماهي ظاهرتان خمتل
ولكن ال . وأما األرقام الشاذة فهي أرقام تقع ضمن النطاق احملتمل للقيم ولكنها حتمل حجماً غري اعتيادي. هذا اجلزء

ومن هنا فإن التعامل مع هذه األرقام متروك لتقدير مستخدمي . يعين ذلك أا خاطئة مبا ال يدع أي جمال للشك
 .البيانات ووجهة نظرهم
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تطابق مجيع املتغريات الواردة يف جمموعة البيانات مع تلك الواردة يف االستبيان  -
  .والعكس صحيح

 املدخالت أو املتغريات إدخال الرموز احملددة مسبقاً بشكل صحيح مبا يف ذلك -
 .الغريبة

 .)ال أعرف، ال ينطبق وأرفض اإلجابة(موز خاصة خليارات استخدام ر -

 .dictionary fileوجود  -

 .وجود اإلطار الترميزي -

وأحياناً تستخدم قيمة صفر ). صفر(و ) ال ينطبق (NA:  اهتمام خاص بقيمتني اثنتنيإيالءجيب 
مسبقاً وما مت وهو ما يتناقض مع ما مت مناقشته ) (ال ينطبق(رقمية أو للداللة على خيار كقيمة 

ويعترب التفريق الصحيح بني هاتني القيمتني أمراً مهماً، إذ ميكن أن تترك ). 6.1توضيحه يف الشكل 
آثاراً خطرية على نوعية البيانات النهائية ما مل يتم حتديد هذه املشكلة وتصحيحها يف وقت مبكر 

  10)6.2الشكل (

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 اعتماد قيمة حتصيل صفرية لدى قيام اهليئات العامة بتقدمي املنح لتسهيل تطوير - ولكن ليس من الشائع-من املمكن   10

:                         ائي املنفذ يف إندونيسيا حتت عنوانصناعات معينة أو أماكن حمددة، وهو ما نراه يف برنامج األمم املتحدة اإلمن
"Revitalization of Micro hydro Electric Generator in Sirnarasa village "  

  )www.undp.org/spg/cty/ASIA_PACIFIC/INDONISIA/pfs272.htm(انظر 
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  التأثري على دقة البيانات) ال ينطبق(و ) الصفر (ميكن للتمييز غري الواضح بني: 6.2 الشكل

   )آالف الروبيات( كلفة املولد الكهربائي يف إندونيسيا                                                    

            
                  بدون أصفار                         مع أصفار                               

  World Bank Investment Climate Surveys 2003: ملصدرا

  .)ال ينطبق(ار يدل على البيانات حبيث يتم استخدام الصفر كمؤشر لعدم وجود بيانات وخلي" بدون أصفار: "مالحظة

 
3,000  

  
  
  

2,000  
  
  
  
  
  

1,000  
  
  
  

  صفر

  

ودف هذه اخلطوة إىل حتديد املدخالت اخلاطئة من : حتديد املدخالت اخلاطئة: اخلطوة الثانية
خالل جمموعة من القوانني املشاة لتلك املستخدمة يف إعداد منوذج إدخال البيانات وإن كانت أكثر 

أي تقع خارج ( القيمة نفسها خاطئة وميكن ملدخالت البيانات أن تعاين من اخلطأ إما ألن. صرامة منها
كأن تذكر ( مع سؤال آخر ال يكون قائماً 11أو ألن القيمة صحيحة ولكن االتساق الداخلي) النطاق

ومن هنا %). مؤسسة معينة أا شركة تصديرية ولكنها يف الوقت ذاته تذكر أن صادراا كانت صفر 
ث يرتبط املستوى األول بالرجوع إىل كل سؤال فإنه جيب اللجوء إىل اثنني من مستويات الضبط، حبي

  .على حدة يف حني يرتبط الثاين بالتدقيق يف االتساق الوارد بني األسئلة

                                                 
يق أسئلة واردة يف أجزاء منفصلة من االستبيان نظراً ألنه من املمكن أن تشتمل ضوابط االتساق الداخلي على تدق 11

  ).6.3املثال (فإنه يتعني على مدققي البيانات امتالك فهم دقيق هليكلية االستبيان 
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 يتم يف النهاية تصحيح املدخالت اليت ينظر إليها على أا خاطئة :التدقيق واإلسناد: اخلطوة الثالثة
وتستند . ر وطلب مساعدة املكتب امليداينوذلك إما من خالل تدقيقها أو إسنادها أو االكتفاء بذك

  : عملية تصحيح املدخالت اخلاطئة على ثالث مراحل

وإذا أشار . ويتم إجراء توزيع تكراري للمدخالت اخلاطئة: حصر عدد من املدخالت اخلاطئة -
 فإنه يتم اإلكتفاء بإرجاع 12منط القيمة اخلاطئة إىل وجود مشاكل يف مرحلة إدخال البيانات

 . إىل املكتب امليداين للتوضيح وإجراء التعديل الالزماملشكلة

 إذا تبني بعد دراسة البيانات اليت يثبت ومبا ال يدع جماالً للشك أا :تصحيح األخطاء املطبعية -
وميكن الكشف عن األخطاء املطبيعية . خاطئة وجود أخطاء طباعية فإنه جيب تدقيقها فوراً

 .تداخلةبسهولة من خالل تدقيق األسئلة امل

 وتتمثل اخلطوة األخرية واألصعب من: التعامل مع األخطاء املرتبطة باالتساق الداخلي -
ونظراً . خطوات عملية التشذيب يف البحث عن التناقضات الداخلية بني اإلجابات الصحيحة

إلسهام العوامل املوقفية واملنهجية يف خلق مثل هذه التناقضات فإنه من الصعب للغاية إرساء 
ونظراً للتدخالت اليت ال حصر هلا لألدوات . دة عامة لعمل ضوابط االتساق الداخليقاع

 والذي يورد سؤاالً 6.1انظر املثال (املستخدمة يف اإلجابة واليت تؤثر على اتساق اإلجابة 
 طريقة 25واحداً يبدو سهالً ظاهرياً ولكن قد تتم اإلجابة عنه بشكل متناقض من خالل 

ذلك لتعدد التفسريات اليت قد يثريها السؤال الواحد يف امليدان فإن تدقيق ونظراً ك) خمتلفة
اإلجابات ومطابقتها مع السؤال عادة ما تكشف عن وجود تفسريات خمفية وصعبة أكثر مما 

                "قد يؤدي أي تغيري كما يتضح من خالل عملية التحليل"كان يعتقد يف البداية 
)Martin & Abelson 1984, 287 ( ومن هنا ال ميكن حل مسألة التناقضات الداخلية إال

من خالل دراسة مفصلة لتوزيع اإلجابات الصحيحة واخلاطئة ومقارنتها مع صيغة األسئلة 
واملنهجية املسحية املستخدمة، وهو ما جيعل من هذه العملية أمراً معقداً وحيتاج إىل وقت 

 هذه املرحلة على حتديد النتائج اليت تتركها أدوات ومع أن عملية التنظيف تقتصر حىت. طويل
اإلجابات من خالل العمليات اإلحصائية إال أن هذه املرحلة النهائية من عملية تنظيف البيانات 

                                                 
أي عند إدخال (أو عند حتديد خطأ شائع يف أسئلة النسب املئوية % 5كما حيدث مثالً عند عدم االلتزام بقاعدة ال  12

  ).ال نفسه يف السؤ%2 و نسبة %0.02نسبة 
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ومن . تتضمن تطبيق النماذج املعرفية اهلادفة إىل حتديد األسباب اليت تقف وراء هذه األخطاء
 يكونوا مدركني جلميع العوامل احملتملة املؤثرة على هنا جيب على منفذي هذه العملية أن

مثل حتيز الرغبة االجتماعية وأثر الترتيب وأثر املوقع واألسئلة احلساسة وحتيز (اإلجابات 
 .الذاكرة وغري ذلك ألا تترك مجيعها أثراً على االتساق الداخلي

لتوضيح التناقض الواضح بني عندما ال يكون باإلمكان استخدام العوامل املوقفية واملنهجية 
 املعتمدة يف مسوحات املناخ االستثماري تستند على التنظيفاألسئلة فإن استراتيجية عملية 

ونظراً ألن اإلجابة . احتمالية اخلطأ واليت يتم تقديرها بناء على مستوى صعوبة األسئلة املتداخلة
ن األسئلة الصعبة فإن اإلجابة املرتبطة عن األسئلة السهلة تتطلب جهداً معرفياً أقل من اإلجابة ع

ينظر إليها على أا أكثر مصداقية وذلك يف ) أي السؤال األكثر حتديداً(بالسؤال األصعب 
احلاالت اليت جيب فيها اختيار إجابة واحدة من بني إجابتني صحيحتني ولكنهما متناقضتان مع 

فمثالً . ف مستوى صعوبته عن اآلخربعضهما البعض وحبيث تكون كل إجابة مرتبطة بسؤال خيتل
وأجاب املستجيب بالنفي، ومن مث " هل تستخدم أي برنامج تشغيلي؟: "إن طرحنا السؤال اآليت

استخدم اإلصدار "بقوله " ما هو الربنامج التشغيلي الذي تستخدمه؟: "أجاب عن السؤال الالحق
نا بعد وجود مثل هذا الربنامج ، وتبني ل "Netsoft XWالرابع من النسخة اخلامسة من برنامج 

قدورنا أن نفترض أن اإلجابة األكثر تفصيالً هي مبفعالً يف البلد الذي جنري املسح فيه فإنه يكون 
وعند تطبيق هذا املبدأ نقوم بإعطاء درجة إىل كل سؤال استناداً على اجلهد املعريف الذي . األدق

وغريها من ) نعم ، ال(سهولة تتمثل يف أسئلة وبشكل عام فإن األسئلة األكثر . تتطلبه اإلجابة
وجيب ). جيد/ مثل ضعيف (وأسئلة الرأي ) أنثى/مثل ذكر (األسئلة الثنائية احلد املرمزة مسبقاً 

بذل جهد معريف أكرب عندما يطلب من املستجيب إعطاء نسب مئوية أو االختيار من بني قائمة 
وأما أكثر األسئلة صعوبة فهي تلك اليت تتطلب من . يةمن البدائل أو اإلشارة إىل طول الفترة الزمن

أو تذكر األحداث أو اإلجابة ) أي األسئلة اليت تتعلق بالقضايا احملاسبية(املستجيب إعطاء القيمة 
  ).6.3 واملثال 6.3الشكل  (13عن األسئلة احلساسة

الضرورة إزالة  جمريات البيانات ال تستدعي بتنظيفعلى عكس ما يعتقد الكثريون فإن عملية 
ويف واقع احلال فإنه وباستثناء احلاالت اليت ال يكون فيها ممكناً . مجيع القيم اخلاطئة أو غري املتسقة

                                                 
ولذلك فإنه ال ميكننا إدراج . يظل معيار الدرجات هذا نسبياً وخاضعاً للعوامل املنهجية املرتبطة بتصميم االستبيان 13

 .حتت هذا التصنيف) هل تدفع الرشاوي؟: مثل(ال حول قضية حساسة / سؤال نعم 
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وتعتمد قدرة . إجراء خطوة كهذه فإن هناك حاالت أخرى ال ينصح فيها بإزالة التناقضات
 تصميم االستبيان  وإىل حد كبري على مدى اتقانالتنظيفالشخص الذي يتوىل القيام بعملية 

فال ). 6.4املثال (ودرجة الدقة يف تسجيل البيانات واملدة الزمنية اليت انقضت منذ إجراء االستبيان 
 أن تصحح اآلثار اليت يتركها االستبيان إن كان تصميم هذا االستبيان تنظيفميكن ألي عملية 

دون لبيانات بشكل مالئم اذج إدخال ا أن حتل حمل منتنظيفكما وال ميكن ألي عملية . سيئاً
 أيضاً الرجوع إىل املؤسسة املسحية والنسخة التنظيفوقد تستدعي عملية . فربكة اإلجابات

  .14الورقية املكتملة لالستبيان
  

  اجلهد املعريف الذي يبذله املستجيب حسب طبيعة السؤال: 6.3الشكل 

                                                                            

  مرتفع         الفساد                         : أسئلة حساسة            

  أين/ مىت : أسئلة الذاكرة           

  ___: أكمل الفراغات           

  نسب مئوية: البيانات            

          مشال. 1: التعداد            

 وبجن.2                      

 شرق.  3                      

  جيد... ضعيف: الرأي               

  أنثى/ ذكر : األسئلة الثنائية احلدية       

                            منخفض                                         ال / نعم               

                                                                            

   املؤلف ابتكار:املصدر

                                                 
 .من املهم أن تبدأ عملية التشذيب قبل إكمال العمل امليداين 14
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عالوة على ذلك هناك حاالت تكون فيها التناقضات بني األسئلة ليس فقط أمراً غري مالئم 
وال يدرك سوى عدد قليل من املمارسني أن . وإمنا أمراً سيترك آثاراً سلبية على ورقة البيانات

 جمموعة وعلى العكس من ذلك فإن هناك.  البيانات مجيعها نتيجة ألخطاء يفتالتناقضات ليس
ومن هنا فإنه . حمددة من التناقضات اليت تعترب مصدراً مفيداً للمعلومات بالنسبة حملللي البيانات

