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افتراضات هذا العرض التقديمي         

نقوم حاليًا بتخطيط بتحليل منظور                      •
البيانات االستقصائية من المستفيدين ومجموعات الضبط                                •

والمقارنة ستكون على األقل إحدى وسائلنا المنهجية                         
*لجمع المعلومات عن أثر البرنامج                 

التدخلية  التنفيذ من خالل اإلجراءات /يتعين جمع البيانات الخاصة بالعملية  *



...قبل أن نبدأ         

جمع البيانات االستقصائية من الممكن أن يكون مكلفاً                          •
من غير    .  غير أنه ليس بتكلفة مباشرة برامج غير فعالة                •

الممكن قياس ما يمكن توفيره من الناحية االجتماعية،                             
على المدى الطويل، من خالل القيام بتقييم أثر وجمع                         

بيانات بصورة مالئمة ومحكمة              
البيانات عالية الجودة تمثل عنصرًا بالغ األهمية للقيام                            •

بتقييم أثر فعال          
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البيانات االستقصائية لتقييم األثر                جمع

بدء خطة تقييم في أولى مراحل المشروع الممول                   •
عليك بصياغة خطة معقولة ألخذ            :   جمهورك    إعرف •

هل أنت مهتم بالمجموعات الفرعية؟   خطط                     (العينات     
)ألخذ عينات أآثر       

قم بتصميم إستراتيجية لجمع البيانات تراعي بيئتك                                •
اختبر استبيانك          : وفر الجهد، والمال، والجهد           •
تدريب القائم بالمقابلة يرتبط بصورة مباشرة بجودة                          •

البيانات       



خطة أخذ العينات   

في الغالب، يمثل إطار العينة آل المتقدمين المؤهلين                         •
للبرنامج      

التكليف بالمعالجة أو الضبط يتم عشوائيًا على ضوء                               •
)اإلجراء التدخلي     (ندرة التدخل    

حجم العينة بناًء على دقة التقديرات الدقيقة وحسابات                         •
 Lead Evaluator) يحدد ذلك المقيم الرئيسي        (القوة   

determines
أخذ عينات أآثر من المجموعات الفرعية موضوع                       •

االهتمام   



خطة جمع البيانات    

:تتحدد الخطة بما يلي         •
نوع وتوقيت اإلجراء التدخلي 

حجم العينة  
التوزيع الجغرافي للعينة

الميزانية 
على سبيل المثال الورقة والقلم (جدوى طريقة االستقصاء  

)الرصاص مقابل استخدام الكمبيوتر 
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طرح األسئلة     

ماذا تريد أن تعرف؟     •
قم بتوجيه استقصاءك لتحقيق النواتج المرجوة   

 وصالحة      موثوقة    استخدم أدوات       •
الموثوق والصالح في أحد السياقات الثقافية : آن حريصًا

واللغوية قد ال يكون آذلك في سياق آخر

)عنصر أساسي     (األداة  / االستبيان     •



:أفضل الممارسات لالستبيانات          

حدد موضوعاتك ومفاهيمك            •
ترتيب األسئلة له داللة وأهمية         •
اختصره واجعله سهل االستخدام            •
عليك بصياغة األسئلة بوضوح                •
استخدم األساليب المعترف بها لتقليل أخطاء المستجيبين                               •

)على سبيل المثال تقويمات لتواريخ األحداث                       (



1أفضل الممارسات لألسئلة        

السؤال الجيد يفهمه جميع المستجيبين بصورة واحدة  •

السؤال الجيد يتم عرضه على جميع المستجيبين بصورة واحدة     •

السؤال الجيد يستخلص نوع األجوبة التي يريدها الباحث  •
متى انتقلت إلى القاهرة؟: السؤال غير الجيد 

1964في عام : اإلجابة ―

 سنة20عندما آان عمري  : ج―

بعد التخرج في الجامعة  : ج―

في أي سنة انتقلت إلى القاهرة؟ : السؤال األفضل



2أفضل الممارسات لألسئلة        

السؤال الجيد هو ذلك السؤال الذي يكون لدى المستجيبين                        •
طرح السؤال الجيد على         (قدر من المعرفة لإلجابة عليه           

)الشخص الخطأ هو مصدر الخطأ في بياناتك؟                   

السؤال الجيد هو ذلك السؤال الذي يرغب المستجيبون                       •
سنتكلم عن األسئلة الحساسة              " ( بصدق " في اإلجابة عليه        

)فيما بعد    



3أفضل الممارسات لألسئلة        

اطرح أسئلة عن الخبرات المباشرة            •

اطرح سؤاًال واحدًا في آل مرة       •
هل أنت قادر جسمانيًا على القيام بأشياء مثل المشي : السؤال غير الجيد 

أو حمل دلو مملوء بالمياه دون صعوبة؟ 

هل أنت قادر جسمانيًا على  حمل دلو مملوء بالمياه : السؤال األفضل
دون صعوبة؟
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أفضل الممارسات لألسئلة الحساسة          

استخدم األسئلة المفتوحة بالنسبة لتكرار السلوآيات غير  •
المرغوبة 

قم بتصميم أسئلة طويلة، ولكن بأدلة قصيرة •
)اعرف المصطلحات المحلية(استخدم آلمات شائعة  •
هل تفعل " "هل قمت بـكذا قبل أن تسأل "اطرح مثل هذا السؤال •

