دليل إجراء استطالعات الرأى العام

فريق العمل

فريق العمل
أ.د .ماجد عثمان

مدير املركز املصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)

د .حنان جرجس

مدير العمليات باملركز املصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)

أ .كرمي شلبي

باحث إحصائي باملركز املصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)

تصميم الدليل
أ .بيتر ناجي

مدير تكنولوجيا املعلومات باملركز املصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)

أ .دينا عبدالغفار

مصمم جرافيك باملركز املصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)

أ .فادي إسماعيل

منسق ومعد باملركز املصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)

I

دليل إجراء استطالعات الرأى العام

تقديم

تلعب استطالعات الرأي دورا ً هاما ً في توفير املعلومات التي
تساعد على إقامة حوار مجتمعي معتمد على األدلة ومن ثم اتخاذ
قرارات بصورة موضوعية بعيدا ً عن األهواء الشخصية والقناعات
الفردية .وقد ظهرت احلاجة املاسة الستطالعات الرأي في مصر بعد
ثورة يناير نتيجة للنقاشات التي كانت دائرة على املنصات اخملتلفة
وخاص ًة في اإلعالم دون أن ميتلك املشاركون في النقاشات معلومات
كافية حول رؤية املصريني لألوضاع وتوجهاتهم وتفضيالتهم .وقد
ساعدت استطالعات الرأي في كثير من األحوال على تزويد اإلعالميني
ومتخذي القرار واجلمهور العام مبعلومات ساهمت في إدماج الرأي
العام في عملية التحول الدميقراطي.

وفي النهاية أتقدم لفريق العمل الذي عكف على إعداد هذا
الدليل بالشكر كما أتوجه بخالص التقدير ملؤسسة فورد على
دعمها خلروج هذا الدليل إلى النور.
ماجد عثمان
مدير املركز املصري لبحوث الرأي العام
(بصيرة)

							

ويعد العائق األساسي أمام استخدام استطالعات الرأي
بصورة صحيحة من قبل الفئات اخملتلفة املهتمة بها هو فهم
املصطلحات واملقاييس املستخدمة ،ومن هنا تنبع أهمية هذا الدليل
الذي يشرح بصورة مبسطة أهم املصطلحات واملفردات واملنهجيات
املتعلقة بإجراء استطالعات الرأي العام بأنواعها اخملتلفة.
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دليل إجراء استطالعات الرأى العام
 -1البيانات واملتغريات:
أنواع البيانات :تنقسم إلى نوعني :أولية وثانوية.
• البيانات األولية :هي املعلومات التي يقوم الباحث بجمعها خصيصا ً
ملوضوع البحث.
• البيانات الثانوية :هي معلومات مت جتميعها بواسطة جهات أو مؤسسات
أخرى.
* املعلمة :هو مقياس مستخرج من بيانات اجملتمع.
* اإلحصاء :هو املقياس املناظر للمعلمة املستخرج من بيانات العينة.
* املتغري العشوائي :أي صفة تختلف من مفردة إلى أخرى على نحو غير
مؤكد مثل املرشح الذي سيختاره الناخب في االنتخابات أو رأيه في
تقييم اخلدمات ،كما ينطبق أيضا ً على الصفات اإلجتماعية والنفسية
(املستوى التعليمي ،احلالة الزواجية ،مستوى اإلبداع ،مستوى اإلجناز.)..
* املتغريات الوصفية :هي املتغيرات التي تكون في صورة غير عددية .مثل:
النية في املشاركة في انتخابات قادمة ،املوافقة على إصدار قانون جديد،
اجلنسية ،الديانة.
* املتغريات الكمية :هي املتغيرات التي تكون في صورة عددية مثل :احلد
األدنى للدخل التي يراه املواطن مناسبا ً ،تقييم أداء احلكومة على مقياس
من صفر إلى  ،10الدخل ،الطول ،العمر.
* املتغريات الكمية املتصلة (املستمرة) :هي املتغيرات التي ميكن أن تأخذ
1

أي قيمة داخل املدى املعرف للمتغير مبا في ذلك األرقام الصحيحة أو
كسور ،مثل الوزن أو الطول أو العمر.
* املتغريات الكمية املنفصلة (املتقطعة) :هي املتغيرات التي تأخذ
قيم معدودة داخل املدى املعرف للمتغير ،كأن تأخذ األرقام الصحيحة
فقط ،مثل عدد مرات املشاركة في االنتخابات أو عدد أفراد األسرة أو
عدد احلوادث.
 -2استطالعات الرأي العام:
* الرأي العام :االجتاهات ووجهات النظر املعبر عنها بواسطة اجلمهور العام
حول القضايا العامة.
* استطالعات الرأي العام :هي عملية لقياس الرأي العام ووجهات النظر
جملتمع معني جتاه ظاهرة أو قضية معينة ،وهي تتم إما بواسطة املقابلة
الشخصية أو املقابلة االفتراضية.
 -3أنواع املقابالت:
* املقابلة الشخصية :هي املقابلة التي يتحقق فيها االتصال املادي املباشر
بني الباحث واملبحوث وتستخدم في إجراء املسوح امليدانية.
* املقابلة االفرتاضية :تلك املقابلة التي ال يتحقق فيها االتصال املادي
املباشر بني الباحث واملبحوث مثل املقابلة الهاتفية ،البريد الورقي،
البريد اإللكتروني ،االستطالعات التي جترى خالل شبكة اإلنترنت.
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*

*

*

*

حتليل آراء النخبة :هو حتليل ملا يصدر عن النخبة من آراء مقروءة أو
مسموعة أو مرئية .ويشمل ذلك مقاالت الرأي في الصحافة املطبوعة أو
اإللكترونية والتصريحات واألحاديث الصحفية أو التلفزيونية أو اإلذاعية.
املقابالت املتعمقة :يعتمد على إجراء مقابلة مطولة أو عدة مقابالت
متتالية مع املبحوث بهدف التعرف على كيف يفكر في القضية
املطروحة وملاذا يفكر فيها بهذه الكيفية.
اجملموعات البؤرية :يهدف أسلوب اجملموعات البؤرية إلى التعرف على
توجهات األفراد نحو قضايا معينة وكيفية التفكير في أسبابها
وأبعادها وأساليب التعامل معها من خالل طرح مجموعة من األسئلة
املفتوحة .ميكن توظيف هذه اجملموعات للتعرف على وجهات النظر
فيما يتعلق بالقضايا شديدة التعقيد التي ال ميكن اختزالها في سؤال
مباشر .تتشكل هذه اجملموعة من عدد محدود من األفراد ( .)10-8ويقوم
باحث متخصص بدور احملاور إلدارة وتوجيه احلوار ،باإلضافة إلى باحث
يقوم بتسجيل املالحظات.
االعتبارات األخالقية إلجراء استطالعات الرأي :تعتبر اجلوانب
األخالقية أحد اجلوانب الهامة التي تنظم إجراء البحوث العلمية،
وتختلف الضوابط التي تنظم إجراء البحوث العلمية من فرع إلى آخر
حسب طبيعة هذه البحوث ومدى اخملاطر التي قد يتعرض لها املبحوثني
من جراء تطبيق هذه البحوث .ومن أهم هذه االعتبارات  :ضمان سالمة
املبحوث ،ضمان خصوصية املبحوث ،ضمان حق املبحوث في املعرفة،
مدونات السلوك املهني واألخالقي.

