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ملخص:
يعتبر عبء االستجابة من المواضيع الهامة التي يتم تناولها في االحصاءات الرسمية بشكل واسع ،لما
لها من اثر على جودة البيانات ،ومن المعروف ان قيام المبحوثين باعطاء البيانات اثناء مقابلتهم يأخذ
جزءاً من وقتهم ،وبشكل خاص في مسوح المنشآت ،وهذا الوقت يمكن اعتباره على انه تكلفة على
هذه المنشات التي وقعت في العينة .وباإلطالع على منهجية المقابلة في الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،حيث تتم في معظمها على شكل مقابالت شخصية وجها ً لوجه داخل المنشات وفي اوقات
العمل الرسمي في ساعات النهار ،سواء كان ذلك باستيفاء االستمارات الورقية او باألجهزة اللوحية
والمحمولة ،ويقوم الباحث الميداني بالمقابلة في الكثير من الحاالت في ظل عدم تفرغ صاحب المنشاة
او مدلي البيانات في هذه المنشات ،مما يؤدي الى عدم االستجابة أحيانا ً او نقص في جودة البيانات
نظراً النشغالهم بأعمالهم خالل فترة المقابلة.
وقد تم دراسة عبء االستجابة في المسوح االقتصادية (مسوح المنشات) في فلسطين منذ نهاية العام
 ،1011وذلك من خالل اضافة عدد قليل جداً من االسئلة بعد اجراء المقابلة مع المستجيبين في
المسح ،حيث تم استخراج مجموعة من المؤشرات تقيس مقدار عبء االستجابة .وقد كان هناك
مجموعة من التوصيات باالعتماد على نتائج تحليل العبء ،وذلك من اجل تحسين وتطوير اليات
جمع البيانات في هذه المسوح الهامة وكذلك من اجل العمل على خفض هذا العبء ،االمر الذي يؤدي
الى زيادة االستجابة وتحسين جودة البيانات.

