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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 :المقدمة
 :احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى أصحابه أمجعني وبعد

ة ال تزال مستمرة على لقد شهدت اململكة العربية السعودية خالل األعوام املاضية طفرة شوري
لس الشورى على نطاق واسع، وإنشاءاً ملركز امللك عبد العزيز للحوار . قدم وساق شهدت تفعيال 

الوطين، وانتهاجا لسياسة إعالمية جديدة تتناسب ومراحل التطور احلثيثة اليت تسري فيها اململكة 
للبلديات، يتم انتخاب نصف وأنشأت جمالس . وتتواكب مع متطلبات العصر الذي نعيشه اليوم

فهيأت املناخ املناسب ليضع الشعب يده يف يد القيادة . أعضائها وُمتنح صالحيات إنشائية ورقابية
الوطنية لتشخيص االحتياجات بدقة أكرب، ولتكشف عن نقاط الضعف يف اجلهود املخلصة يف مرحلة 

نضجا وجدوى باالستفادة من اجلهود التخطيط أو مرحلة التنفيذ، ولوضع الربامج التنموية األكثر 
 .الشورية اجلماعية

 بأمهية قياس الرأي العام للتعرف على موقفه  التعريفه املشاركة يف هذا اللقاء هوذفاهلدف األساس هل
لس البلدي والبلديات  الستقصاء بسطة مطريقةكما تقوم هذه املشاركة  بتوفري . جتاه اخلدمات اليت يقدمها ا

م العامالرأي م ومقرتحا  .  للتعرف على رأي املستفيدين من خدمات البلديات ومالحظا

 ؟"أیھا المؤتمن" لماذا أقول 
ففي إمكانك املسامهة يف توفري حياة . أنت مؤمتن، وليس على أمر هني، ولكن على أمر كبري

تمع أغلبية املواطنني، ويف ويف إمكانك املسامهة يف حتقيق مصاحل . هانئة لكافة الفئات االقتصادية يف ا
إمكانك توثيق العالقة بني األجهزة احلكومية واملواطنني، ويف احلد من األثر السليب للقناعات الشخصية 

بتنظيم "فاملادة اخلامسة من نظام البلديات والقرى تنص على أن تقوم البلدية ... وللوساطات السلبية
وتنص املادة ) 1..." ( والراحة والسالمة العامةمنطقتها وإصالحها وجتميلها واحملافظة على الصحة

 : يتوىل السلطات يف البلدية"السادسة على أن  
لس البلدي وميارس سلطة التقرير واملراقبة– ١  . ا
 ." رئيس البلدية وميارس سلطة التنفيذ مبعاونة أجهزة البلدية– ٢

لس  البلدي ال تقتصر على ويبدو واضحا من نص املادة السادسة أن مسئوليات أعضاء ا
وهذا جيعل عضو . صناعة القرارات بالتشاور، ولكن يشمل أيضا مراقبة التنفيذ هلذه  القرارات ومتابعته

                                                
 .وانظر املادة اخلامسة يف الالئحة التنفيذية لعمل جمالس البلدية.  وانظر للتفاصيل بقية فقرات املادة اخلامسة(1)
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لس البلدي  الس البلدية مثلهم مثل أعضاء جملس الشورى مؤمتنون على "مؤتمنا"ا ، فأعضاء ا
فهم مسئولون أمام اهللا مث أمام مواطنيهم . مصاحل أمتهم ومواطنيهم يف حدود الصالحيات املمنوحة هلم

ا بطريقة شورية مجاعية ا وعن القرارات اليت يتخذو وهم مسئولون عن . عن املقرتحات اليت يطرحو
متابعة ومراقبة أعمال اجلهة التنفيذية يف البلدية أو األمانة، نيابة عن املواطنني وعن اجلهات اليت منحتهم 

 .هذه السلطة
الس البلدية على منح وعلى وجه التح ديد تنص املادة اخلامسة من الالئحة التنفيذية لعمل ا

لس صالحية إبداء الرأي واملقرتحات يف ميزانية البلدية، وإبداء املالحظات على احلساب اخلتامي هلا  ا
وائح اليت وتقرير اإليرادات وتقرير املصروفات، ودراسة اهليكل التنظيمي للبلدية، ودراسة األنظمة والل

تعدها البلدية والتعديالت عليها، واقرتاح املشروعات العمرانية، وتقدمي املقرتحات اخلاصة بالرسوم 
والغرامات، ودراسة املشاريع االستثمارية للبلدية ومشاريع نزع امللكية، ودراسة  الشكاوى واملالحظات 

اءات دورية معهم، والقيام مبراقبة أداء واالقرتاحات اليت ترد إليه من املواطنني، وللمجلس أن يعقد لق
ا وحسن أدائها  .  البلدية والعمل على رفع كفاء

لس البلدي بالرأي العام جتاه  وهلذا كان من الطبيعي أو من املفروض أن يعتين عضو ا
م ويف م ومقرتحا  مسامهاته يف تطوير اخلدمات الالزمة لرفاهية املواطنني، ويف التعرف على احتياجا

م م، ومنها . التجاوب مع شكاواهم ومقرتحا وهناك طرق خمتلفة للتعرف على آراء املواطنني ومقرتحا
فمن املعلوم أن اهلدف من إنشاء أي جهاز حكومي أو من وضع أي نظام ". الرأي العام"طريقة قياس 

 فما هو الرأي العام؟. عام هو خدمة املواطنني

 :تعریف الرأي العام
تمع الواحد حول احلدث احملدد يُطلق هذا اال سم على ما يشيع من رأي بني عامة الناس يف ا

ويقوم . وقد ميثل هذا الرأي رأي األغلبية أو متوسطه، أو رأي فئة ذات صوت مرتفع. أو القضية احملددة
بتقومي ونقد اقرتاح بعض  القرارات الرئيسة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، و : الرأي العام بوظيفتني رئيستني

 . عملية تنفيذ هذه القرارات الرئيسة
الرأي العام ظاهرة اجتماعية فطرية موجودة يف أبسط صورها منذ أن كان هناك ثالثة أو أكثر و 