فاملدراء الذين . وهناك تناقضات تتعلق بأسئلة االجتاهات. جيب اإلبقاء على قائمة البيانات األصلية
مشكلة صعبة للغاية ولكنهم يف الوقت ذاته يدفعون رشاوي أقل من ينظرون إىل الفساد على أنه 

هؤالء املدراء ليس بالضرورة أن يكون –أؤلئك الذين يصنفون الفساد على أنه مشكلة صعبة 
 - لة من العوامل اليت تضطرهم إىل هذا االجتاه وذلك نظراً ألنه قد تكون هناك مجتصرفهم متناقضاً

ء هذا التناقض الظاهري بني االجتاه والسلوك إىل أن املدراء الذين فقد يعود السبب ورا. السلوك
وعندما . ينظرون إىل الفساد على أنه األكثر شيوعاً هم أكثر تردداً لدفع الرشاوي من غريهم

 أن تكون قادرة تنظيفتشكل أسئلة االجتاهات جزء من التناقضات فإنه من املستحيل ألي عملية 
 بشكل مالئم وذلك ألنه وعالوة على العوامل املوقفية لتنظيفهمتهيداً على تقييم مصدر التناقض 

ونظراً . واملنهجية املألوفة فإن هناك آليات نفسية تلعب دوراً هاماً يف حتديد طريقة إجابة املستجيب
 البيانات اليستطيعون حتديد احلالة الذهنية اليت كان عليها تنظيفألن املشرفني على عملية 

  . بصورة مالئمةتنظيفظة املقابلة فإنه ال ميكن تطبيق أي أسلوب املستجيب حل

  

    Practical Examples in Cleaning Internal Inconsistencies  التناقضات الداخليةلتنظيفمثال عملي 

 التنظيفية عدد من األسئلة الفعلية اليت دف إىل إعطاء القراء فكرة حول اإلجراءات فيما يأيت 
ال (ولغايات التبسيط نفترض أنه مت حتليل إجابات .  مسوحات املناخ االستثماري يفاملستخدمة

وكما ذكرنا آنفاً فإنه جيب على القارئ . واستبداهلا بفراغات) أعرف، أرفض اإلجابة، ال ينطبق
أن يتذكر أنه وللحفاظ على نزاهة البيانات فإنه ال يتم تطبيق املنهجية اليت سترد يف الصفحات إال 

  .من اإلجابات املقدمة% 5ما ال تتجاوز التناقضات نسبة عند
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ميكن لألسئلة اليت يبدو ظاهرياً بأا ال تثري اجلدل أن تؤدي إىل إجاباات : 6.4 الشكل
  .متناقضة

 )الرقم( ؟       ]املؤسسة[املنشآت اإلضافية اليت ختضع لسيطرة / كم عدد املصانع : السؤال السادس

وأما خط االنتاج فإنه . نشأة على أا مرفق تصنيعي يقع بعيداً عن املرافق األخرى املصنع أو املفيعر[
  ]ال يشكل حبد ذاته مصنعاً أو منشأة

  :كم عدد املصانع أو املنشآت اليت تقع يف: السؤال السابع

 )الرقم(                          ---------: داخل مركز منطقتك .1

 )الرقم (----------: 7.1السؤال  ما ورد يف غرييف هذه املقاطعة  .2

 )الرقم( -------- : 7.2، 7.1ما ورد يف السؤالني  غرييف هذا البلد .3

  )الرقم   (    -----------------------:يف بلدان أخرى .4

  

  تعدد اإلجابات املتناقضة: 6.1املثال 

 املعطاة ويتوقع أن تكون القيمة. 6.4 بالسؤالني الواردين يف الشكل 6.1يرتبط املثال  
  :؛ أي)Q7(مساوية موع عناصر السؤال السابع ) Q6(خبصوص السؤال السادس 

( ) ∑
=

=
4

1
76:7

i
iQQQ  

وبينما متثل القيم الظاهرة قطرياً .  توزيع اإلجابات املتناقضة وغري املتناقضة6.1يظهر اجلدول 
  .  سوى نسبة ضئيلةفإن اإلجابات املتناقضة ال متثل) من احلاالت% 95(اإلجابات املتسقة 

. على السابع) 1(على السؤال السادس و ) صفر(فقد أجابت مثاين مؤسسات مثالً بِـ 
اجلدول (طريقة خمتلفة ) 25(ومبزيد من التحليل جند أن اإلجابات املتناقضة قد أعطيت من خالل 

حول ) صفر(فنجد مثالً أن ثالث مؤسسات أجابت بصورة متناقضة حيث أعطت قيمة ). 6.2
يف حني أعطت مخس ) aانظر اخلانة األفقية  (7.1حول السؤال ) 1(السؤال السادس و 

  ).bاخلانة األفقية  (7.2حول السؤال ) 1(حول السؤال السادس و ) صفر(مؤسسات إجابة 
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 تعدد اإلجابات املتناقضة:  6.2 اجلدول
  7جمموع مكونات س  6اإلجابة عن س  7اإلجابات عن س

7.4 7.3 7.2 7.1 

    االتعدد احل

      1  3  a 
  1  صفر

    1    5  b 
  
  

1    1  1  c 
2  

    1  1  1  d 
3    1  1  1  4  e 

1  
  
  
  
  6    2  2  2  1  f 

    1    1  g 1  
        1  3  h 
3    2    1  1  i 
5    2  2  1  1  j 

2  

6    2  2  2  9  k 
6    3  2  1  1  l 
7    3  3  1  1  m 
9    3  3  3  5  n 

3  

7    3  3  1  1  o 
8    4  3  1  1  p 

4  
  4  4  4  2  q 12  

11    5  5  1  1  r 
5  

15    5  5  5  1  s 
6  18    6  6  6  5  t 
7  13    7  3  3  1  u 
8  24    8  8  8  1  v 

20    10    10  1  w 
11  

33    11  11  11  1  y 
22  44    22  2  20  1  z 
 املؤلف حسابات  :املصدر
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  :وعند حتليل هذه التناقضات ظهر عامالن اثنان

" إضافية"منشآت / يتناول السؤال السادس ويكل وضوح أي مصانع حيث :تصميم السؤال .1
وذا أمكن للقائمني ". إضافية"منشآت / يف حني أن السؤال السابع ال يتحدث عن مصانع

 115= على تشذيب البيانات تسوية التناقض يف احلاالت اليت يكون فيها الفرق بني اإلجابتني

لتناقضات أن توزيع اإلجابات املتناقضة مل يتم بصورة  يتبني لدى حتليل أمناط ا:منفذ املقابلة .2
متساوية بني منفذي املقابالت ال بل مل يقم سوى عدد قليل من منفذي املقابالت بإساءة تفسري 

 .السؤال السابع حيث قاموا بإدراج املؤسسة اليت متت فيها املقابلة ضمن اإلجابة

  .تناقضاتوذا أمكن ملنفذي عملية التنظيف إزالة مجيع ال

لدى استعراض عملية التنظيف هلذا السؤال فإنه جيب االعتراف بأن التعامل مع التناقضات يكون 
  :ومن هنا فقد كان من األسهل حتديد ما يلي. أسهل من البعض اآلخر

فقط قام ) 1( يساوي 7 و س6يف معظم احلاالت اليت كان الفرق فيها بني س 
رت فيها املقابلة من السؤال السادس ولكنهم املستجيبون باستثناء املؤسسة اليت ج

ويعود السبب جزئياً إىل أن السؤال السادس يورد كلمة . أدرجوها يف السؤال السابع
بشكل صريح يف حني أن السؤال السابع ال يورد هذه الكلمة، وهو ما أعطى " إضافية"

ت الواردة يف وذا أمكن حل التناقضا. املنشآت/ االنطباع بأنه يشمل مجيع املصانع
 ) a, b, c, d, g, n(الصفوف األفقية 

مل ينتبه إىل الطبيعة ) ومنفذ املقابلة(كان من الواضح يف عدد من احلاالت أن املستجيب  
فال جيب ذكر املؤسسات الواردة يف (احلصرية لكل واحد من مكونات السؤال السابع 

 ,e, i, j(اردة يف اخلانات  وذا أمكن حل التناقضات الو). 7.2 ضمن اإلجابة عن 7.1

k, l, m, n, p, q, r, s, t, u, v, and y(

                                                 
  .ثال على العوامل املنهجية املؤثرة على تشذيب البياناتهذا م 15
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يزهر وبوضوح نفس التناقض الوارد يف النقطة الثنائية أعاله إال أن ) f(على الرغم من أن السطر  
). Q7=2(و ) Q6=1(التناقض لن يزول حىت وإن حاولنا تصحيح هذا اخلطأ وذلك نظراً ألن 

يف حني أن السؤال " إضافية"منشآت / ادس يتناول حصراً أي مصانعونظراً ألن السؤال الس
السابع ال ينص على ذلك فإنه من املرجح أن يكون املستجيب قد أدرج املؤسسة اليت جرت فيها 

  ).1(إىل ) 2(املقابلة ضمن السؤال السابع، وهلذا مت تغيري السؤال السابع من 

حيل حتديد مصدر التناقض ألن املستجيب أجاب عن فقد كان من املست) w(إذا نظرنا إىل السطر  
ونظراً إىل تداخل االتساق والتناقض الذين أبدامها . بعض األسئلة باتساق والبعض اآلخر بتناقض

 .املستجيب نفسه فلم يكن باإلمكان إجراء عملية التشذيب

  

  تعقيد تركيب االستبيان: 6.2املثال 

ن لعقدة ال تعمل فقط على زيادة صعوبة مهمة منفذ  أن وجود هيكلية استبيا6.2يظهر املثال 
وإمنا تزيد كذلك من ) وذلك من خالل اتباع األمناط اإلنتقالية(املقابلة يف إدارة املقابلة بشكل مالئم 

 6.5ويورد الشكل . صعوبة عملية تشذيب البيانات حيث تكون مهمة حل التناقضات أكثر تعقيداً
  .اناألسئلة اليت استخدمها االستبي

هو سؤال مفلتر يدور حول ما إذا سبق للشركة ) 16(إذا نظرنا إىل األسئلة سنجد أن السؤال 
فإنه سيطلب منه ) نعم(وإذا كانت إجابة املستجيب . وأن تقدمت بطلب للحصول على قرض مصريف

 فإنه سينتقل مباشرة إىل السؤال) ال(وأما إن كانت اإلجابة ). 27-17(اإلجابة عن األسئلة من 
على افتراض أنه مت رفض آخر طلب تقدم به ) 31 -29(ويف الوقت ذاته تستند األسئلة ). 28(

  املستجيب للحصول على قرض بنكي، وهو األمر الذي يشري ضمناً إىل أن املستجيب

مرتبطة ) 31-29(و ) 27-17(ومبعىن آخر فإن األسئلة ). 16(على السؤال ) نعم(أجاب بِـ 
عن ) ال(مرتبط باإلجابة بِـ ) 28(، يف حني أن السؤال )نعم(بكلمة ) 16(باإلجابة عن السؤال 

  . التركيب االستبياين هلذا املثال6.6ويوضح الشكل ). 16(السؤال 

تشري البيانات املسحية إىل أن تعقيد النمط االنتقايل قد ترك آثاراً سلبية كبرية على املستجيبني، 
  :حيث ظهرت التناقضات اآلتية يف البيانات
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ولكنهم أعطوا إجابات إما عن بعض األسئلة ) 16(عن السؤال ) ال(أجاب بعض املستجيبني بِـ  
أو عن بعض األسئلة الواقعة ما بني ) مخس حاالت (27 إىل سؤال 17الواقعة ما بني سؤال 

 ).6.7الشكل ) (ثالث حاالت (31 وسؤال 29سؤال 

) 28(ها مع ذلك أجابت عن السؤال ولكن) 16(عن السؤال ) نعم(أجابت بعض املؤسسات بِـ  
 ).6.8الشكل ) ( حالة20(

) 27-17(ولكنهم أجابوا عن األسئلة ) 16(مل يقم بعض املستجيبني باإلجابة عن السؤال  
) ثالث حاالت) (28(يف حني أجاب البعض عن السؤال ) سبع حاالت) (31-29(واألسئلة 

 ).6.9الشكل (

 جيب أخذ تصميم االستبيان يف عني االعتبار وخاصة فيما عند حماولة تنظيف هذه التناقضات فإنه
وجاءت االستراتيجية التنظيفية . يتعلق بوجود األمناط االنتقالية أو غياا ومدى تعقيد تسلسل األسئلة

  :ملثل هذه احلاالت على النحو اآليت

إلجابة عن إن متت ا) نعم(فقد اعتمدت إجابة ) 16(بالنسبة للحاالت اليت مل جتب عن السؤال  
 ضمن ضوابط االتساق وذلك ألنه ال 27ومل يتم إدراج السؤال ). 26-18(أي من األسئلة 

إذ أن رغبة الشركة يف االقتراض ال عالقة هلا مبا إذا كانت  (16مع السؤال واضحة يرتبط بصورة 
 بالنسبة 16عن السؤال ) نعم(وعالوة على ذلك اعتمدت إجابة ). قد حصلت على قرض أم ال

عن السؤال ) ال(ولكن ليس عند اإلجابة بِـ  (17عن السؤال ) نعم(لحاالت اليت أجابت بِـ ل
 ).ثالثة تغيريات)) (17(

