
٢

الباب ا�ول

الدراسة الميدانية ودورھا في 
بحوث ا�ع�م والرأي العام

١

محاضرات في 
ا�سلوب ا�حصائي واستخدامه في بحوث 

الرأي العام وا�ع�م

سمير خالد صافي. د

أستاذ ا�حصاء المشارك

٤

عوامل نجاح الدراسة في بحوث الرأي العام

العامل ا�ول
الدقة في تصميم صحيفة الدراسة الميدانية

:بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة الدراسة الميدانية

مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية: ًأو�0
 تحديد أھداف الدراسة الميدانية-١
 في ضوء الھدف يتم تصميم أداة ا0ستط�ع ونختار العينة المناسبة �

لتحقيقه
ًإذا كان الھدف غامضا جاءت الصحيفة أيضا غامضة� ً

٣

المبحث ا0ول

عوامل نجاح الدراسة في بحوث 
الرأي العام



٦

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

 تحديد نوع صحيفة الدراسة الميدانية-٣
:ھناك نوعان من صحائف الدراسة الميدانية

صحيفة ا0ستبيان التي ترسل بالبريد أو تسلم باليد للمبحوث �
الذي يقوم بالرد على ا�سئلة بنفسه

المقابلة والتي يقوم فيھا الباحث بتوجيه ا�سئلة للمبحوث�

٥

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

 تحديد البيانات المطلوب جمعھا-٢
إعداد الجداول الخيالية وتحديد أرقام صورية فيھا، وتفيد �

:ھذه الجداول في النواحي التالية
ًتحديد البيانات المطلوب جمعھا تحديدا دقيقا� ً

تحديد طرق معالجة ھذه البيانات�
تحديد مدى فائدة البيانات في تحقيق أھداف الدراسة وحذف �

. ا�سئلة التي 0 تفيد في تحقيقھا
ًيجب أ0 تتضمن صحيفة ا0ستبيان بندا 0 يساھم في تحقيق �

. أھداف ا0ستط�ع

٨

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

عيوب صحائف ا0ستبيان
 عدم إمكانية استخدامھا مع الذين 0 يعرفون  القراءة �

والكتابة

يفقد الباحث اتصاله الشخصي بعينة الدراسة مما يحرمه من �
. معرفة ردود الفعل على أسئلة ا0ستط�ع

عدم وجود الفرصة للتأكد من فھم المبحوث للسؤال أو �
. المصطلحات الواردة با0ستط�ع

٧

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

مزايا صحائف ا0ستبيان
توفير الوقت والجھد والمال�

الحصول على بيانات من عدد كبير من ا�فراد�

ًتوفر وقتا للمبحوث لIجابة على ا�سئلة أكثر مما لو طلب �
.  ا�جابة مباشرة عقب توجيه السؤال



١٠

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

عيوب المقابلة
 وقت أطول�

جھد أكبر�

باحثين ميدانيين مدربين أمناء أكثر�

٩

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

مزايا المقابلة
معرفة صورة النفس البشرية�

تحليل ما بداخل ا�نسان  ومعرفة ما يبطن من أمور�

ًتشرح ما يكون غامضا من ا�سئلة�

تكشف التناقض في ا�جابات�

١٢

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

ً مراجعة الصحيفة منھجيا وعلميا-٥ ً
عرض الصحيفة على مجموعة من الخبراء المنھجيين 

:والعلميين والممارسين 
 عرض الصحيفة على مجموعة من الخبراء المنھجيين - 

:يحقق ما يلي
دراسة الشكل العام للصحيفة

مراجعة الجداول الھيكلية للتأكد من مدى كفاية ا�سئلة في تحقيق �
أھداف الدراسة

مراجعة ترتيب ا�سئلة وتسلسلھا المنطقي�
مراجعة صياغة ا�سئلة والتأكد من وضوحھا�
مراجعة ا�جابات المحددة كبدائل 0ختيار أنسبھا واستكمال الناقص �

.منھا
١١

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

 إعداد صحيفة الدراسة الميدانية في صورتھا ا�ولية-٤
:يمر إعداد صحيفة الدراسة الميدانية بالخطوات التالية

 الموضوعات التي ستشملھا الصحيفة عناويينإعداد �
با0سترشاد بأھداف ا0ستط�ع أو الدراسة