 كتابات حولهولعل أبكر ال . ولكن الكتابة عنها مل تبدأ إال يف وقت متأخر،من املخلوقات العاقلة
. م احلكما اهتماما كبريا لرأي اجلمهور العام وعالقته بنظواار  أعذين اليونان والرومان الظهرت عند

ذه الظاهرة عرب القرون الوسطى يف أوربا أما الدراسات اليت قامت بتحليل ظاهرة . واستمر االهتمام 
وقد متثلت البدايات األوىل يف كتابات بعض . الرأي العام فلم تبدأ حىت القرن الثامن عشر امليالدي

.  Hume "هيوم" وLocke" لوك" وHobbes" هوبز" وVoltaire" فولتري: "ياسيني مثلالفالسفة الس
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" روسو"وكان لُكّتاب عصر الثورة الفرنسية دورا واضحا يف إبراز أمهية الرأي العام، والسيما كتابات 
Rousseau . وقد أعرب هؤالء الفالسفة عن رأيهم بوضوح يف ضرورة ارتكاز القانون على الرأي

 ١٩٩٠بأن موضوع الرأي العام بقي حكرا على السياسيني حىت عام " تشايلدز"ويقول ) ٢(.العام
 ) ٣.( بظاهرة الرأي العاماهتمام رجال اإلعالممث بدأ . ميالدية

وليس غريبا أن متجد هذه الفلسـفات البشرية الرأي العام ومتنحه قيمة كبرية وتعتربه األساس 
أن فهي فلسفات نشأت يف بيئات وثنية، أو ال دينية، أو بيئات ترى . لةالذي تُبىن عليه التشـريعات العاد

ا مرارة االستبداد املطلق للحكام، . الفصل بني الدين والسياسة هو األصل وهي بيئات عانت فيها شعو
نية ديفأعلنت متردها على كل أنواع السلطات العليا سواء أكانت سلطة . سواء أكانوا بابوات أو أباطرة

وبعبارة أخرى، هي . شرية، وطالبت بعاطفة جاحمة بأن تكون السلطة العليا للشعب ليس لغريهأو ب
فلسفات ترى أن مهمة التشريعات قاصرة على حتقيق العدالة واملساواة بني مجيع األفراد يف هذه الدنيا 

 .الفانية فقط
 من أن من خلق المخلوقات كلها أعلم بما يصلح لهاب ؤمنأما نحن المسلمين فن

بما أن اإلسالم يحترم العقل و . ، تحقق لها السعادة في الحياة المؤقتة واألبدية أساسيةتشريعات
واالجتهاد ويمنح اإلنسان حرية نسبية فقد ترك كثيرا من التشريعات والتنظيمات الفرعية له 

 املسلم وحيث اإلسالم. ليصنعها هو أو ليختارها لتكون متسقة مع الظروف المتغيرة التي يعيشها
فالعقول . على التشاور والشورى يف األمور الفردية واجلماعية حىت تعينه على الوصول إىل أفضل القرارات

املتعددة أقدر من الفرد الواحد على تشخيص الواقع والتعرف على االحتياجات البشرية، وأقدر على 
فبما رمحة من اهللا لنت {:  عليه وسلميقول تعاىل للنيب صلى اهللا. توفريها، والتعامل مع الظروف املتغرية

هلم، ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا 
 )٤.(}عزمت فتوكل على اهللا، إن اهللا حيب املتوكلني

فال . اومن املعلوم أن اآلراء السديدة إذا مل يتبعها تنفيذ خملص وماهر فإن هذه اآلراء تقل فائد
ولتكن منكم أمة {: يقول تعاىل. غرابة أن يأمر اإلسالم باملراقبة والتذكري يف مرحلة التنفيذ أو التطبيق
رد األمر باملعروف و و  )٥(}.املفلحونيدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم 

هما من أخص صفات الرسول صلى اهللا والنهي عن املنكر مقرتنان سبع مرات يف القرآن الكرمي وبصفت

                                                
(
٢
) Childs, pp. 26-38. 

(
٣ ) Childs, p. 3. 

 .، وانظر تفسري اآلية يف ابن كثري١٥٩: آل عمران ) 4(
 .١٠٤: آل عمران)  ٥(
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ا لقمان عليه اليت وصية ال وجعلها. عليه وسلم أو املؤمنني من أتباعه أو من أهل الكتاب يوصي 
 )6(.السالم

ذا ميكن القول بأن الشورى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يقومان بالوظائف الرئيسة اليت  و
ا الرأي العام املنظم ذو امل  :وفيهما فوائد عظيمة للمجتمع، منها. بادئ الثابتةيقوم 

على أفضل احللول الكشف عن اجلوانب اخلفية لكثري من املشكالت واإلسهام يف التعرف  – ١
 .اجلهة مقدمة اخلدمة ومن وجهة نظر اجلهة املستقبلة للخدمة أو ممثليهامن وجهة نظر هلا 

 الرأي األكثر  اختيارضمانيسهم يف  وبالتايل ، لالختيار منهـاآلراءتوفري عدد أكرب من ا - ٢
 . نضـجا قبل صدور القرار

 دعم القرارات اليت تتخذها القيادة وذلك باملشاركة الفعلية لألغلبية يف صناعة القرار أو - ٣
 .االعتـقاد يف ذلك والتحمس يف تنفيذها، ملا فيه من تطييب لألنفس وتقريب بني احلكومة والشعب

 إىل الرأي املغـاير الذي قد جلهة ذات السلطةقوة الالزمة أحيانا للفت انتباه ا  توفري ال- ٤
 . يكون صائبا ولكن ال تُعريه اهتماما كافيا أو تتجاهله باعتباره رأيا خاطئا بسالمة نية أو عمدا

ضو ، والسيما يف املواقف اليت جيد فيها الع إزالة حالة الرتدد واحلرية بني اخليارات املتعددة– ٥
 . نفسه بني رأيني، كل منهما حيقق مصلحة من املصاحل اهلامة، ال يدري أيهما يرجح