وذلك بالنسبة للسلوآيات غير المرغوبة " آذا في الوقت الحالي
اجتماعيًا

ضع األسئلة التي تنطوي على ترهيب ضمن قائمة تتضمن   •
موضوعات أقل أو أآثر ترهيباً 



إعداد االستبيان           

:البديهيات الخاصة بالباحثين االستقصائيين                           •
آل واحد يعتقد أنه بمقدوره أن يصمم استبيان  

خطط لعملية إعداد االستبيان لتتضمن فريق البحث                         •
البحوث       ) مؤسسة  (التقييمي الخاص بك ومنظمة              

االستقصائية التي تتمتع بالخبرة الالزمة                  



االنتهاء من إعداد االستبيان                

قم بتقييم أسئلتك            •
علك بعمل مجموعات عمل مرآز

عليك بإجراء اختبار إدراآي
قم بتقييم استبيانك وإجراءاتك                    •

قم بإجراء اختبار ميداني تام مسبق
قم بمراجعة وتنقيح استبيانك وإجراءاتك                        •



من االستبيان إلى جمع البيانات             

قم باختيار من يقومون بالمقابالت بعناية                         •
قم بتدريب من يقومون بالمقابالت بعناية                       •

االتصال المبدئي 
تحقيق التعاون 
تجنب التحيز  

التدريب واالختبار بطريقة سؤال بسؤال 
تصميم فحوصات ذات جودة مثل المراجعات الخاصة                           •

بالتكرار وإجراء اختبار للصالحيات                  



جمع البيانات ذات الجودة العالية         

قم برصد عينتك بعناية             •
:زيادة معدالت االستجابة إلى الحد األقصى            •

إرسال خطابات مسبقة
قم بوضع جدول معقول للزيارات والمقابالت 

قم بمتابعة غير المستجيبين   
انظر إلى الحوافز بعين االعتبار

قم بجمع بيانات استرشادية للمتابعة 

قم بتوثيق إجراءاتك             •
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؟ لك من هم المستجيبون        

المستجيبون المختلفون يتطلبون أساليب مختلفة، على                                 •
:سبيل المثال، الشباب يمثلون جمهور صعب المراس                        

غالبًا ما يتسمون بالحرآة
ليسو دائمًا على بينة تامة 

يتطلبون إجراءات موافقة خاصة
حذرون بشأن السلوآيات غير المرغوبة اجتماعيًا
من الممكن أن يكون مستوى تعليمهم وثقافتهم متدن
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أين تقم باالستقصاء         : العناصر األساسية لجمع البيانات           
اآلن؟   

عائلة    )  أسرة معيشية  (•
مدرسة•
مكان عمل      •
مكان مرآزي آخر    •
نقطة االتصال     •
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آيف تحصل على       : العناصر األساسية لجمع البيانات           
البيانات؟   

)ذاتي اإلدارة  (االستبيان الذي يتم من تلقاء نفسه                •
مقابالت هاتفية باستخدام الكمبيوتر، واالتصال                           (الهاتف    •

) العشوائي من خالل التليفون              
) مقابلة شخصية باستخدام الورقة والقلم                (الورقة القلم     •

إدخال البيانات
نماذج قابلة للمسح

مقابالت شخصية باستخدام الكمبيوتر                   •
(ACASI)مقابالت ذاتية صوتية باستخدام الكمبيوتر                       •



(ACASI )مقابالت ذاتية صوتية باستخدام الكمبيوتر                

الحفاظ على سرية ما يقدمه المستجيبون ألقصى حد                   •
تحسين معدالت االستجابة            •
إمكانية أن تكون بعدة لغات             •
استبعاد وقت إدخال البيانات واألخطاء                      •
مفيد مع هؤالء الذين يتسمون بمستوى تعليم وثقافة متدن                      •
•Quex.lnkFPS Demo 
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آيف ستضمن تحقيق السرية؟          

يتعين أن يتضمن تصميم البحث أدوات حماية                             •
للموضوعات الشخصية            

قم بتصميم بروتوآوالت بحث إلخفاء البيانات التي يمكن                                   •
التعرف عليها       

قم بوضع إجراءات موافقة خاصة بالمستجيبين                        •
:قم بالترآيز على أثناء             •

تدريب من يقومون بعمل المقابالت  
الحصول على البيانات
نقل وتخزين البيانات



 دقيقة باستخدام      30مقابلة مدتها     : خطة مشروع أخذ العينات       
الورقة والقلم     
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االعتبارات الرئيسية           : البيانات ذات الجودة العالية        

اختر طريقتك بحكمة         : جمع البيانات أمر مكلف           1.
المقابالت باستخدام الورقة والقلم قد تكون أفضل من   

المقابالت باستخدام الكمبيوتر  

ضع جدول زمني واقعي إلعداد االستبيانات، وإجراء                      2.
االختبارات، والتدريب، والتعديل                



االعتبارات الرئيسية           : البيانات ذات الجودة العالية        

قم بتدريب من يقومون بالمقابالت على أساليب                          3.
االستقصاءات العامة أوًال، واألساليب المحددة                

للمشروعات ثانيًا، وبعد ذلك عليك بعمل اختبارات لهم                            
قم بعمل اختبار مسبق لخطة جمع البيانات التامة                           4.

وخصص وقت للتعديالت            
استخدم الفحص اآللي واليدوي لجودة البيانات أثناء                          5.

فترة جمع البيانات          
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أسئلة؟  

sarah@norc.uchicago.edu-hughes

المرآز الوطني ألبحاث الرأي في جامعة شيكاغو                  
.دف تحقيق الصالح العام      رسالتنا هي إجراء أبحاث عالية الجودة في مجال العلوم االجتماعية به                  