 -4أداة قياس الرأي العام:
يتم إجراء املسوح واالستطالعات من خالل استمارات يتم استيفاؤها
مع املستجيب .وقد تشمل االستمارة عدة أنواع من األسئلة تتضمن ما يلي:
* أسئلة االختيار من متعدد :أسئلة يوجد أمامها عدة خيارات ،وهذه
األسئلة نوعني:
* أسئلة اإلجابة الواحدة :أسئلة يوجد أمامها عدة خيارات وكل إجابة
أمامها رقم ميثل «كود» اإلجابة ،ويسمح للمبحوث باختيار إجابة واحدة
فقط.
* األسئلة متعددة اإلجابات :أسئلة يوجد أمامها عدة خيارات ،ويسمح
للمبحوث باختيار أكثر من إجابة .ويجب هنا التأكيد على أنه في أسئلة
االختيار من متعدد سواء أسئلة اإلجابة الواحدة أو األسئلة متعددة
اإلجابات ال يقرأ الباحث اإلجابات للمبحوث بل يسأل السؤال بنفس
الصيغة املكتوبة في االستمارة وينتظر إجابة املبحوث ،ويضع الباحث
دائرة حول إجابة املبحوث.
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* األسئلة املفتوحة اليت يتم اإلجابة عنها بأرقام :وفيها يتم كتابة عدد
في اخلانات املتاحة أمام كل سؤال.
* األسئلة املفتوحة الوصفية :هي أسئلة ال توجد لها إجابات وتتم اإلجابة
عليها بجمل يتم بعد ذلك ترميزها أثناء العمل املكتبي بوضع رقم
مقابل لكل جملة ،ويسجل الباحث إجابة املبحوث بالتفصيل كما
ينطقها هو في املكان اخملصص لذلك ،ويقوم أفراد العمل املكتبي بوضع
أكواد لهذه اإلجابات فيما بعد.
* أسئلة االنتقاالت :هذه األسئلة تعتبر بوابة لإلجابة على مجموعة من
األسئلة التي تليها أو ترك هذه األسئلة.
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قواعد تصميم استمارة املسح
 )1تلبية جميع األهداف التفصيلية للمسح.
 )2وضوح صياغة األسئلة وجتنب التعبيرات التي قد تثير اللبس.
 )3جتنب األسئلة املوحية.
 )4جتنب األسئلة احملرجة.
 )5ترتيب األسئلة في تسلسل منطقي يساعد املبحوث على التركيز.
 )6التأكد من منطقية االنتقاالت (أو اإلحاالت).
 )7مراعاة عدم اإلطالة قدر اإلمكان.
 )8صياغة األسئلة بلغة سهلة (اللغة العامية) تالئم املستوى
الثقافي والتعليمي للمبحوثني وتأخذ في االعتبار اللهجات احمللية.
 )9في حالة األسئلة ذات اإلجابات الرقمية يجب حتديد وحدات القياس
كلما كان ذلك ضرورياً.
 )10تصميم االستمارة بحيث تكون ذاتية الترميز  Pre Codedكلما كان
ذلك ممكناً ،وتترك مساحات كافية -في حالة األسئلة املفتوحة-
لتسجيل االستجابات.
 )11التأكيد في صفحة الغالف على التعامل بسرية مع البيانات
واقتصار استخدامها على أغراض البحث العلمي.
 )12اإلشارة في صفحة الغالف إلى موضوع املسح واجلهة املسئولة عن
تنفيذه.
 )13تكرار بعض األسئلة في صياغات مختلفة الستخدامها في
التعرف على درجة اتساق اإلجابات.
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 -5أخطاء استطالعات الرأي العام:
أخطاء استطالعات الرأي ال يقصد بها املعنى اللغوي الشائع والذي
يعني أن هناك تصويبا ً يؤدى إجراؤه إلى محو هذه األخطاء ،فاستخدام كلمة
خطأ هو استخدام جوازي يدلل على تفاوت بني حالة مثالية وحالة واقعية أو هو
الفجوة بني املنشود من قياس الرأي العام واملتاح لدينا من جراء عملية القياس.
وهناك نوعني من األخطاء :أخطاء متعلقة بالظاهرة محل الدراسة ،وأخطاء
متعلقة بتمثيل اجملتمع محل الدراسة.
أخطاء متعلقة بقياس الظاهرة حمل الدراسة:
 -1أخطاء بناء أداة القياس :مدى إخفاق األدوات املستخدمة في قياس املفهوم
املعرفي املطلوب قياسه واملتعلق بالظاهرة محل الدراسة .قد يحدث
هذا النوع من األخطاء نتيجة مثالً لسوء صياغة األسئلة أو الترجمة
اخلاطئة.
 -2أخطاء قياس االستجابات :مدى تطابق االستجابات الناجتة عن تطبيق
هذه األداة واالستجابات احلقيقية ملفردات العينة .مبعنى آخر هل أدلى
املبحوث فعالً باإلجابات احلقيقية التي يشعر بها أو يعتقد في صحتها،
أم أنه أخفى رأيه احلقيقي أو أدخل عليه بعض التعديالت التي ال تعبر
عما يختلج في صدره .ويزيد حجم هذا النوع من األخطاء في حالة
االستطالعات التي تتناول قضايا سياسية .وفي بعض األحيان يسهم
الباحث في ظهور مثل هذه األخطاء نتيجة أسلوبه أو تعبيرات وجهه أو
تعليقاته اجلانبية.

 -3أخطاء معاجلة القياسات :بعد انتهاء جتميع بيانات استطالعات الرأي العام
تتم بعض عمليات الترميز واملراجعة وإدخال البيانات على احلاسوب
متهيدا ً لتحليلها وإصدار النتائج .وخالل هذه العملية قد تُرتكب بعض
األخطاء التي تباعد بني ما مت قياسه من استجابات و نتائج هذه القياسات.
أخطاء متعلقة بتمثيل اجملتمع حمل الدراسة:
 -1خطأ الشمول :هوالفجوة القائمة بني قيمة املؤشر اإلحصائي املستخدم إذا
ما مت حسابه على أساس كل مفردات اجملتمع املستهدف و قيمته إذا مت
حسابه على أساس مفردات اإلطار املستخدم لسحب العينة.
 -2خطأ املعاينة :الفجوة ما بني قيمة املؤشر اإلحصائي إذا ما مت حسابه على
أساس مفردات اإلطار وقيمته إذا مت حسابه على أساس مفردات العينة
التي مت اختيارها من هذا اإلطار .خطأ املعاينة هو النوع الوحيد من األخطاء
الذي من املمكن أن نعتبره خطأ متعمدا ً أي أن الباحث يعرف مسبقا ً
أنه سيتعرض له إذا ما مت حساب املؤشر اإلحصائي اعتمادا ً على عينة.
 -3خطأ عدم االستجابة :الفرق بني قيمة املقياس اإلحصائي املعبر عن نتائج
استطالع الرأي إذا ما مت حسابه من املستجيبني والقيمة املناظرة إذا ما
مت حسابها من كل مفردات العينة املستهدفة والتي لم يستجب بعض
مفرداتها.
 -4خطأ التصحيح :ترتبط عملية التصحيح بحساب أوزان ترجيحية ملفردات
مجموعة املستجيبني حتى تعبر هذه اجملموعة عن اجملتمع املستهدف.
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 -6أساليب املعاينة:
اجملتمع :Population
تستخدم كلمة مجتمع في علم اإلحصاء للداللة على كافة املفردات
التي تهدف دراسة ما إلى قياس إحدى ظواهرها وحتليل هذه الظواهر.
اجملتمع املستهدف :Target Population
اجملتمع الذي يهدف الباحث إلى اتخاذ القرار بشأنه.
اجملتمع املعاين :Sampled Population
مجموعة املفردات املعرضة فعليا ً الختيار جزء منها ليشكل العينة ،أي
أنها اإلطار الذي سيتم منه اختيار العينة.
ومن األهمية مبكان أن نفرق بني اجملتمع املستهدف واجملتمع املعاين .على
سبيل املثال ،فإن اجملتمع املستهدف في استطالع للرأي العام يكون السكان
البالغني بينما يكون اجملتمع املعاين في حالة استخدام الهاتف كوسيلة
الستطالع الرأي العام هو البالغني املقيمني في أسر معيشية لديها هاتف أو
البالغني الذين لديهم تليفون محمول .ويجب على الباحث  -قبل املضي في
إجراء استطالع الرأي العام  -املقارنة بني اجملتمع املستهدف واجملتمع املعاين
ومحاولة توقع االختالفات بني اجملتمعني.
العينة :Sample
تستخدم العينة للداللة على اجملموعة اجلزئية من مفردات اجملتمع التي
مت اختيارها في الدراسة بهدف تعميم نتائجها على اجملتمع.
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املفردة :Unit
هي الوحدة التي يتم االعتماد عليها في حتليل البيانات ،على سبيل
املثال تكون األسرة املعيشية هي مفردة اجملتمع في حالة االستطالعات التي
تهدف إلى قياس رأى اجلمهور العام ،بينما تكون املنشأة هي مفردة اجملتمع في
االستطالعات التي جترى لقياس ثقة املستثمرين.
احلصر الشامل :Census
هو أسلوب جلمع بيانات عن كل مفردة من مفردات اجملتمع .ويتطلب
تعبئة جلهود بشرية وموارد مالية وإمكانات فنية ضخمة حتول دون إمكانية
تكراره إال على فترات متباعدة ،حيث جترى التعدادات عاد ًة مرة كل عشر سنوات.
ويعد تعداد عام 2016م هو التعداد الرابع عشر جلمهورية مصر العربية حيث
أُجرى التعداد املصرى في أعوام ،1947 ،1937 ،1927 ،1917 ،1907 ،1897 ،1882
.2006 ،1996 ،1986 ،1976 ،1966 ،1960
إطار املعاينة :Sampling Frame
يتطلب سحب عينة احتمالية وجود إطار يشكل اجملتمع املعاين sampled
 ،populationوعاد ًة ما يوفر التعداد السكاني أفضل إطار لألسر املعيشية
واملنشآت كما أن اخلرائط التي عاد ًة ما يتم جتهيزها ألعمال التعداد السكاني
توفر نقطة بداية جيدة مع مراعاة ضرورة حتديثها وفقا ً للمدة املنقضية منذ
إعدادها السيما في املناطق التي حدث فيها توسع عمراني كبير.
ً
وإذا لم يتوفر التحديث ألطر التعداد السكاني يكون البديل عادة القيام
بعملية حصر لألسر في املناطق اخملتارة في العينة واعتبار هذا احلصر إطار املعاينة.
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أنواع العينات:
تنقسم العينات إلى نوعني :عينات احتمالية وعينات غير احتمالية.
العينات االحتمالية (العشوائية):
مجموعة املفردات اخملتارة من مجتمع يكون لكل مفردة من مفرداته
احتمال ميكن حسابه يعبر عن فرصة ظهورها في العينة التي يتم اختيارها،
ولها عدة أنواع هي:
• العينة العشوائية البسيطة ( :)Simple Random Sampleيضمن هذا النوع
من املعاينة احتماال ً متساويا ً لكل مفردة من مفردات اجملتمع للظهور في
العينة .ويتم اختيار العينة بعد إعطاء كل مفردة من مفردات اجملتمع
رقما ً مسلسالً ،واختيار عدد من األرقام العشوائية باستخدام جداول
األرقام العشوائية أو من خالل أحد مولدات األرقام العشوائية املتوافرة
في كثير من برامج احلاسب اآللي أو في اآلالت احلاسبة اليدوية.
• العينة الطبقية( :)Stratified Sampleتعتمد على تقسيم اجملتمع إلى
طبقات (حضر /ريف  -جامعي/تعليم متوسط/تعليم أقل من املتوسط-
ذكور /إناث  -متزوج /مطلق /أرمل /أعزب) ،ويتم من إطار كل طبقة اختيار
عينة عشوائية بسيطة .و يهدف هذا التصميم إلى ضمان متثيل كل
طبقة في العينة وهو ما قد ال يتحقق إذا ما طبقت العينة العشوائية
البسيطة.