كتابة ا�سئلة التي تندرج تحت كل موضوع�

مراعاة ا0عتبارات المنھجية والصياغة في لغة ا�سئلة من �
ً)التفاصيل 0حقا(حيث الشكل والمضمون 



١٤

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

Pre-Test ا0ختبار القبلي -٦

يجرى ا0ختبار القبلي على عينة صغيرة ممثلة للعينة ا�صلية 
:ويفيد ذلك فيما يلي

التعرف على مدى وضوح ا�سئلة�
التعرف على مدى قياس السؤال للعنصر المطلوب قياسه�
ًالتعرف على ا�سئلة التي تسبب حرجا للمبحوث وذلك �عادة النظر �

.فيھا سواء بحذفھا او إعادة صياغتھا
التعرف على مشك�ت العمل الميداني�
التعرف على معدل ا0ستجابة�
التعرف على الزمن الذي يستغرقه ملء الصحيفة الواحدة�
إقفال بعض ا�سئلة المفتوحة بعد حصر ا0حتما0ت المختلفة لIجابة� ١٣

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

 عرض الصحيفة على مجموعة من الخبراء -
الممارسين والمتخصصين في المجال العلمي يحقق 

: ما يلي
مراجعة المادة العلمية الواردة في الصحيفة ومدى ارتباطھا �

بأھداف الدراسة

مدى كفاية المادة العلمية في ا�جابة على تساؤ0ت الدراسة�

اكتشاف مواطن الضعف أو النقص �

١٦

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

 إعداد الصحيفة في صورتھا النھائية-٧

بعد ا0نتھاء من الخطوات السابقة تتم مراجعة الصحيفة 
:مراجعة نھائية من حيث

الشكل العام للصحيفة�

ُترميز ا�سئلة المغلقة التي تعرف إجاباتھا سلفا�

ا�سئلة المفتوحة يتم ترميزھا بعد انتھاء العمل الميداني �

الحصول على موافقة بعض الجھات المعنية�

١٥

 تابع-مراحل إعداد صحيفة الدراسة ا�حصائية : ًأو0

م�حظة

إذا اقتضت نتائج ا0ختبار القبلي تغييرات جوھرية في �
 إذا –الصحيفة، وجب إجراء اختبار ثان أو أكثر 

 قبل –سمحت طبيعة الدراسة او ا0ستط�ع 
ا0ستقرار على الوضع النھائي ا�نسب للصحيفة



١٨

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

ًما رأيك في بدء تلفزيون فلسطين إرساله في الثامنة صباحا �
كل يوم؟ 

ًاوافق جدا  �

أوافق  �

أوافق إلى حد ما  �

0 اوافق  �

0 رأي لي�

١٧

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

 أنواع ا�سئلة-١

ا�سئلة من حيث الشكل   

وھي ا�سئلة التي تدرج معھا :  ًاو0 ا�سئلة المغلقة
إجابات محددة كبدائل 0ختيار واحد منھا أو تتعدد 

ً:البدائل فمث�
ھل سمعت إذاعة فلسطين أمس؟�

    نعم     �

�0    

٢٠

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

وھي ا�سئلة التي تسمح بإجابة : ثانيا ا�سئلة المفتوحة
: ًحرة من المبحوث فمث�

ما ھي اقتراحاتك لتحسين الخدمة التلفزيونية؟�

...........

 إذا واجھت - من وجھة نظرك –كيف يمكن التصرف �
فضائية فلسطين أزمة طارئة؟

...........

١٩

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة : ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

وقد تكون البدائل في صورة مجموعة من ا�جابات 
ً:يختار المبحوث واحدة أو أكثر منھا فمث�

ما ھي المواد والبرامج  التي تشاھدھا في فضائية الجزيرة؟�
المواد ا�خبارية     �
المواد الدينية�
البرامج الصحية�
برامج المرأة�
برنامج ا0تجاه المعاكس�



٢٢

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

: مميزات ا�سئلة المفتوحة
إتاحة الفرصة أمام المبحوث للتعبير عن آرائه دون إجباره �

على ا0ختيار من بين البدائل

تناسب ھذه ا�سئلة استط�عات الرأي التي تجرى �ول مرة 
حيث 0 توجد معرفة با�جابات المحتملة او أن موضوع 