كلمات مفتاحية:
عبء االستجابة ،مسوح المنشآت ،عدم االستجابة
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Abstract:
the response burden is considered one of the important subjects which is
addressed widely in the official statistics because of its affect on data
quality, it is known that answering questions through interviewing the
respondents takes time especially in the business surveys, this time can be
converted to cost on the enterprises in the sample. in reference to method
of the interview in Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), inperson interview of key person (through paper questionnaire or pc-tablets)
is implemented during daytime and formal hours of work in the
enterprise, sometimes the interview is done while the owners (or the key
persons) of the enterprises are very busy, Which may lead sometimes to
non-response or decrease in data quality as a result of busying at the time
of interview.
PCBS measured the response burden for the Economic surveys (main
enterprise surveys) since 1011 through adding a few number of questions
after filling the main questionnaire of the Economic surveys, a number of
indicators measuring the response burden is obtained depending on the
results of response burden data, there are recommendations to improve the
data collection process and reduction the burden which increase the
response rate and enhancing the data quality.
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 .1المقدمة:
تزايد اهتمام االجهزة االحصائية الرسمية بموضوع قياس عبء االستجابة خالل الفترة األخيرة ،ويأتي
هذا االهتمام في ظل العمل على توفير بيانات احصائية بجودة عالية لتوفيرها للمستخدمين ،وفي ظل
تطوير وسائل وطرق جمع البيانات االحصائية من مصادرها األولية ،والعمل على تطبيق افضل
الممارسات في العمل االحصائي ،لذلك كان ال بد من قياس مؤشرات كمية ذات معنى حول مقدار العبء
على المستجيبين ،وهذا العبء ينشأ من مشاركة المبحوثين في االستجابة ،الن التزويد بالبيانات واإلجابة
على اسئلة االستمارات يستغرق وقتا ً من جانب من يوافق على االستجابة في المسوح.
وأثناء تصميم المسوح يتم تقدير مدة المقابلة في المسوح ،والمحاولة قدر االمكان تخفيضها للحد االدنى بما
يحافظ على توفير البيانات للمستخدمين ضمن مستوى جودة مقبول .حيث اشار ( )Dillman,1002ان
عدم االستجابة وعبء االستجابة هي من ضمن التحديات التي تواجه تصميم المسوح .كما عبر
) (Stopher, 2012بان تصميم المسح واللغة المستخدمة والصياغة وشكل االدارة وغير ذلك من القضايا
يمكن ان تكون مصدراً للعبء او مصدراً للتقليل من العبء ،وهناك امور تخص بعض المستجيبين دون
سواهم ،وقد يكونوا حساسين لبعض االمور في المسح ،مثل كبار السن الذين لديهم مشاكل في السمع او
ان االدوات الحديثة غير مألوفة بالنسبة لهم.
الدراسات السابقة اظهرت جدالً في ما اذا كان العبء الفعلي هو السبب الرئيسي في عدم االستجابة،حيث
اوضح ) (DeMaio,1980ان العالقة قد تكون ضعيفة بين عدم االستجابة والعبء الفعلي والذي يتم
التعبير عنه بطول مدة استيفاء االستمارة  ،ودلل على ذلك ان حاالت الرفض تتم قبل معرفة المبحوث
طول االستمارة او مدة المقابلة.
وقد اشار ) (Conrad and Schober 2008الى اهمية المكان الذي تم فيه االستجابة ،فوجود الشخص
خارج بيته قد ال يكون هو المكان المناسب لالستجابة لبعض المواضيع ذات الحساسية .وربما هذا ينطبق
على المسوح التي تتم باستخدام الموبايل .والجدل موجود ايضا ً في العالقة بين طريقة جمع البيانات
ومقدار العبء ،وحسب ) (Couper, 2008فال يوجد دليل من االبحاث يظهر اثر استخدام طريقة
االستيفاء للبيانات من خالل  CAPIو  CATIعلى جودة البيانات او االقالل من عبء االستجابة على
الرغم من ان المقابلة المباشرة تجعل عملية جمع البيانات تبدو طبيعية لدرجة كبيرة.
وقد ميز الباحثون بشكل واضح بين العبء الفعلي المقاس بطول مدة المقابلة وبين الشعور بالعبء وهو
انطباع داخلي للمستجيب ،حيث اعتبر ) (Lepkowski, Tucker, et al., 2007ان هناك اختالف
كبير بين العب المقدر (الشعور بالعبء) وبين العبء الفعلي المبني على اساس طول فترة المقابلة ،ولكن
بالمقابل فان العبء الفعلي يمكن ان يعتمد على صعوبة تقبل المستجيب لالشتراك في انشطة المسح .كما
ان مقدار صعوبة وعبء االسئلة قد تحبط المستجيبين وتجعلهم اقل رغبة في بذل أي جهد لإلجابة بشكل
صحيح وهذا ما يؤثر على جودة البيانات نتيجة للعبء المقدر وهذا ما طرحه ).(Krosnick, 1991
) (Lohr, 1999سلط الضوء على تخفيض العبء من خالل تصميم العينة ،حيث اكد ان بعض التقنيات
في تصميم العينة مثل عملية انشاء الطبقات واختيار عينات اصغر تضمن الدقة المطلوبة قد يكون من
الطرق التي تؤدي الى تخفيف العبء.
وقد تم اعداد هذه الورقة لعرض تجربة االحصاء الفلسطيني في قياس عبء االستجابة في مسوح
المنشات ،حيث اصبحت المؤشرات الناتجة عن هذه التجربة مفيدة في مراقبة جودة البيانات .ونتج ايضا ً
عنها مجموعة من التوصيات التي تم او سيتم العمل عليها مستقبالً للحد من اثر عبء االستجابة وما زال
الجهد مستمراً ايضا ً لتحسين عملية قياس العبء لجميع المسوح التي يتم تنفيذها ،وليس فقط لمسوح
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المنشات لها التي اهمية خاصة في هذا الموضوع نظراً للتكلفة الواضحة التي يمكن تقديرها بالنسبة
للمنشاة المستجيبة.
 .2عبء االستجابة في فلسطين:
 1.2تمهيد:
يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ العديد من مسوح االسر والمنشات بمعدل حوالي 10
