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Abstract: Statistical surveys are usually conducted to obtain data describing a problem in a studied society, and many
surveys experience a rise in nonresponse rates, as the rate of nonresponse may affect the bias of the nonresponse in survey
estimates. Recent empirical results show instances of nonresponse rate correlation with nonresponse bias, we attempt to
translate statistical experiences of nonresponse bias in newly published studies and research into causal models that lead to
assumptions about when a lack of response causes bias in estimates.
Research studies of the estimates of nonresponse bias show that this bias often exists. The logical question is: what is the
advantage of surveys if they suffer from high rates of nonresponse, since post-survey adjustments for nonresponse require
additional variables, the answer depends on the nature of the design and the quality of the additional variables.
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ُ
ُ
الكثير من املسوح
 وتشهد، تجرى املسوح اإلحصائية عادة بغرض الحصول على بيانات تصف مشكلة ما في املجتمع املدروس:املستخةص
ً
، حيث إن معدل عدم االستجابة يمكن أن يؤثر على انحياز عدم االستجابة في تقديرات املسح،ارتفاعا في معدالت عدم االستجابة
ُ
 نحاول في هذا،وضح النتائج التجريبية الحديثة الحاالت التي يتم فيها االرتباط بين معدالت عدم االستجابة وانحياز عدم االستجابة
ِّ وت
ً
 إلى نماذج سببية تقود إلى فرضيات حول،البحث ترجمة التجارب اإلحصائية النحياز عدم االستجابة في دراسات وبحوث منشورة حديثا
.متى ُيسبب عدم االستجابة االنحياز في التقديرات اإلحصائية
ً
ً
 ما هي: والسؤال املنطقي هو،َّإن الدراسات البحثية التي تدرس تقدير انحياز عدم االستجابة تبين أن هذا االنحياز كثيرا ما يكون موجودا
 بما َّأن تعديالت ما بعد املسح لعدم االستجابة،امليزة التي تتمتع بها دراسات املسح إذا كانت تعاني من ارتفاع معدالت عدم االستجابة
.تتطلب متغيرات إضافية (مساعدة)؛ فإن اإلجابة تعتمد على طبيعة التصميم وجودة املتغيرات اإلضافية
. االنحياز، عدم االستجابة، البيانات املفقودة، املسح اإلحصائي: الكةمات املفتاحي
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 -1املقدم .
تهدف الدراسات اإلحصائية إلى تقديم معلومات عن موضوع ما ،بهدف إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه
ً
ُ ُّ ً
عد أمرا صعبا ألسباب عدة منها :كبر حجم املجتمع ،أو صعوبة
املجتمع ،وبما أن دراسة كافة عناصر املجتمع ت
الوصول إلى كافة عناصره ،وما عليه من تكلفة اقتصادية ،ووقت وجهد كبير مبذولين من قبل املشتغلين بالبحث عن
حلول هذه املشكالت ،ولذلك يلجأ الباحثون إلى دراسة عينات من املجتمع الكلي على أن تكون هذه العينات ممثلة
ً
للمجتمع أفضل تمثيل ،ومن ثم يقوم الباحثون بتقدير معالم املجتمع اعتمادا على نظريات التقدير اإلحصائي من
خالل إحصاءات العينة ،وذلك ضمن مجال من الخطأ مأخوذ وفق أهمية الدراسة وأهدافها ،حيث نحاول في بحثنا
الحصول على أفضل اإلحصاءات املمكنة من العينة ،وذلك عن طريق دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة ،وعدم
االستجابة ،بهدف تخفيف آثار عدم االستجابة على دقة التقديرات اإلحصائية وفعاليتها ،والوصول إلى معيار يحدد
لنا :متى ينذر معدل عدم االستجابة بوجود االنحياز في التقديرات اإلحصائية ،وما هي أهم التدابير املتبعة لتخفيف أثر
هذا االنحياز.
مشكة الدراس :
قد يواجه الباحثون أثناء جمع البيانات وجود مشكلة عدم استجابة على بعض املتغيرات املدروسة ،ويعود
عدم االستجابة إلى أسباب عدة :منها :نسيان املستجيبين اإلجابة إما بشكل مقصود أو لعدم رغبة الفرد في اإلجابة
عن هذا املتغير املدروس ،وبذلك يجد الباحثون أنفسهم أمام مجموعة من البيانات املفقودة ،والتي عليهم االعتماد
عليها -بالرغم من وجود النقص فيها -من أجل تقدير معالم املجتمع ،وبالتالي فإننا نعلم بال أدنى شك أن النتائج التي
سوف نحصل عليها ،ستتأثر بكمية الفقد املوجود ،وكذلك َّ
فإن التقديرات اإلحصائية الناتجة عنها سوف تتأثر من
حيث دقتها وجودة تمثيلها للمجتمع ،وهذا يستدعي تأطير مشكلة البيانات املفقودة واملساعدة في حلها وتقديم
الطريقة املناسبة للتعامل معها.
ومن املالحظ زيادة االهتمام من قبل املختصين بدراسة البيانات املفقودة ،وكيفية التعامل معها ،وطرق
معالجتها مع زيادة االهتمام بمعايير الجودة ،التي يتم تقييم البحوث العلمية على أساسها ،وقد أكد الباحثون في هذا
املجال مثل سينجر وكيتر ورفاقه وميركل وإيدملان ( )Singer, 2002; Keeter, et al, 2000; Merkle & Edelman, 2002
على ضرورة التقليل قدر اإلمكان من وجود حالة عدم االستجابة في البيانات املجموعة ،وقد أشار بيبي ( Babbie,
 )2007في بعض الدراسات االجتماعيةَّ ،
أن وجود نسبة ) )%50من البيانات ُيعتبر مقبوال للتحليل ،ووجود ()%60
ً ً
ً
جيدا ،ووجود (ُ )%70ي ُ
عتبر جيدا جدا ،في حين كان رأي سينجلتون وستراتس ()Singleton & Strats, 2005
ُيعتبر
ً
ً
مخالفا تماما لهذا الرأي ،حيث أشار إلى ضرورة توافر ) )%85من البيانات ُليعبر ذلك عن الحد األدنى املقبول
ً
للتقدير ،وأقل من (ُ )%70يعتبر خطيرا على دقة التقدير.
أهداف البحث:
ُ
َ
ُ
ُ
مجموعة من النقاط
مما سبق ونتيجة للتناقض في الدراسات السابقة ،تحاول هذه الدراسة اإلضاءة على
ٍ
األساسية في دراسة املقدرات اإلحصائية في حالة عدم االستجابة من خالل عرض:
 -1املفاهيم اإلحصائية ألثر عدم االستجابة على دقة التقديرات.
 -2دراسة أنواع التصميمات املختلفة لحاالت عدم االستجابة.
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 -3عرض نتائج مجموعة من املقاالت البحثية التي درست العالقة بين معدل عدم االستجابة وانحياز املقدرات في
حال وجودها.
أهمي الدراس :
تكمن أهمية هذه الدراسة في قدرتها على وصف البيانات املدروسة ،واملمثلة ملسح ما في مجتمع ،وذلك ً
بناء
ً
سواء كانت
على عالقة متغيرات الدراسة بميل االستجابة ،مما يساعد على وضع الشروط املثلى لتعديالت املسح،
قبلية تتعلق بتصميم املسح وكيفية إجرائه ،أو َّ
هذه التعديالت َّ
بعدية كتوزين البيانات أو املعايرة ،كما تسمح هذه
الدراسة بتحديد التدابير األمثل الواجب استخدامها لخفض انحياز عدم االستجابة في املسح ،وبالتالي الحصول على
أفضل تمثيل للمجتمع الهدف.
مفاهيم الدراس ومصطلحاتها:
 التقدير اإلحصائي :إن تقدير أي مؤشر إحصائي  ، متعلق بخاصة معينة مدروسة في املجتمع ولتكن  ،Xهوً
عبارة عن مجموعة القيم العددية التي يمكن أن يعد كل منها بديال عن ذلك املؤشر  ، وبالتالي فإن تقدير أي
مؤشر إحصائي هو متحول عشوائي وخاضع لتوزيع معين.
 البيانات املفقودة :تعد مشكلة البيانات املفقودة من املشكالت البحثية الشائعة واملتكررة عند جمع البيانات أوتحليلها ،وهي تعني أن يتم فقد جزء من بيانات العينة املجموعة ،لتقدير معلمة ما في املجتمع الهدف ،وبغض
النظر عن أسباب هذا الفقد.
 عدم االستلجاب  :هو عدم حصولنا على نتيجة أو إجابة عن حالة ما أو عدة حاالت في متغيرات البحث ،وتعودأسبابه إلى عوامل عدة ،قد تكون مقصودة كعدم الرغبة في اإلجابة أو غير مقصودة كالجهل أو صعوبة اإلجابة
).)Little & Donald, 2002
 التحيزُ :استخدم مفهوم تحيز عدم االستجابة ليشير إلى تحيز التقديرات اإلحصائية في حال وجود عدم االستجابة
من قبل املستجيبين ،بغض النظر عن سبب عدم االستجابة (.)Little & Donald, 2002
 املسح اإلحصائيُ :يعرف املسح اإلحصائي على أنه عمل إحصائي منظم مبني على أسس علمية ،يهدف إلى توفيربيانات إحصائية حول خصائص معينة ملجتمع إحصائي ،ويقوم على مبدأ شمول جميع وحدات املجتمع ،أو جزء
منها ،بحيث نختار عينة من وحدات املجتمع باعتماد أحد أساليب املعاينة االحتمالية ،أو شمول جميع وحدات
املجتمع وإخضاعها للمشاهدة من خالل املسح الشامل.