 توفري الفرصة للتذكري حبقوق اهللا وحقوق عباد اهللا وخاصة حقوق الفئات الضعيفة يف - ٦
تمع  . ا

 لضمان حسن تنفيذها تطبيق التشريعات واألنظمة اليت يتم إقرارهاعملية مراقبة متابعة و  – ٧
 .تحق أهدافها املنشودةل

 :دراسات الرأي العام
فبينهما .  ليسا مستقلني متامااالهتمام بظاهرة الرأي العام إىل نوعني رئيسني" تشايلدز"يقسم 

 )٧: (شيء من التداخل، والنوعان مها
ا الكثري من الباحثني دراسات اهتمام يعىن بدراسة الظاهرة نفسها ويتمثل يف ال– ١  اليت يقوم 

مسات الرأي العام بني : دف بصورة رئيسة إىل التعرف على أشياء حمددة يف ظاهرة الرأي العام مثلو
جمموعة حمددة يف فرتة حمددة أو عرب فرتات حمددة من الزمن، وبالنسبة لقضايا خمتلفة، وطريقة تكوين 

 .الرأي العـام، والعوامل اليت تؤثر فيه
لرأي العام، وإنشائه، وتثقيفه، وذلك لكسب اجلمهور  اهتمام يعىن بكيفية التأثري على ا– ٢

م مالعام ألفكار هؤالء املهتمني وملنتجا  . وملنجزا

                                                
 .١٧: ، لقمان٤١: ، احلج١١٢، ٧١: ، التوبة١٥٧: ، األعراف٢٥: سورة النساء)  6(

)٧(   Childs, Public.,, Public., p. 42. 
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وعموما ال ختتلف خطوات أحباث الرأي العام عن األحباث امليدانية أو التجريبية األخرى، سواء 
. العوامل اليت تؤثر فيهأكان موضوع البحث مسات الرأي العام وطبيعته أو جذوره أو طريقة تكوينه أو 

واختيار التصميم ) اجلمهور العام(فهي أحباث تبدأ بتحديد موضوع الدراسة، واختيار املصادر املناسبة 
املناسب للعينة، والطريقـة املناسبة جلمع البيانات املطلوبة وطريقة التحليل الالزمة ومن مث إعداد التقرير 

 .طلوبامل
أن هناك اختالفا بني أحباث الرأي العام اليت تُعىن به كظاهرة ولكن من املناسب اإلشارة إىل 

ا وعناصرها والعوامل اليت تؤثر فيها، وبني اجلهود املبذولة للتعرف على الرأي العام يف قضية : طبيعية مسا
دف . حمددة ومجهور حمدد إىل فاألوىل قد حتتاج إىل االنطالق من فرضيات وتأخذ صفة الرتاكمية، و

 أما الثانية. دراسات علمية عامة أو مبادئ أو نظريات؛ وميكن تسميتها بأحباث أو  إىل قواعدالوصول
موعة احملددة من اجلمهور للتعرف على  فتهدف إىل التعرف على الرأي العام يف القضية احملددة بني ا

الستقصاء أو موقف األغلبية من القضية موضوع الدراسة ودرجة قوة هذا املوقف، وميكن تسميتها با
وهذا ال يعين أن استقصاء الرأي ال يكون إال دراسة مستقلة، ولكنه قد يكون أيضا . املسح اإلحصائي

  .وسيلة يف األحباث العلمية املختلفة

 )٨(: طرق استقصاء الرأي
ومن هذه الطرق . هـناك طـرق متعددة للتعرف على الرأي العام يف القضايا املختلفة بني مجهور حمدد

 يف جمــتمع حمــدديف يف  املمتنعــني عــن إبــداء أي رأيمجــيع املعارضــني و مجــيعاملــؤيدين و مجــيع  عــدد إحــصاء
 وعــند . إذا كــان اجلمهــور ضــخماوهــذه الطــريقة تــتطلب جهــدا كبــريا وتــستغرق وقــتا طــويال. قــضية حمــددة

تــصلح وال . فــإن التكالــيف تــصبح باهظــة جــًدا يحقق الــسرعة املطلـوبةلــتوظـيف عــدد كــاف مــن العاملــني 
أمـــا يف حالـــة . إال للمجـــتمعات الـــصغرية، حـــيث يكـــون عـــدد أفـــراد اجلمهـــور العـــام حمـــدوداهـــذه الطـــريقة 

ـــى مـــستوى املـــناطق أو األعـــداد  ـــرية عل ـــصر علـــى الكب ـــإن األمـــر ال يقت ـــى املـــستوى الوطـــين ف ـــضخمة عل ال
غري اآلراء كلما التكاليف الباهظة ولكن يشمل ضرورة حتقيق الدقة الالزمة والتغلب على تضخم مشكلة ت

 .فيحتاج األمر إىل مؤسسات متخصصة يف االستقصاء. طالت مدة االستقصاء
درجة عالية  الصحافة يف الدول اليت تسمح بمن طرق التعرف على الرأي العام االعتماد علىو 

تتعاقد مع بعض املؤسسات وهلذا فإن بعض املؤسسات احلكومية وغري احلكومية . حرية التعبريمن 
ويقول .  ليطلع عليها املسئولونصة لتوفري القصاصات الصحفية يف املوضوعات اليت تعنيهااملتخص

بأنه رغم أمهية آراء من يسامهون يف الصحافة بالرأي من حمررين وكتاب أعمدة وناشرين " تشايلدز"
بل . الشعبيةومراسلني فإنه ال ضمانة ألن تكون اآلراء املنشورة يف الصحف ممثلة للرأي العام يف القاعدة 

                                                
(

٨ ) Childs, Public., pp.66-77. 
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رمبا ميكن القول بأن املواد التحريرية اليت تتبىن وجهات نظر حمددة واإلعالنات تعمل على تشكيل الرأي 
 .العام أكثر مما تعكسها

تمع وسائلها اخلاصة يف قياس الرأي العامختلفةوللفئات امل فالفنانون مثال قد يقيسون درجة .  من ا
ــيد الــيت تــصلهم أو بكــتابات شــعبيتهم بواســطة حجــم التــصفيق أو ا حلــضور أو رســائل اإلعجــاب أو التأي

 .والتجار يقيسون رواج بضائعهم حبجم املبيعات. النقاد ألعماهلم وجهودهم
ا،  مجاعات الضغط التعرف على آراء املستخدمة أيضا طرقومن ال آراء وإن كانت ومالحظا

ا قد ال متثل الرأي العام ولماعاتهذه اجل  .كن متثل رأي فئة صغرية من اجلمهور العام بضعفها وقو
 public opinion وانتشارا ومنوا ما ميكن تسميته باستقصاء الرأي العام طرق فعاليةولعل أكثر ال

polls. 