مسح بشكل سنوي ،وذلك غير التعدادات التي يتم تنفيذها بشكل دوري كل عشر سنوات مثل تعداد
السكان ،و تعداد المنشات كل خمس سنوات والتعداد الزراعي كل عشر سنوات وكذلك تحديث اطر
المعاينة وغير ذلك من االنشطة االحصائية المسحية .وفيما يتعلق بمسوح المنشات والتي تكون وحدة
المعاينة فيها منشاة او مؤسسة اقتصادية ،يتم تنفيذ مسح رئيسي سنوي مكون من عدة اقسام تشمل كافة
القطاعات االقتصادية الرئيسية (الصناعة ،التجارة ،الخدمات ،النقل ،التكنولوجيا واالتصاالت،
االنشاءات) ويسمى هذا المسح سلسلة المسوح االقتصادية ويتم تنفيذه بعينة كبيرة وصلت الى 9458
منشاة ،وهناك مسوح اخرى تستهدف المنشات مثل :مسح الرقم القياسي لألسعار ويتم بشكل شهري،
ومسح المالية والتامين بشكل سنوي ومسح الرقم القياسي الصناعي بشكل ربعي ،ومسح االستثمار
االجنبي بشكل سنوي.
ومن العوامل التي تلعب دوراً في عبء االستجابة:
 عدد المسوح وحجم العينة لكل مسح:
حيث يتم الوصول الى  20,000منشأة كمعدل سنوي في جميع المسوح المذكورة سابقا ً ،كما يتم الوصول
الى كافة المنشات اثناء تنفيذ تعدادات المنشات كل خمس سنوات ،مما يؤدي الى وجود عبء فعلي على
هذه المنشات.
 التقاطع بين عينات مسوح المنشات:
في بعض االحيان وحسب تصميم العينة ،تظهر المنشاة في عدة مسوح خالل نفس السنة ،واحيانا ً خالل
نفس فترة جمع البيانات ،األمر الذي يؤدي الى زيادة العبء على هذه المنشات  ،وبالنسبة للمنشات الكبيرة
وذات االهمية االقتصادية فيكون احتمال وجودها في العينة بنسبة  ،%100لذلك نجد هذه المنشات
موجودة في كل العينات وفي كل السنوات ،وذلك نظراً ألهميتها .وكذلك هناك تقاطع بين كل مسحين
متتالين من المسوح االقتصادية بمقدار حوالي  %10من المنشات الصغيرة والمتوسطة ،بمعنى تكرار
نفس المنشات بين دورتين للمسح.
 طريقة جمع بيانات المنشات:
تتم عملية جمع البيانات للمنشات من خالل المقابلة المباشرة لمالك المنشاة او االشخاص المسؤولين فيها
والذين يمتلكون المعلومات المطلوب استيفاؤها في االستمارة الخاصة بالمسح ،ويتم ذلك اما باالستمارة
الورقية او باألجهزة المحمولة اللوحية والكفية .حيث يقوم الباحث بطرح االسئلة وتسجيل االجابات اما
على االستمارة الورقية او على الجهاز اللوحي مباشرة.
 حجم االستمارة:
كلما زاد حجم االستمارة وكلما زاد عدد االسئلة فهذا يؤثر على مدة المقابلة ،وهذا يعني زيادة في العبء
الفعلي ،وقد يرجع االمر احيانا ً الي صعوبة االسئلة وعدم قدرة المبحوث على االجابة نظراً لعدم فهمها
وتعقيدها ،والعمل على تصميم االستمارة من ناحية سهولة االسئلة والتسلسل الصحيح يساهم بدرجة عالية
في تقليل الوقت المستغرق في االستيفاء ،ويزيد مقدار الدقة ،والعمل على االستمارة وتجربتها قبل
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استخدامها يعتبر من اهم مراحل تصميم المسح.
 مصدر المعلومات:
هناك اسئلة يمكن تقدير اجاباتها بشكل سهل ،بينما هناك اسئلة تحتاج العودة الى مصدر موثوق من أجل
وضع االجابة الدقيقة ،ومن المعروف ان الرجوع الى مصادر اثناء استيفاء االستمارات يزيد في مدة
المقابلة ،سواء كان المصدر من سجالت المنشاة او العودة الى الشخص الذي يعرف ان يقدر القيمة
البيانات المطلوبة في المنشاة.
 2.2منهجية قياس العبء في المسوح االقتصادية:
يقوم الجهاز سنويا ً بتنفيذ سلسلة المسوح االقتصادية ،والتي تعتبر مسح المنشات االهم المنفذ بشكل سنوي
منذ العام  ،1991ويتم الحرص بشكل كبير على دقة وجودة بياناته ،حيث انه المصدر الرئيسي للمؤشرات
االقتصادية مثل االنتاج واالستهالك والتعويضات والقيمة المضافة ،والتي تدخل في الحسابات القومية،
وهو من المسوح التي تعتبر نسبة االستجابة فيه جيدة ،والتي يصل المعدل فيها الى  %00من المنشات
التي تقع في العينة التي وصلت الى  9450منشاة ،وتم تنفيذه حتى العام  1013من خالل االستمارة
الورقية والمقابلة المباشرة للمبحوثين وهم اصحاب المنشات او مدرائها او القائمين عليها والذين يعرفون
البيانات المالية المطلوبة في االستمارة ،وفي العام  1014و 1015تم انجاز نصف العينة باستخدام
االجهزة اللوحية  ،Tabletsحيث ما زال نصف العينة االخر يتم استيفاءه من خالل االستمارات الورقية
نظراً لظروف موضوعية تتعلق بإمكانية استخدام االجهزة اللوحية  Tabletsفي بعض المناطق.
وقد تم اختيار المسوح االقتصادية لقياس مقدار عبء االستجابة الناتج عن تنفيذها ،ابتداء من العام 1013
وحتى االن ،وصدر ثالثة تقارير داخلية تحتوي على اهم مؤشرات العبء ،وما زال الموضوع مستمراً،
حيث اصبح قياس العبء جزءا اساسيا من المسوح االقتصادية ،واصبحت المؤشرات الصادرة عن هذا
القياس يتم استخدامها كمؤشرات جودة للمسح ،وتعبر عن مدى قبول المبحوثين لإلجابة عن اسئلة المسح.
ويمكن التعبير عن عبء االستجابة بأنه الدرجة التي يلمس منها المستجيب الصعوبة من مشاركته في
المشروع (المسح) او مدى اضاعة الوقت او الشعور بالضغط اثناء اجابة االسئلة .ويمكن تقسيم عبء
االستجابة الى نوعين رئيسيين:
 -1العبء الفعلي :وهو عبارة عن مقدار الوقت الممنوح من قبل المبحوث أو جميع من شاركوا
باإلجابة ،لتوفير إجابة على أسئلة االستمارة ،ومن الممكن حسابه بمقدار التكلفة المقدرة لهذا
الوقت.
 -2العبء المقدر (الشعور بعبء االستجابة) :وهو انطباع لدى المبحوث بان االستجابة تشكل عبئا
عليه ،وتتضمن أيضا ً وجود صعوبة في فهم أسئلة االستمارة ،وشعور المبحوث بأن االستجابة
ليست ذات أهمية بالنسبة له.
لذلك يتم قياس العبء حسب نوعه ،وقد تم تصميم استمارة تحتوي على مجموعة من المؤشرات لقياس
العبء الفعلي والمقدر ،ويتم استيفاء االستمارة بعد االنتهاء من المقابلة الرئيسية للمسوح االقتصادية،
حيث تحتوي االستمارة على  11سؤال تغطي البيانات التعريفية واألسئلة النوعية والكمية حول عبء
االستجابة ،وتشمل المحاور الموضحة في الشكل (:)1
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عبء االستجابة