يف احلاالت اليت مل جيب املستجيبون فيها عن ) نعم(بِـ ) 16(اعتمدت اإلجابة عن السؤال  
تغيري ) (31-29) (27-17( ولكنهم قاموا باإلجابة عن بعض األسئلة الواقعة بني 28السؤال 
 ).واحد

فلم يكن باإلمكان حل ) 31-28(و ) 27-17(نظراً لعدم وجود منط انتقايل بني األسئلة  
و ) 27-17(التناقضات اليت ظهرت يف احلاالت اليت أجاب فيها املستجيبون عن كل من األسئلة 

 .وهلذا فقد مت اإلبقاء على هذه التناقضات. سوية) 28(و ) 29-31(
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  تسلسل األسئلة: 6.5 الشكل

  التمويل: القسم الثالث

  هل سبق لشركتك وأن تقدمت بطلب للحصول على قرض بنكي. 16

      1........   نعم 

  2........   ال  

  28انتقل إىل السؤال ) ال(إن كانت اإلجابة 

  هل لديك قرض بنكي حالياً؟. 17

       1........   نعم 

  2........   ال  

  27 انتقل إىل السؤال) ال(ة إن كانت اإلجاب

  كم قرضاً بنكياً لديك؟. 18

                              )الرقم     (

  مىت متت املوافقة على آخر قرض؟. 19

                      )السنة    (

هل كنت ملزماً بتقدمي ضمانات أو كفاالت من أي نوع كشرط حلصولك على آخر قرض . 20
  لك؟

   1  ........ نعم 

  2........   ال  

  :فكم كانت مسامهة ما يأيت يف الضمانات اليت قدمتها) نعم(إن كانت اإلجابة . 21

a( أراضي أو مباين؟ 

  

 20 س3ق

 21a س3ق

 19 س3ق

 18 س3ق

 17 س3ق

 16 س3ق
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 )تتمة(تسلسل األسئلة : 6.5الشكل 

b( آليات؟ 

c(  أصول غري ملموسة)؟)احلسابات اليت ميكن استالمها، اجلرد 

d( املدير؟/ األصول الشخصية للمالك 

e( غري ذلك 

  %100                                                     وع ام

  كم بلغت القيمة التقريبية للضمانات كنسبة مئوية لقيمة القرض؟ . 22

  )النسبة املئوية(

  الفائدة السنوية التقريبية للقرض؟/ كم بلغت الكلفة. 23

  )النسبة املئوية(

  ما هي فترة آخر قرض حصلت عليه؟. 24

  )تالسنوا(

   لقرضك األخري؟ principalكم بلغ . 25

)TZS(  

  كم لزم من الوقت للحصول على القرض من حلظة تقدميك للطلب؟. 26

  )أسابيع(

هل تعاين (هل ترغب شركتك يف اقتراض مبلغ يزيد عما هي قادرة عليه بسعر الفائدة احلايل . 27
  )هذه الشركة من القيود؟

   1........   نعم 

  2  ........ ال  

  

27 س3ق

26 س3ق

 25 س3ق

24 س3ق

 23 س3ق

 22 س3ق

 21e س3ق

 21d س3ق

  c 21 س3ق

 21b س3ق
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 )تتمة(تسلسل األسئلة : 6.5الشكل 

إن مل يسبق لك وأن حصلت على قرض بنكي فهل كان قرارك عائداً إىل أي من األسباب . 28
  التالية؟

  )ن مرةمأكثر ) نعم(ميكن اإلجابة بِـ (

  ) ال-2 نعم      -1(

a( صرامة شروط الضمانات   

b( ال تريد أن تقع حتت كاهل الديون   

c( تقدم للحصول على القرضتعقيد إجراءات ال 

d( ال حتتاج إىل قرض 

 

e( مل تكن تظن أن طلبك سينال املوافقة 

f( ارتفاع نسبة الفائدة 

 

g( لديك ديون كثرية يف األصل  

h( وجود فساد يف عملية منح القروض 

 

i( قد يؤدي إىل تعقيدات مع مصلحة الضرائب 

j(  غري ذلك)حدد______________( 

 ى قرض قد مت رفضه فهل جرى إعطاؤك األسباب اآلتيةإن كان طلبك األخري للحصول عل. 29
  لدى رفض الطلب؟

  )ن مرةمأكثر ) نعم(ميكن اإلجابة بِـ (

  ) ال-2 نعم      -1(

  ر28 س3ق

  ذ28 س3ق

 د28 س3ق

  خ28 س3ق

  ح28 س3ق

  ج28 س3ق

  ث28 س3ق

  ت28 س3ق

  ب28 س3ق

  أ28 س3ق

 295



 )تتمة(تسلسل األسئلة : 6.5الشكل 

a( نقص الضمانات  

b( عدم اكتمال الطلب 

c( االعتقاد بعدم جدوى املشروع 

d(  غري ذلك)حدد_______________( 

  طلبمىت رفض ال. 30

  )السنة(

  كم لزم البنك من الوقت لرفض الطلب منذ حلظة تقدميه؟. 31

  أسابيع

  

  مسوح املناخ االستثماري : املصدر

    

 31 س3ق

 30 س3ق

  ث29 س3ق

  ت29 س3ق

  ب29 س3ق

  أ29 س3ق
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  تركيب السؤال: 6.6 الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   املؤلفابتكار :املصدر

 ال نعم

 17س

 28س

 29س

 27س

 16 س3ق
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  )1(اإلجابات املتناقضة : 6.7 الشكل

  

   
 16 س3ق

  حاالت3

  حاالت5

 27س

 28س 

 ال

 17س

 29س

 نعم

 31س

  املؤلفابتكار: املصدر
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  )2(اإلجابات املتناقضة : 6.8 شكلال
  
  
  
  
  
  

   حالة20                       
  
  
  
  
  
  
  املؤلف ابتكار :املصدر

 نعم ال

 17س

 29س
 28س

 16 س3ق
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  )3(اإلجابات املتناقضة : 6.9 الشكل
  

  
  

     ؟                                    
  

                      
   حاالت7               ت حاال3                  

  
  
  

                                                               
  
  
   املؤلفابتكار :املصدر

 16س3ق

ال

 27س

 نعم

 17س

 28س
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  ضبط التناقضات باللجوء إىل األسئلة البعيدة: 6.3 املثال

 اللجوء البيانات أن يضطروا إىل تنظيف كيف ميكن للقائمني على عملية 6.3يوضح املثال 
ىل األسئلة الواردة يف أجزاء خمتلفة من االستبيان حلل اإلجابات املتناقضة ويف مثالنا هذا سنرجع إ

  ).6.10 الشكل(توجهات التصديرية للمؤسسات إىل األسئلة اليت دف إىل معرفة ال

حول ما إذا كانت املؤسسة تقوم بالتصدير ) 304س ( يف القسم الثالث 40يدور السؤال  
فهو عبارة عن سؤال انتقايل يدور حول ما إذا ) 305س  (3قسم / 5أما السؤال و). ال/ نعم(

) 306س (3قسم/ 6ويتناول السؤال . كانت املؤسسة قد قامت بالتصدير بشكل مباشر أم ال
 6.11معلومات أكثر تفصيالً حول الصادرات ويورد الشكل ) 307س(3قسم / 7والسؤال 

  .تركيب االستبيان

، وإما إن 8 فإن عملية االنتقال إىل السؤال 4عن السؤال ) ال( بِـ بإذا أجاب املستجي 
ولكن أظهرت البيانات وجود ). 7-5(فإنه ينبغي اإلجابة عن األسئلة ) نعم(كانت اإلجابة 

 ولكنهم قاموا 4عن السؤال ) ال( حالة من التناقض، حيث أجاب بعض املستجيبني بِـ 136
  ).6.12الشكل ) (7-5(سئلة بالغجابة عن واحد على األقل من األ

ستخدام األسئلة األخرى اليت تدور حول موضوع التوجهات وحلل هذه التناقضات مت ا 
ومت حل مجيع هذه ).  للحصول على قائمة باألسئلة6.13انظر الشكل (التصديرية كضوابط 

  ):6.14الشكل (التناقضات على النحو اآليت 

  .4عن السؤال ) نعم( كأا أجابت بِـ 6ن السؤال مت اعتبار احلاالت األربع اليت إجابت ع -

عن ) نعم( وكأا أجابت بِـ 5عن السؤال ) نعم(مت اعتبار احلاالت العشرة اليت أجابت بِـ  -
 .4السؤال 

 .5عن السؤال ) نعم( وكأا أجابت بِـ 6مت اعتماد احلالة اليت أجابت عن السؤال  -

 ألن وجودها كان وبكل 5ة عن السؤال  اليت مل تقدم إجاب125مت حذف احلاالت الـ  -
مل يكن مبقدورنا حذف هذه احلاالت لوال النمط (بساطة جمرد خطأ يف ادخال البيانات 

 ).االنتقايل الواضح
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  الصادرات أسئلة عن: 6.10 الشكل

  القسم الثالث

  هل مت تصدير أي من منتجات هذه املؤسسة العام الفائت؟.4

  2= ، ال1=نعم: الرموز

  )8، انتقل إىل السؤال )ال( بِـ 4نت اإلجابة عن السؤالإن كا(

  إن كانت اإلجابة نعم، هل قمت بالتصدير مباشرة العام املاضي؟ .5

 2= ، ال1=نعم: الرموز

   بالتصدير للمرة األوىل؟إن كنت تقوم بالتصدير، ففي أي عام قامت شركتك .6

  )السنة(

بة عن األسئلة اآلتية  فقم لو مسحت باإلجا4من السؤال ) نعم(إن أجبت بِـ  .7
  .خبصوص العميل الذي صدرت له الكمية األكرب من منتوجات العام املاضي

a.  كم بلغت نسبة الصادرات اليت شحنتها إىل هذا العميل مقارنة بالنسبة
 % اإلمجالية لصادراتك العاماملاضي؟ 

 

b. منذ كم عام وأنت تتعامل مع هذا العميل؟ 

c. أين يقع هذا العميل؟ 

؛ آسيا 4=؛ الشرق األوسط3=؛ دول أوروبية أخرى2=؛ االحتاد األورويب1=مريكا الشماليةأ: الرموز
  7=؛ غري ذلك7=؛ دول آسيوية أخرى6=؛ جنوب آسيا5=الوسطى

  هل تفضل بيع منتوجاتك يف األسواق التصديرية بدالً من األسواق احمللية؟ .8

  2= ، ال1=نعم: الرموز

 يمسوحات االستثمار املناخ :املصدر
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 307cس

 307bس

 307aس

 306س

 305س

304س
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  تركيب األسئلة: 6.11 الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

   املؤلفابتكار :املصدر

 ال نعم

 304س

 ال
 نعم

 305س

 306س  307س

 308س
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  تناقضات األسئلة: 6.12 الشكل
  
  
  
  
  

  
  

                         125                                                      10  
  

                                                                                4  
                                                                                       

  1   
     املؤلفحسابات :املصدر

304س

 نعم

305س

نعم  ال

 306س 

ال
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  األسئلة البعيدة املستخدمة كضوابط: 6.13 الشكل
  

  : وية اليت مت بيعها إىل  ما هي نسبة املبيعات السن7س/10القسم 
                                                     2001              2000      

          ...       شركاتك  أقسام أخرى من .1
 ...شركات حملية أخرى  .2
 ) ...الصادرات(خارجياً  .3

                                  
  %100%           100                         ال         اإلمج           

ماهي نسبة عوائد مبيعات شركتك اليت جاءت بفضل الصادرات خالل السنة : 8س/10القسم 
  ).ال ينطبق بالنسبة للشركات غري املصدرة(؟ ...املالية

  
                                   2001          2000                 1999  
  ......ادرات املباشرةالص

   ..الصادرات غري املباشرة
  
  %100     %        100      %      100              )من خالل موزع(
مسوحات املناخ االستثماري: املصدر

 6a1%×س

 6b1%×س

 8a1%×س

 6b2%×س 6c1%×س

 6b2%×س

 6a2%×س

 b 3% 8×س

 a 3% 8×س

 8b2%×س 8b1%×س

 8a2%×س

 305



  التنظيف: 6.14 الشكل                                          

  

  

  

  

                                                                                                10                

                                                                                 

  

                                                                          2   

                                          

                                                           4       
                                                                1                                                          

املؤلفابتكار  :املصدر

304س

 نعم

 305س

نعم  ال

ال

 306س 

 306



  التنظيفقيود تعتري عملية : 6.4 املثال

وتقدم هذه الواقعية مثاالً .  البياناتتنظيف دور العوائق اليت تعترض عملية 6.4يوضح املثال 
  : يليتعليمياً ألا تبني أمهية ما

 تصميم األسئلة .1

 وجود برنامج تشغيلي دقيق إلدخال البيانات .2

 .األثر السليب على نوعية البيانات جراء استخدام مدخل واحد مبعان متعددة .3

 على نفسه يف جزئني خمتلفني من النموذجيف أحد االستبيانات اليت أجريت يف آسيا طرح السؤال 
حيث جاء األول على شكل منط انتقايل يف حني مل  (مستجيبني اثنني خمتلفني وضمن شكلني خمتلفني