 )٩(: استقصاء الرأي العام 

أمهية  الرأي ات يف منح اسـتقصاء، اليت تعطي وزنا كبريا لآلراء الشعبية،تسهم البيئة الدميوقراطية
اومنو  ها ازدهار اصة مما يؤدي إىلخ النظام هو سهم يف تطورها ولعل أضخم عامل ي. مؤسسا

للمواصالت وسائل السريعة الد عنه اإلنتاج الضخم للمنتجات و االقتصادي احلر أو الرأمسايل الذي تولّ 
 .الرخيصة اليت يسرت نقل املنتجات إىل مواقع بعيدة عن مكان اإلنتاج

 :أيمؤسسات استقصاء الر
 األحباث التسويقية الرأي ظهرت مع تطوربأن البدايات األوىل لعملية استقصاء " تشايلدز"يقول 

وكان من اجلهود املبكرة . اليت أسهمت كثريا يف تطوير العينات الصغرية املمثلة للمجمعات الضخمة
ليرتاري "ا جملة للتعرف على رأي اجلماهري الغفرية يف بعض القضايا العامة احملاوالت اليت قامت 

ا الضخمة . معتمدة على عينة غري عشوائية تغطي ماليني األفراد" داجيست لة بعينا بيد أن هذه ا
يف التنبؤ " جورج قالوب"، بينما جنح ١٩٣٦عام الرئاسة األمريكية فشلت يف التنبؤ بالفائز يف انتخابات 

 . البالفائز معتمدا على عينة صغرية تستند إىل نظرية االحتم
بنشر نتائج استقصاءاته عام ) املعهد األمريكي للرأي العام (AIPOلقد بدأ معهد قالوب 

 ٢٦مريكا وأ مؤسسة يف ٣٣كانت هناك  ومل ميضي على هذا التاريخ أكثر من ثالثني سنة حىت  .١٩٣٥
ة هاريس فيما بعد منافسا قويا ملؤسس"وظهرت مؤسسة . مركزًا الستقصاء الرأي يف الدول األخرى

 ".قالوب"

                                                
(

٩ ) Childs, Public., pp. 71-88. 
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 :القضایا التي تتناولھا االستقصاءات
ولعل أكثر ...  منها االجتماعية واالقتصادية والسياسية، عديدةقضاياتغطي استقصاءات الرأي 

 هي االستقصاءات التجارية يف جمال اإلعالن، وأحباث التسويق، والعالقات املوضوعات شيوعا وتقدماهذه 
لس البلدي وأنشطتها واحدة من القضايا اهلامة يف مستوى مثل  اإلداريةوتعترب القضايا . العامة قرارات ا

 .املناطق اإلدارية يف الوطن الواحد
ا مؤسسة " تشايلدز"ويصنف   )١٠: (إىل نوعني رئيسيني" قالوب"القضايا اليت حصر

ومثال ذلك األسئلة اليت تعىن بتعريف بعض .  قضايا غير مناسبة للجمهور العام-أوال 
وهي أسئلة ُتستخدم يف الغالب للتمييز بني . لمات أو املفاهيم أو العبارات الشائعة يف جمال السياسةالك

 .ومثال ذلك أيضا األسـئلة اليت تتعلق باملعلومات. اجلمهور املطلع على األحداث أو غري املطلع
سباب، ولعل من أكثر األسئلة صعوبة على اجلمهور العام تلك األسـئلة اليت تبحث عن األ

غياب الشعور بأن األنظمة احلكومية هي خلدمة املواطنني، وليس املواطنني خلدمتها دور يف  هل -: مثل
 السخط على أجهزة الدولة؟

 األسباب احلقيقية وراء شكوى كثري من املواطنني من البلديات؟ما  -
ل هل أسباب سلبيات البلديات داخلية، أي عدم الكفاية أو أن األسباب خارجية مث -

 الواسطات القوية؟
ومن هذه، تلك األسئلة اليت تدور حول تقومي .  قضايا مناسبة للجمهور العام–ثانيا 

الس البلدية يف جمال صناعة املؤسـسات، مثل أداء األشخاص وتقومي  ا أعضاء ا األدوار اليت يقوم 
 .القرارات أو يف جمال مراقبة تنفيذها ومتابعتها

 املؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية باستقصاءات دورية للرأي أن تقومعموما هناك حاجة إىل و 
امعرفة احتياجاته وتقومي  فاملواطن العادي أقدر على .العام  ومع أن الوسائل اليت .القرارات اليت يتأثر 

ا حتقيق األهداف حتتاج إىل املختصني وأهل اخلربة فإن هناك ضرورة لالستئناس بآراء املستفيدين  يتم 
فقد تفوت على اخلبري بعض اجلوانب السلبية للوسيلة املقرتحة ويستطيع من . من تلك الوسائل

 .سيستفيدون منها مالحظتها بصورة تلقائية
 .عموما ختتلف القضايا باختالف طبيعة القضية وطبيعة اجلمهور العام واختالف حجمهو 

 :وسائل االستقصاءات وجھود تطویرھا
 االستقصاءات تقتصر على حتديد القضية اليت سيجري فيها كما سبق القول فإن خطوات