العبء الفعلي

العبء المقدر

تحسين عملية جمع
البيانات

الرضى والدافعية
لالستجابة

مجموع الوقت
المستغرق لتوفير
البيانات من كافة
المشاركين

مدى صعوبة اإلجابة
على األسئلة

مدى فائدة االستجابة
للمنشاة او للمجتمع

افضل طريقة لجمع
البيانات

عدد األفراد الذين
ساهموا في توفير
البيانات

توفر وقت كاف لإلجابة
على األسئلة

تقييم وقت االستيفاء فيما
اذا كان مفيداً او مضيعة
للوقت

افضل وقت خالل
النهار للمقابلة

عدد مرات ظهور
المنشاة في العينات
خالل السنة الماضية

افضل شهر في السنة
الستيفاء البيانات

الشكل ( :)1محاور ومؤشرات عملية قياس عبء االستجابة

واستمارة قياس العبء تتكون من صفحة واحدة تم استخدامها لجمع البيانات ،وفترة استيفاء بياناتها قليلة
جداً ال تزيد عن  5دقائق كحد اقصى ،ويقوم الباحثون بالتوجه باألسئلة مباشرة لمدلى البيانات الرئيسي
الذي اجاب على االسئلة االقتصادية في المسح الرئيسي ،ومن الجدير ذكره ان هناك انطباع ايجابي كان
لدى المستجيبين عند استيفاء استمارة العبء ،حيث ابدى جزء منهم اهتمامه باالجابة عن االسئلة الواردة
فيها ،وهذه االنطباعات تم نقلها من ال باحثين الميدانيين وكذلك من خالل الزيارات الميدانية التي تم
اجرائها اثناء عملية جمع البيانات ،ومرفق ادناه صورة عن االستمارة التي استخدمت في اخر دورة لقياس
العبء في عام  ، 1014الشكل (: )1
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الشكل ( :)1استمارة قياس عبء االستجابة للمسوح االقتصادية

 2.2طريقة التقدير:
تم اتباع الطريقة الوصفية في عرض نتائج العبء ،حيث تم حساب التقديرات مثل الوسط الحسابي
والنسب المئوية والجداول التقاطعية ،وتم عرض النتائج باستخدام الجداول واالشكال البيانية ،وهناك
مقارنات بين النتائج حسب عدة مستويات.
 2.2أهم النتائج:
 1.2.2نتائج قياس العبء الفعلي:
من اهم مؤشرات العبء الفعلي هو المدة التي استغرقها الباحث في استيفاء االستمارة اثناء مقابلة
المستجيب ،وهي محسوبة بعدد الدقائق ،حيث يمكن النظر لهذه المدة انها تمت على حساب وقت العمل في
المنشاة ،وكلما زاد وقت االستيفاء كلما زاد العبء الفعلي ،وقد بلغ متوسط مدة استيفاء االستمارة في عام
 1014ما مقداره  21.2دقيقة بحد اقصى  310دقيقة وحد ادنى  10دقائق ،ومن المالحظ ان هناك زيادة
في المتوسط عن العام  1011ونقص عن العام  1013بمقدار محدود ،الشكل (.)3
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الشكل ( :)3متوسط مدة االستمارة (بالدقائق) لألعوام 1014-1011
ولتفسير هذا التغير في مدة استيفاء االستمارات بين السنوات السابقة ،فهو على االغلب يرجع لمصدر
الحصول على البيانات المالية لهذه المنشات ،حيث ظهر تشابه كبير بين عامي  1013و  ،1014بينما
العام  1011كان هناك اختالف في نسبة المنشات التي اعتمدت على السجالت المحاسبية والتقديرات في
نفس الوقت كمصدر للبيانات المالية ،وكانت نسبتها  %14.1بينما كانت  %10.0لعامي  1013و ،1014
وهذا يجعل المستجيب يمضى وقت اطول في استيفاء االستمارة .الشكل(.)4
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الشكل( :)4التوزيع النسبي للمنشات حسب مصدر الحصول على البيانات المالية لها لالعوام
1014 –1011
ان استيفاء استمارة المنشات قد يحتاج عدة مستجيبين من داخل المنشاة ،وكلما زاد عدد االفراد الذين
يساهمون في استيفاء االستمارة كلما زاد العبء الفعلي على المستجيبين ،نظراً لزيادة مجموع الوقت
الممنوح من المنشاة الستيفاء البيانات .حيث اظهرت النتائج ان معظم المنشات احتاجت لشخص واحد فقط
الستيفاء بياناتها ،ووصلت اقصى نسبة في عام  1014حيث بلغت  %09.0من المنشات ،والسبب ان
معظم المنشات الصغيرة والمتوسطة ال تحتاج ألكثر من شخص واحد الستيفاء االستمارات ،حيث ان
عينة المستجيبين في  1014تحتوي على ما مقداره  %10منشات صغيرة ومتوسطة ،وحتى المنشات
الكبيرة يكفي فيها شخص واحد الستيفاء البيانات في معظم الحاالت .الشكل ()5
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الشكل ( :)5التوزيع النسبي للمنشات حسب عدد األفراد المساهمين في استيفاء االستمارة لألعوام -1011
1014
ومن مؤشرات العبء الفعلي التي يمكن قياسها هو عدد مرات ظهور العينة في المسوح خالل السنة
السابقة  ،فالمنشات التي ظهرت في العينة خالل السنة السابقة سواء مرة واحدة او عدة مرات سيكون
العبء الفعلي عليها اكبر من تلك التي لم تظهر .والنتائج على مدى السنوات الثالث يبدو فيها تفاوت
واضح في عدد مرات الظهور ،وكانت اعلى نسبة ظهور للمنشات في السنة السابقة هي في عام ،1013
حيث ان هناك  %09.2من المنشات ظهرت في عينة السنة السابقة مرة واحدة وأكثر .الشكل (.)1
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الشكل ( :)1التوزيع النسبي للمنشآت حسب عدد مرات ظهورها في عينة أحد مسوح الجهاز لألعوام
1014 – 1011
ومؤشرات العبء الفعلي من الصعب تجنبها في المسوح ،وما دام هناك مسوح تتطلب المقابلة لوحدات
المعاينة فان عبء االستجابة الفعلي سيبقى له قيمة تعبر عن مدى اشغال المستجيبين في العينة اثناء عملية
9