• العينة العنقودية( :)Cluster Sampleتعتمد العينة العنقودية على أن
مفردات اجملتمع مقسمة إلى مجموعات ويتم اختيار عينة من هذه
اجملموعات لتشكل مفرداتها (أو جزء من مفرداتها) عينة الدراسة.
والعينة العنقودية مفيدة في حالة املسوح امليدانية التي تعتمد على
تقسيم النطاق اجلغرافي للمسح (دولة -مدينة) إلى وحدات جغرافية
صغيرة (قطاعات) وبالتالي فإن اختيار عدد محدود من هذه القطاعات
يكون أفضل عمليا ً من توزيع املسح على كل النطاق اجلغرافي ال سيما
فيما يتعلق بتكلفة جمع البيانات أو إدارة العمل امليداني واإلشراف عليه.
• العينة املنتظمة ( :)Systematic Sampleنقطة البداية في سحب العينة
يكون باختيار أحد األرقام العشوائية وتكون املفردة التي حتمل هذا الرقم
في اإلطار هي أولى املفردات اخملتارة وفي ضوء عدد مفردات اجملتمع والعينة
يتم حتديد رقم ثابت يضاف إلى الرقم العشوائي ليعطة املفردة الثانية .
يتكرر إضافة هذا الرقم حتى الوصول إلى حجم العينة املطلوب .فمثالً
إذا كان حجم اجملتمع مائة ألف مفردة و يراد اختيار عينة مكونة من مائة
مفردة فإن ناجت قسمة حجم اجملتمع على حجم العينة هو  ،1000ويتم
توليد رقم عشوائي يتراوح بني  1و %1000وإذا كان الرقم العشوائي هو
 23فتكون املفردات اخملتارة هي .2023،3023، 1023
• العينة متعددة املراحل ( :)Multistage Sampleهذا النوع من العينات يتكون
من عدة مراحل ،كل مرحلة يتم تصميمها باستخدام أحد أنوع العينات
السابق اإلشارة إليها.
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العينات غري االحتمالية:
هي العينة التي ال ترتبط بإطار معني للمجتمع أو أن يكون االحتمال
الذي يعبر عن فرصة ظهور كل مفردة من مفردات اجملتمع في العينة غير قابل
للحساب .هذه العينات يشوبها القصور حيث ال يسمح تصميمها بتطبيق
التحليالت اإلحصائية املتعلقة بتعميم نتائج العينة على اجملتمع واملعروفة
بأساليب اإلحصاء االستقرائي ولها عدة أنواع هي:
• العينة املناسبة ( :)Convenient Sampleيتم في هذه العينة اختيار مجموعة
من املفردات يسهل الوصول إليهم دون وجود إطار يستخدم في املعاينة،
وعلى سبيل املثال أن تكون العينة مكونة من املترددين على املركز
الصحي القريب من محل إقامة الباحث.
• العينة العمدية ( :)Purposive Sampleيقوم الباحث باختيار املفردات بنا ًء على
معلومات مسبقة على نحو يعتقد أنه متثيالً جيدا ً للمجتمع ،فمثالً إذا
كان الوقت املتاح ال يسمح سوى بتضمني مرضى من مستشفى واحد
فقط يحاول الباحث اختيار مستشفي يكون املترددون عليه أكثر متثيالً
للمجتمع املستهدف وال يعتمد على اختيارها عشوائياً.
• عينة احلصص ( :)Quota Sampleيستخدم هذا النوع في دراسات التسويق
كأن يتم التحكم في خصائص مفردات العينة (مثالً  10ذكور أقل من 30
سنة5 ،ذكور  30سنة فأكثر  25 ،أنثى أقل من  30سنة 20 ،أنثى  30سنة
فأكثر) وذلك بنا ًء على معلومات مسبقة حول خصائص املستهلكني
للسلعة التي يتم دراستها.
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• عينة كرة الثلج ( :)Snow Ball Sampleيعتمد هذا النوع على اختيار مجموعة
من املشاهدات توجه إليها أسئلة معينة ثم يطلب من كل مشاهدة
إرسال هذه األسئلة جملموعة أخرى من املشاهدات تقوم باإلجابة على
نفس األسئلة ثم تقوم بدورها بإرسال األسئلة جملموعة أخرى من
املشاهدات وهكذا .جاذبية هذ األسلوب تكمن في قلة التكاليف
وضآلة اجلهد املطلوب لتنفيذه .إال أنه يفتقد إلى الشروط املنهجية
التي تسمح بتعميم نائج العينة على اجملتمع وفي مقدمتها عدم وجود
إطار ،وما يترتب عليه من حتيز في اختيار املشاهدات .ويضاف إلى ذلك أن
أسلوب كرة الثلج قد يترتب عليه تكرار نفس املشاهدة أكثر من مرة وهو
ما يخل بأحد ركائز تطبيق أساليب اإلحصاء االستداللي وهي استقالل
املشاهدات عن بعضها البعض .كما ال يسمح هذا األسلوب بتوافر
معلومات عن خصائص غير املستجيبني.
ويكون هذا النوع من العينات مفيد في حالة الدراسات التي تتم على
مبحوثني ال ميكن إيجاد إطار لهم كما في حالة املدمنني حيث يتم البداية مع
أحد املدمنني ويقوم األخير بتعريف الباحث مبدمن آخر وهكذا.
العينة االحتمالية في مقابل العينة غير االحتمالية:
تتميز العينة االحتمالية بأنها تسمح بإمكانية ظهور أي مفردة من
مفردات اجملتمع ،وأن احتمال ظهور أي مفردة ميكن حسابه .وبنا ًء على ذلك فإن
نظرية االحتماالت تسمح بتعميم نتائج العينة على اجملتمع املعاين وهو الهدف
األصيل الستطالعات الرأي العام .كما تسمح األساليب اإلحصائية بحساب
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خطأ املعاينة املقترن بكل سؤال من األسئلة املتضمنة في االستطالع ،مما
يسمح للمهتمني بقياس الرأي العام بالتعرف على هامش اخلطأ بني القياس
احملسوب على أساس العينة والقياس احلقيقي الذي كان ميكن حسابه لو أتيح
استطالع رأى لكل مفردات اجملتمع.
وفي املقابل فإن العينة غير االحتمالية ال تسمح بإمكانية ظهور كل
مفردة من مفردات اجملتمع وال تسمح بتعميم نتائج العينة على اجملتمع وال ميكن
حساب خطأ معاينة في حالة استخدامها في استطالع الرأي العام .إال أن
اختيار مفرداتها يتميز في كثير من األحيان بالسهولة وقلة التكاليف واختصار
الوقت .ونؤكد على أن هذه االعتبارات والتي ال نقلل من أهميتها ال تبرر استخدام
العينات غير االحتمالية إال في حالة تعذر استخدام العينات االحتمالية.
حجم العينة:
أحد القرارات الهامة عند إجراء استطالع للرأي العام هو حتديد حجم
العينة التي سيتم اختيارها من اإلطار الذي يعبر عن اجملتمع املستهدف.
وهناك عدة عوامل يجب أخذها في االعتبار لتحديد حجم العينة وهي:
• خطأ املعاينة املقبول :هو هامش اخلطأ بني النتيجة الفعلية لو مت إجراء
استطالع الرأي العام على كل مفردات اجملتمع والنتيجة املشاهدة
من واقع العينة اخملتارة .وبطبيعة احلال فإن أي استطالع للرأي العام
يستهدف تخفيض هذا اخلطأ ،إال أن قيمة خطأ املعاينة تتناسب
عكسيا ً مع حجم العينة وبالتالي فإن تخفيض هذا اخلطأ يترتب عليه
تكلفة مالية وإدارية نتيجة لزيادة حجم العينة.