  . نص كل من السؤالني6.15ويورد الشكل ). حيمل اآلخر النمط

نظراً ألن السؤال كان موضوعياً ويفترض امتالك املستخدمني للمعلومات الالزمة إلجابة فإنه 
أجابوا بِـ ) 6 سمق(11و ) 15 قسم"(عندما تكون اإلجابة عن سؤال يفترض ويف مجيع احلاالت أنه 

  ).6 قسم (11والسؤال ) 15قسم  (12عن السؤال ) ال ينطبق(
  

  أسئلة مطروحة على مستجيبني خمتلفني: 6.15 الشكل

  :املستجيب أ

  %____ما هي نسبة األيدي العاملة لديك املنضمة إىل إحدى النقابات؟ : 6قسم / 11س

  :املستجيب ب

  ال/  لديك عضو يف نقابة مهنية؟ نعمهل أي من املوظفني العاملني: 15قسم / 11س

  %___ما هي نسبة املوظفني العاملني يف شركتك واملنضمني إىل نقابة مهنية؟: 17قسم / 12س

  مسوحات املناخ االستثماري:املصدر
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وتشري اليانات وبكل وضوح وجود بعض التناقضات .  منط اإلجابة الفعلية6.16يورد الشكل 
والسؤال ) 15قسم  (11والسؤال ) 15قسم  (11والسؤال ) 15قسم  (11فيما يتعلق بالسؤال 

  ).6قسم  (11
 

      و ) 12قسم / 15(و ) 11قسم /15(توزيع اإلجابات عن األسئلة : 6.16 الشكل
  قبل عملية التنظيف) 11قسم / 6(

  

  

  

       نعم                     ال                                      

  65=       العدد                                       898=     العدد  

                                                               

ال   إجيايب  صفر     ال ينطبق إجيايب  صفر  
  ينطبق

  1  61  3=العدد 12 ق 15س    5 431 462=العدد  12 ق 15س

  -  47 18=العدد  11 ق 6س    -  32 866=العدد  11 ق 6س

    

  

  

  املؤلفحسابات : املصدر

 11قسم/15س

قيم متناقضة
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قبل النظر إىل هذا السؤال حتديداً مت حتديد مشكلة عامة عادة ما حتصل يف مثل هذا النوع من 
؛ وهو ما جيعل من )ال ينطبق(و ) صف(جمموعات البيانات املتمثلة يف االستخدام التراديف لكل من 

  .أمراً صعباً للغاية، ال بل مستحيالً يف كثري من احلاالتعملية التشذيب والتحليل 

فقد استطعنا وبفضل ) 12القسم  (12والسؤال) 15القسم  (11بالنسبة للتناقض بني السؤال
وذلك عندما كانت اإلجابة عن ) 15القسم  (12تصميم للسؤال متييز األصفار وإسقاطها يف السؤال 

وقد قمنا بذلك نظراً ). ال ينطبق(استبدال األصفار بإجابة ، وحيث مت )ال( بِـ 15قسم /11السؤال 
  .15قسم / 12 يعين القفز عن السؤال 15قسم /11عن السؤال ) ال(ألن اإلجابة بِـ 

 6.17وكما يوضح الشكل . متثلت اخلطة التالية يف حتديد اإلجابات املتناقضة بني األسئلة
عن السؤال ) ال( مجيع الذين أجابوا بِـ من بني)  حالة431(عدداً مرتفعاً بشكل غري مألوف 

أعطوا نسبة مئوية إجيابية ) أي أنه ال يوجد لديهم عمال ينتمون إىل نقابات مهنية (15 قسم 11
 كانت أكرب من 15قسم / 12أي أن قيمة السؤال (لعدد العمال الذين ينتمون إىل النقابات 

 يتعلق باملستجيبني الذين أجابوا بِـ  بالنسبة فيما15قسم / 12ولدى دراسة السؤال ). الصفر
ألن الرقم ونظراً ). 2( فقد تبني أن مجيع اإلجابات تقريباً كانت 15قسم / 11عن السؤال ) ال(
فقد بدأنا نتساءل عما ) ال(مستخدم يف كافة أجزاء النموذج االستبياين كرمز رقمي إلجابة ) 2(

وهي القيمة اليت تنسجم مع ) (ال(مرادف ولسبب غري معروف لكلمة ) 2(إذا كان الرمز 
وذا فقد كان القرار النهائي هو . وتأكدت شكوكنا هذه من قبل املدير امليداين للمسح). السؤال

ومع أن مجيع من عمل على تشذيب البيانات يوافقنا الرأي ). ال ينطبق(إجابة ): 2(استبدال الرقم 
إمنا كان ) 2(ال بأن بعض من أجاب بِـ فقد كان هناك احتم) ال(مرادف إلجابة ) 2(بأن رقم 

وسعياً لإلبقاء على بعض هذه % 2يريد أن يقول أن نسبة العمال املنتمون إىل النقابات تصل إىل 
ونتيجة هلذا فقد تقرر . 15قسم/ 12 إلثبات السؤال 6قسم/11القيمة فقد استحدم السؤال 

أيضاً عن ) 2(اليت أجابت بِـ  يف احلاالت 15قسم /12يف السؤال ) 2(االبقاء على الرقم 
 فيما يتعلق جبميع 6قسم / 11ومع هذا فلم يكن هناك وجود للسؤال . 6قسم/ 11السؤال 

حىت بعد حذف مجيع اإلجابات ؛ وهو ما عزز 2=15قسم/ 12احلاالت اليت كان فيها السؤال 
/ 11 والسؤال 15قسم/ 12فقد بقيت هناك ثالث حاالت من التناقضات بني السؤال ) 2(بِـ 
فقد مت اعتماد % 5ونظراً ألن نسبة اإلجابات املتناقضة كانت تقل عن مستوى الـ . 6قسم

/ 11يف السؤال ) نعم(بِـ ) ال( البيانات، حيث مت استبدال إجابة لتنظيفاملنهجية االعتيادية 
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 قيمة إجيابية ضمن احلد 15قسم / 12 وذلك يف احلاالت الثالثة اليت محل فيها السؤال 6قسم
  .املشروع

  

                    عندما كانت اإلجابة عن السؤال12قسم / 15توزيع اإلجابات عن السؤال : 6.17 الشكل
                                            "ال"بِـ 11قسم / 15

   التكرار                                                                  
  

                                                                                                     
                                               

  
  
  
  

                                                                                                      
  

                                                                                                          
      

                                      

  12قسم / 15مة السؤال قي
  املؤلفحسابات : املصدر

  

426 

 صفر 1 2 58  100
  صفر

5 

10 

400 

500 
462 

/ 11عن السؤال) نعم(كشفت ثالث حاالت عن تناقض آخر، حيث أجاب املستجيب بِـ 
ويف هذه احلالة كان جيب . 15قسم/ 12بالنسبة للسؤال %  ولكنه أورد نسبة صفر15قسم

ونظراً ألن . نا يف النموذج بطريقة مباشرة لوال األصفار الكثرية اليت واجهتالتنظيفإجراء عملية 
ال فإن /األسئلة اليت تتطلب نسباً مئوية هي اليت حتصل على األولوية على حساب أسئلة نعم

ولكن يف . 15قسم / 11يف السؤال ) نعم(بِـ ) ال(ستبدال إجابة إجابة اإلجراء املألوف يقتضي ا
) ال ينطبق(موذج للداللة على إجابة هذه احلالة حتديداً ونظراً الستخدام األصفار يف كافة أجزاء الن
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وبالتايل ال يكون هناك أي (فلم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه األصفار الثالثة تعين صفراً 
 هذا أمهية التمييز وسيوضح). يل فإا تكون قيماً مشروعةوبالتا) (ال ينطبق(أو تعين ) تناقض

وهنا أيضاً مت اللجوء إىل السؤال .  البياناتظيفتنبالنسبة لعملية ) ال ينطبق(الواضح بني األصفار و
 كانت هي 6قسم/ 11ونظراً ألن القيمة املطابقة لسؤال .  كأساس العتماد اإلجابة6 قسم/ 11

من إمجايل املالحظات فقد % 5ونظراً كذلك ألن التغيريات كانت أقل من ) ال ينطبق= (األخرى
  ).ال ينطبق(ا ال تعين اختذنا قراراً ائياً بتفسري األسفالر على أ

/ 11 متت إزالة التناقضات بني السؤال التنظيفبعد االنتهاء من اجلولة األوىل من عملية 
 6.18 كما هو موضح يف الشكل 12قسم/ 12 والسؤال15قسم

ومع أنه مت طرح هذين . 6/ 11 والسؤال15قسم/ 11بقيت التناقضات قائمة بني السؤال 
ني خمتلفني يف جزئني خمتلفني من النموذج نظراً ألن السؤال كان السؤالني على مستجيبني اثن

ولكن ولسوء . موضوعياً بطبيعته وعاماً من حيث القيمة فقد توقعنا أن تكون اإلجابات متسقة
 حالة أشار املدير إىل أنه ليس لديه 18ففي . من اإلجابات% 5احلظ مل ينطبق هذا التوقع على 
يف حني أشار حماسب ) صفر= 6قسم/ 11السؤال : أي(ية عمال منضمون إىل نقابات مهن

 32وذكر . 15قسم/ 11الشركة إىل وجود مثل هؤالء العمال يف معرض إجابته على السؤال 
أو ( يف حني أشار حماسبوهم 6قسم/ 11مديراً أن لديهم عماالً منتمون إىل النقابات يف السؤال 

ء العمال يف شركام يف معرض إجابتهم عن إىل عدم وجود مثل هؤال) مدراء املوارد البشرية
  .15قسم / 11السؤال 

 تفحص األسئلة إلزالة 15قسم/ 12 و15قسم/ 11كان مبقدورنا سابقاً وبالنسبة للسؤالني 
التناقضات ولكن ويف هذه احلالة كان من الصعب الوصول إىل مرحلة مقبولة من التأكد حبيث 

 كنا مدركني بأن نسبة عالية من اإلجابات كانت حتمل ومع أننا. التنظيفميكننا إجراء عملية 
يف حني أن املعىن مفقود إال أنه كان من املستحيل أن نفرق بني هذه احلاالت ونظراً ) صفر(الرمز 

القيمة الرمزية ذاا فقد كان من املستحيل القيام بأي إجراء لوجود إجابتني خمتلفتني حتمالن 
صميم اجليد للسؤال ال يؤدي إىل صعوبة مجع إجابات دقيقة وذا نرى أن غياب الت. تنظيفي

ولذا فلم يكن بوسعنا تصحيح أي من . التنظيففحسب ولكنه يؤدي كذلك إىل استحالة عملية 
  .15قسم / 12 والسؤال 15قسم / 11 والسؤال 6قسم / 11التناقضات القائمة بني السؤال 
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  بعد عملية التنظيف) 12ق /15س(و ) 11ق/15س(توزيع اإلجابات بني : 6.18 الشكل
  إن وجود تصميم جيد للسؤال من شأنه أن يساعد يف إزالة التناقضات

  

  

  

       نعم                     ال                                      

  70=       العدد                                       898=     العدد  

                                                               

ال   إجيايب  صفر     ال ينطبق إجيايب  صفر  
  ينطبق

  4  66  - 12 ق 15س    893  -  -  12 ق 15س

    

  

  

   املؤلفحسابات :املصدر

 11قسم/15س

قيم متناقضة

  

لدى االنتهاء من عملية التنظيف فقد أمكن تقليل عدد القيم املتناقضة، ولكن مل يتم إزالة 
وتقع املهمة على كاهل احمللل الختاذ القرار النهائي حول ). 6.19الشكل (قضات املوجودة مجيع التنا

  .كيفية التعامل مع التناقضات املوجودة
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  بعد عملية التنظيف) 12ق /15س(و ) 11ق/15س(توزيع اإلجابات بني : 6.19 الشكل
  إن وجود تصميم جيد للسؤال من شأنه أن يساعد يف إزالة التناقضات

  

  

  

      نعم                     ال                                      

  70=       العدد                                       893=   العدد  

                                                               

ال   إجيايب  صفر     ال ينطبق إجيايب  صفر  
  ينطبق

  4  66  - 12 ق 15س    893  -  -  12 ق 15س

  -  49  21      -  30  863  11 ق 6س

    

  

   املؤلفحسابات :املصدر

 11قسم/15س

قيم متناقضة
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 امللحق األول

  أسئلة اإلدراك يف االستبيان احملوري ملسوحات املناخ االستثماري

هل لك أن ختربنا من فضلك أي من القضايا اآلتية ميثل مشكلة أمام سـري عملـك                 : 18س
 وإن كانت القضية متثل مشكلة فحدد لو مسحت درجة حدا على مقيـاس مـن أربـع                  .ومنوه

  :درجات، حيث

ــطة                = 3  مشكلة بسيطة         = 2               ال مشكلة= صفر ــشكلة متوسـ مـ
  مشكلة عويصة= 5           مشكلة كبرية= 4