تنفيذ المسح .اال ان هناك طرق قد تقلل من هذا العبء ،مثل تقليل وقت المقابلة او عدم اشغال اكثر من
فرد واحد في المنشاة من اجل االستيفاء او من خالل العمل على ضبط تكرار ظهور المنشات بين سنتين
او خالل السنة الواحدة .والهدف من تخفيف العبء الفعلي على المستجيبين هو ضمان استجابة كاملة
واستيفاء بيانات ذات جودة عالية ،باالضافة لتقليل الشعور بالعبء لدى المستجيبين ،والشعور بالعبء
يكون في العادة نتيج ة لزيادة العبء الفعلي ،الن اصحاب المنشات المستجيبة في العادة ال يرغبون بان
يقضوا وقتا ً طويالً لالجابة على اسئلة االستمارة االقتصادية اثناء فترة عمل منشاتهم ،وال يودون ان
يتفرغ شخص او اكثر من العاملين في المنشاة لمقابلة الباحثين الذين يجمعون البيانات .وفيما يلي سيتم
تسليط الضوء على العبء المقدر (او الشعور بالعبء) لدى المستجيبين.
 2.2.2نتائج قياس العبء المقدر(الشعور بالعبء):
وهذا النوع من العبء له اهمية خاصة ،حيث ان شعور الباحثين بالعبء قد يقود احيانا ً الى عدم
االستجابة او الى اعطاء بيانات ذات جودة متدنية ،وقد تم الرجوع بالسؤال مباشرة الى المستجيبين حول
ما اذا كانت استمارة المسوح االقتصادية قد شكلت عبئا َ عليهم ،حيث افادت نسبة عالية من المستجيبين
بان االستمارة لم تشكل اي عبء عليهم ،وكانت اعلى نسبة في  1011والتي بلغت  ،%00.2وتعتبر هذه
نتيجة جيدة ،اال ان هناك جزءاً من المستجيبين افادوا ان االستمارة المطلوبة لالستيفاء شكلت عبئأ كبيراً
عليهم او شكلت عبئا ً الى حد ما ،كما هو الحال في بيانات العام  ،1014والتي بلغت في مجموعها لكال
الحالتين  .%15.5الشكل ()2
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الشكل ( :)2التوزيع النسبي للمنشآت حسب درجة الشعور بالعبء لألعوام 1014 – 1011
وعند االستفسار من المستجيبين الذين عبروا عن شعورهم بان االستمارة شكلت عبئا ً عليهم سواء كان هذا
العبء كبير او صغير ،كانت االجابات تشير الى مجموعة من االسباب التي ساعدتنا في فهم هذا الشعور
لدى المبحوثين .وكان هناك تفاوت بين سبب واخر من وجهة نظر المستجيبين ،اال ان العدد الكبير لالسئلة
في االستمارة هو السبب االكثر شيوعاً ،حيث كانت نسبته  %09.3في عام  ،1014ويليه سبب اخر هو
ان هناك اسئلة تحتاج الى تجميع بيانات ،حيث بلغت نسبته  ،%00.1بمعنى ان البيانات ال تكون متوفرة