تسندها اليت  البيانات املطلوبة إما باملقابلة الشخصية الالزمة، واحلصول علىاالستقصاء، وإعداد االستبانة 

                                                
(

١٠ ) Childs, Public., pp. 92-108. 
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، مث حتليل البيانات بالوسائل اإلحصائية  العادي أو بالربيد اإللكرتويناملالحظة أو باهلاتف أو بالربيد
 SPSS، مثل برنامج إس يب إس إس اآلليةية إذا كانت البيانات قليلة أو برامج التحليل اإلحصائي اليدو 

 ...SASأو برنامج ساس 

 :القضیة
". ال "أو"  نعم: " يف اإلجابةإىل خيارينيالحظ أن القضايا تتدرج من القضايا اليت ال حتتاج إال 

  إىلالث يتمثل يف االمتناع عن إبداء أي رأيوقد يضاف إليهما خيار ثمثل التصويت على رأي حمدد 
وهذا يقتضي االختيار .  التأييد أو الرفضدرجةو الرأي وأسبابه ما حتتاج إىل معرفة خلفيات اليت القضايا 

 )١١.(عديدةإجابات  بني

 :إعداد االستبانة
تلفة لقد تطور فن إعداد االستبانات املناسبة للتعامل مع القضايا املختلفة والطبيعة املخ

اية هلا بل . فاالستبانات مل تعد تقتصر على األسئلة املباشرة. للجمهور، وعملية التحسني هذه ال 
ومل تعد تقتصر .  وكثريا ما تتألف االستبانة من مزيج من النوعني،أصبحت تشمل األسئلة غري املباشرة

 ومل تعد . األشكال العديدة ذاتعلى األسئلة ذات اإلجابة املفتوحة بل مشلت األسئلة مغلقة اإلجابة
، أصبحت تشمل خيارات متعددةولكن ) نعم، ال، ال أدري(تقتصر على األسئلة ذات اخليارين أو الثالث 

 :مثل ( حدين متناقضنيتتدرج بني
 

        أوافق بشدة،  أوافق،    ال أدري،  ال أوافق،   ال أوافق بشدة
:       ------:------:------:------:------: 

 
كما ) ١٢...( ومن هذه املقاييس مقياس ثرينستون، ليكرت، قومتان، سيمانتيك ديفرينشال

تشمل اخليارات املتدرجة النسـبية اليت تغطي مساحة واسعة من الصفات الشخصية للفرد الواحد مثل 
حيث تتضمن االستبانة أحيانا أكثر من مخسني صفة يتم " كيو"االسـتبانات املستخدمة يف منهج 

 )١٣.(صنيفها وترتيبها يف إحدى عشرة درجة حبسب أمهيتها النسبية ملن يقوم بتعبئة االستبانةت
يب على األسئلة للحصول  ومن حيث املضمون فهي إما أسئلة شخصية للتعرف على مسات ا

شخص ثالث نريد تقوميه وحتديد مكانته بني على املتغريات اليت تؤثر على إجاباته، وإما أسئلة حول 
الس البلديةعد وقد يكون حول اقرتاح أو إجناز أو أداء  البلدية أو . د من املرشحني يف مثل انتخابات ا

                                                
(

١١ ) Childs, Public., pp. 42-46. 
(

١٢ ) Fishbein pp. 71-289. 
 .٣٠٠-٢٥٥انظر مثال صيين، قواعد )  ١٣(
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لس البلدي وعندما نريد عمل اسبانة مبنية على بعض الوظائف احملددة للبلدية يف املادة اخلامسة من . ا
انظر ) ١٤. (لس البلدي باملدينة املنورةنظام البلديات والقرى، ميكن اخلروج باالستبانة اليت استخدمها ا

 ).١(اجلدول 
 

 نموذج استبانة
 )١(  الجدول رقم 

وجد
ال ي

 

بول غير
مق

بول 
مق

 

متاز جيد
م

 

 رقم نوع الخدمــــــــــــــة 

 .١ رصفة في الحيمستوى السفلتة واأل     
 .٢ ھتخطیط الحي الذي تسكن     
 .٣ تسمیة الشوارع في الحي     
 .٤ مطار السیول في الحيتصریف األ     
 .٥  في الحيالحدائق والتشجیر     
 .٦ مستوى النظافة في الحي     
 .٧ افة في الحيظتوفر حاویات الن     
 .٨  في الحيمكافحة الحشرات     
 .٩ نظافة الحي من مخلفات البناء     
 .١٠ توفر وكفایة اإلنارة في الحي     
 .١١ )تنترناإل( لیكترونیا إنھاء الخدماتإ     
 .١٢ طفال في حدیقة الحيالعاب األ     

 
لس البلدي باملدينة املنورة بدراسة  ولتقومي املعوقات املوجودة أمام احملتاجني إىل تراخيص قام ا

 ).٢(مت فيها تطبيق االستمارة املوضحة يف جدول رقم ) ١٥(

 )٢(جدول رقم 
بعض  نادرا أبدا

 األحیان
معظم 

 األحیان
 رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنوع المشكلـــ دائما

 .١ طول المدة التي تستخرج فیھا الرخصة     
 .٢ قصر فترة سریان اللوحة التنظیمیة     
 .٣ تدخل مھندسي البلدیات في التصمیم الداخلي     
 .٤ عدم توحید نماذج تقدیم الطلبات للمشاریع     
 .٥ عدم وضع المالحظات جملة واحدة     
 .٦ قلى عدد المھندسین بالبلدیات الفرعیة     

                                                
لس البلدي باملدينة املنورة، التحليل اإلحصائي لبيانات استبانة اخلدمات البلدية لألحياء وللضواحي 14)(   ا

لس البلدي، قياس الرأي العام للمكاتب اهلندسية 15)(  . ا
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 .٧ سوء معاملة بعض الموظفین     
 .٨ قصر الفترة الیومیة لمراجعة البلدیات واألمانة     
 .٩ عدم وضوح مالحظات مھندسي الخدمات     
 .١٠ وجود العدید من االستثناءات     
عدم التزام مھندسي الخدمات بالمواعید      

 المحددة للمراجعة
١١. 