 -2منهجي البحث وإجراءاته.
منهجي البحث:
ُ
خدم في هذا البحث املنهج التجريبي من خالل االعتماد على بيانات قد تم جمعها في بحوث ومقاالت
است ِّ
منشورة على مواقع الكترونية ،وتم تحليلها عن طريق برنامج  ،SPSSلدراسة آثار معدل االستجابة على انحياز عدم
ً
االستجابة ،فقمنا أوال بتقسيم الدراسات املنشورة إلى خمس نماذج رئيسية وفق عالقة متغير الدراسة بميل
َ
االستجابة ،ثم قمنا باقتراح خمسة تصاميم تساهم في تخفيف أثر االنحياز ،ثم عن طريق نتائج تحليل البيانات
املجموعة درسنا عالقة تباين متغيرات املسح مع املتغيرات املساعدة ،لبيان املؤشرات التي يحملها معدل عدم
االستجابة ،واملؤثرة في انحياز عدم االستجابة.
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إجراءات البحث:
ُ
ات للتحيز في عدم االستجابة،
كبير من الدراسات البحثية ،والتي تقدم تقدير ٍ
ُيلخص هذا املقال نتائج ٍ
عدد ٍ
َ
وتنتج هذه الدراسات عن البحث في مجموعة واسعة من قواعد البيانات اإللكترونية ،ويرتبط هذا املقال باملقاالت
ً
املنشورة على موقع ) ،)Opinion Quarterly Websiteوالذي يقدم نسخا إلكترونية للدراسات البحثية ،بالنسبة لكل
ٌ
قصير لتصميم املسح ،وجدو ٌل أو ٌ
ٌ
دليل توضيحي لالرتباط بين معدالت عدم االستجابة وتحيز عدم
دراسة هناك وصف
ُ
االستجابة ،ونشرت غالبية املقاالت في املجاالت الطبية ،حيث كانت طريقة جمع البيانات لنصف الدراسات ،هي
ً
َ
ُ
اسات إجر ًاء تمثل باملقابالت وجها لوجه،
واستخدمت
الدراسة االستقصائية (املسح) بوساطة البريد،
خمس در ٍ
ً
ً
ً
اسات مزيجا متنوعا من األنماط.
واستقصت خمس دراسات أخرى هاتفيا ،واستخدمت خمس در ٍ