• املقارنات البينية :أحد االعتبارات الهامة التي تدعو إلى زيادة حجم العينة
هو عدد املقارنات اإلحصائية املستهدف إجراؤها ،كلما زاد عدد الفئات
املطلوب مقارنتها يتطلب األمر عينة أكبر .فمثالً إذا كان املطلوب
معرفة نسبة املوافقة على تشريع قانوني معني على املستوى الوطني
فإن حجم العينة املناسبة قد يكون  500مفردة .أما إذا كان املطلوب
معرفة نسبة املوافقة على مستوى األقاليم اجلغرافية للدولة فإن حجم
العينة املناسبة قد يتضاعف.
• جتانس اجملتمع :كلما كان اجملتمع أقل جتانسا ً كلما تطلب األمر عينة أكبر في
ظل ثبات باقي العوامل.
• اعتبارات جودة البيانات :يالحظ أن زيادة حجم العينة ال يشكل فقط زيادة
في املوارد املطلوبة وإمنا يشكل حتديا ً لاللتزام بالتطبيق الصارم ألساليب
اجلودة.
• االعتبارات العملية :على الرغم من أن زيادة حجم العينة هو أمر مرغوب فيه
لالعتبارات سالفة الذكر إال أن هذه الزيادة ترتبط بأعباء مالية وإدارية
وتنظيمية وبشرية وتكنولوجية يتعذر في غيابها زيادة حجم العينة
بالقدر املنشود.
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حتديد حجم العينة العشوائية البسيطة:
يتم حساب حجم العينة العشوائية البسيطة باالعتماد على املعادلة
التالية:

النسبة املتوقعة للظاهرة محل القياس ( :)pميكن احلصول عليها من
مسوح أو استطالعات سابقة أو من إجراء جتربة قبلية ،وفي حالة عدم معرفة
هذه النسبة يتم اعتبارها  %50حيث تؤدي هذه النسبة إلى احلصول على أكبر
حجم للعينة املطلوبة.
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جدول  1حجم العينات عند درجة ثقة  %95حتت افتراضات مختلفة حلجم اجملتمع
والنسبة املتوقعة للظاهرة وهامش اخلطأ املقبول
%10

هامش اخلطأ

%3

%5

نسبة الظاهرة
محل
القياس
حجم اجملتمع

p=%50

p=%20
أو
p=%80

p=%50

p=%20
أو
p=%80

p=%50

p=%20
أو
p=%80

100
200
400
600
800
1000
2000
4000
6000
8000
10000
20000
40000
100000
1000000
1000000000

49
65
78
83
86
88
92
94
95
95
95
96
96
96
96
96

38
47
53
56
57
58
60
61
61
61
61
61
61
61
61
61

80
132
196
234
260
278
322
351
361
367
370
377
381
383
384
384

71
111
153
175
188
198
219
232
236
239
240
243
244
245
246
246

92
169
291
384
458
517
696
843
906
942
965
1013
1040
1056
1066
1067

87
155
253
320
369
406
509
584
613
629
640
661
672
679
683
683
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 -7مراحل تنفيذ استطالعات الرأي العام:
استطالعات الرأي بواسطة املقابالت الشخصية:
هناك مراحل أساسية يجب أن متر بها أي محاولة لقياس الرأي العام من
خالل االستطالعات وهي:
1 .1حتديد واضح للغرض من استطالع الرأي العام واجلوانب التي يسعى
لقياسها.
2 .2توافر إطار نظري ملوضوع االستطالع يتم من خالله التعرف على املؤثرات
التي تشكل الرأي العام فيما يتعلق باملوضوع محل الدراسة.
3 .3تصميم أداة (أو أدوات) القياس واختبارها ودراسة درجة الصدق والثبات
املقترنة بهذه األداة.
4 .4حتديد واضح للمجتمع املستهدف واإلطار املستخدم لسحب العينة.
5 .5حتديد واضح للتعريفات واملفاهيم املستخدمة.
6 .6تصميم جيد للعينة يتسق مع أهداف االستطالع ونطاقه.
7 .7حساب خطأ املعاينة وهو الهامش الذي يُسلم الباحث بأنه احلد األقصى
للفارق بني مؤشرات العينة ومؤشرات اجملتمع محل القياس.
8 .8استخدام آليات وإجراءات حتد من أخطاء التحيز ومنها مثالً :عدم شمول
إطار العينة لشرائح اجتماعية معينة -األخطاء الناجتة عن صياغة
األسئلة -أخطاء التكويد وإدخال النتائج.
9 .9التأكد من أن اخلصائص الدميوجرافية للعينة التي مت جمعها تتطابق مع
خصائص اجملتمع .وفي حالة عدم تقارب واحد أو أكثر من هذه اخلصائص
يتم حساب أوزان نسبية لبناء العينة املوزونة.

1010دراسة ورصد نسب عدم االستجابة والتفاوتات في هذه النسب بني
الشرائح االجتماعية اخملتلفة والتعرف على اجتاهات التحيز التي ميكن أن
تقترن بها وأخذها في االعتبار عند حتليل النتائج.
1111عرض النتائج بشفافية وحيادية وجتنب االنتقائية في إبراز بعض النتائج
وإخفاء البعض اآلخر.
1212رصد محدودية الدراسة واإلفصاح عنها بشفافية.
التجربة االستطالعية (االختبار القبلي):
تهدف التجربة االستطالعية أو االختبار القبلي إلى اختبار أدوات املسح
(االستبيان وغيره من األدوات) من أجل مراجعتها بشكل نهائي قبل استخدامها
في جمع البيانات .وبشكل أكثر حتديدا ً فإنه ميكن توظيف التجربة االستطالعية
في األغراض اآلتية:
•التأكد من أن صياغة األسئلة مفهومة بالنسبة للمبحوثني.
•تقدير املدة التي تستغرقها املقابلة.
•تقدير النسبة املتوقعة للظاهرة.
•حتديد االستجابات احملتملة لألسئلة املفتوحة لتحويلها إلى أسئلة
مسبقة الترميز.
• التعرف على املشكالت احملتملة.
في ضوء التجربة االستطالعية ،يتم حتديد أوجه القصور في االستبيان
التي ظهرت عند التطبيق الفعلي ،ومن ثم يتم تعديل االستبيان ومراجعة دليل
الترميز إذا لزم األمر ليوضعا في الشكل النهائي مبا يحقق أهداف االستطالع.
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جمع البيانات:
يتم جمع البيانات بواسطة فرق العمل امليداني التي يتكون كل منها
من مشرف ميداني ،مراجع ميداني وعدد من الباحثني يفضل أال يتجازو  5في كل
فريق .ومن األهمية مبكان أن يكون هناك اتساق بني عدد الباحثني املشاركني في
عملية جمع البيانات واملدة الزمنية املقررة إلنهاء العمل امليداني .فمثالً إذا كان
حجم العينة  5000مشاهدة وإذا كان متوسط معدل األداء اليومي للباحث هو 5
مقابالت يوميا ً ،فيمكن إنهاء العمل امليداني خالل  20يوم إذا مت االستعانة بـعدد
 50باحث .وميكن اختصار املدة الزمنية إذا مت زيادة عدد الباحثني املشاركني في
العمل امليداني وبالعكس فإن عدم وجود عدد كافي من الباحثني يؤدى إلى إطالة
مدة العمل امليداني .ويجب أال تطول مدة العمل امليداني حتى ال تصبح اإلجابات
غير قابلة للمقارنة نتيجة االختالف الكبير في الفترة املرجعية لإلجابات.
املراجعة امليدانية:
أحد الوسائل الفاعلة لتقليل أخطاء البيانات هو تطبيق نظام املراجعة
لالستبيان في امليدان ،وال تسمح الظروف عاد ًة باملراجعة الكاملة وإمنا ميكن
االكتفاء مبراجعة سريعة للتأكد من عدم إغفال جزء من االستمارة بطريقة
اخلطأ والتأكد من توجه الباحثني أو الباحثات إلى األسر اخملتارة في العينة.
مراقبة اجلودة:
حتقيق شرط اجلودة في أثناء جمع البيانات هو مسألة جوهرية تنعكس
باإليجاب أو السلب على عملية اتخاذ القرار .ويجب أن يعي القائمون على
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عـال من اجلودة – مع ما يترتب عليها من تكلفة
املسوح أن احلفاظ على مستوى
ٍ
وجهد -هي مسألة غير قابلة للمساومة وأن املسوح اجليدة تظل دائما ً مصدرا ً
ال ينضب من املعلومات التي تفيد في إثراء املعرفة البشرية .وتأسيسا ً على ذلك
يجب أن يتضمن أي مسح اآلليات املناسبة التي تسمح باحلفاظ على مستوى
جودة البيانات.
املراجعة املكتبية:
بعد انتهاء عملية جمع البيانات يتم مراجعتها مكتبيا ً للتأكد من عدم
وجود أخطاء في االنتقاالت (أو اإلحاالت) أو أخطاء في استيفاء البيانات كما
يجب أيضا ً مراجعة االتساق الداخلي لبيانات االستبيان والتأكد من عدم وجود
تناقضات بني االستجابات اخملتلفة.
عملية تكويد البيانات:
هي عملية تعريف أكواد ترتبط باإلجابات اخملتصة بكل سؤال .بالنسبة
لألسئلة املفتوحة يتم تفريغ االستجابات وتصنيفها إلى مجموعات متجانسة
وإعطاء رمز (أو كود) لكل استجابة ،ومن األفضل أن يقوم أحد اخلبراء مبراجعة
اتساق الترميز ومراجعة تصنيف االستجابات.
عملية إدخال البيانات:
هي عملية إنشاء ملف إلكتروني جلمع البيانات األولية جلميع االستمارات
بشكل مناسب إلجراء التحليل اإلحصائي.