  حدة املشكلة ال مشكلة  
 4 3 2  1  صفر  االتصاالت  - أ
 4 3 2  1  صفر  كهرباءال  - ب
 4 3 2  1  صفر  املواصالت  - ت
 4 3 2  1  صفر  احلصول على قطعة أرض  - ث
 4 3 2  1  صفر  نسبة الضرائب  -  ج
 4 3 2  1  صفر  إدارة الضرائب  -  ح
 4 3 2  1  صفر  أنظمة اجلمارك والتجارة  -  خ
 4 3 2  1  صفر  األنظمة العمالية  - د
 4 3 2  1  صفر  مهارات العمالة املتوفرة ومستواها التعليمي  - ذ
 4 3 2  1  صفر   األشغالوترخيصاألعمال ترخيص   -  ر
 4 3 2  1  صفر  )مثالً الضمانات(احلصول على التمويل   -  ز
 4 3 2  1  صفر  )مثالً الفوائد(كلفة التمويل   - س
 4 3 2  1  صفر  عدم وضوح السياسة االقتصادية والتنظيمية  - ش
 عدم استقرار االقتصاد الكلي -  ص
  )التضخم، سعر الصرف (

 4 3 2  1  صفر

 4 3 2  1  صفر  الفساد -  ض
 4 3 2  1  صفر  اجلرمية والسرقة والفوضى  - ط
 4 3 2  1  صفر  املمارسات الالتنافسية أو غري املنظمة  - ظ
 4 3 2  1  صفر  فض الرتاعات/ النظام القانوين  - ع
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  امللحق الثاين

  املستخدمة لتقدير الباراميتر املرتبط باألثر املسحي الثابت كمؤسسة األسئلة املوضوعية

  

  الفساد

 من املؤسسات أحياناً تقدمي اهلدايا أو دفعات غري رمسية إىل املوظفني مسعنا أنه يطلب. 39
املرتبطة باجلمارك والضرائب والتراخيص واألنظمة واخلدمات وغري " إلجناز األمور"احلكوميني 

 هذه النفقات بالنسبة ملؤسسة مثل مؤسستك وذلك كنسبة مثلكم يبلغ متوسط تكلفة . ذلك
  %_____ يعات السنوية؟مئوية من قيمة إمجايل املب

مع املؤسسات العاملة يف القطاع الذي تعمل فيه جتارياً مع احلكومة فكم عندما تتعامل . 43
تبلغ نسبة قيمة العقد املتوقع استخدامها كهدايا ودفعات غري رمسية لتأسيس احلصول على 

  %_______ العقد؟

 االلتزام الكامل بالضرائب على ضوء املصاعب اليت يواججها الكثري من املؤسسات يف. 41
واألنزمة فما هي نسبة إمجايل املبيعات اليت تتوقع أن املؤسسة الواحدة اليت تعمل ضمن نفس اال 

  %______ الذي تعمل فيه مؤسستك تكشف عنها لغايات احتساب الضريبة؟

  الروتني

 املتطلبات اليت ما هي نسبة الوقت الذي تقطعه اإلدارة العليا يف األسبوع للتعامل مع. 38
مبا يف ) كالضرائب واجلمارك واألنظمة العمالية والتراخيص والتسجيل(تفرضها األنظمة احلكومية 

  %______ذلك املعامالت الرمسية وتعبئة النماذج وغري ذلك؟

 أمضيت يف اجلوالت التفقدية االجتماعات العام الفائتيف املتوسط كم يوماً من . 42
 املعاملني يف كل واحدةو من اهليئات الواردة أدناه وذلك ضمن إطرا ترتيب اإللزامية مع املسؤولني

  األوضاع التنظيمية ملؤسستك؟ وكم كانت الكلفة املترتبة على هذه اجلوالت واالجتماعات؟

العدد اإلمجايل لأليام املخصصة للتفتيش، واالجتماعات املطلوبة مع : دائرة التفتيش الضرييب. أ
  املسؤولني
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 إن كنت تقوم باالسترياد فماذا كان متوسط وأطول عدد من األيام اليت استغرقتها )أ. 36
املطار أو امليناء (عملياتك االستريادية العام املاضي من حلظة وصول سلعك إىل نقطة الدخول 

   إىل اللحظة اليت أمكنك فيها ختليصها من اجلمارك؟) مثالً

  ).م باالستريادال نقو(ال ينطبق     يوماً يف املتوسط_____ 

إن كنت تقوم بالتصدير فماذا كان متوسط وأطول عدد من األيام اليت استغرقتها ) ب. (36
) املطار أو امليناء مثالً(عملياتك التصديرية العام املاضي من حلظة وصول سلعتك إلىنقطة اخلروج 

   إىل اللحظة اليت أمكنك فيها إاء معامالتك اجلمركية؟

  )ال نقوم بالتصدير(ال ينطبق           ماً يف املتوسطيو  ______       

إن كان مبقدورك تغيري عدد املوظفني العاملني بدوام كامل لديك من دون أي قيود . 37
فماذا سيكون املستوى ) أي من دون احلصول على إذن أو دفع مكافآت اية اخلدمة أو غري ذلك(

كنسبة مئوية مقارنة مع حجم العمالة املوجودة األمثل للعمالة اليت تستخدمها مؤسستك وذلك 
  %____حالياً؟ 

؛ يعين أنك تريد أن تتوسع %10يعين أنك ستخفض عدد العاملني مبقدار % 90: مالحظة(
  %).10مبقدار 

  البنية التحتية

كم يوما عانت مؤسستك من انقطاع اخلدمات اآلنية العام املاضي؟ وكم استمرت؟ . 19
  :يل املبيعات اليت خسرا العام املاضي جراءوماذا كانت قيمة إمجا

  القيمة                                

  )من املبيعات(%          األيام                                                    

  ال ينطبق   ___   ___       انقطاع التيار الكهربائي أو التدفق الكبري  -أ 

  للتيار من الشبكة العامة؟  -ب 

  ال ينطبق         ___        ___   كفاية إمدادات املياه؟             عدم  -ج 

   ال ينطبق___        ___    سية؟           عدم وجود خدمات هاتفية رئي  -د 
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ما هو متوسط إمجايل قيمة السحنات اليت فقدا أثناء وجودها يف الترانزيت جراء الكسر أو . 22
  السرقة أو التلف؟

  .يل قيمة الشحناتمن إمجا% ____

  : ميكن احلصول على النسخة الكاملة لالستبيان من خالل

thodolgy-SurveyMe-IC/content/nsf.economics/ifcexr/org.ifc.www 
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  امللحق الثالث

   لآلثار املسحية الثابتة على األسئلة املوضوعيةالنتائج الباراميترية

  

 النتائج الواردة يف هذا امللحق على بيانات مسوحات املناخ االستثماري اليت أجريت يف تستند
، 2002، بنغالديش2002، أذربيجان 2002، أرمينيا 2002، اجلزائر 2002ألبانيا : الدول اآلتية
، 2003، كمبوديا 2004، بلغاريا2002بلغاريا ، 2002، البوسنة واهلرسك 2002بيالروسيا 

، السلفادور 2004، مصر 2003، اإلكوادور2002، التشيك 2002، كرواتيا 2002الصني 
، جواتيماال 2002، جورجيا FYROM 2002، 2002، استونيا 2002، ارترييا 2003
، كينيا 2002، كازخستان 2003، اندونيسيا 2002، هنغاريا 2003، هندوراس 2003
، ليتوانيا 2002، التفيا 2003، فريغيزستان 2002، قريغيزستان 2003، كوسوفو 2003
، نيكاراغوا 2003، مونتغمري 2003، مولدافيا 2002، مولدافيا 2004، ليتوانيا 2002
، روسيا 2002، رومانيا 2003، بولندا 2002، بولندا2003، الفلبني 2002، باكستان 2003
،جنوب افريقيا 2002، سلوفينيا 2002، سلوفاكيا2003، صربيا 2001، صربيا 2002
، تركيا 2003، ترتانيا 2003 طاجيكستان ،2002 طاجيكستان،2004، سريالنكا 2003
، فيتنام 2003، أوزبكستان 2002، أوزبكستان 2002 أوكرانيا  ،2003، أوغندا 2002
   2002، زامبيا 2002، يوغسالفيا 2005

  األسئلة للحصول على قائمة 2انظر امللحق 

  :تتوفر هذه البيانات الكترونيا على املوقع اآليت

jsp.index/jsp/ics/org.worldbank.iresearch://http. 
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  A3.1اجلدول 
  "الدفعات غري الرمسية إلجناز األمور"األثر الثابت للمؤسسة املسحية 

  )من املبيعات السنوية(% دفعات غري الرمسية إلجناز األمور ال
 1.579-  هيئة حكومية

(12.77)** 
-1.811 

(13.84)**  
-1.869 

(14.19)**  
-1.858 

(14.02)**  
-1.854 

(13.90)**  
مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

-0.214 
(1.74)  

-0.176 
(1.42)  

-0.214 
(1.73)  

-0.221 
(1.79)  

-0.204 
(1.65)  

وآسيا أوروبا 
  الوسطى

-1.703 
(10.19)** 

-2.076 
(11.77)**  

-2.094 
(11.83)**  

-2.164 
(12.15)**  

-2.177 
(12.19)**  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

2.560 
(13.12)**  

2.216 
(10.93)**  

2.188 
(10.76)**  

2.072 
(10.10)**  

2.075 
(10.12)**  

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

5.112 
(21.54)**  

4.976 
(20.87)**  

5.015 
(20.97)**  

4.883 
(20.45)**  

4.879 
(20.42)**  

 0.666-  جنوب آسيا
(5.60)**  

-0.9.3 
(7.31)**  

-0.851 
(6.85)**  

-0.836 
(6.74)**  

-0.870 
(6.91)**  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

-2.222 
(13.36)**  

-2.524 
(14.47)**  

-2.627 
(14.93)**  

-2.570 
(14.53)**  

-2.643 
(14.88)**  

 0.324-    املؤسسة األجنبية
(3.31)**  

    -0.102 
(0.99  

 0.391-      املصدر
(4.79)**  

  -0.124 
(1.40)  

 0.162        صغرية
(1.75)  

0.177 
(1.90)  

 0.561-        متوسطة
(4.66)**  

-0.519 
(4.26)**  

 0.375-        كبرية
(3.00)**  

-0.325 
(2.54)*  

 0.774-        كبرية جداً
(6.93)**  

-0.704 
(5.93)**  

 3.398  ثابت
(27.49)**  

3.781 
(27.74)**  

3.864 
(28.07)**  

4.005 
(26.17)**  

4.019 
(26.17)**  

  14635  14774  14790  14951  15153  املالحظات

R-squared 0.09  0.10  0.10  0.10  0.10  
  موضوعة بني قوسني) t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

   %1 نسبة مهم عند**: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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  A3.2اجلدول 
  "اهلدايا املتوقعة كنسبة مئوية من قيمة التعاقدات احلكومية"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  اهلدايا املتوقعة كنسبة مئوية من قيمة التعاقدات احلكومية
 3.059-  هيئة حكومية

(14.41)** 
-3.025 

(12.66)**  
-3.063 

(12.85)**  
-3.115 

(12.81)**  
-3.109 

(12.78)** 
مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

-0.009 
(0.04)  

0.047 
(0.22)  

0.023 
(0.11)  

-0.021 
(0.10)  

0.029 
(0.14)  

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

-2.523 
(8.93)**  

-2.572 
(8.36)**  

-2.533 
(8.27)**  

-2.510 
(8.16)**  

-2.538 
(8.25)**  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

2.221 
(9.90)**  

2.196 
(8.62)**  

2.232 
(8.79)**  

2.043 
(7.92)**  

2.025 
(7.85)**  

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

-0.406 
(2.28)*  

-0.491 
(2.72)**  

-0.428 
(2.37)*  

-0.670 
(3.69)**  

-0.722 
(3.95)**  

 0.364-  جنوب آسيا
(1.63)  

-0.408 
(1.69)  

-0.244 
(1.01)  

-.202 
(0.82)  

-0.227 
(0.91)  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

-1.790 
(6.97)**  

-1.772 
(6.24)**  

-1.770 
(6.22)**  

-1.866 
(6.50)**  

-1.912 
(6.63)**  

 0.470-   املؤسسة األجنبية
(3.63)**  

    -0.305 
(2.26)*  

 0.488-      املصدر
(4.55)**  

  -0.262 
(2.23)*  

 0.968        صغرية
(8.06)**  

0.994 
(8.25)**  

 0.469        متوسطة
(2.98)**  

0.566 
(3.54)**  

 0.318        كبرية
(1.98)*  

0.450 
(2.74)**  

 0.288-        كبرية جداً
(1.93)  

-0.098 
(0.62)  

 4.326  ثابت
(21.79)**  

4.391 
(18.88)**  

4.402 
(18.97)**  

3.954 
(16.10)**  

3.979 
(16.19)** 

  15041  15124  15263  15371  15578  املالحظات

R-squared 0.11  0.11  0.12  0.12  0.12  
  موضوعة بني قوسني) t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  وفةمجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذ
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  :A3.3اجلدول 

النسبة املقدرة إلمجايل املبيعات اليت يتم اإلفصاح عنها "األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 
  "لغايات االحتساب الضرييب

  النسبة املقدرة إلمجايل املبيعات اليت يتم اإلفصاح عنها لغايات االحتساب الضرييب
 25.712-  هيئة حكومية

(18.58)** 
-16.960 

(11.09)**  
-17.415 

(11.38)**  
-17.868 

(11.31)**  
-17.854 

(11.27)** 
مؤسسة مسحية دولية 

  خاصة

-0.830 
(0.76) 

-0.870 
(0.80)  

-0.714 
(0.65)  

-0.790 
(0.73)  