 
 ):٣(وميكن إضافة بعض الفقرات األخرى إليها كما يف اجلدول رقم 

 )٣(جدول رقم 
عدد الوثائق المطلوبة للحصول على تصریح وتكالیف      

 توفیرھا
١. 

 .٢ سھولة الحصول على تصریح بناء     
 .٣ سھولة الحصول على تصاریح فتح محالت     
لین یراعي نظام المحالت والباعة الموسمیین والمتنق     

 الدخول المختلفة للمواطنین
٤. 

اللوائح واضحة بحیث یمكن للمواطن االحتكام إلیھا      
 عند االختالف مع الفني أو المھندس

٥. 
اللوائح ال تتدخل في حریة المواطن إال لمصلحة عامة      

 ضروریة
٦. 

سماح اللوائح بالتعدد والتنوع ومراعاتھا القدرات      
 ة للمواطنینالمالیة المتفاوت

٧. 
 

 :الجمھور موضوع الدراسة

لس البلدي كل مواطن له احلق يف انتخابه أو فجمهور . اجلماهري عديدة ال حصر هلا عضو ا
ا أو تعنيه وكما سبق بيانه، هناك مجهور عام ومجهور فئوي . انتقاده، ولكل قضية مجهورها الذي يهتم 

وبعض هذه . سبة حمدودة من األفراد يف كل جمتمعقد تكون له مواصفات خاصة ال تتوفر إال يف ن
، مثل فئة  توفري املواصفات املطلوبة للعضويةأو شبه مغلقة لصعوبةالفئات مفتوحة العضوية وبعضها مغلقة 

تمعات تتألف من أعداد صغرية وبعضها ...املهندسني املرخص هلم، وفئة املقاولني املرخص هلم  وبعض ا
 .كبريةتتألف من أعداد  

حيث كانت توزع ماليني االستبانات " ليرتاري داجيست"وكان من الطرق املبكرة جهود مؤسسة 
 .نظرية االحتمالالطريقة العلمية املبنية على فهي ال تعتمد على . على عينة ميكن تسـميتها بعينة الصدفة
مع كله يف تيسري دت عنها فكرة العينة الصغرية املمثلة للمجتوقد أسهمت نظرية االحتمال اليت تولّ 

تمعات  .  التطبيق ليست بتلك السهولة اليت نتخيلهابيد أن املسألة عند. الضخمةاستقصاء اآلراء يف ا
ورمبا كان شرط متثيل العينة الصغرية للمجتمع الكبري متثيال صادقا هي من أكرب املشكالت اليت تواجهها 

الرئيسة  ةلعينة يف إطار األصناف األربع حتديد اندفاحملاوالت مل تتوقف ع. مؤسسات االستقصاء
معات الطبقيةالعشوائية البسيطة، والفئوية، واملنتظمة، : للعينات  هذه املؤسسات وال تزال فقد حاولت. وا
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وكثريا ما تعترب هذه التصميمات مبثابة . أصناف أخرى هي مزيج من هذه األصناف الرئيسةابتكار حتاول 
على  - يف العادة – وحترص مؤسسات االستقصاء .د إليها جناح التنبؤاتالوصفات السحرية اليت يستن

 )١٦.(إخفاء تفاصيلها
 االتطبيق تواجههعملية وحىت عندما يكون التصميم منوذجيا ومتقنا يف املستوى النظري فإن 

د فبعض أفـرا.  ظرف زماين قصريوالوصول إىل األشخاص يفعقبات مثل صعوبة حتديد العناوين يف الواقع 
العينة مثال يرفض التعاون ويستخدم أجهزة جتيب آليا باملتصل وتطلب منه تسجيل رسالة حىت ال يضطر 

ومن الفئـات اليت ال تتعاون كبار الشخصيات من بعض ) ١٧.(إىل اإلجابة على االتصاالت غري املرغوبة
ع االقتصادي االجتماعي  يشبههم يف الوضتستجيب بفعالية إال ملنومن الفئـات من قد ال . أفراد العينة

 ) ١٨.(مثال

 :جمع البیانات

رمبا كانت املقابلة من أكثر وسائل مجع البيانات فعالية ولكنها مكلفة جدا وال سيما إذا كان 
تمع كبريا أو أفراد العينة متناثرون يف مواقع كثرية متباعدة وتسـتعني . عامل السرعة مطلوبا وحجم ا

 مبوظفـيها الدائمني املدربني ومبن تقوم بتدريبهم من –عادة –صاء   املؤسسات املتخصصة يف االستق
وال ختلو عملية مجع البيانات باملقابالت من املشاكل اليت . املتعاونني يف مسح الرأي يف قضـايا حمددة

حملددة تتعلق مبهارة من جيري املقابلة ودقته وأمانته، ودرجة تعاون املبحوثني وتواجدهم عند زيـارة املواقع ا
م عندما يكونون وجها لوجه مع من جيري املقابلة وللتغلب على . يف تصميم العينة، ومصداقية تصرحيا

بعض هذه املشكالت مت استحداث طرق خمتلفة مثل إعادة املقابلة بواسطة باحثني آخرين ويف ظروف 
النقاش اجلماعي، واالستفادة من خمتلفة، وتطعيم االستبانة املقننة بأسئلة مفتوحة اإلجابة، واالستفادة من 

 .مالحظة السلوك املصاحب لإلجابة
 تسمح إىل حد ما بالتأكد من بعض املعلومات الشـخصية للمبحوث -على األقل-املقابلة ف 

املالحظة أثناء عملية املقابلة قد تسهم يف كشف بعض احلقائق إذا  و . واليت قد تكون ضرورية للبحث
 )١٩.(فيها على التحكم يف  أوهامه الشخصية والتخمينات املبالغ ا، وقادراجيري املقابلة ماهر كان من 

 بعض املعلومات شيئا من فرصة التأكد منوقد تكون املقابلة بواسطة اهلاتف، وهي أيضا توفر 
وقد تكون املقابلة خمططا هلا مسبقا؛ وقد تكون عشوائية غري علمية مثل تلك . الشخصية عن املبحوث