دليل إجراء استطالعات الرأى العام

قواعد إجراء املقابلة الشخصية
 )1قيام الباحث بتقدمي نفسه إلى املبحوث مع اإلشارة إلى اجلهة
املسئولة عن تنفيذ املسح امليداني وإطالع املبحوث على البطاقة
التي تثبت شخصيته وعالقته بهذه اجلهة.
 )2إعالم املبحوث عن أهداف الدراسة والتأكيد على سرية البيانات التي
يتم جمعها وإشعاره بأهمية إدالئه بالبيانات بصراحة وحرية.
 )3الثقة بالنفس عند توجيه األسئلة دون تعالي أوترفع.
 )4عدم إبداء الدهشة أو التعالي إذا جاءت استجابات املبحوث التتفق
ورأي الباحث.
 )5عدم محاولة اإليحاء أو ممارسة الضغط على املبحوث للتوصل إلى
استجابة معينة.
 )6عدم التطفل على املبحوث وتوجيه أسئلة شخصية غير متضمنة
في االستمارة.
 )7االنسحاب بهدوء ولباقة إذا أحس الباحث بعدم رغبة املبحوث في
إجراء أو إمتام املقابلة مع محاولة حتديد موعد آخر أكثر مالئمة.
 )8عدم قيام الباحث بتقدمي أية وعود غير حقيقية لتحفيز املبحوث
على التجاوب مع املقابلة.
 )9عند انتهاء املقابلة يوجه الباحث الشكر للمبحوث على تعاونه.
 )10محاولة اإلنفراد باملبحوث ،وحتييد أي أفراد آخرين يتصادف وجودهم
أثناء استيفاء االستمارة.
 )11التزام الباحث بصيغ األسئلة وترتيبها كما وردت باالستمارة متاماً.

استطالعات الرأي بواسطة اهلاتف:
مراحل تنفيذ استطالعات الرأي العام الهاتفية:
1 .1التخطيط الستطالع الرأي العام ويشمل:
•حتديد الهدف الرئيسي لالستطالع.
•اإلطالع على االستطالعات املشابهة التي سبق إجراؤها.
•حتديد اجملتمع املستهدف.
•جتهيز قواعد البيانات التي سيتم استخدامها كإطار لهواتف
اجملتمع املستهدف.
•حتديد املوعد األمثل للقيام باالستطالع و البرنامج الزمني لألنشطة
التفصيلية.
2 .2التجهيز الستطالع الرأي العام ويشمل صياغة االستبيان ،إجراء اختبار
قبلي ،تصميم وسحب العينة ،تدريب الباحثني ،جتهيز نظام إلكتروني
للمقابالت على احلاسوب.
3 .3تنفيذ استطالع الرأي العام ويشمل إجراء املقابالت الهاتفية ،مراقبة جودة
املقابالت ،تكويد البيانات ومراجعتها وإدخالها على احلاسوب ،حتليل نسب
االستجابة ،حساب األوزان النسبية ،حساب خطأ املعاينة ،توثيق املنهجية،
تقييم جودة إجراءات االستطالع ،تبويب البيانات وإعداد الرسوم البيانية
وحتليل النتائج.
4 .4إعالن نتائج االستطالع من خالل اإلصدارات الورقية أو اإللكترونية ،ووسائل
اإلعالم ،املوقع اإللكتروني.
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)1
)2
)3
)4
)5
)6

مميزات إجراء استطالعات الرأي العام بواسطة الهاتف:

 -8حتليل البيانات :هناك نوعني من حتليل البيانات:

انخفاض التكلفة وتوفير اجلهد الالزم السيما فيما يتعلق بإجراء مقابالت
في مناطق جغرافية بعيدة.
سهولة سحب عينات احتمالية إذا ما توفر إطار أرقام الهواتف.
سهولة حتديث إطار املعاينة.
إمكانية إحكام الرقابة وضمان جودة البيانات التي يتم جمعها.
السرعة في احلصول على النتائج.
سهولة تكرار محاولة إجراء املقابلة في حالة عدم تواجد املبحوث.

التحليل الوصفي:

عيوب إجراء استطالعات الرأي العام بواسطة الهاتف:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

عدم إمكانية الوصول إلى األسر التي ليس لديها هاتف.
ضرورة االقتصار على عدد محدود من األسئلة ،يجب ال تتعدى مدة املقابلة
التليفونية  15دقيقة.
عدم قدرة الباحث على حتقيق قدر كبير من التواصل وبناء الثقة مع
املبحوث من خالل الهاتف بعكس اللقاء الشخصي والذي يسمح للباحث
املدرب بتحقيق تآلف يسهل له احلصول على إجابات أكثر تفصيالً.
صعوبةتوجيهاألسئلةاملفتوحةالتيتتطلبمناملبحوثالوصفوالتفسير.
تعذر توظيف قدرة الباحث في املالحظة ألحول املبحوث أو لتقييم ظروفه
املعيشية.
ارتفاع نسبة الرفض حيث يعتقد أن قدرة الباحث على إقناع املبحوث
باملشاركة تكون أكبر في حالة اللقاء وجها ً لوجه.
ارتفاع نسبة املشاهدات التي ال ميكن الوصول إليها بسبب استخدام
أجهزة الفاكس أو بسبب انشغال الهاتف أو جتنب اإلجابة على األرقام
اجملهولة.
وجود قدر من التحيز لصالح استجابات األسر املعيشية التي لديها أكثر
من هاتف منزلي حيث يكون لها فرصة أكبر في الظهور في العينة.
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يستخدم لوصف املتغيرات (إجابات األسئلة) املوجودة في مصفوفة
البيانات.
التحليل االستداللي:
يستخدم لبناء استنتاجات وتعميمات على مجتمع املوضوع محل
الدراسة بنا ًء على العينة املستخدمة.
املقاييس اإلحصائية:
ومن أهم املقاييس اإلحصائية التي تستخدم في توصيف وحتليل
البيانات ما يلي:
املنسوب :RATIO
هو رقم مفرد يعبر عن العالقة بني رقمني ،أي أن النسبة هي خارج قسمة
رقم ما (س) على رقم آخر (ص).
النسبة = (س  /ص) × ك
حيث ك =  100إذا أردنا التعبير عن النسبة كنسبة مئوية .
 ،ك =  1000إذا أردنا التعبير عن النسبة كنسبة في األلف ،وهكذا .......

دليل إجراء استطالعات الرأى العام

ومن األمثلة الشهيرة للنسب ما يلي:
نسبة اإلعالة = ((عدد األشخاص أقل من  15سنة  +عدد األشخاص 65
سنة فأكثر)  /عدد األشخاص في األعمار 100 × )64 – 15
وتعنى هذه النسبة عدد األشخاص في األعمار أقل من 15سنة أو 65
سنة فأكثر الذين يعولهم كل  100شخص في فئة العمر  64-15وهى الفئة في
سن العمل (النشطة اقتصادياً).
نسبة النوع = (عدد الذكور /عدد اإلناث) × 100
2
الكثافة السكانية = عدد السكان /مساحة األرض بالكم
النسبة املئوية (:PROPORTION (PERCENTAGE
هو حالة خاصة للنسبة وذلك عندما يكون البسط (س) جزء من املقام (ص).
فعلى سبيل املثال ميكن أن نحسب النسبة املئوية لألمية كما يلي:
نسبة األمية (( = )%عدد األميني ( 10سنوات فأكثر) /إجمالي السكان (10
سنوات فأكثر)) × 100
وكذا نسبة البطالة كما يلي:
نسبة البطالة ((=)%عدد املتعطلني في الشريحة العمرية ( )64-15سنة/
حجم القوى العاملة (مشتغلون +متعطلون ) في الشريحة العمرية (-15
 )64سنة) × 100
ونسبة وفيات الذكور إلجمالي الوفيات يتم حسابها كما يلي:
نسبة وفيات الذكور (( = )%عدد وفيات الذكور /إجمالي عدد الوفيات (ذكور+
إناث)) × 100

نسبة مشاركة الشباب في االنتخابات = (عدد املشاركني في االنتخابات في
الفئة العمرية 30-18سنة  /إجمالي عدد املشاركني في االنتخابات)×100