املبحث األول -اإلطار النظري والدراسات السابق .
 .1اإلطار النظري:
إن دراسة التقديرات اإلحصائية ليست بالعلم الجديد ،فقد درس بيرسون ) )Pearson, 1903االستدالل
اإلحصائي ملعالم املجتمع عن طريق العينة ،ثم تبعه نيمان ) ،)Neyman, 1934وقد توصلت الدراسات في هذا املجال
إلى أن دقة االستدالل اإلحصائي ،تعتمد بشكل كبير على دقة البيانات ووجودها ،إال أن الدراسات الحديثة ،مثل
ُ
دراسة دي لو ودي هير ( )de Leeuw & de Heer, 2002والتي توصلت إلى أن البيانات املفقودة ،قد ال تغير بالضرورة
من دقة التقديرات اإلحصائية املدروسة عند نسب معينة من عدم االستجابة.
عرف سارندل ولوندستورم ( )Sarndal & Lundstrom, 2005مفهوم تحيز عدم االستجابة ،من خالل
متوسط االستجابات املعبر عنه بالعالقة (:)1
M
)Bias ( y r )  ( )(Y r Y m ).............(1
N
حيث:
 : y rمتوسط االستجابات في العينة املسحوبة من املجتمع الهدف.
r

 :Yمتوسط االستجابة في املجتمع الهدف.

m

 :Yمتوسط عدم االستجابة في املجتمع الهدف.

 : Mعدد غير املستجيبين في املجتمع الهدف.
 : Nالعدد الكلي في املجتمع الهدف.
ً
ضمنيا َّ
ونالحظ َّ
أن جميع مصادر التحيز األخرى ،وخاصة خطأ القياس غائبة ،ولكن
أن هذا التعبير يفترض
ً
ً
ُ
هناك أدلة ُتشير إلى َّ
أن معدالت االستجابة تختلف اختالفا كبيرا حسب التصميم املتبع في دراسة املجتمع ،فقد بدأ
الباحثون ينجذبون إلى الرأي القائلَّ :
إن كل حالة أو مفردة في املجتمعُ ،يحتمل أن تبدي استجابة أو عدم استجابة
ً
وفقا للظروف ،أي طبيعة املسح ومتغيراته ( ]،)Lessler & Kalsbeek, 1992وهذا يعني َّ
أن كل حالة تمتلك ميال ال
يمكن مالحظته (احتمال أن تبدي استجابة أو عدم استجابة) سنمثله في بحثنا بـ . Pi
ً
ونالحظ من وجهة النظر هذه َّ
أن التعبير األكثر مالءمة لتحيز عدم االستجابة السابق هو:
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)...............(2

 yp
p

Bias ( y r ) 

حيث:
 :  ypهو االنحراف املعياري بين متغير املسح  yوميل االستجابة .p
 : pهو متوسط ميل االستجابة للمجتمع الهدف ،وهو متعلق بعوامل العينة.
وتشير العالقة ( )2إلى َّ
أن احتمال االستجابة هو متغير عشوائي يختلف باختالف املفهوم التكراري ملتغير
املسح ،وانحياز عدم االستجابة هو تابع لكيفية ارتباط متغير املسح بامليل الذي يجب أن يقاس في العينة الهدف،
وكما هو الحال في العالقة ( )1فإن أخطاء القياس مهملة.
فرعية ،ذات خصائص متشابهة من ناحية ما -فصل الذكور
وعندما نقوم بتقسيم املجتمع إلى مجموعا ٍت
ٍ
عن اإلناث في املسح مثال -يمكن أن نستخدم قوانين خاصة لتحيز عدم االستجابة كامتداد بسيط ملا سبق.

)..............(3

2 p2

y

p2



y p

1 1

p1

Bias [( y r1  y r2 )] 

وتشير العالقة ( )3إلى إمكانية إلغاء تحيزات عدم االستجابة في املجموعات الفرعية.
كما يحصل انحياز عدم االستجابة كتابع لكيفية ارتباط ميل االستجابة بالسمات التي يقيسها الباحث،
ويمكن أن تخضع التقديرات اإلحصائية املسحوبة من عينة ما لتحيزات عدم استجابة مختلفة ضمن نفس البحث.
بعض املتغيرات ،والغير متعلقة بميل االستجابة ،يمكن أن تكون بمأمن من آثار تحيز عدم االستجابة،
والبعض اآلخر وفي نفس املسح يمكن أن يخضع لتحيزات كبيرة.

النتائج:

َّ
إن تأثيرات عدم االستجابة على تقديرات املسح تظهر من خالل عدة عوامل ،منها تأثير انحياز عدم
االستجابة ،والذي يقود بدوره إلى أخطاء في تقديرات املسح.
ُ
ُ
ُ
اسات الحديثة الحاالت التي يتم فيها االرتباط بين معدالت عدم االستجابة وتحيز عدم
وتوضح الدر
ات
االستجابة ،وفي بحثنا هذا نحاول ترجمة النتائج التجريبية الحديثة لبحوث عدة إلى نماذج سببية ،تقود إلى فرضي ٍ
تدور حول:
متى يسبب عدم االستجابة التحيز في التقديرات؟
ُ
قمنا في هذا البحث بإعادة صياغة مشكلة تحيز عدم االستجابة في نماذج سببية ،تصف الشروط البديلة
حاالت
املتعلقة بتحيز عدم االستجابة ،وبالتالي ننتقل من مستوى العمليات إلى مستوى املفاهيم ،حيث نوضح خمس
ٍ
ُ
مختلف ٍة لهذه النماذج ،مرتبطة بالتباين بين  p & yفي املسح اإلحصائي ،حيث ُ yيمثل املتغير الرئيس ي للمسح و pيمثل
ميل االستجابة ،واقتراح بعض التدابير لتخفيف أثر هذا االنحياز على دقة التقديرات وجودتها.