10

وقت المقابلة مما يجعل المستجيب يضطر الى تجميع البيانات من اجل استيفاء االستمارة وهذا االمر قد
يجعله يقضي وقتا ً طويالً.
بقية االسباب لها اهميتها ايضا ً اال انها غير شائعة مثل اول سببين ،وهذه االسباب متعلقة بعدم توفر
البيانات المطلوبة في االستمارة ،وعدم وجود اجابة محددة لدى المستجيب لحظة الزيارة احياناً ،وصعوبة
صياغة االسئلة بحيث ال تبدو انها مفهومة من قبل المستجيب ،وعدم وضوح المصطلحات والمفاهيم في
االستمارة ،وجميع هذه االسباب تحتاج لتحليل اضافي لمعرفة تفاصيل اكثر حول اهميتها ومدى امكانية
ايجاد حلول لها .الشكل (.)0
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الشكل ( :)0التوزيع النسبي للمنشآت حسب سبب الشعور بالعبء المتشكل من اسئلة االستمارة لألعوام
1014- 1011
وعما اذا توفر لدى المستجيبين الوقت الكافي لإلجابة على اسئلة االستمارة ،فقد اظهرت النتائج ان الغالبية
العظمى من المستجيبين في المنشات بالفعل كان لديهم وقت كاف .الشكل ()9
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الشكل ( )9التوزيع النسبي للمنشآت حسب توفر الوقت الكافي لإلجابة على أسئلة االستمارة في الوقت
المحدد لألعوام 1014 - 1011
11

وعلى الرغم من توفر الوقت لدى المستجيبين في المنشات اال ان هذا ال يعني انهم لم يشعروا بالعبء،
وهذا يتضح من النتائج في الجدول التالي وهو من بيانات  ،1014والذي يظهر فيه ان معظم من شعر
بالعبء ( %95.3منهم) كان لديهم وقت كاف لإلجابة ،وجزء قليل هو  %4.2منهم لم يتوفر لديهم وقت
وشعروا بالعبء .وهذا يدل على ان عدم توفر الوقت ليس سببا ً رئيسيا في شعور المستجيبين بالعبء.
جدول ()1
جدول ( :)1نسبة المستجيبين حسب مدى توفر الوقت لالجابة وفيما اذا شكلت االستمارة عبئا ً عليهم
هل شكلت االستمارة عبئا ً
المجموع %
نعم %
ال%
98.4
95.3
99.0
نعم%
هل توفر لديك الوقت
1.6
4.7
1.0
لإلجابة
ال%
100.0
100.0
100.0
المجموع%
وبشكل عام فحتى لو توفر وقت لدى المستجيبين اال انه ليس بالضرورة هو نفس الوقت الذي تتم فيه
زيارة المنشاة من قبل الباحث.
 2.2.2نتائج متعلقة بالرضى والدافعية لالستجابة:
وقد تمثلت هذه النتائج باالستفسار من المستجيبين حول مدى اهمية البيانات التي يدلون بها ،وحول الوقت
الممنوح منهم وهل هو بالفعل وقت مفيد ام انه مضيعة للوقت ،حيث اشارت النتائج ان هناك ادراك لدى
معظم المستجيبين والذي بلغ  %90.3في العام  1014بأهمية ما يدلون من بيانات سواء كان ذلك للمجتمع
ام لمؤسساتهم ،وهذا الجانب ايجابي ،اال ان الجزء المتبقي وهم نسبة قليلة بلغت  %9.2اعتبروا ان ما
يمنحونه من وقت لإلجابة هو مجرد اضاعة للوقت وال فائدة منه كما نالحظ في الشكل (.)10
فيه فائدة للمؤسسة للمؤسسة والمجتمع
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الشكل ( :)10التوزيع النسبي الراء المستجيبين حول مدى فائدة االدالء بالبيانات للمؤسسة نفسها
وللمجتمع لألعوام 1014-1011
 2.2.2نتائج متعلقة بتحسين وتطوير عملية جمع البيانات:
تم استعراض اراء المستجيبين في المنشات حول افضل االوقات للزيارة في اليوم وأفضل االشهر
للزيارة في السنة ،وكذلك افضل الطرق للحصول على البيانات ،لما تتضمنه هذه االسئلة من قياس مدى
رغبة المستجيبين في تحديد افضل االوقات بالنسبة لهم ،االمر الذي يساهم في تطوير وتحسين اداء عملية
11

جمع البيانات ،والنتائج لعام  1014اشارت الى وجود تباين في االجابات إال ان هناك اتجاه عام بالنسبة
للوقت وهو ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهراً ،وهناك اقلية كان رأيها ان يكون
الوقت غير ذلك .الشكل ()11
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الشكل ( :)11الساعة المناسبة للزيارة من قبل الباحث خالل اليوم ،بيانات 1014
اما بالنسبة ألفضل االشهر خالل السنة ،فقد كانت االجابات في عام  1014تتركز معظمها في نصف
السنة االولى من شهر كانون ثاني وحتى شهر تموز ،بينما بقية االشهر ال يفضلها سوى نسبة قليلة جداً.
الشكل ()11
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الشكل ( :)11الشهر المناسب لتنفيذ المسح وللزيارة خالل العام ،بيانات 1014
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0.0%
النسبة