املعدل (معدل احلدوث) :RATE
بصفة عامة تعتبر النسب والتناسبات (النسب املئوية) مفيدة جدا ً
لتحليل الظواهر واملتغيرات السكانية ،ومن ناحية أخرى يستخدم املعدل
( )RATEفي قياس ودراسة ديناميكية التغير ،فاملعدل يعنى بدراسة مستوى
حدوث واقعات معينة خالل فترة محددة من الزمن.
ومن ثم ميكن تعريف معدل احلدوث بشكل عام كما يلي:
معدل احلدوث = (عدد الواقعات التي حدثت خالل فترة زمنية محددة
 /عدد أفراد اجملتمع الذين كانوا عرضة حلدوث هذه الواقعة خالل نفس
الفترة الزمنية) × ك
حيث ك =  100إذا أردنا أن نعبر عن املعدل في صورة مئوية
 ،ك =  1000إذا أردنا أن نعبر عن املعدل لكل ألف .وهكذا ...
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ومن األمثلة الشائعة ملعدل احلدوث:
معدل الوفيات اخلام = (عدد حاالت الوفاة خالل عام  /عدد السكان في
منتصف العام ) × 1000
معدل املواليد اخلام = (عدد حاالت املواليد خالل عام /عدد السكان في
منتصف العام ) × 1000
التوزيع العددي والتوزيع النسبي ملتغير ما:
عند حتليل توزيع متغير ما طبقا ً لقيمه اخملتلفة يكون للتوزيع النسبي
أسبقية على التوزيع العددي ،أي أن التوزيع النسبي يكون أكثر أهمية من التوزيع
العددي ،ولكن في بعض احلاالت األخرى يكون لكال التوزيعني أهمية في التعبير
عن توزيع املتغير وخصوصا ً إذا ما تعلق األمر بتوزيع إجمالي سكان الدولة (أو
محافظة ما) طبقا ً خلاصية معينة مثل توزيع السكان حسب النوع (ذكر  /أنثى)
أو توزيع السكان حسب طبيعة محل اإلقامة (حضر  /ريف) ،ويوضح املثال التالي
توزيع السكان في دراسة ما طبقا ً للنوع.
توزيع السكان طبقاً للنوع

مقاييس التمركز:
هي عبارة عن قيمة تصف مجموعة من البيانات من خالل نقطة
متمركزة داخل هذه اجملموعة مثل املتوسط ،الوسيط ،املنوال ،الربيع األول ،الربيع
الثالث.
املتوسط  :Meanهو مجموع القيم أو القراءات مقسومة على عددها.
املنوال  :Modeهي القيمة األكثر شيوعا ً أي التي تتكرر أكثر من غيرها ،ومن
املمكن أن يكون هناك أكثر من منوال لنفس اجملموعة من البيانات.
الوسيط  :Medianهي القيمة التي تتوسط مجموعة من القيم بعد ترتيبها
تصاعديا ً أو تنازليا ً أي أنه القيمة التي يكون عدد القيم األصغر منها
مساويا ً لعدد القيم األكبر منها .وطريقة حساب رتبة الوسيط هي:

حيث «ن» يعبر عن عدد املفردات.

النوع

عدد األفراد

نسبة األفراد ()%

ذكور

6008

51.4

الربيع األول (الربيع األدنى) :هو القيمة التي تقسم البيانات إلى قسمني بحيث
يقع ربع القيم قبلها وذلك بعد ترتيب قيم كل املفردات تصاعدياً.

إناث

5681

48.6

جملة

11689

100.0

الربيع الثالث (الربيع األعلى) :هو القيمة التي تقسم البيانات إلى قسمني
بحيث يقع ثالثة أرباع القيم قبلها وذلك بعد ترتيب قيم كل املفردات
تصاعدياً.
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مقاييس التشتت :تقيس مدى قرب أو بعد مفردات الظاهرة بعضها عن بعض.
ومن أمثلتها املدى ،التباين ،االنحراف املعياري.
املدى :هو الفارق بني أكبر وأصغر قيمة جملموعة من القيم الرقمية.
التباين :يقيس التباين البعد بني كل قيمة من قيم اجملموعة عن متوسطها
احلسابي .يتم حساب التباين كاآلتي:

حيث : X :متغير يعبر عن قيمة املفردة.
 :µاملتوسط احلسابي للظاهرة في اجملتمع.
 :Nعدد مفردات اجملتمع.

االنحراف املعياري :هو مقياس ملدى تشتت قيم البيانات عن متوسطها
احلسابي ،كلما كانت البيانات بعيدة عن املتوسط كلما زادت قيمة
االنحراف املعياري ،ويعتبر االنحارف املعياري هو اجلذر التربيعي للتباين.
التوزيع التكراري :حصر جلميع القيم التي ميكن أن تأخذها الظاهرة وعدد
مرات تكرار كل قيمة من هذه القيم بني مفردات العينة ،وتوضع هذه
املعلومات في جداول تسمى جداول تكرارية.
اختبار الفروض :هي عملية إحصائية تستخدم لقبول أو رفض فرضية
معينة بنا ًء على حتليل بيانات العينة.

املؤشرات اليت تعكس حقائق واملؤشرات اليت تعكس االجتاهات
السلوكية:
عندما يتعلق املؤشر بقياس حقائق قد حدثت بالفعل يكون أكثر
مصداقية عن املؤشر الذي يهتم بقياس الرأي أو االجتاهات السلوكية نحو قضية
ما ،فعلى سبيل املثال إذا أردنا قياس مستوى انتشار وسائل تنظيم األسرة في
مجتمع ما نستخدم مؤشر نسبة انتشار استخدام وسائل تنظيم األسرة الذي
يتم حسابه كما يلي:
نسبة انتشار وسائل تنظيم األسرة = (عدد املستخدمات حاليا ً في
األعمار ( )49-15سنة  /إجمالي عدد السيدات املتزوجات في األعمار ()49-15
سنة) × 100
أما إذا أردنا قياس االجتاهات السلوكية واألراء نحو قبول استخدام وسائل
تنظيم األسرة من عدمه فنسأل املستجيبة عن موافقتها على استخدام
وسائل تنظيم األسرة من عدمه ويكون املؤشر كالتالي:
نسبة قبول وسائل تنظيم األسرة = (عدد املوافقات على استخدام
تنظيم األسرة في األعمار ( )49-15سنة  /إجمالي عدد السيدات املتزوجات في
األعمار ( )49-15سنة) × 100
وهنا نالحظ أن نسبة االنتشار تعنى بقياس واقع قد حدث بالفعل أما
نسبة القبول فتعنى بقياس اجتاهات سلوكية قد تصدق أو ال تصدق ،وبالتالي
فإن املؤشرات التي تعكس احلقيقة تكون أكثر مصداقية في التعبير عن الظواهر
باملقارنة باملؤشرات التي تعكس االجتاهات السلوكية.
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 -9توظيف التكنولوجيا يف استطالعات الرأي العام:
ساهمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في تطوير املسوح امليدانية
ومنها على سبيل املثال:
1 .1حساب حجم العينة وسحب مفردات العينة :وذلك من خالل البرامج
التي تقوم بحساب حجم العينة وحساب خطأ املعاينة لألنواع
اخملتلفة للعينات االحتمالية ،كما تتوافر أيضا ً برامج لسحب مفردات
العينة بشكل عشوائي من اإلطار في ضوء التصميم اخملتار للعينة.
2 .2حتقيق االنضباط والسرعة في العمل امليداني :وذلك من خالل
استخدام وسائل االتصال احلديثة (مثل الهاتف احملمول والذي تتزايد
خواص استخدامه مع مرور الزمن) التي تسمح باالتصال السريع بني
الباحثني امليدانيني واملشرفني عليهم ومنسقي العمل امليداني على
املستوى املركزي وهو ما يتيح تدارك املشكالت الفنية واللوجستية
التي تظهر في امليدان وتوجيه الباحثني نحو أسلوب التعامل معها.
كما تسمح بإحكام الرقابة على الباحثني امليدانيني وذلك من خالل
معرفة أماكن تواجدهم بدقة بواسطة أجهزة  .GPSكما تظهر
باستمرار تكنولوجيات ميكن توظيفها في مجال املسوح امليدانية
مثل نظام  Push to talkوالذي يسمح من خالل أجهزة الهاتف
احملمول بتوجيه رسائل حتمل تعليمات معينة تصل إلى الباحثني
املنتشرين في أماكن متفرقة من خالل مكاملة واحدة يتلقاها اجلميع
في نفس اللحظة.
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3 .3زيادة كفاءة جمع البيانات :وذلك من خالل استخدام احلاسب احملمول
أو األجهزة الكفية  PDAفي إجراء املقابالت ،حيث يتم حتميل استمارة
االستطالع على احلاسب احملمول أو على اجلهاز الكفي ويقوم الباحث
امليداني بقراءة األسئلة من الشاشة وإدخال االستجابات مباشرة
على اجلهاز .ويسمح هذا األسلوب باختصار مرحلة إدخال البيانات مما
يوفر املوارد املادية والبشرية ،كما يسمح بإرسال البيانات إلكترونيا ً
فور إدخالها دون االنتظار لعوده الباحثني امليدانيني .يضاف إلى ذلك
أن هذا األسلوب يعتبر صديقا ً للبيئة حيث يوفر في استهالك الورق
واألحبار املستخدمة في طباعة االستمارات الورقية.
4 .4نظم متابعة العمل امليداني :نظم متابعة العمل امليداني هي
نظم إلكترونية يتم إعدادها على احلاسوب ليتم من خاللها متابعة
العمل امليداني وكل إجراءاته وتسجيل التبليغات التي تتم بني
املكتب املركزي الذي يدير املسح والعاملني في جمع البيانات ،كما
يتيح معرفة مستوى إجناز كل فريق والفرق أو املناطق التي تشهد أي
مشكالت أو أزمات أثناء عملية جمع البيانات.
5 .5برامج إدخال البيانات :أحد مراحل إجراء املسوح واالستطالعات
امليدانية هي عملية إدخال البيانات ،حيث يتم إدخال البيانات التي مت
جمعها في املسح على الكمبيوتر متهيدا ً إلعدادها لعملية التحليل.
وهناك العديد من احلزم التي ميكن استخدامها إلعداد برامج اإلدخال
منها .Access, CSPro, SQL, Oracle
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6 .6احلزم اإلحصائية لتحليل البيانات :يوجد كثير من احلزم اإلحصائية
التي ميكن استخدامها في التحليل اإلحصائي لبيانات املسوح
مثل احلزم اإلحصائية في العلوم االجتماعي ة  SPSSو�SAS،R،MI
 .NITAB،STATISTICA،NCSSوتقوم هذه احلزم بكافة التحليالت
اإلحصائية التي يحتاجها العمل البحثي من حيث تبويب البيانات
وعرضها بيانيا ً وتلخيصها ومقارنة املقاييس اإلحصائية في أكثر من
مجتمع وقياس العالقة بني املتغيرات ،كما يقوم معظمها بكثير من
التحليالت اإلحصائية املتقدمة.
7 .7املقابالت الهاتفية املدعومة باحلاسوب
(Computer-assisted telephone interviewing (CATI
نظام يستخدم إلجراء االستطالعات الهاتفية باستخدام احلاسب
اآللي في كافة مراحل االستطالع ابتدا ًء من تصميم االستمارة
إلكترونيا ً مرورا ً باالتصال باملبحوثني وحتى انتهاء عملية جمع
البيانات ،حيث تظهر األسئلة على الشاشة أمام الباحث ويقوم
الباحث بإدخال إجابات املبحوثني ،فيقوم النظام بتوجيه االستمارة
حسب التتابع املنطقي لألسئلة مما يحول دون وجود أسئلة لم
يتم اإلجابة عليها .كما يساعد النظام على متابعة عملية جمع
البيانات ومراجعة اإلجابات باستمرار ،وإصدار تقارير ونتائج إحصائية
مختصرة في أي وقت نظرا ً للربط بني أجهزة الكمبيوتر اخلاصة
بجمع البيانات مع جهاز كمبيوتر مركزي (.)Server
كما يعمل هذا النظام على ميكنة االتصال باملبحوثني ،وإعادة