املناقش :
 -1النماذج السببي :
النموذج األول :نموذج العوامل املنفصلة:
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ال ينتج أي تباين بين  ،p & yفي هذه الحالة توجد مجموعة من العوامل  ،zوهي مجموعة من املتغيرات
املساعدة املؤثرة على التحيز مليل االستجابة  ،pوالذي يتسم باالختالف وعدم الترابط مع خواص متغير املسح ،وفي
هذه الحالة ال يوجد تحيز لعدم االستجابة يعتمد على  ،yوذلك بغض النظر عن معدل االستجابة املتوفر في املسح،
ً
ابطة تماما.
ألنه من الصعب تخيل أن املتغيرات املساعدة  x & zغير متر ٍ
ُ
النموذج هو عبارة عن حا ٍلة تبسيطي ٍة ،ولكنه يتفق مع مفاهيم ( )Little & Rubin, 2002عن البيانات
هذا
ً
املفقودة عشوائيا.

النموذج الثاني :نموذج سببي عام:
يولد التباين املشترك بين ( ) p & yبسبب عامل (سبب) شائع لكل منهما.
ً
مثال :يمكن أن يكون االهتمام باملوضوع-أهميته بالنسبة للمستجيب -أساسا لبعض النتائج ،حيث قام
ميسونير وبيرجستروم وكرونويل وتيسلي وكورديلس ( Messonnier, Bergstrom, Cronwell, Teasley & Cordells,
 )2000بإجراء بحث حول بحيرة ترفيهية ،فكانت معدالت استجابة سكان البحيرة )املناطق القريبة من البحيرة( أكبر
من معدالت استجابة الذين يعيشون في أماكن أخرى ،وذلك بسبب وجود مجموعة من املصالح تربطهم بتلك
البحيرة ،وبالتالي شاركوا في مسح حول تلك البحيرة ،فمصالحهم هي عوامل سببية في قرار املشاركة في املسح.
وهذا النموذج السببي العام يتوافق مع دراسة القيم املفقودة عشوائيا ( ،)Little & Rubin, 2002ولن يكون
هناك انحياز في االستجابة للتقديرات ملتوسطات العينة لبعض متغيرات املسح.

النموذج الثالث :نموذج متغير املسح السببي:
َ
في هذا النموذج ينتج التباين بين ( )y & pمن العالقة السببية املباشرة بينهما ،أي أن طبيعة متغيرات املسح
وإجرائه هو سبب في حد ذاته مليل االستجابة.
وكمثال على ذلك :عندما يجري مسح حول نسبة الوقت الذي يقضيه الناس في املنزل ،وتم إجراء املسح
بوساطة االتصال الثابت ،فإن ذلك يؤدي إلى املبالغة في تقدير نسبة الوقت الذي يقضيه الناس في املنزل ،على اعتبار
أن فشل االتصال هو عدم استجابة.
مكتوب حول نسبة األميين ،حيث إن األمية بحد ذاتها ،سب ٌب لعدم
استبيان
ومثال آخر :استخدام
ٍ
ٍ
االستجابة ،وهو يتوافق مع القيم املفقودة عشوائيا (.)Little & Rubin, 2002
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النموذج الرابع :نموذج الخطأ في قياس عدم االستلجاب :
ُ
يصف العالقة بين انحياز عدم االستجابة وخطأ القياس ،في هذا النموذج يحدد ميل االستجابة قيمة خطأ
القياس  ،  iاملرتبط بمتغير املسح . y i

y i  y i*   i
 : y iالقيمة املبلغ عنها.
* : y iالقيمة الحقيقية.
 :  iالخطأ.
هنا انحياز متوسط العينة هو تابع ملعدل االستجابة ،بسبب الفروق بين أخطاء القياس (والتي يمكن
الوصول إليها بسهولة) واملستجيبين املتعاونين ،واملستجيبين املعارضين (تعذر الوصول للمستجيبين املترددين).
ُويمكن القضاء على انحياز عدم االستجابة في التقديرات بناء على .y

النموذج الخامس :نموذج تخفيف أخطاء عدم االستلجاب :
تظهر حالة من تحيز عدم االستجابة على الرغم من الروابط الواضحة بين متغيرات املسح ،يحدث هذا مع
نموذج بسيط لتباين أخطاء القياس ،حيث إن هذا النموذج هو األنسب للمسحَ ،تخضع االستجابات فيها إلى مستوى
منخفض من املوثوقية )الحقيقة( أو تباين عالي لالستجابة.
ً
ً
في هذه الحالة َّ
أي تباين بين ميل االستجابة و *  yيكون مالحظا ومتضمنا أخطاء القياس.
ً
يمكن النظر للنموذج الخامس على أنه حالة أكثر عمومية للنموذج الثالث.