ًا0ستط�ع معقدا وأبعاده غير محددة

: عيوب ا�سئلة المفتوحة 
صعوبة تجھيز بياناتھا�

.ارتفاع تكلفتھا من حيث الوقت والجھد والتكلفة�
٢١

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

:مميزات ا�سئلة المغلقة
يمكن  تفريغھا وتحليلھا بأقل جھد وتكلفة�

تمكن الباحث أن ا�جابات لن تخرج عن ا�طار المرجعي �
المحدد لھا

:عيوب ا�سئلة المغلقة
ًتفرض توجيھا معينا على إجابات المبحوثين � ً

قد 0 يجد المبحوث إجابته من ا0ختيارات المطروحة�

٢٤

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

أسئلة الدوافع�
تھدف ھذه ا�سئلة للتعرف على ا�سباب والتوصل إلى ما ھو 
اعمق من مجرد الوصف الظاھري للسلوك بالتعرف على 
دوافعه، وتكون الدوافع غير واضحة في كثير من الحا0ت 

أو 0 يرغب المبحوث في ا�فصاح عنھا مما يدفع إلى 
ً:استخدام ا�سئلة غير المباشرة فمث�

لماذا توافق على تعليم ا�ناث؟
إيجاد فرصة عمل مناسبة بعد التخرج-
مستقبل أفضل-
... حددھا –أخرى -

٢٣

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

ا�سئلة من حيث المضمون
يمكن تقسيم ا�سئلة من حيث المضمون إلى أربعة أنواع على 

:النحو التالي
أسئلة الحقائق�

السن، النوع، : يھدف إلى التأكد من حقائق معينة عن المبحوث مثل
، امت�ك بعض ا�جھزة وأنواعھا، ا�جتماعيةمنطقة السكن، الحالة 

...

أسئلة الرأي�
: ًتعتبر أسئلة الرأي ركيزة قياسات الرأي العام فمث�

ھل توافق على تعليم ا�ناث؟ 
“حددھا، 0 أوافق– بشروط موافقموافق ، ”



٢٦

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

ا�سئلة المعرفية�
تھدف ھذه ا�سئلة قياس معلومات المبحوثين عن موضوعات 

ً:معينة فمث�

ما ھو اسم وزير ا�ع�م في مصر؟-

من ھو الصحفي الذي حصل على جائزة الصحفي المثالي -
في فلسطين ھذا العام؟

٢٥

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

لماذا 0 توافق على تعليم ا�ناث؟

تعليم الذكور مھم أكثر-

التقاليد 0 تسمح-

البنت مصيرھا للزواج-

0 توجد مدارس قريبة-

... حددھا –أخرى -

٢٨

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

 اعتبارات مھمة في صياغة ا�سئلة -٢
مراعاة المنطق في ترتيب ا�سئلة وتسلسلھا �
إرجاء أسئلة البيانات الشخصية إلى آخر صحيفة ا0ستبيان�
إضافة مجموعة من ا�سئلة  التأكيدية لقياس صدق �

المبحوث
إضافة اسئلة التصفية للتعرف على قدرة المبحوث على �

بھاا�جابة على ا�سئلة ودرجة معرفته 
استخدام ا�سئلة غير المباشرة�
إتاحة الفرصة للمبحوث في عدم ذكر رأيه في بعض ا�سئلة �

. ًتجنبا لدفعه إلى الكذب أو التخمين ٢٧

بعض ا0عتبارات المھمة في صياغة أسئلة :  ثانيا
تابع-الدراسات الميدانية في بحوث ا�ع�م والرأي العام

 اعتبارات مھمة في صياغة ا�سئلة -٢
تحديد السؤال بدقة�

مراعاة المحتوى اللغوي�

ا0كتفاء بفكرة واحدة في السؤال�

تفادي استخدام الكلمات والعبارات الغامضة�

تجنب ا�سئلة ا�يحائية للحصول على إجابات معينة�

تفادي ا�سئلة التخمينية والمحرجة�

تجنب ا�سئلة التي تحتوي على بعض المعلومات الشخصية�



٣٠

 تابع-عوامل نجاح الدراسة في بحوث الرأي العام

العامل الثالث
الدقة في العمل الميداني

من العوامل التي تساعد على تحقيق الدقة في العمل الميداني 
:ما يلي

ُحسن اختيار الباحثين الميدانيين وتدريبھم: ًأو0
البحث .   تدريب الباحثين وعقد الدورات التدريبية لھم-