االتصال باملبحوث في الوقت الذي مت حتديده ،باإلضافة إلى مراجعة
وتنقيح العينة اخملصصة للباحث وإمكانية حتويلها من باحث إلى آخر.
8 .8املقابالت الهاتفية على شبكة اإلنترنت باستخدام احلاسب اآللي
()Web CATI
يستجيب هذا النظام للبيئة االفتراضية التي أصبحت حتكم
كثير من األنشطة نتيجة لثورة االتصاالت التي أحدثتها شبكة
االنترنت .ويعتبر هذا النظام تطويرا ً لنظام إجراء االستطالعات
الهاتفية باستخدام احلاسب اآللي .ويتمثل التطوير في إتاحة إجراء
املسوح الهاتفية باستخدام شبكة اإلنترنت أو شبكة داخلية .كما
يتميز النظام بوجود متصفح ( )browserله واجهة إجراء املقابالت
( .)Interviewing Interfaceوباإلضافة إلى ذلك يتيح هذا النظام
للباحثني إجراء املقابالت من أي مكان ،كذلك يتيح ملراقبي اجلودة
متابعة املسح من أى مكان.
9 .9املقابالت الهاتفية األوتوماتيكية باستخدام احلاسب اآللي
)Automated Computer Telephone Interviewing (ACTI
يعد أحد أساليب إجراء املقابالت الهاتفية باستخدام احلاسب اآللي،
ولكن دون وجود باحث ويحل محله جهاز صوتي يقوم بطرح األسئلة على
املبحوثني ،وسماع إجاباتهم وتسجيلها مباشرة في قاعدة بيانات .وإلى
جانب ذلك ،يقوم احلاسوب بتوجيه أسئلة االستمارة بأسلوب تفاعلي،
وإتباع املسارات اخملتلفة ألسئلة االستمارة بنا ًء على اإلجابات التي يحصل
عليها ،آخذا ً في االعتبار خصائص املبحوث.
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1010املقابالت على شبكة اإلنترنت باستخدام احلاسب اآللي:
)Computer Aided Web Interviewing (CAWI
تظهر استمارة الــ  CAWIفي شكل صفحة على شبكة اإلنترنت (Web-
 ،)pageويستطيع املبحوث الدخول إليها والوصول لها بطرق مختلفة
وفقا ً لتصميم العينة؛ ويتم االنتقال من سؤال إلى آخر حسب إجابات
املبحوث .وترسل اإلجابات في احلال إلي الـخادم ( )Serverالرئيسي مما
يساعد على إمتام عملية جمع وتخزين البيانات واإلجابات بشكل مستمر.
ويسمح هذا النظام بإضافة مواد الوسائط املتعددة مثل الصور وامللفات
الصوتية وامللفات املوسيقية ...إلخ إلى االستمارة.
 -10جماالت قياس الرأي العام:
بعد
ما
•استطالعات
التصويت (:)Exit poll
تسعى إلى التعرف على
التصويت الفعلي للناخبني عند
خروجهم من مركز التصويت.
• وأهمية مثل هذه االستطالعات
ال تقتصر على كونها تتنبأ
قبل
االنتخابات
بنتائج
إعالنها ،وإمنا أيضا ً تسمح
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أجرى املركز املصري لبحوث
الرأي العام (بصيرة) أول استطالع
ما بعد التصويت في الشرق
األوسط في االستفتاء على
دستور  ،2014وجاءت نتائجه التي
أعلنها مركز بصيرة بعد غلق باب
التصويت بأربعني دقيقة مطابقة
للنتائج التي أعلنتها اللجنة
العليا لالنتخابات بعد انتهاء
التصويت بأسبوع.

بالتعرف على اخلصائص االجتماعية للناخبني ،وعلى التفاوتات
في االجتاهات التصويتية للشرائح االجتماعية وللمناطق
اجلغرافية اخملتلفة .ونظرا ً ألن عملية االقتراع نفسها تكون سرية ال
تتضمن أية توصيف للناخب تعتبر استطالعات ما بعد التصويت
املصدر الوحيد لتحليل وتفسير نتائج االنتخابات واالجتاهات
التصويتية للشرائح االجتماعية اخملتلفة حسب العمر والنوع
ومحل اإلقامة واالنتماء السياسي والفكري والديني والعرقي.
•ويعد التصميم الدقيق لعينة مراكز التصويت هو أهم عامل في
احلصول على نتائج دقيقة من استطالعات ما بعد التصويت.
•استطالعات قياس الرضا عن أداء الرئيس :هي استطالعات
لقياس الرضا عن أداء الرئيس .ويعتمد هذا القياس على توجيه سؤال
إلى عينة من املواطنني حول ما إذا كانوا موافقني أو غير موافقني على
أداء الرئيس ،وتأتي النتائج في شكل نسبة مئوية تعكس الشرائح
اإلجابات اخملتلفة (موافق جداً /موافق /غير موافق /غير موافق على
اإلطالق /ال أعرف).
•كما ميكن توجيه سؤال عن درجة املوافقة على مقياس من صفر إلى
 ،10وفي بعض الدول يوجه سؤال افتراضي عن نية املستجيبني انتخاب
الرئيس مرة أخرى إذا ما أجريت االنتخابات الرئاسية غداً.
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•استطالعات قياس الرضا عن أداء رئيس الوزراء :هي
استطالعات لقياس الرضا عن أداء رئيس الوزراء ،وتعتمد على توجيه
سؤال إلى عينة من املواطنني حول تقييمهم ألداء رئيس الوزراء (جيد/
متوسط /سيء /ال أعرف) وتأتى النتائج في شكل نسبة مئوية لكل
إجابة من اإلجابات الثالثة.
•استطالعات عن العالقات
اخلارجية :هي استطالعات
لقياس اجتاهات املواطنني في
دولة معينة جتاه الدول األخرى.
كما ُترى أيضا ً للتعرف على
رأى املواطنني جتاه سياسات
وأحداث ذات بُعد دولي أو إقليمي.

من أمثلة استطالعات
العالقات اخلارجية استطالع
مؤسسة جالوب للتعرف على
نظرة األمريكيني لدول العالم
اخملتلفة ،ويتم إجراؤه في فبراير من
كل عام منذ  ،1989واالستطالع
الذي يجريه مركز بصيرة حول
الدول الصديقة واملعادية من
وجهة نظر املصريني.