ا  واألسواق وجيري احملطات اإلذاعية والتلفازية يف بعض براجمها، حيث يتجول املذيع يف الشوارع اليت تقوم 
 . بالصوت فقط أو بالصورة أيضا… من يصادفه أو جيذب انتباههمقابالت مع

بـريدية مدفـوع تكالــيف  علـى هيـئة بطاقـاتالعـادي ومـن الوسـائل األخـرى توزيـع االسـتبانات بالـربيد 
ـا أو مـرفقة صحيفة أو  بالــدوريات، سـواء بــصورة مـستقلة أو مــضمنة فـيها مــع سـهولة فــصلها عـن الــإعاد

                                                
)١٦(  Childs, Public., Public.,  pp. 78-80 ؛  ٢٥١-٢١٩ صيين، قواعد ص:  وألنواع العينات مثال  

(
١٧

) Piazza. 
(
١٨

) Hurtado. 
.٣٣٤-٣٠٣صيين، قواعد ص : انظر عن املالحظة مثال ) ١٩(  
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لــة أو النــشرة ومــن الوســائل احلديــثة اســتخدام الــبطاقات اإللكرتونــية يف اإلنــرت نــت الــيت ميكــن تعبئــتها . ا
 .وإرساهلا فورا

 :دور االستقصاءات في المجاالت المختلفة

ألنشطة التجارية بشكل ملحوظ وذلك ملسامهتها يف أسهمت هذه االستقصاءات يف تنمية ا
التعرف على السمات العامة واالجتاهات السائدة خالل فرتة حمددة وعرب فرتات زمانية متعددة 

 .للمجتمعات البشرية املختلفة
أسهمت هذه االستقصاءات يف التعرف واإلدارات اليت توفر اخلدمات العامة ويف جمال السياسة 

 يف التعرف على كما أسهمت. جتاه اخلدمات الشعيب جتاه السياسة القومية و على ردود الفعل
 فأسهم ذلك يف حتسني اخلدمات اليت توفرها ات الشعبية السائدة وعلى التطلعات املستقبليةالحتياجا

فأسهم ذلك يف . أجهزة الدولة، ويف إزالة أو التخفيف من الشعور باإلحباط والغضب جتاه احلكومات
اتعزيز ال  .عالقة بني احلكومات وشعو

 أو على األقل يف اقرتاح يف اختاذ القرارات املناسبة صناع القرار هذه االستقصاءات ساعدتو 
 )٢٠.( العاليةالقرارات السياسية ذات الشـعبية

 :االنتقادات الموجھة إلى االستقصاءات

ا هناك انتقادات حول مصداقية نتائج هذه االستقصاءات ومعظمها تصب يف ا لطرق اليت يتم 
طريقة حتليلها وطريقة ذلك إضافة  و ، نوع األسئلة، تصميم العينة، طريقة مجع البيانات:مجع البيانات

فوجدا أن بدراسة لعينة من أشهر االستقصاءات اجلادة والتعليمية " نيجني"و " برايس"فمثال قام . عرضـها
 واحدة منها كافية لتشويهستقصاءات، كل  أساسية للمناهج املتبعة يف هذه االهناك مخسة عناصر

حىت  حفيظة بعض رجال احلكومة والتشريع ت أثار يت اليةا السـلباوذلك إضافة إىل تأثري ) ٢١.(النتائج
 . وهو أمر غري ممكن الستحالة االستغناء عنه)٢٢.(إيقافهاب طالبوا

 :خطوات استخراج الرأي العام
 :ضوع احملدد باملراحل الرئيسة التاليةمتر عملية استخراج الرأي العام حول املو 

ونقوم بتوزيعها على ) ١( االستبانة اليت مت عرضها سابقا يف اجلدول رقم -مثال- نأخذ –أوال 
لس البلدي احملدد ونطلب منهم تعبئة االستبانة بوضع عالمة . مائة مواطن يف املنطقة اليت ميثلها ا

رصفة في مستوى السفلتة واألإذا كان يوافق على أن :  مثاليف اخلانة اليت يوافق عليها، ) ×( الضرب 

                                                
(

٢٠ ) Price and Neijens;  Prettschneider, . 
(

٢١ ) Price and Neijens. 
(

٢٢ ) Mendelsohn and Crespi; Wiseman, in Welch  and Comer pp. 362-390; Childs, Public., pp. 81- 
       85; Noelle-Neumann; and Prettschneider. 
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وإذا كان يرى . يف مقابل السؤال األولممتاز يف العمود أو اخلانة ) ×( بدرجة ممتاز  يضع عالمة الحي
 ...غير مقبوليف عمود أو خانة  ) ×( أن عملية استخراج التصريح غري مقبولة فيضع عالمة 

 :ل فئة أو مستوى من املستويات اخلمس، مثال حندد قيمة رقمية لك–ثانيا 
 ٥=  ممتاز  
 ٤= جيد  
 ٣= مقبول 

 ٢= غري مقبول 
 ١= ال يوجد 

هنا .  لنفرتض أن املواطنني املائة الذين قاموا بتعبئة االستبانات أجابوا على األسئلة كلها–ثالثا 
.  اخلانة املناسبة لإلجابةوذلك بوضع خط رأسي يف) ٤(نقوم بتفريغ األجوبة باستخدام اجلدول رقم 
نضع خطا رأسيا يف خانة ممتاز أمام السؤال األول، " ممتاز"فمثال إذا كانت اإلجابة على السؤال األول 

 ...وإذا كنت اإلجابة غري مقبول نضع خطا رأسيا يف خانة غري مقبول
خانة ممتاز  مخسة على السؤال األول مبمتاز نضع أربعة خطوط رأسية يف - مثال -و إذا أجاب 

وهكذا بالنسبة لبقية ) ٤(وحنزمها باخلط اخلامس، أي جنعل اخلط اخلامس مائال كما يف اجلدول رقم 
 .اإلجابات