-0.813 
(0.74)  

 10.342  أوروبا وآسيا الوسطى
(7.04)**  

19.375 
(11.99)**  

19.273 
(11.99)**  

18.927 
(11.68)**  

19.087 
(11.72)** 

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

6.084 
(5.01)**  

15.110 
(10.87)**  

15.100 
(10.93)**  

13.903 
(9.73)**  

14.100 
(9.81)**  

الشرق األوسط ومشال 
  أفريقيا

27.113 
(19.88)** 

27.396 
(20.12)**  

27.685 
(20.32)**  

26.763 
(19.30)**  

26.831 
(19.27)** 

 51.922  جنوب آسيا
(18.80)** 

52.122 
(18.98)**  

53.023 
(19.31)**  

52.463 
(18.45)**  

52.661 
(18.50)** 

 2.983 إفريقيا ما حتت الصحراء
(1.88)  

11.591 
(6.78)**  

11.939 
(6.96)**  

11.464 
(6.59)**  

11.273 
(6.43)**  

 0.490    املؤسسة األجنبية
(0.50)  

    1.510 
(1.44)  

 1.820-      املصدر
(2.33)*  

  -1.252 
(1.44)  

 3.409        ةصغري
(4.58)**  

3.488 
(4.66)**  

 2.877        متوسطة
(2.76)**  

2.943 
(2.78)**  

 1.511        كبرية
(1.32)  

1.677 
(1.43)  

 3.040-        كبرية جداً
(2.67)**  

-2.836 
(2.32)*  

 47.290  ثابت
(42.92)** 

38.240 
(29.44)**  

38.518 
(29.90)**  

37.325 
(27.74)**  

37.138 
(27.46)** 

  7375  7402  7653  7694  7840  ظاتاملالح

R-squared 0.16  0.17  0.17  0.18  0.18  
  موضوعة بني قوسني) t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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  :A3.4اجلدول 

يه اإلدارة العليا يف التعامل مع نسبة الوقت الذي متض"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 
  "األنظمة احلكومية

  نسبة الوقت الذي متضيه اإلدارة العليا يف التعامل مع األنظمة احلكومية
 0.667  هيئة حكومية

(2.88)** 
-1.072 

(3.98)**  
-1.087 

(4.01)**  
-0.667 
(2.40)*  

-0.709 
(2.53)*  

مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

-6.294 
(19.06)** 

-6.378 
(19.17)** 

-6.290 
(18.99)** 

-6.215 
(19.08)** 

-6.256 
(19.18)**  

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

1.693 
(4.44)**  

-1.189 
(2.83)**  

-1.167 
(2.78)**  

0.318 
(0.75)  

0.473 
(1.11)  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

-2.745 
(8.66)**  

-5.654 
(15.64)** 

-5.619 
(15.52)** 

-4.652 
(12.65)** 

-4.520 
(12.19)**  

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

-2.316 
(4.42)**  

-3.452 
(6.44)**  

-3.376 
(6.32)**  

-2.398 
(4.54)**  

-2.056 
(3.81)**  

 3.321-  جنوب آسيا
(13.51)** 

-5.576 
(19.94)** 

-5.763 
(20.53)** 

-5.316 
(18.73)** 

-5.261 
(18.09)**  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

-3.408 
(11.07)** 

-6.032 
(17.71)** 

-5.911 
(17.28)** 

-4.642 
(13.33)** 

-4.659 
(13.23)**  

 0.801    املؤسسة األجنبية
(3.57)**  

    0.582 
(2.45)*  

 0.176      املصدر
(0.95)  

  -0.427 
(2.10)*  

 1.710        صغرية
(8.00)**  

1.721 
(8.00)**  

 2.274        متوسطة
(8.34)**  

2.347 
(8.46)**  

 2.382        كبرية
(8.54)**  

2.473 
(8.65)**  

 1.848        كبرية جداً
(7.24)**  

1.894 
(7.01)**  

 11.634  ثابت
(49.97)** 

14.477 
(49.55)** 

14.464 
(49.33)** 

11.681 
(34.24)** 

11.543 
(33.49)**  

  20703  21051  22190  22521  24163  املالحظات

R-squared 0.04  0.06  0.05  0.05  0.05  
  موضوعة بني قوسني) t( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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  A3.5اجلدول 

  "إمجايل عدد األيام اليت يتم متضيتها مع موظفي التفتيش الضرييب"حية حول األثر الثابت للمؤسسة املس

  إمجايل عدد األيام اليت يتم متضيتها مع موظفي التفتيش الضرييب
 3.736  هيئة حكومية

(12.68)** 
1.662 

(4.31)**  
1.923 

(4.94)**  
2.420 

(6.24)**  
2.307 

(5.87)**  
مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

4.675 
(7.69)**  

4.622 
(7.45)**  

4.714 
(7.58)**  

4.872 
(8.03)**  

4.803 
(7.90)**  

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

-0.927 
(2.19)*  

-3.490 
(6.75)**  

-3.388 
(6.53)**  

-1.859 
(3.55)**  

-1.752 
(3.30)**  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

-0.550 
(1.42)  

-3.195 
(6.59)**  

-3.040 
(6.25)**  

-1.303 
(2.61)**  

-1.252 
(2.48)*  

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

-1.185 
(2.86)**  

-1.647 
(3.83)**  

-1.788 
(4.16)**  

-0.806 
(1.88)  

-0.628 
(1.45)  

 3.927-  جنوب آسيا
(13.07)** 

-5.229 
(15.39)** 

-5.283 
(15.42)** 

-4.646 
(13.69)** 

-4.368 
(12.48)**  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

-0.065 
(0.18)  

-2.473 
(5.66)**  

-2.138 
(4.87)**  

-0.927 
(2.06)*  

-0.969 
(2.13)*  

 1.533    املؤسسة األجنبية
(5.07)**  

    0.904 
(2.77)**  

 0.849      املصدر
(3.41)**  

  -0.444 
(1.63)  

 0.819        صغرية
(2.55)*  

0.900 
(2.77)**  

 2.006        متوسطة
(5.18)**  

2.087 
(5.27)**  

 2.854        كبرية
(7.32)**  

2.904 
(7.21)**  

 3.885        كبرية جداً
(10.52)** 

3.913 
(9.89)**  

 5.354  ثابت
(18.19)** 

7.829 
(18.80)** 

7.645 
(18.16)** 

4.863 
(9.32)**  

4.762 
(9.02)**  

  13615  13895  14502  14740  15982  املالحظات

R-squared 0.04  0.04  0.04  0.05  0.05  
   موضوعة بني قوسني)t( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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   A3.6اجلدول 

  "متوسط عدد األيام الالزمة لتخليص املستوردات من اجلمارك"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  األيام الالزمة لتخليص املستوردات من اجلماركمتوسط عدد 
 1.372  هيئة حكومية

(3.31)** 
0.513 
(0.95)  

0.406 
(0.74)  

-0.162 
(0.29)  

0.114 
(0.20)  

مؤسسة مسحية دولية 
  خاصة

-5.077 
(4.00)**  

-4.526 
(3.50)**  

-4.770 
(3.68)**  

-4.702 
(3.57)**  

-4.150 
(3.17)**  

 2.991  أوروبا وآسيا الوسطى
(2.27)*  

0.444 
(0.32)  

0.724 
(0.51)  

-0.499 
(0.34)  

-0.735 
(0.51)  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

4.169 
(8.08)**  

1.925 
(2.86)**  

2.200 
(3.24)**  

1.422 
(1.97)*  

1.462 
(2.01)*  

الشرق األوسط ومشال 
  أفريقيا

2.842 
(7.72)**  

1.250 
(3.12)**  

1.903 
(4.60)**  

1.334 
(3.09)**  

1.071 
(2.39)*  

 3.292  جنوب آسيا
(7.48)**  

0.877 
(1.54)  

1.748 
(3.05)**  

1.527 
(2.54)*  

1.192 
(1.95)  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

3.944 
(8.03)**  

1.938 
(3.10)**  

1.745 
(2.76)**  

1.456 
(2.20)*  

1.111 
(1.66)  

 2.583-    املؤسسة األجنبية
(9.51)**  

    -2.341 
(7.91)**  

 2.088-      املصدر
(8.54)**  

  -1.665 
(6.19)**  

 0.654-        صغرية
(1.32)  

-0.473 
(0.95)  

 1.621-        متوسطة
(3.00)**  

-1.089 
(1.99)*  

 1.942-        كبرية
(3.68)**  

-1.104 
(2.06)*  

 2.430-        كبرية جداً
(4.85)**  

-1.326 
(2.56)*  

 5.845  ثابت
(13.80)*

*  

8.675 
(14.30)*

*  

8.655 
(14.04)**  

10.187 
(13.03)**  

10.810 
(13.62)**  

  8003  8297  8726  9072  9735  املالحظات

R-squared 0.05  0.06  0.06  0.06  0.07  
  موضوعة بني قوسني) t( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  اصة هي الفئة احملذوفةمجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخل
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  :A3.7اجلدول   

  "متوسط عدد األيام الالزمة لتخليص الصادرات من اجلمارك"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  متوسط عدد األيام الالزمة لتخليص الصادرات من اجلمارك
 2.054  هيئة حكومية

(6.65)** 
2.074 

(4.97)**  
1.939 

(4.47)**  
1.548 

(3.56)** 
1.815 

(4.04)**  
مؤسسة مسحية دولية 

  خاصة

-1.462 
(1.09)  

-1.108 
(0.81)  

-1.444 
(1.04)  

-1.383 
(1.01)  

-1.080 
(0.79)  

 0.630  أوروبا وآسيا الوسطى
(0.46)  

-0.694 
(0.48)  

0.129 
(0.09)  

-0.689 
(0.48)  

-0.454 
(0.31)  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

1.634 
(4.21)**  

0.480 
(0.93)  

1.063 
(1.98)*  

0.503 
(0.92)  

0.740 
(1.31)  

الشرق األوسط ومشال 
  أفريقيا

-1.931 
(6.28)**  

-3.247 
(9.78)**  

-2.524 
(7.18)**  

-2.623 
(7.57)** 

-2.821 
(7.67)**  

 2.825  جنوب آسيا
(9.11)**  

1.355 
(3.27)**  

2.254 
(5.22)**  

2.286 
(5.33)** 

2.203 
(4.92)**  

 1.452 إفريقيا ما حتت الصحراء
(3.36)**  

0.374 
(0.69)  

0.737 
(1.31)  

0.332 
(0.59)  

0.527 
(0.91)  

 2.135-    املؤسسة األجنبية
(9.61)**  

    -2.023 
(8.40)**  

 1.147-      املصدر
(5.54)**  

  -0.929 
(4.25)**  

 0.184-        صغرية
(0.41)  

-0.052 
(0.11)  

 0.254-        متوسطة
(0.54)  

-0.034 
(0.07)  

 0.816-        كبرية
(1.77)  

-0.473 
(1.01)  

 0.823-        كبرية جداً
(1.87)  

-0.311 
(0.69)  

 3.570  ثابت
(11.43)** 

5.200 
(11.26)** 

4.989 
(10.33)** 

5.240 
(8.39)** 

5.821 
(8.98)**  

  6583  6903  7313  7691  8499  املالحظات

R-squared 0.03  0.05  0.04  0.05  0.06  
   موضوعة بني قوسني)t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة

  

  

 325



  :A3.8اجلدول 

  "(%)املستوى املثايل حلجم العمالة مقارنة مع املستوى احلايل "األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  (%)وى املثايل حلجم العمالة مقارنة مع املستوى احلايل املست
 4.406-  هيئة حكومية

(5.99)** 
2.686 

(3.19)**  
1.761 

(2.04)*  
3.612 

(4.04)**  
2.769 

(2.97)**  
مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

32.311 
(33.66)**  

32.397 
(33.84)** 

31.801 
(33.11)** 

30.693 
(31.82)** 

30.147 
(30.99)** 

ا وآسيا أوروب
  الوسطى

-24.731 
(21.74)**  

-13.875 
(11.00)** 

-14.021 
(11.01)** 

-14.643 
(11.32)** 

-14.672 
(11.11)** 

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

15.635 
(17.42)**  

26.532 
(25.24)** 

25.848 
(24.31)** 

25.416 
(23.03)** 

24.953 
(22.06)** 

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

23.763 
(26.52)**  

27.616 
(29.41)** 

28.695 
(30.33)** 

25.063 
(26.14)** 

26.626 
(27.14)** 

 3.649-  جنوب آسيا
(4.66)**  

4.838 
(5.39)**  

5.397 
(5.94)**  

3.487 
(3.75)**  

4.391 
(4.55)**  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

8.207 
(8.29)**  

17.749 
(16.20)** 

17.191 
(15.54)** 

17.097 
(15.03)** 

16.764 
(14.44)** 

املؤسسة 
  األجنبية

  -0.678 
(1.01)  

    2.234 
(3.07)**  

 2.754-      املصدر
(5.06)**  

  0.531 
(0.86)  