َ
ُويمكن أن نستخلص من النماذج السابقة ثالث سما ٍت متناقض ٍة من النماذج السببية:
ً
ُ
أوال :تختلف طبيعة العالقة السببية التي تحوي ( ،)y & pوالتي تنتج التباين بين ) ،)y&pوفي كثير من
ً
ً
األحيان ،سوف تكون مؤثرة على مقدار التباين أيضا.
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ً
عادة في النموذج الثاني الفروق املتشابهة األصغر هي نتائج لعالقة ارتباط .  zy ,  zp
ً
ثانيا :يتضمن النموذجان الثالث والرابع احتماالت أخطاء القياس التي تؤثر على تحيزات تقديرات عدم
االستجابة.
ً
ً
مختلفة جدا للحد من التحيز لعدم االستجابة في مرحلة ما بعد املسح
تحديات
ثالثا :النماذج تفرض
ٍ
ٍ
ً
ُ
ُ
ات األك َثر
(تعديالت ما بعد املسح) ،حيث ذكرت تعديالت ما بعد املسح كثيرا في الدراسات السابقة ،وتعد من اإلجراء ِّ
ً
ُ
شيوعا لتخفيف آث ِّار االنحياز على ميل االستجابة ،حيث تستعمل تعديالت صف األوزان (،)Bethlehem, 2002
وتعديالت الرتبة ( ،)Deville, Sarndal & Sautory, 1993وطرق املعايرة ( ،)Lundstrom & Sarndal, 1999ونماذج
امليل ( ،)Ekholm & Laak Sonen, 1991وتصحيح انحيازات التغطية وعدم االستجابة ).)Richard, 1993
وكل هذه التقنيات تتطلب افتراضات وهي :أن مجموعات املستجيبين وغير املستجيبين ،وخصائص التوزيع
ً
في قياسات املسح تشارك في ميل االستجابة ،وقد تؤدي بع ُ
ض التعديالت إلى تفاقم األمور وزيادتها سوءا ،كما ذكر كل
من ليتل وفارتين ( (Little & Vartian, 2003وبيرك ).)Brick, 2003
ُ
ُويمكن بسهولة تحديد إجراء التعديل لعدم االستجابة على النماذج املقترحة ،حيث تحاول جميعها
ٌ
استخدام املتغيرات املساعدة )( ) zوالتي هي عناصر مساعدة ألغراض املعاينة ،ولكنها مقاسة ضمن املسح) لتعديل
ً
اإلحصاءات املعتمدة على  ،yوذلك إلزالة اآلثار الناجمة عن انحياز ميل االستجابة ،ويتم ذلك بجعله تابعا لـ .z
ً
ُ
وهذا ٌ
فعال تماما في النموذج الثاني :فإذا كانت  zتقاس على املستجيبين وغير املستجيبينُ ،يمكن للباحث أن
ُيزيل انحياز عدم االستجابة عن طريق تعديالت صفوف الترجيح ،باستخدام متغير  ،zحيث ال يوجد تباين بينه وبين
ُ
 ،p& yأو يمكن القول  ،  py .z  0أما في بقية النماذج ،فتعديالت ما بعد املسح تواجه تحديات أكبر إذا كان املتغير
(ُ ) zيستخدم للتعديل (كما في تعديالت صفوف الوزن) ،في النموذج األول لن يكون هناك تغيير في املتوسطات
ُ
املقدرة على أساس () yألن () zال تتعلق ب ) ) yفالخطأ املعياري للتقدير املعدل سوف يزداد.
وفي النموذج الثالث :ال يوجد متغيرات إضافية مساعدة ُمحتملة للتعديل ،فيجب وضع نماذج تعديل أخرى
ً
ات واضح ٍة ال يمكن تجاهلها ،وهذا يتطلب افتراضا ٍت أكثر شجاعة.
تعكس آلي ٍ
 -2تصميم ودراس طرق لحل مشاكل تحيز عدم االستلجاب :
ملجموعات فرعي ٍ :
 1-2مقارن ميل االستلجاب بعد التقسيم إلى
ٍ
ً
ُ
ات مباشرة النحياز عدم االستجابة في
نبدأ بهذه الطريقة ألنه من السهل تطبيقها ،وإن كانت ال تقدم تقدير ٍ
اإلحصاءات الرئيسية ( ،)Brick, 2003غير أنه ُيمكن استخدامها ملقارنة توزيعات املستجيبين وغير املستجيبين في
ً
ات ملعدل االستجابة في املجموعات الفرعية الرئيسة
املجموعات الفرعية ،حيث ُيقدم الباحث عادة تقدير ٍ
للمجتمعات الهدف ،وقد يكون هذا التقسيم بناء على (السن ،العرق ،الجنس ،الفئات العمرية ،املناطق السكانية،
وما إلى ذلك).
وبصور ٍة عام ٍة :ال يوجد دليل على تحيز عدم االستجابة إذا كانت معدالت االستجابة متشابهة على
منخفضُ ،يحاول الباحث إجراء تعديالت ما بعد
مجموعات فرعية ،وإذا كان هناك مجموعا ٌت ذات معدل استجابة
ٍ
املسح عليها بصور ٍة مستقلة ،وبع ُ
ض الباحثين يناقشون مدى أهميتها للمسح (محاولة اعتبارها غير ُمهمة أو غير ذات
تأثير على البحث).
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إن التأكيد على أن معدالت االستجابة الثابتة في املجموعات الفرعية ،والتي ال تتضمن أي تحيز لعدم
كيد على َّ
االستجابة ،هو في جوهره تأ ٌ
أن متغيرات املجموعات الفرعية هي املتغيرات املساعدة (العوامل املشتركة)
ً
املمكنة مليل االستجابة ومتغيرات املسح ،وهذا افترا ٌ
ض ال ُيمكن الدفاع عنه عموما.
بيانات من أطر عينات غني ٍ أو بيانات مكمة :
-2-2استخدام
ٍ
َ
ُ
خارجية ،وتستخدم
بيانات
فردية من قاعدة
بسجالت
تقوم بعض الدراسات بوصل كل شخص في العينة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
بعض الدراسات األخرى إطارات املعاينة لتعريف املجتمع املستهدف ،والتي تسجل العديد من الخصائص لكل فرد في
املجتمع ،ضمن ما يسمى إطارات املعاينة الغنية.
ً
مثال :باستخدام املتغيرات على مجموعة البيانات الخارجية ،نقوم باملقارنة بين قيم االستجابة وقيم عدم
أمر ٌ
االستجابة ،وهذا ٌ
شائع في الدراسات البحثية الصحية التي تتوفر فيها السجالت الطبية املطابقة.
وتتمثل قوة هذا التصميم :في إتاحة قياسات متطابقة لجميع أفراد العينة من املستجيبين وغير املستجيبين،
َ
مختلفة للبيانات
معايير
دقيقة النحياز عدم االستجابة في هذا اإلطارُ ،ويمكن وضع
ات
وبالتالي ُيمكن وضع تقدير ٍ
ٍ
ٍ
ً
ُ
الخارجية ،وعالوة على ذلك ،فإن العالقة اإلحصائية بين هذه املتغيرات يمكن أن تقاس ضمن املستجيبين ،وذلك
ُ
ملعالجة التحيز املحتمل لعدم االستجابة ملتغيرات املسح (.)Brick, 2003
وتتمثل نقاط ضعف هذا التصميم :في أن املتغيرات املتاحة–بتعريفها -ليست جميع املتغيرات الرئيسية في
ٌ
َ
املسح ،وبالتالي قد تخضع بيانات السجل للقيم املفقودة ،أو قد يكون هناك خطأ في القياس في بيانات السجل،
ً
والذي ُيؤثر سلبا على تقدير انحياز عدم االستجابة.
-3-2املقارن بتقديرات مماثة من مصادر أخرى:
ً
َ
إن األداة األكثر شيوعا في تحليل انحياز عدم االستجابة ،هي مقارنة التقديرات التي تستند إلى املستجيبين،
بالتقديرات الواردة من مصادر أكثر دقة ،ومن أكثر األمثلة الواردة لهذا النهج يتمثل ،بمقارنة املتغيرات املتعلقة بتوزيع
ُ
العمر والجنس والعرق من بين املستجيبين في املسح ،وتلك املستمدة من أحدث بيانات التعداد السكاني للمجتمع
الهدف.
وتكمن نقاط قوة هذه الطريقة :بأنه يمكن مقارنة التقديرات املستقلة من املسح املدروس املشكوك فيها،
ً
ً
عندما يكون ملسح املقارنة مصداقية كبيرة بين املستخدمين ،فإن الحصول على تقديرات مماثلة يعطي بعض الثقة
فيما يتعلق باملسح املعين .أما نقاط ضعف هذه الطريقة فهي :أن املتغيرات الرئيسية في املسح ال توجد عادة في