اما بالنسبة ألفضل الطرق إلعطاء البيانات فقد كانت االغلبية العظمى تفضل ان يكون ذلك من خالل
مقابلة يجريها الباحث الميداني معهم ،بينما بقية الطرق االخرى كانت نسبة من يفضلونها قليلة جداً ،كما
ان بعض الطرق االخرى قد ال تكون متوفرة في المنشات من ناحية تقنية ،وهذا يعطي ميزة اضافية للعمل
من خالل الباحث الميداني .الشكل (.)13
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الشكل ( :)13التوزيع النسبي للمستجيبين حسب الطريقة االفضل من وجهة نظرهم لتزويد الجهاز
بالبيانات لألعوام 1014 – 1011
 .2استنتاجات البحث:
 .1يتم قياس العبء الفعلي حسب مدة المقابلة ،وعدد االفراد المشاركين وحسب عدد ظهور
المنشاة في المسح ،ومن اجل العمل على تخفيض العبء الفعلي يتم التحكم بمدة المقابلة من
خالل تخفيض عدد اسئلة االستمارة وتخفيض عدد االستمارات المرفقة ،وعدم استيفاء اسئلة
غير ضرورية او قليلة األهمية ،وكذلك عدم اشغال اكثر من فرد واحد في المنشاة من اجل
االستيفاء ،كما يمكن التحكم بعدد ظهور المنشاة في المسوح من خالل تطوير تصميم العينات
ومن خالل تنسيق فترة جمع البيانات للمنشات التي تظهر اكثر من مرة خالل نفس السنة.
 .1من اهم اسباب زيادة العبء الفعلي على المستجيبين هو قيام المستجيب بالرجوع للسجالت
المحاسبية وبتقدير البيانات بنفس الوقت ،حيث اثبتت البيانات ان هذا يؤدي الى زيادة الوقت
المخصص لالجابة ،واالسهل في هذه الحالة هو اما الرجوع للسجالت المحاسبية او التقدير
مباشرة مع االشارة الى ان الرجوع للسجالت المحاسبية وحدها في حال توفرت يعتبر
المصدر االدق للبيانات المالية واإلدارية.
 .3اهم سببان في االستمارة للشعور بالعبء من وجهة نظر المستجيبين هما العدد الكبير لالسئلة
في االستمارة ،ويليه وجود اسئلة تحتاج الى تجميع بيانات ،بمعنى ان البيانات ال تكون
متوفرة وقت المقابلة مما يجعل المستجيب يضطر الى تجميع البيانات من اجل استيفاء
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االستمارة ،وهذا ما اثبته البيانات ،ويوجد ايضا ً مجموعة من االسباب اقل اهمية في شعور
المستجيب بالعبء مثل صعوبة صياغة االسئلة وعدم وضوع المصطلحات والمفاهيم.
توفر الوقت لدى المستجيبين لالدالء بالبيانات في المنشات ال يعني انهم لم يشعروا بالعبء،
والعكس نوعا ً ما صحيح ايضاً ،وهذا يتضح من النتائج التي ظهر فيها ان معظم من شعر
بالعبء كان لديهم وقت كاف لإلجابة ،مما يدل على ان عدم توفر الوقت ليس سببا ً رئيسيا
في شعور المستجيبين بالعبء ،وانما يرجع السباب اخرى تتعلق باالستمارة واالسئلة نفسها.
هناك ادراك من معظم المستجيبين الهمية ما يعطونه من بيانات احصائية حول منشاتهم ،وان
هذه البيانات مفيدة للمؤسسة نفسها او مفيدة للمجتمع ،سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة،
وهذا الجانب ايجابي جدا لدى المستجيبين ،ويشكل دافعية احيانا لالدالء بالبيانات الدقيقة
وذات المصداقية ،ويخفض من احتمالية عدم االستجابة.
اثبتت النتائج ان افضل طريقة يرتاح لها المستجيب في االدالء بالبيانات هي مقابلة الباحث
الميداني ،على الرغم من ان بعض المنشات ونسبتها قليلة جداً فضلت طريقة الربط
االلكتروني او عبر التلفون .وهذه النتيجة تشجع جهاز االحصاء على االستمرار بالطريقة
الحالية لجمع البيانات من خالل قيام الباحثين بمقابالت شخصية الصحاب ومدراء المنشات
التي يقع االختيار عليها في العينة ،باالضافة لتوفير الطرق البديلة للمنشات التي ترغب بتلك
الطرق.
هناك بعض االشهر التي فضلها المستجيبون عن غيرها من االشهر في السنة للقيام باستيفاء
االستمارات خاللها ،كما فضل المستجيبون بعض االوقات خالل فترة النهار وذلك المكانية
اجراء مقابالت مريحة ودون ضغط من العمل ،وهذه المواعيد سيتم االستفادة منها في تطوير
اساليب واوقات الوصول للمنشات.
تجربة الجهاز في قياس العبء اسست لمجموعة من مؤشرات الجودة ،ومؤشرات مراقبة
لالداء يمكن تتبعها خالل الدورات التنفيذية للمسوح ،لمعرفة مقدار العبء والحد من زيادته
لدرجات قد تؤدي الى نقص جودة البيانات او الى عدم استجابة كاملة.