 5.119-        صغرية
(8.12)**  

-5.064 
(7.89)**  

 9.683-        متوسطة
(11.90)** 

-9.826 
(11.75)** 

 12.171-        كبرية
(14.44)** 

-12.522 
(14.30)** 

 14.120-        كبرية جداً
(17.99)** 

-14.763 
(17.51)** 

 97.630  ثابت
(132.65)** 

86.792 
(93.78)** 

87.952 
(93.58)** 

94.922 
(88.49)** 

95.165 
(86.27)** 

  22634  23373  24262  24927  26657  املالحظات

R-squared 0.09  0.11  0.11  0.12  0.12  
  موضوعة بني قوسني) t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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  :A3.9اجلدول 

الشدة املفاجئة للتيار الكهربائي القادم / عدد أيام االنقطاع"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 
  "من الشبكة العامة

  الشدة املفاجئة للتيار الكهربائي القادم من الشبكة العامة/ ام االنقطاععدد أي
 22.998-  هيئة حكومية

(24.25)** 
-32.970 

(25.21)** 
-33.039 

(25.10)** 
-32.984 

(24.69)** 
-31.998 

(23.86(** 
مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

-16.348 
(18.49)** 

-16.200 
(17.75)** 

-16.319 
(17.92)** 

-16.471 
(17.98)** 

-16.366 
(17.84)** 

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

5.191 
(4.51)**  

-5.488 
(3.60)**  

-5.307 
(3.47)**  

-5.673 
(3.66)**  

-5.009 
(3.23)**  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

-9.723 
(10.34)** 

-20.354 
(14.95)** 

-20.187 
(14.79)** 

-20.089 
(14.34)** 

-19.381 
(13.80)** 

وسط الشرق األ
  ومشال أفريقيا

22.942 
(24.83)** 

22.224 
(20.86)** 

22.364 
(20.83)** 

22.419 
(20.66)** 

22.046 
(20.22)** 

 31.075  جنوب آسيا
(30.74)** 

27.727 
(23.97)** 

28.925 
(24.59)** 

28.193 
(24.02)** 

28.412 
(23.78)** 

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

15.523 
(13.64)** 

5.547 
(3.73)**  

5.318 
(3.55)**  

5.490 
(3.60)**  

5.918 
(3.87)**  

 1.420-    املؤسسة األجنبية
(2.00)*  

    -0.590 
(0.78)  

 2.097-      املصدر
(3.72)**  

  -1.638 
(2.64)**  

 2.364-        صغرية
(3.81)**  

-2.245 
(3.61)**  

 3.313-        متوسطة
(4.04)**  

-3.072 
(3.69)**  

 2.530-        كبرية
(2.91)**  

-1.974 
(2.23)*  

 2.877-        كبرية جداً
(3.57)**  

-2.091 
(2.44)*  

 20.774  ثابت
(25.36)** 

31.527 
(24.60)** 

31.667 
(24.57)** 

33.528 
(24.56)** 

32.966 
(24.06)** 

  18229  18383  18650  18830  20343  املالحظات

R-squared 0.11  0.11  0.11  0.11  0.11  
  موضوعة بني قوسني) t  ( القيمة املطلقة إلحصائيات: مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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  :A3.10اجلدول 
  "عدد األيام اليت تكون امدادات املياه غري كافية فيها"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  يام اليت تكون امدادات املياه غري كافية فيهاعدد األ
 0713-  هيئة حكومية

(0.99) 
-2.372 
(2.40)*  

-2.542 
(2.55)*  

-2.907 
(2.89)**  

-2.673 
(2.64)**  

مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

1.255 
(1.73)  

1.466 
(1.94)  

1.267 
(1.68)  

1.106 
(1.46)  

1.264 
(1.67)  

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

1.610 
(1.69)  

-1.621 
(1.24)  

-1.372 
(1.04)  

-2.288 
(1.72)  

-2.242 
(1.68)  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

3.386 
(4.32)**  

0.228 
(0.19)  

0.417 
(0.35)  

-0.259 
(0.21)  

-0.144 
(0.12)  

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

15.652 
(17.26)** 

14.062 
(13.71)** 

14.606 
(14.11)** 

14.215 
(13.67)** 

14.253 
(13.63)** 

 5.883  جنوب آسيا
(8.33)**  

3.685 
(4.09)**  

4.172 
(4.56)**  

4.018 
(4.39)**  

3.839 
(4.15)**  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

18.382 
(18.12)** 

15.486 
(11.64)** 

15.271 
(11.37)** 

15.113 
(11.12)** 

15.001 
(10.97)** 

 2.040-    املؤسسة األجنبية
(3.48)**  

    -1.432 
(2.31)*  

 1.035-      املصدر
(2.22)*  

  0.019 
(0.04)  

 2.004-        صغرية
(3.79)**  

-2.063 
(3.90)**  

 3.260-        متوسطة
(4.74)**  

-3.243 
(4.67)**  

 3.020-        كبرية
(4.22)**  

-3.047 
(4.16)**  

 3.606-        كبرية جداً
(5.44)**  

-3.359 
(4.77)**  

 2.505  ثابت
(3.67)**  

5.843 
(5.24)**  

5.686 
(5.02)**  

8.339 
(6.84)**  

8.354 
(6.82)**  

  17222  17365  17493  17670  19064  املالحظات

R-squared 0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  
  موضوعة بني قوسني) t(القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  سحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفةمجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة امل
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  :A3.11اجلدول 

  "عدد أيام انقطاع اخلدمة اهلاتفية الرئيسية"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  عدد أيام انقطاع اخلدمة اهلاتفية الرئيسية
 4.001-  هيئة حكومية

(3.91)** 
-3.671 

(3.46)**  
-3.557 

(3.36)**  
-3.855 

(3.61)**  
-3.690 

(3.46)**  
مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

0.076 
(0.15)  

0.009 
(0.02)  

0.087 
(0.16)  

0.135 
(0.26)  

0.067 
(0.13)  

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

-1.497 
(1.37)  

-1.418 
(1.27)  

-1.426 
(1.28)  

-1.598 
(1.43)  

-1.383 
(1.24)  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

-2.038 
(2.00)*  

-1.982 
(1.90)  

-1.960 
(1.89)  

-2.261 
(2.16)*  

-2.067 
(1.97)*  

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

20.298 
(24.37)** 

20.143 
(22.60)** 

19.896 
(22.14)** 

20.322 
(22.62)** 

20.382 
(22.44)** 

 4.969  جنوب آسيا
(8.17)**  

4.710 
(6.99)**  

4.624 
(6.77)**  

4.277 
(6.29)**  

4.327 
(6.29)**  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

12.854 
(12.05)** 

12.712 
(11.67)** 

12.290 
(11.30)** 

12.389 
(11.30)** 

12.222 
(11.13)** 

 0.649    املؤسسة األجنبية
(1.57)  

    0.812 
(1.87)  

 0.381-      املصدر
(1.12)  

  -0.725 
(1.96)  

 0.235        صغرية
0.64  

0.273 
(0.74)  

 0.531        متوسطة
1.09  

0.625 
(1.27)  

 1.045        كبرية
2.04*  

1.112 
(2.12)*  

 0.363        كبرية جداً
0.76  

0.496 
(0.98)  

 5.165  ثابت
(5.26)**  

5.053 
(5.02)**  

5.169 
(5.17)**  

4.939 
(4.81)**  

4.772 
(4.64)  

  16295  16426  16516  16700  17355  املالحظات

R-squared 0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  
   موضوعة بني قوسني)t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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  :A3.12اجلدول 

  "ةنسبة خسارة املبيعات جراء انقطاع التيار الكهربائي أو شدته املفاجئ"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  نسبة خسارة املبيعات جراء انقطاع التيار الكهربائي أو شدته املفاجئة
 0.083-  هيئة حكومية

(1.09) 
-0.212 
(2.37)*  

-0.213 
(2.35)*  

-0.242 
(2.62)**  

-0.229 
(2.43)*  

مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

0.091 
(0.39)  

0.096 
(0.41)  

0.074 
(0.32)  

-0.004 
(0.02)  

-0.013 
(0.06)  

وآسيا أوروبا 
  الوسطى

0.674 
(5.57)**  

0.492 
(3.65)**  

0.548 
(4.08)**  

0.350 
(2.57)*  

0.386 
(2.80)**  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

0.468 
(4.83)**  

0.292 
(2.59)**  

0.350 
(3.11)**  

0.162 
(1.38)  

0.200 
(1.68)  

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

1.464 
(15.00)** 

1.412 
(14.08)** 

1.440 
(14.47)** 

1.234 
(12.04)** 

1.260 
(12.09)** 

 1.984  جنوب آسيا
(24.20)** 

1.841 
(19.55)** 

1.917 
(20.36)** 

1.724 
(17.99)** 

1.783 
(17.91)** 

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

0.615 
(5.98)**  

0.485 
(4.33)**  

0.525 
(4.67)**  

0.341 
(2.94)**  

0.341 
(2.90)**  

 0.165-    املؤسسة األجنبية
(1.91)  

    0.106 
(1.11)  

 0.367-      املصدر
(5.38)**  

  -0.136 
(1.75)  

 0.164-        صغرية
(1.94)  

-0.173 
(2.02)*  

 0.631-        متوسطة
(6.11)**  

-0.639 
(6.07)**  

 0.675-        كبرية
(6.51)**  

-0.681 
(6.38)**  

 0.890-        كبرية جداً
(9.10)**  

-0.874 
(8.36)**  

 1.390  ثابت
(18.15)** 

1.580 
(16.38)** 

1.585 
(16.41)  

2.062 
(17.34)** 

2.049 
(16.94)** 

  12019  12293  13587  13821  14413  املالحظات

R-squared 0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  
  موضوعة بني قوسني) t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  % 1مهم عند نسبة **: ، %5عند نسبة مهم *: 
  تة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفةمجيع املتغريات الثاب
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  :A3.13اجلدول 
  "نسبة خسارة املبيعات جراء عدم كفاية إمدادات املياه العام املاضي"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  نسبة خسارة املبيعات جراء عدم كفاية إمدادات املياه العام املاضي
 1.016  هيئة حكومية

(4.96)** 
0.575 

(2.37)*  
0.573 

(2.34)*  
0.665 

(2.64)** 
0.653 

(2.59)** 
مؤسسة مسحية دولية 

  خاصة

0.191 
(0.58)  

0.173 
(0.52)  

0.197 
(0.59)  

0.140 
(0.42)  

0.149 
(0.44)  

 0.486-  أوروبا وآسيا الوسطى
(2.73)** 

-0.963 
(4.37)** 

-0.930 
(4.25)** 

-0.856 
(3.83)** 

-0.881 
(3.91)** 

 0.068  أمريكا الالتينية والكارييب
(0.38)  

-0.407 
(1.84)  

-0.373 
(1.70)  

-0.383 
(1.70)  

-0.402 
(1.77)  

الشرق األوسط ومشال 
  أفريقيا

-0.986 
(6.02)** 

-1.030 
(6.10)** 

-0.968 
(5.60)** 

-1.073 
(6.22)** 

-1.046 
(5.96)** 

 0.000  جنوب آسيا
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

 0.861-  إفريقيا ما حتت الصحراء
(3.43)** 

-1.307 
(4.62)** 

-1.315 
(4.61)** 

-1.194 
(4.08)** 

-1.243 
(4.22)** 

 0.295-    املؤسسة األجنبية
(1.57)  

    -0.235 
(1.15)  

 0.044      املصدر
(0.34)  

  0.264 
(1.86)  

 0.194        صغرية
(1.38)  

0.164 
(1.15)  

 0.125        متوسطة
(0.71)  

0.089 
(0.50)  

 0.037-        كبرية
(0.20)*  

-0.098 
(0.51)  

 0383-        كبرية جداً
(2.05)*  

-0.461 
(2.27)*  

 0.987  ثابت
(6.64)** 

1.481 
(7.49)** 

1.421 
(7.24)** 

1.342 
(6.42)** 

1.361 
(6.43)*  

  2153  2164  2172  2191  2281  املالحظات

R-squared 0.04  0.04  0.04  0.05  0.05  
  موضوعة بني قوسني) t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  % 1مهم عند نسبة **: ، %5 نسبة مهم عند*: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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  :A3.14اجلدول 
  "راء عدم توفر اخلدمة اهلاتفية العام املاضينسبة خسارة املبيعات ج"األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  نسبة خسارة املبيعات جراء عدم توفر اخلدمة اهلاتفية العام املاضي
 1.068-  هيئة حكومية

(4.62)** 
-1.081 

(4.67)**  
-1.029 

(4.44)**  
-0.852 

(3.48)**  
-0.844 

(3.42)**  
مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

-0.157 
(0.48)  

-0.147 
(0.46)  

-0.158 
(0.49)  

-0.273 
(0.84)  

-0.276 
(0.85)  

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

-1.557 
(9.09)**  

-1.583 
(9.13)**  

-1.532 
(8.92)**  

-1.430 
(7.99)**  

-1.420 
(7.75)**  

أمريكا الالتينية 
  والكارييب

-0.768 
(4.64)**  

-0.793 
(4.73)**  

-0.754 
(4.55)**  

-0.699 
(3.87)**  

-0.691 
(3.76)**  

وسط الشرق األ
  ومشال أفريقيا

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

 0.000  جنوب آسيا
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

0.000 
(.)  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

-1.798 
(7.98)**  

-1.805 
(8.01)**  

-1.725 
(7.53)**  

-1.519 
(6.28)**  

-1.511 
(6.18)**  

 0.162-   املؤسسة األجنبية
(0.96)  