املصدر الخارجي (مسح املقارنة) ،وأن شكل القياسات قد يختلف بين املسح املدروس واملصدر الخارجي ،ونرى هنا َ
أن
ً
ً
ُ
خصائص املسح املوحدة وعدم االستجابة ليست معروفة تماما (.)Singer 2000
-4-2دراس التباين ضمن املسح الحالي عن طريق دراسات املتابع :
يتضمن هذا األسلوب تقسيم املستجيبين إلى مجموعات فرعية تظهر سمات تحيز مختلفة لعدم االستجابة.
وتكمن قوة هذه الطريقة :في أنه ُيمكن استخدامها في العديد من وسائط جمع البيانات ،مع تنوع املجتمعات
واختالف املواضيع ،حيث إن البيانات املطلوبة هي عبارة عن تسجيل أكثر من نتيجة للمتغير بعد أكثر من محاولة
ٌ
مرشحات لتمثيل
اتصال أو متابعة بالبريد أو االستبيان ،وتكون جميع التقديرات التي يمكن حسابها من املسح هي
ً
مباشرة عن املستجيبين ،وبدال من
معلومات
املجتمع في هذا التحليل .أما نقاط ضعف هذه الطريقة :هي أنها ال تقدم
ٍ
ٍ
ً
ذلك كثيرا ما يؤكد املحللون على فكرة استمرار الرفض في عدم االستجابة ،حيث أظهر كل من كورتن وبريسر وسينجر
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( )Curtin; Presser; & Singer, 2000أنه ال يوجد دليل على أن املستجيبين الذين أجريت معهم مقابالت لم يبذلوا
ً
جهدا كبي ًرا ،إال أنهم مختلفون وعددهم ٌ
كبيرة على التقديرات التي تم فحصها.
كبير بما فيه الكفاية إلنتاج تغير ٍ
ات ٍ
ً
بينما أظهرت دراسات أخرى َّ
كبير
أن غير املستجيبين مختلفون جدا عن املستجيبين الذين تم قياسهم
ٍ
بجهد ٍ
ً
( )Lin & Schaeffer, 1995وبالتالي-ورغم َ
أن هذا التحليل ليس سهال إذا كان للباحث إمكانية الوصول إلى بيانات
ً
ً
قليلة عن تحيز عدم االستجابة ،والذي ال يزال موجودا بعد إنفاق كل هذه
معلومات
عملية-فإنه كثيرا ما ُيقدم
ٍ
ٍ
ٌ
ُ
الجهود في املسح ،ويبدو َّ
أن هذه الطريقة مفيدة لغرض آخر ،فهي تجيب عن التساؤل فيما إذا كان تقليل مقدار
الجهد املنفق للحصول على البيانات سيؤثر على البيانات ،حيث إن مثل هذا السؤال ٌ
شائع في املسوح ذات القطاعات
املتكررة.
-5-2معايرات ما بعد املسح املعدل لعدم االستلجاب :
ُ
تحاول هذه الفئة من دراسات تحيز عدم االستجابة قياس مقدار عدم االستجابة الذي تم إلغاؤه من خالل
تعديالت ما بعد املسح.
مقارنات بين التقديرات غير املعدلة ،والتي تعتمد على املستجيبين ،مع تلك
وقد الحظنا ذلك عند إجراء
ٍ
املتعلقة ببعض التعديالت في فئات الوزن (.)Izazola– Licea et al, 2000
وتتمثل قوة هذا التصميم :في إمكانية مقارنة مجموعة كبيرة من التقديرات البديلة التي تهدف إلى قياس
ً
مختلفة جدا من درجة عدم االستجابة
اضات
نفس املؤشر في املجتمع ،عندما تكون التقديرات البديلة مبنية على افتر ٍ
ٍ
ٌ
ومتماثلة من حيث الحجم ،فإن الباحث لديه ثقة أكبر في االستنتاجات التي خلص إليها املسح عندما تقترب قيم هذه
التقديرات من بعضها ،أما إذا اختلفت فإن ذلك يدعو الباحث للحذر والشك في دقة التقدير .أما ضعف هذه
التقنية :فيتلخص في أنها تقتصر على مراقبة االختالف في انحياز عدم االستجابة واملرتبط بتقديرات بديلة.
ملخص التصاميم السابق :
بعض من هذه التصاميم أو التقنيات قد ينطوي على تحوالت في نمط جمع البيانات ،أو زيادة في تغطيات
ً
الخطأ لتقدير انحياز عدم االستجابة ،وبعضها اآلخر ذو تكلفة قليلة نسبيا ،ولكنه محدود في املعلومات املتعلقة بعدم
االستجابة لتقديرات املسح الرئيسية .ويمكن وصف جميع هذه العوامل بأنها محاولة للتحقق بشكل مباشر أو غير
مباشر من التباين بين ميل االستجابة ومتغيرات املسح .وعليه بسبب الخصائص املتنوعة للتقنيات (التصاميم)
الواردة أعاله ،من الحكمة أن يتم التعامل مع تحيز عدم االستجابة باستخدام عدة أساليب في نفس الوقت.
 -3متى تنذر معدالت عدم االستلجاب بانحياز عدم االستلجاب :
من الدراسات الحديثة لـكل من كيورتن وبريسر وسينجر ( ) Curtin, Presser & Singer, 2002وميركل
وإيدملان ( (Merkle & Edelman, 2002وكيتير وآخرون (  )Keeter, et al, 2000نستنتج أن معدالت عدم االستجابة
ً
ً
تشكل تهديدا أقل بكثير بالنسبة لتقديرات املسح ،مما توحي به التوجيهات العملية السابقة ،حيث غالبا ما يساء
ً
تفسيرها على أنه :نادرا ما يكون هناك سبب للقلق بشأن تحيز عدم االستجابة.
وتقدر جميع األبحاث املدروسة املتوسطات أو النسب املئوية للمتوسطات دون إجراء تعديالت ما بعد
ً
ً
املسح ،حيث حصلنا على ( )235تقديرا منفصال من ( )30ورقة بحثية ،في حين أن البيانات ليست ُموحدة في جميع
ً
األوراق البحثية ،إال أن الغالبية العظمى تشير إلى أن معدل االستجابة أكثر شبها بمعدل االستجابة الذي توصل إليه
ُ
كانساس ( ،)Kansas, 2006حيث أزيل األشخاص غير املؤهلين من الدراسة.
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وتبين أن معدل عدم االستجابة والفروق لـ ) )235تقديرا محسوبا هو %30( %35 :للمتوسط) ،وهناك عدد
ً
قليل من املسوح مع معدل منخفض جدا من عدم االستجابة (أقل من  ،)%15وعلى هذا يبدو أن القليل من
الدراسات الرسمية لتحيز عدم االستجابة تتم على مسوح أجريت باستخدام معدالت استجابة منخفضة.
نقدم عدة أشكال مختلفة بناء على األوراق البحثية الثالثين ،كل منها يدرس بشكل مختلف آثار عدم
االستجابة ،وتشترك جميع األشكال في خصائص مختلفة ،حيث املحور  xهو معدل عدم االستجابة للمسح ،وكل
ً
نقطة تميل إلى متوسط غير معدل لبعض متغيرات الدراسة ،ومن ثم التقديرات من نفس الدراسة تشكل خطا
ً
ً
عموديا ،مما يسمح للقارئ بأن يرى اختالفا بين املتغيرات املختلفة داخل الدراسة.
ومن املرغوب إدخال بعض التعديالت على تقديرات التحيز لعدم االستجابة التي وردت في املقاالت من أجل
تحسين القابلية للمقارنة فيما بينها.
ً
أوال :يجري حساب التقديرات لالنحياز على وحدات متنوعة لقياس اإلحصاءات الفردية ،بعض هذه
التقديرات عبارة عن مبالغ بالدوالر (ألن التقدير هو متوسط الدوالرات) ،حيث أن بعض األوراق البحثية اقتصادية،
ً
ً
وبعضها نسب مئوية ،حيث تتأثر التحيزات تأثرا شديدا بحجم النسبة املئوية.
ً
ً
ٌ
ألخطاء مختلفة.
ثانيا :النقاط الفردية هي متوسطات مبنية على عينات مختلفة تماما ،أي أنها عرضة
ٍ
ً
وأخيرا :ال يمكن مقارنة املتغيرات املقاسة ضمن املسح الواحد.
من املمكن أن تعمل الدراسات التي أجريت في ظل معدالت عدم االستجابة املنخفضة ،على قياس املتغيرات
ذات االرتباط العالي أو املنخفض (قوي أو ضعيف) ،مليول االستجابة أكثر من تلك التي لها معدالت عالية من عدم
االستجابة.