 نموذج لجدول تفريغ اإلجابات
 على أسئلة استبانة الرأي العام تجاه خدمات البلدية

 )٤(الجدول رقم 
مجموع  فئاتمجموع اإلجابات على كل سؤال مصنفة حسب ال

 ٥= ممتاز ٤= جيد  ٣= متوسط  ٢-مقبول  ١=ضعيف  اإلجابات
رقم 
 السؤال

    ١١١١                            ١١١١                      
١١١١                                                                                                                                          
 

١ 

                  ٢ 
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 نستخرج متوسط اآلراء بالنسبة للسؤال األول مثال، أي الرأي العام بالنسبة للخدمة رقم –ربعا 
 :واحد بالطريقة التالية

حسب قيمة الدرجة ... نضرب األرقام اليت مت التوصل إليها يف مخسة ، أو أربعة أو ثالثة) ١
 -فبعض املواطنني .  درجة للسؤال األول٣٠٠ولنفرتض أننا حصلنا على .  ثانيااملختارة املوضحة يف 

والبعض قالوا ال ... قالوا بأن هذه اخلدمة تستحق ممتاز أي مخس درجات والبعض قالوا مقبول-مثال 
 . درجة٣٠٠يوجد، ولكن عند مجع درجات املائة استبانة حصلنا على 

ئة املعبأة لنحصل على متوسط اإلجابات على  على عدد االستبانات املا٣٠٠نقسم ) ٢
 )٣= ١٠٠ ÷ ٣٠٠. (السؤال األول

ذا نستطيع القول بأن الرأي العام جتاه  وهذا .  ھو مقبولرصفة في الحيمستوى السفلتة واألو
 .يعين أن هناك شيء من الرضاء عن هذه اخلدمة، ولكن األمر حيتاج إىل التحسني

لعام بالنسبة خلدمات البلدية بصفة عامة فنحتاج إىل اخلطوات أما إذا أردنا أن نعرف الرأي ا
 :التايل

 . جنمع متوسطات كل سؤال من األسئلة االثين عشر )١
 .١٢نقسم الناتج على عدد األسئلة وهي  )٢

فإذا كانت األوىل .  درجات فما فوق أو أقل من ثالث درجات٣مث ننظر هل املتوسط احلسايب 
أن مستوى اخلدمات مقبول أو جيد أو ممتاز حبسب الدرجة اليت حصلنا فهذه إشارة إجيابية وتدل على 

 درجات فهذه إشارة إىل أن مستوى اخلدمة العامة غري ٣وإذا كان املتوسط احلسايب أقل من . عليها
 .مقبول أو ال توجد أصال

نسبة وإذا أردنا الرأي العام بال. ونستطيع فعل ذلك أيضا بالنسبة لسهولة احلصول على الرتخيص
للخدمات والرتخيص معا فنجمع املتوسط العام للخدمات إىل املتوسط العام لسهولة الرتخيص 

 .ونقسمهما على اثنني

 :إعداد تقریر النتائج
عندما يتم استخراج الرأي العام بالتحليالت اإلحصائية، نقوم يف العادة بإعداد تقرير يسجل 

 من عدد من الفقرات – حىت املختصر منه -كون التقرير ويت. نتائج الدراسة أو عملية مسح الرأي العام
 :الرئيسة هي
 .عنوان الدراسة أو املسح .١
 .اجلهة املنفذة للدراسة أو للمسح، والقائمة على متويلها، وتاريخ تنفيذ الدراسة أو املسح .٢
 .حتديد اهلدف من الدراسة أو املسح .٣
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 تستخدم الرسوم البيانية أو قد(ويتألف من وصف لعينة الدراسة : وصف املنهج املستخدم .٤
مثل نوع االستبانة، مقابالت (، ووصف خمتصر لطريقة مجع املادة العلمية )اجلداول لوصفها

مثل اسم الربنامج (، ووصف خمتصر لطريقة حتليل املادة العلمية ...)شخصية أو بالربيد
 ...).اإلحصائي واألساليب املستخدمة، مثل مرات التكرار والنسب املئوية

ويتألف من اجلداول أو الرسوم البيانية اليت توضح الرأي العام واآلراء : تائج الدراسةن .٥
 .التفصيلية إن وجدت والتعليقات عليها

 
 هـ١٤  ٢٨ /  ٠٥ /  ٠٧    
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 : قائمة المراجع
 .القرآن الكرمي

 ).١٤١٥مؤسسة الرسالة : بريوت(صيين، سعيد إمساعيل، قواعد أساسية يف البحث العلمي 
 ).هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة : بريوت(صيين، سعيد إمساعيل، مدخل إىل الرأي العام واملنظور اإلسالمي 

الس، نظام  وزارة الشئون البلدية والقروية، وكالة الوزارة للتخطيط والربامج، اإلدارة العامة لشئون ا
 هـ٢١/٢/١٣٩٧ يف ٥/البلديات والقرويات الصادر باملرسوم امللكي رقم

الس الصادر بالقرار الوزاري رقم   وتاريخ ٦٦٨٦٦وزارة الشئون البلدية والقروية، االتنفيذية لعمل ا
 .هـ١٢/١١/١٤٢٦

لس البلدي باملدينة املنورة، التحليل اإلحصائي لبيانات استبانة اخلدمات البلدية املوزعة على عينة من  ا
لس البلدي باملدينة املنورة (سكان أحياء املدينة املنورة   ).هـ١٤٢٨ا

لس البلدي باملدينة املنورة، التحليل اإلحصائي لبيانات استبانة اخلدمات البلدية املوزعة على عينة من  ا
لس البلدي باملدينة املنورة (سكان ضواحي املدينة املنورة   ).هـ١٤٢٨ا

لس البلدي باملدينة املنورة، قياس الرأي العا م للمكاتب اهلندسية جتاه إجراءات إصدار تراخيص ا
لس البلدي باملدينة املنورة (اإلنشاء والتحليل اإلحصائي لبيانات استبانة املكاتب اهلندسية  ا
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