 .2التوصيات
 .1يعتبر مؤشر عبء االستجابة احد مؤشرات الجودة ،ومن الضروري قياسه ليس فقط للمسوح
االقتصادية وانما لكل مسوح المنشات التي ينفذها جهاز االحصاء الفلسطيني وهي  :مسح
االسعار ،مسح الرقم القياسي الصناعي ،ومسح االستثمار االجنبي ،ومسح المالية والتامين وان
يكون ذلك على النحو التالي:
 قياس ومقارنة متوسط مدة استيفاء كل استمارة ،حيث كلما زادت المدة زاد العبء الفعلي
وكلما قلت المدة قل العبءالفعلي ،وان يتم توثيق ذلك ضمن مؤشرات مراقبة الجودة.
 يجب ان يكون هناك اعادة نظر ومراجعة دورية وشاملة لالستمارات وأدوات القياس
المستخدمة ،ودراسة جميع االسئلة فيها ،ويجب العمل على توضيح االسئلة قدر االمكان
واالستغناء عن االسئلة غير المفيدة التي ال تستخدم في التحليل االحصائي ،حيث سيظهر
بعد اجراء التعديالت على االستمارات مقدار اثر هذا التغيير في حجم العبء.
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 تقليص المسوح المرفقة للحد االدنى وللضرورة فقط ،وهي المسوح الصغيرة التي يتم
ارفاقها مع المسوح الرئيسية الكبيرة مثل ارفاق ودمج مسح البيئة االقتصادي مع المسوح
االقتصادية الرئيسية ،لما لها من اثر كبير على مدة المقابلة وزيادة العبء.
 اختصار مدة المقابلة قدر االمكان من خالل تدريب الباحثين بشكل فعال اكثر.
وكل ذلك يؤدي الى تخفيض عبء االستجابة الفعلي.
االستفادة من وجهة نظر المبحوثين في تحسين االداء في عملية جمع البيانات ،وذلك من خالل:
 االستفادة من االوقات المقترحة لجمع البيانات في اليوم او االشهر خالل السنة.
 التنسيق المسبق مع المنشاة قبل المقابلة بما يضمن رضاهم عن موعد استيفاء االستمارة.
 االستفادة من افضل الطرق المقترحة لجمع البيانات سواء كانت من خالل الباحث ام من
خالل الطرق االخرى.
 معرفة اسباب شعور المستجيبين بالعبء ومحاولة معالجتها والتعامل معها
وهذا بالتأكيد سينعكس على االستجابة وعلى جودة البيانات للمسح وسيكون له اثره في
تخفيف الشعور بالعبء لدى المستجيبين.
من ضمن التطويرات على طريقة قياس العبء هو جعل المستجيب يستوفي اسئلة االستمارة
الخاصة بالعبء ذاتياً ،وذلك للحصول على نتائج ذات مصداقية ودقة أعلى ،وحتى يتم ضمان
تقليل اثر الباحثين في عملية قياس العبء ،وهذا سيتم تطبيقه مستقبالً في جهاز االحصاء
الفلسطيني.
العمل على توفير طرق بديلة لجمع البيانات من المنشات وخاصة الكبيرة مثل االتصاالت
التلفونية أو الربط مع قاعدة بيانات ،وذلك للمنشات التي يتم زيارتها عدة مرات خالل نفس العام،
والتي فضلت ان تقوم بتزويد جهاز االحصاء بالبيانات عبر طرق غيرالباحث الميداني ،مع
التأكيد على ضرورة تجربة كل نوع وتقييم ذلك ،بحيث تكون جميع الطرق والبدائل متوفرة
وتعطي نتائج جيدة ،وهذا يساهم في زيادة االستجابة وفي التقليل من الشعور بالعبء لدى
المستجيبين.
االهتمام بنشر الوعي االحصائي لدى اصحاب المنشات ،وخاصة الفئة القليلة التي تعتبر ان
التجاوب واعطاء البيانات ما هو اال تضييع لوقت المؤسسة وال يعود بالفائدة على المؤسسة او
ا لمجتمع ،ويمكن تزويد هذه المؤسسات بالتقارير االحصائية الدورية وتوعيتهم حول مدى اهمية
االستجابة  ،واهمية توفير البيانات االحصائية في التخطيط وتخاذ القرارات.

 .5اعمال مستقبلية:
 -1من الضروري دراسة العالقة بين عبء االستجابة وبين عدم االستجابة وبشكل خاص حاالت
الرفض ،حيث من المتوقع ان يكون هناك اثر واضح لعبء االستجابة المقدر والفعلي في
قرار المبحوثين حول االستجابة او الرفض.
 -1يمكن العمل على قياس العبء للمسوح األسرية وخاصة الدورية منها ،ودراسة اثر ذلك على
جودة البيانات.
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