•استطالعات عن االجتاهات
حنو التشريعات :هي استطالعات
رأي عام للتعرف على اجتاهات املواطنني حيال التعديالت املتعلقة
بالتشريعات ويشمل ذلك التعديالت املقترحة على الدساتير أو
القوانني ،مثل االستطالع الذي قام به مركز املعلومات ودعم اتخاذ
القرار حول مشروع التعديالت الدستورية التي مت مبوجبها تغيير عدد
من مواد الدستور املصري في عام .2005

•استطالعات عن الشأن الداخلي :تهدف كثير من املؤسسات
إلى توظيف استطالعات الرأي العام للتعرف على مستوى الرضا عن
اخلدمات ويشمل ذلك اخلدمات الصحية والتأمني الصحي واخلدمات
التعليمية واملواصالت العامة وخدمات احلكومة اإللكترونية ،تشمل
مثل هذه االستطالعات أسئلة عن تكلفة اخلدمة وجودتها وسرعة
إجنازها .أحد اجلوانب الهامة املرتبطة بهذا النوع من االستطالعات هو
العالقة العكسية بني مستوى الرضا ومستوى التوقعات ،حيث يكون
الرضا في بعض األحيان مرتفعا ً بسبب تواضع توقعات املواطن وليس
بسبب ارتفاع جودة اخلدمة املقدمة.
•استطالعات عن القيم السائدة يف اجملتمعات :هي استطالعات
للرأي العام للتعرف على القيم السائدة في اجملتمعات ويشمل ذلك
القيم الدينية ،قيم املواطنة ،االجتاه نحو األقليات ،متكني املرأة ،القضايا
البيئية ،الهجرة ،تعويض البطالة .من أمثلة هذا النوع من املسوح
املسح العاملي للقيم والذي بدأ تنفيذه في عدد من الدول األوروبية
في بداية الثمانينات ومت التوسع في تنفيذه في مناطق مختلفة من
العالم ليصل عدد الدول التي قامت بإجرائه حتى عام  2009أكثر من
 90دولة.
•استطالعات رأي عاملية :استطالعات للرأي العام ُترى على عدد من
الدول بهدف املقارنة بني اجتاهات الشعوب نحو قضايا معينة والتعرف
على التباين القائم بني ردود أفعالها جتاه أحداث عاملية ،وحتليل هذه
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البيانات يعتبر مادة خصبة في تفسير الصدمات الثقافية واأليدولوجية
بني الدول أو بني التكتالت ،ويعتبر أحد املدخالت الرئيسية التي تعتمد
عليها مراكز األبحاث الدولية في التنبؤ مبستقبل السالم العاملي.
 -11نشر استطالعات الرأي العام يف اإلعالم:
هناك عدد من املعلومات التي يجب أن تلتزم اجلهة التي جتري استطالع
الرأي العام باإلفصاح عنها وأن يلتزم اإلعالمي بنشرها عند نشر نتائج
استطالعات الرأي العام:
 )1اجلهة القائمة على إجراء االستطالع ومصدر متويله ومبررات عمله.
 )2حجم العينة ومنهجية اختيار مفرداتها.
 )3خطأ املعاينة.
 )4أسلوب جمع بيانات االستطالع.
 )5نسبة االستجابة على االستطالع.
 )6تاريخ إجراء االستطالع.
 -12أهم املسوح:
املسح السكاني الصحي:
يحتوي املسح السكاني الصحي في مصر على بيانات عن خصائص
السيدات ،اإلجناب واستخدام وسائل تنظيم األسرة ،املعلومات األساسية
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راخلاصة بصحة األم و الطفل .كما يشمل أيضا ً معلومات حول الصحة العامة.
ويجري املسح في العديد من دول العالم ،وقد مت إصداره في مصر في أعوام:
.2014 ،2008 ،2005 ،2003 ،1998 ،1997 ،2000 ،1995 ،1992 ،1988
يقوم املسح بجمع بيانات عن األسرة املعيشية وعن السيدات في الفئة
العمرية  15إلى  49سنة .وينتج املسح مؤشرات على املستوى القومي وعلى
مستوى األقاليم الست «احملافظات احلضرية ،حضر الوجه البحري ،ريف الوجه
البحري ،حضر الوجه القبلي ،ريف الوجه القبلي ،محافظات احلدود» .وفي عام
 2014أنتج املسح مؤشرات على مستوى احملافظات.
ويعتبر املسح السكاني الصحي من أهم املسوح التي يتم االعتماد
عليها في متابعة وتقييم اجلهود التي تتم خلفض الزيادة السكانية.
مسح النشء والشباب يف مصر:
يركز مسح النشء والشباب في مصر على خمسة حتوالت أساسية
في حياة الشباب :الصحة ،والتعليم ،والتوظف ،وسبل العيش ،وتكوين األسرة،
واملشاركة اجملتمعية .مت إصدار التقارير النهائية لهذا املسح في عامي ،2011
 .2015ويركز املسح على النشء والشباب في الفئة العمرية من  10إلى  29سنة.
مسح التحوالت يف الوطن العربي:
مشروع بحثي دولي يتم تنفيذه في إطار برنامج املفوضية األوروبية ،FP7
يركز هذا املشروح على املقارنة بني املعتقدات والقيم والسلوكيات في مراحل
التحول السياسي واالجتماعي التي متر بها سبع دول عربية وهي :املغرب ،اجلزائر،
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تونس ،ليبيا ،مصر ،األردن ،العراق .يشمل املسح تقييم املستجيبني للوضع
االقتصادي والسياسي احلالي وتوقعاتهم للمستقبل ،النظام السياسي ،األمن،
العالقات الدولية ،الثورات العربية ،املشاركة السياسية ،النوع االجتماعي.
استطالعات ما بعد التصويت:
هي استطالعات جترى للتعرف على التصويت الفعلي للناخبني عند
خروجهم من مراكز التصويت تفيد في التنبؤ املبكر بنتيجة االنتخابات والتعرف
على االجتماعية للناخبني .مت إجراء هذا النوع من االستطالعات في مصر عام
 2014أثناء االستفتاء على الدستور املصري  2014واالنتخابات الرئاسية املصرية
 ،2014كما مت إجراؤه في االنتخابات البرملانية لعام  2015مبرحلتيها األولى والثانية.
استطالعات تقييم أداء الرئيس واحلكومة:
استطالعات جترى بصورة دورية للتعرف على درجة الرضا عن أداء القيادات
السياسية وحول أداء احلكومات والثقة فيها ومدى رغبة املواطنني إلعادة انتخاب
رئيس اجلمهورية ،وجترى هذه االستطالعات في مصر منذ عام  2012بصورة دورية
لتقييم أداء رئيس اجلمهورية واحلكومة.

 -13أهم اجلهات العاملة يف جمال استطالعات الرأي:
مؤسسة جالوب(:)Gallup
أسس جورج جالوب املعهد األمريكي للرأي العام  -والذي حتول بعد
ذلك إلى مؤسسة جالوب – عام  .1935تقوم مؤسسة جالوب بإجراء استطالع
جالوب العاملي وهو عبارة عن استطالعات للرأي العام في  150دولة باستخدام
نفس األسئلة ومن خالل منهجية متماثلة .وتتناول هذه االستطالعات مجاالت
متعددة تشمل اإلحساس باألمان ،ونوعية الغذاء واملسكن ،والرضا عن املؤسسات
والبنية التحتية ،والعمل ،ونوعية احلياة .وتقدم نتائج هذه االستطالعات مقارنات
بني اجملتمعات تثير كثيرا ً من اجلدل.
مركز بيو للبحوث (:)PEW Research Center
تأسس مركز بيو عام  1990بالواليات املتحدة األمريكية ،ويجري
استطالعات رأي في العديد من اجملاالت تضم االستطالعات السياسية
واالقتصادية الواجتماعية واستطالعات مشاهدة القنوات اخملتلفة .من أمثلة
هذه الدراسات املشروع العاملى لالجتاهات ،يغطي هذا املشروع  55دولة منها 6
دول عربية هي األردن ،وفلسطني ،ولبنان ،والكويت ،ومصر ،واملغرب .وقد مت البدء
في إجراء االستطالعات اخلاصة بهذا املشروع عام  2002بهدف التعرف على
الصورة الذهنية للواليات املتحدة في الدول اخملتلفة ،كما تهدف للتعرف على
الصورة الذهنية لكل من الصني وإيران وروسيا في الدول اخملتلفة.
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 -14أهم اجلمعيات املهنية يف جمال استطالعات الرأي:

املراجع:

الرابطة الدولية ألحباث الرأي العام
(WAPOR) The World Association for Public Opinion
Research :
تأسست الرابطة الدولية لبحوث الرأي العام سنة  1947وتعمل على
مستوى دول العالم على نشر ثقافة استطالع الرأي العام وضمان احترام
املنهجيات العلمية في قياس الرأي العام وكذلك أخالقيات قياس ونشر نتائج
هذه االستطالعات ،وتقيم مؤمتر سنوي يتجمع فيه خبراء قياس الرأي العام من
مختلف أنحاء العالم .وللرابطة فروع إقليمية تغطي العديد من الدول ،كفرع
الدول العربية ،ودول أمريكا الالتينية.

DA. Dillman, J.D. smyth, L.M. Christian, Internet, mail and mixed-mode
surveys, /John wiley and sons, 2009

الرابطة األمريكية لبحوث الرأي العام
(AAPOR)The American Association for Public Opinion
Research:
تأسست الرابطة األمريكية لبحوث الرأي العام سنة  1947على يد
مجموعة من رواد مجال استطالعات الرأي العام ،وتعمل في نطاق الواليات
املتحدة األمريكية .وتهدف الرابطة إلى نشر ثقافة استطالع الرأي العام وضمان
احترام املنهجيات العلمية في قياس الرأي العام وكذلك أخالقيات قياس ونشر
نتائج هذه االستطالعات.
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ماجد عثمان ،قياس الرأي العام ،من النظرية إلى التطبيق ،الشروق.2011 ،
ناهد صالح ،قياس الرأي العام :،املاضي واحلاضر واملستقبل ،القاهرة ،املركز
القومي للبحوث االجتماعية.1993 ،