الميداني ھو الطرف الثالث في الدراسة الميدانية بعد 
المبحوث والسؤال

٢٩

 تابع-عوامل نجاح الدراسة في بحوث الرأي العام

العامل الثاني
ُحسن اختيار العينة
التفاصيل في الفصل الثاني

٣٢

 تابع-عوامل نجاح الدراسة في بحوث الرأي العام

: من أھم مميزات الباحث الميداني ما يلي
شخصية الباحث الميداني ومدى قدرته على التعامل مع �

مستويات اجتماعية وتعليمية مختلفة بأسلوب يتسم 
بالتواضع وا0حترام للمبحوث وعقليته

ُحسن ا0ستماع�

.  وتسجيلھاا�راءا�مانة في نقل �

٣١

 تابع-عوامل نجاح الدراسة في بحوث الرأي العام

من أھم المشك�ت التي تواجه الدراسة الميدانية 
:فيما يتصل بالباحث الميداني ما يلي

تعمده التزوير الصريح للبيانات�

ا�يحاء المباشر للمبحوثين �قناعھم برأي معين�

استبعاد او استبدال بعض أفراد العينة �

التأخر في جمع البيانات وتسليم صحائف ا0ستبيانات�



٣٤

 تابع-عوامل نجاح الدراسة في بحوث الرأي العام

المراجعة: ًثالثا
يجب مراجعة كل صحيفة من صحائف الدراسة عقب المقابلة 

:للتأكد مما يلي

. وجود إجابات على كل ا�سئلة المطلوب ا�جابة عليھا�

وضوح كتابة ھذه ا�جابات�

٣٣

 تابع-عوامل نجاح الدراسة في بحوث الرأي العام

: ا0تصال بالميدان: ًثانيا
من ا�ھمية ا0تصال بالميدان قبل بدء جمع البيانات ومعرفة �

خريطته

 ميدانيين لمتابعة عملية جمع البيانات مشرفيينوجود �
وتذليل أي صعوبات قد تواجه الباحث الميداني

٣٦

 تابع-عوامل نجاح الدراسة في بحوث الرأي العام

اختبارا الثبات والصدق: ًخامسا
يجب اختبار الثبات  خ�ل فترة تتراوح ما بين أسبوع �

ُوأسبوعين واستبعاد الصحائف التي 0 تحقق قدرا معقو0  ً
ً)التفاصيل 0حقا(من ا0تساق بين التطبيقين 

يجب اختبار الصدق على أسئلة كل صحيفة من صحائف �
ً)التفاصيل 0حقا(الدراسات الميدانية 

٣٥
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المراجعة المكتبية: ًرابعا
ًيجب مراجعة كل صحيفة من صحائف الدراسة مكتبيا بعد 

:العودة من الميدان للتأكد مما يلي
مراجعة أسئلة الصدق �
التأكد من مدى تطابق ا0جابات�
ًاستبعاد الصحائف التي 0 تحقق القدر المقبول علميا من �

.معامل الصدق
ترقيم صحائف ا0ستط�ع�
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: التقرير النھائي يجب أن يحتوى على ما يلي
أھمية المشكلة�
عرض الدراسات السابقة�
تحديد تساؤ0ت أو فرضيات الدراسة والمنھجية المستخدمة�
أدوات وأسلوب جمع البيانات�
مجا0ت الدراسة الجغرافية والبشرية والزمنية وحدود الدراسة�
أھم النتائج التي أمكن الوصول إليھا �
أھم التوصيات�
الجداول العامة والتفصيلية وصحائف الدراسة والموافقات الرسمية �

التي تم الحصول عليھا �جرائھا
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العامل الرابع
الدقة في تفريغ البيانات وجدولتھا وتحليلھا وتفسيرھا

:يجب مراعاة التالي
الدقة في تفريغ البيانات وجدولتھا�
وضع خطة التحليل المناسبة�
مراعاة المجا0ت الجغرافية والبشرية والزمنية للدراسة الميدانية �

أثناء عملية التحليل
مقارنة نتائج ا0ستط�ع بنتائج ا0ستط�عات والبحوث السابقة�
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ًأخيرا
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