    0.043 
(0.24)  

 0.216-      املصدر
(1.73)  

  -0.013 
(0.09)  

 0.187        صغرية
(1.06)  

0.186 
(1.05)  

 0.323-        متوسطة
(1.58)  

-0.325 
(1.57)  

 0.383-        كبرية
(1.83)  

-0.386 
(1.80)  

 0.456-        كبرية جداً
(2.21)*  

-0.463 
(2.07)*  

 2.028  ثابت
(14.36)**  

2.065 
(14.10)** 

2.057 
(14.47)** 

2.035 
(12.15)** 

2.028 
(11.93)** 

  1677  1677  1685  1685  1685  املالحظات

R-squared 0.06  0.07  0.07  0.08  0.08  
  موضوعة بني قوسني) t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5م عند نسبة مه*: 
  واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفةمجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية 
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  A3.15اجلدول 

  "متوسط نسبة القيمة السلعية املفقودة أثناء الترانزيت "األثر الثابت للمؤسسة املسحية حول 

  متوسط نسبة القيمة السلعية املفقودة أثناء الترانزيت
 0.080-  هيئة حكومية

(1.12) 
-0.203 

(2.85)**  
-0.183 
(2.56)*  

-0.191 
(2.59)**  

-0.176 
(2.37)*  

مؤسسة مسحية 
  دولية خاصة

-2.051 
(14.06)** 

-1.623 
(12.77)** 

-1.629 
(12.80)** 

-1.628 
(12.71)** 

-1.629 
(12.71)** 

أوروبا وآسيا 
  الوسطى

1.477 
(14.58)** 

0.871 
(8.92)**  

0.908 
(9.31)**  

0.913 
(9.16)**  

0.905 
(9.02)**  

نية أمريكا الالتي
  والكارييب

0.194 
(2.41)*  

-0.091 
(1.12)  

-0.064 
(0.79)  

-0.040 
(0.47)  

-0.056 
(0.66)  

الشرق األوسط 
  ومشال أفريقيا

0.317 
(4.29)**  

0.075 
(1.13)  

0.098 
(1.48)  

0.093 
(1.33)  

0.066 
(0.94)  

 0.075  جنوب آسيا
(0.84)  

-0.107 
(1.28)  

-0.102 
(1.21)  

-0.075 
(0.87)  

-0.115 
(1.30)  

إفريقيا ما حتت 
  الصحراء

0.204 
(2.47)*  

0.000 
(0.00)  

-0.013 
(0.17)  

0.020 
(0.24)  

-0.008 
(0.09)  

 0.143-    املؤسسة األجنبية
(2.45)*  

    -0.181 
(2.77)**  

 0.089      املصدر
(1.88)  

  0.153 
(2.86)**  

 0.046        صغرية
(0.75)  

0.037 
(0.60)  

 0.003-        متوسطة
(0.04)  

-0.020 
(0.27)  

 0.064        كبرية
(0.86)  

0.041 
(0.54)  

 0.003        كبرية جداً
(0.04)  

-0.039 
(0.52)  

 0.941  ثابت
(13.55)** 

1.132 
(15.43)** 

1.074 
(14.66)** 

1.060 
(12.00)** 

1.075 
(12.09)** 

  14477  14712  15783  15924  17335  املالحظات

R-squared 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  
  موضوعة بني قوسني) t ( القيمة املطلقة إلحصائيات : مالحظة

  %1مهم عند نسبة **: ، %5مهم عند نسبة *: 
  مجيع املتغريات الثابتة غري حقيقية واملؤسسة املسحية احمللية اخلاصة هي الفئة احملذوفة
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  امللحق الرابع

  a ملختلف مستويات الثقة Za/2  جدول توزيع

Za/2 a Za/2 a Za/2 a Za/2 a 
2.27 97.7% 1.88 94.0% 1.49 86.4% 1 68.3% 

2.28 97.7% 1.89 94.1% 1.5 86.6% 1.01 68.8% 

2.29 97.8% 1.90 94.3% 1.51 86.9% 1.02 69.2% 

2.30 97.9% 1.91 94.4% 1.52 87.1% 1.03 69.7% 

2.31 97.9% 1.92 94.5% 1.53 87.4% 1.04 70.2% 

2.32 98.0% 1.93 94.6% 1.54 87.6% 1.05 70.6% 

2.33 98.0% 1.94 94.8% 1.55 87.9% 1.06 71.1% 

2.34 98.1% 1.95 94.9% 1.56 88.1% 1.07 71.5% 

2.35 98.1% 1.96 95.0% 1.57 88.4% 1.08 72.0% 

2.36 98.2% 1.97 95.1% 1.58 88.6% 1.09 72.4% 

2.37 98.2% 1.98 95.2% 1.59 88.8% 1.1 72.9% 

2.38 98.3% 1.99 95.3% 1.60 89.0% 1.11 73.3% 

2.39 98.3% 2.00 95.4% 1.61 89.3% 1.12 73.7% 

2.40 98.4% 2.01 95.6% 1.62 89.5% 1.13 74.2% 

2.41 98.4% 2.02 95.7% 1.63 89.7% 1.14 74.6% 

2.42 98.4% 2.03 95.8% 1.64 89.9% 1.15 75.0% 

2.43 98.5% 2.04 95.9% 1.65 90.1% 1.16 75.4% 

2.44 98.5% 2.05 96.0% 1.66 90.3% 1.17 75.8% 

2.45 98.6% 2.06 96.1% 1.67 90.5% 1.18 76.2% 

2.46 98.6% 2.07 96.2% 1.68 90.7% 1.19 76.6% 

2.47 98.6% 2.08 96.2% 1.69 90.9% 1.2 77.0% 

2.48 98.7% 2.09 96.3% 1.70 91.1% 1.21 77.4% 

2.49 98.7% 2.10 96.4% 1.71 91.3% 1.22 77.8% 

2.50 98.8% 2.11 96.5% 1.72 91.5% 1.23 78.1% 
2.51  98.8% 2.12 96.6% 1.73 91.6% 1.24 78.5% 

2.52 98.8% 2.13 96.7% 1.74 91.8% 1.35 82.3% 

2.53 98.9% 2.14 96.8% 1.75 92.0% 1.36 82.6% 

2.54 98.9% 2.15 96.8% 1.76 92.2% 1.37 82.9% 

2.55 98.9% 2.16 96.9% 1.77 92.3% 1.38 83.2% 

2.56 99.0% 2.17 97.0% 1.78 92.5% 1.39 83.5% 

2.57 99.0% 2.18 97.1% 1.79 92.7% 1.4 83.8% 

2.58 99.0% 2.19 97.1% 1.80 92.8% 1.41 84.1% 

2.59 99.0% 2.20 97.2% 1.81 93.0% 1.42 84.4% 

2.60 99.1% 2.21 97.3% 1.82 93.1% 1.43 84.7% 
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 )تتمة (a ملختلف مستويات الثقة Za/2  جدول توزيع

Za/2 a Za/2 a Za/2 a Za/2 a 
2.61 99.1%  2.22 97.4% 1.83 93.3% 1.44 85.0% 

  2.23 97.4% 1.84 93.4% 1.45 85.3% 

  2.24 97.5% 1.85 93.6% 1.46 85.6% 

  2.25 97.6% 1.86 93.7% 1.47 85.8% 

  2.26 97.6% 1.87  93.9% 1.48 86.1% 

  Rea and parker 1997: صدرامل
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  امللحق اخلامس

  جدول األرقام العشوائية

5342  6611  1237  2194  2977  7875  9670  8661  8840 7766 
3786 4626 0318 9237 2595 3302 5913 1661 5371  7481 
4904 7487 0837 2202 9411 3870 8022 1045 2012  0588 
0674 6031 0626 0657 5311 6014 4870 6900 7695  0579 
1789 9668 6403 6950 7589 4404 5599 9794 7098  7998 
5046 8131 6045 3317 9695 0816 6588 1156 7915  5509 
8526 3353 2039 7258 4142 5635 8001 9908 1649  7919 
1735 2785 8401 3998 8358 3016 3450 7102 1206  2870 
6594 1879 8516 3493 1987 6175 4993 3444 5359  5444 
3686 4119 6588 9086 6632 7240 7739 9393 3143  9369 
1419 6790 7950 8602 4312 4697 9513 6464 6541  2494 
6026 3268 4608 1180 1782 8320 2737 5903 6701  0407 
2335 1465 2431 2088 7031 0247 2914 7653 6338  6724 
2005 7659 4673 6695 5460 4166 8977 4894 9051  6906 
0301 9040 9321 4509 9694 9880 9173 6148 2091 6656 
8224 4365 2554 2641 0884 0764 2008 8894 0201  3648 
6788 2234 9329 8069 0384 2237 0788 1206 8557  6293 
7562 7252 2246 6993 7211 5899 4726 7198 557  9401 
8186 9434 1640 5327 0527 8683 7684 8249 1897  5294 
3789 6105 3132 8341 6073 4337 1672 7117 7839  2743 
8138 5477 3335 8670 5961 0157 7527 6306 1971  4600 
8634 3508 6766 2743 3127 9746 8316 3962 0144 2958 
4684 5543 2675 4970 0617 0071 8056 6347 8079  1931 
4250 9600 1716 3343 7663 2119 1662 7412 3123  0252 
2187 7432 8807 0289 2101 4558 5183 5737 1363  0600 
2777 0717 6780 572 3186 5882 5868 6759 7511 7184 
9410 4887 9829 2738 3497 1776 3326 7720 1777 5303 
6185  9757  8041  4648  505  6811  7964 8090  3749  4694 
4831 2664 5906 8389 3254 3548 2864 6768 1226 8419 
2935 7249 1915 8443 4855 1738 1180 906 5893  7148 
1552 4332 8662 6323 4638 1097 8494 2008 2714  8950 
6696 1026 5007 4686 5546 1930 4119 3638 1476  7931 
8794 5565 6720 6062 5703 2570 5939 7768 4902 5050 
0600 7875 0657 8477 4033 2590 8709 3484 9038  2456 
0420 7026 6178 4223 7955 4527 8136 9382 5291  2116 
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 )تتمة (جدول األرقام العشوائية

4244 1504 8267 0333 2806 1245 7735 9122 8067  0193 
0520 4041 1580 9710 1294 9273 3924 9429 2705 3838 
7159 1803 4046 9198 3679 1197 9027 9635 6103  9087 
7869 2683 3808 0896 8668 3783 892 6334 8586  4849 
7813 0536 5000 0701 4722 4668 8928 5137 3955 4503 
8731 9249 8565 9451 2347 5505 6138 3756 6670  1471 
1873 6277 9551 1996 1807 5118 4484 242 5175  0210 
8323 2664 4253 2251 5555 5549 7729 7898 889  3893 
2270 8475 8867 3463 9267 6799 2753 0237 9782 1756 
4325 4158 2475 9657 6260 1146 0891 0420 8249  3095 
5092 7491 0364 1901 8584 2182 4913 8895 7652  9616 
2273 4428 3015 1812 8675 5320 9192 4559 0438  0122 
0677 8004 2580 1407 3644 0589 0146 8231 3822  4411 
4704 7703 7141 2159 0730 9331 7113 9055 1533  2687 
4424 2123 7872 6048 4117 1969 3533 7024 3376  4910 
  Kish 1965: املصدر
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  امللحق السادس

  املعلومات اليت يتم تقدميها يف الوثيقة التعريفية باملسح

  يةالنسبة املئو  

  85.9  املنظمة املسحية. 1

  82.1  اسم مدير الدراسة. 2

  80.8  وع البحثموض. 3

  44.9  اجلهة الراعية. 4

  42.3  السرية. 5

  25.6  سرية األمساء. 6

  25.6  الغرض. 7

  24.4  االستخدام املستقلي للبيانات. 8

  20.5  أسلوب تكوين العينات. 9

  12.8  طول االستبيان. 10

  10.3  طوعية املشاركة. 11

  3.8  حجم العينة. 12

  3.8  املوافقة والتوقيع. 13

  Sobal 1984 :صدرامل
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  امللحق السابع

  جدول مصغر إلدخال بيانات العمل امليداين

الرقم 
  التعريفي

التقسيم   االستجابة  عدم االستجابة الزيارات  املشرف الطبقات
 الطبقي التعدي

  األوىل      
  الثانية
  الثالثة

  )QEF(يرفض 
خارج اخلدمة 

)OOS(  
ال ميكن االتصال 

  )NC(به 

موافق على املشاركة 
)AGR(  

  )FI(النموذج معبأ جزئياً 
  )FF(النموذج معبأ كلياً 

مت التحقق من النموذج 
)FV(  

  )FE(مت إدخال النموذج 

  

1  
2  
3  
4  
5  
6  

...  

...  

...  

...  

A  
A  
B 
B 
C 
C  

...  

...  

...  

...  

JM 
JM 
JM 
GI 
GI 
GI 
… 
… 
… 
… 

12 
  ديسمرب

13 
  ديسمرب

14 
  ديسمرب

13 
  ديسمرب

14 
  ديسمرب

14 
  ديسمرب

...  

...  

OOS 
 
 

REF 

 
AGR  
AGR  
AGR  

FI 
FF 
… 
… 
… 
… 

A 
C 
B 
B 
A 
C 

… 
… 
… 
… 
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  قائمة املراجع
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