الشكل ()1
يحدد الشكل ( )1وحدات القياس بشكل معياري ،وإزالة إشارة التحيز بأخذ قيمة مطلقة ،وإدراج القيم
املكملة ملتغيرات ثنائية كتقديرات منفصلة.
ً
وينتج هذا ) (235تقديرا من ( (30مقاال ،وهذه إحدى املحاوالت لتوحيد وحدات القياس ،غير أنها ال تتحكم
في اختالفات تباين التقديرات في العينات.
يظهر الشكل ( )1مجموعة من القيم املطلقة للنسبة املئوية للتحيز في عدم االستجابة حيث:
100* y r  y n
yn

= التحيز النسبي املطلق

أما النسبة املئوية للتحيز النسبي املطلق هي  %8.7من التقدير الكامل.
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والعالقة املتبادلة بين معدل االستجابة وتحيز عدم االستجابة ،هي عالقة ارتباط إيجابي بسيط حيث التحيز
املطلق لعدم االستجابة هو  ،0.33ومربع االرتباط هو .0.11
إن الفعالية العظمى من التباين في انحياز عدم االستجابة النسبي تكمن في االستطالعات (داخل املسوح)
وليس بينها ،ومن بين التحويالت املفيدة األخرى حساب تحيز عدم االستجابة على املتغيرات املعيارية.
) (y i  y n

y

y istd 

حيث  y istdهي القيمة القياسية للمتغير  yعلى وحدة العينة  iو   yهو االنحراف املعياري ملتغير . y
ً
هذا يوحد كال من وحدات القياس واالنحراف املعياري للتقديرات ،ولكن ال ُيصلح األخطاء املعيارية
ً
للتقديرات ،ولسوء الحظ ال توفر األبحاث املنشورة انحرافا معياريا لـ . y
وفيما يتعلق بمتغيرات اإلنتاج الثنائية من املمكن حساب تقدير لـ   yبالشكل:

)  y  y n (100  y n
std

std

حيث إن انحياز عدم االستجابة  y r  y nيرد في الشكل ( )2للمتغيرات الثنائية املعيارية.
ً
وانحياز املتوسط لـ ) )191تقدير هو ( )-0.00031وهو ٌ
قريب جدا من الصفر ،ومتوسط التحيز املطلق هو
()0.054أو ( )5.4 %من االنحراف املعياري ملتغير  ، yواالرتباط بين معدل عدم االستجابة والقيمة املطلقة لالنحياز
ً
ً
املقدر هو ()0.36مربعه ( ،)0.13وكما هو الحال في الشكل ( ،)1فإن قدرا كبيرا من التحيز في عدم االستجابة يكمن في
الدراسات ،وليس بين الدراسات املختلفة في معدالت عدم االستجابة.

الشكل ()2
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الشكل ()3
ً
ُ
وأخيرا :في الشكل ( ،)3نعالج األخطاء للمعاينة املتفاوتة في التقديرات ،وهناك تعدي ٌل آخر لتقدير الفرق بين
املستجيبين وغير املستجيبين . y r  y m
std

std



std

std



std

std

) E ( y r  y m )2  E ( y r  y m )2  var( y r  y m
std

std

حيث )  ( y r  y mهو تباين الفرق بين المتوسطين



2

std

std

 yrو ym



std
std
std
std
std
std
) E ( y r  y m )2  var( y r )  var( y m )  ; E ( y r  y m



حيث أن):

std

std

 v a r y( rو )  var( y mهي تقديرات للتباين ترتكز على عينة لتسهيل املقارنة مع األشكال

األخرى.

std
std
ً
يمثل محور  yفي الشكل ( )3الجذر التربيعي للقياس الكمي ) ُ ( y r  y mمقدرا بالنسب املئوية املعيارية
(نفس املجموعة في الشكل (.) )2
ً
M
باستخدام التعبير )  Bias ( y r )  ( )(Y r Y mيمثل املحور  yفي الشكل ( )3تقديرا بالقيمة املطلقة
N
ً
للمصطلح املحدد ،وإذا كان هذا املصطلح ثابتا على كل التقديرات الخاصة ملسح معين ،فإن التحيز لعدم االستجابة
ً
ً
سيكون تابعا بسيطا ملعدل االستجابة.
يحاول الشكل ( )3إزالة جميع اآلثار أو الشوائب إن صح التعبير ،ملقارنة التقديرات باستثناء التباين ،فهو
مالز ٌم لالرتباط بين قياسات  yوميل االستجابة ،وفي املمارسة العملية ،السيما مع أحجام صغيرة للعينات يمكن أن
تكون التقديرات سالبة حيث تم تعيين هذه القيم صفر في الشكل (.)3
ً
الشكل ( :)3له شكل مختلف عن الشكلين ( )1و( )2بالنسبة للقيم املخطط لها ،حيث يبدو أن هناك تغيرا

أكبر في

std

std

 y r  y mفي الدراسات ذات معدل عدم االستجابة األقل ،وهذا نابع من حقيقة أن التحيز هو نتائج

قيمة املحور  yونسبة غير املستجيبين ،وانحراف التباين في التحيز يرد إلى معدالت عدم االستجابة املنخفضة.
في ) )23ورقة من األوراق البحثية ،القيمة املتوسطة للفرق املقدر هي ( 0.14أي  )% 14من االنحراف
املعياري ملتغير  ،yوكما هو متوقع أن يكون االرتباط بين معدل عدم االستجابة وعدد املستجيبين وغير املستجيبين
ٌ ً
صغير جدا ( )-0.017ومربعه ()0.00028؛ أي أنه ومن الشكل ( )3نجد أن الكثير من االختالفات في التحيز تكمن
ضمن الدراسات االستقصائية وليس بينها.
نتائج عام من األشكال ( )1و( )2و(:)3
ٌ
ٌ
إن هناك أدلة كافية تؤكد أن تحيز عدم االستجابة موجود ،ومتوسط النسبة املئوية لالنحياز النسبي في عدم
االستجابة لتقديرات املستجيبين هو ( %9؛ الوسيط  )%4من أجل ( (191من نسبة املستجيبين ،وإن متوسط
التحيز يبلغ حوالي ( )%5من االنحراف املعياري (املتوسط .)%3
من األشكال ( )1و( )3ينتج أنه على الرغم من أن انحياز عدم االستجابة موجود بشكل واضح ،فإن معدل
ً
ً
عدم االستجابة في املسح وحده ليس مؤشرا كافيا لحجم التحيز ،ونسبة التباين في املؤشرات املتحيزة املوضحة
ً
بمعدالت عدم االستجابة منخفضة جدا في كل األشكال ،على الرغم من استخدامها لتوابع مختلفة لتحيز عدم
االستجابة.
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فالعالقة بينهما ضعيفة ألنها ال تعكس خصائص التقديرات املستجيبة التي تجعل منها حساسة إزاء عدم
االستجابة ،فالعالقات بين ميول االستجابة واملتغيرات  yالتي تقاس في مختلف الدراسات متغيرة إلى حد كبير في إطار
الدراسات.
في الحقيقة ليس من املناسب تقديم تعليقا ٍت حول أثر التغيير في معدالت االستجابة على التحيز في املسح.
مثال :تمثل إحدى النقاط في الشكل ( )1انحياز عدم استجابة يبلغ حوالي ) )%40على مؤشر الثروة
السكانية ،وهذه هي التقديرات مستنتجة من مسح معدل عدم االستجابة فيه (.)%68
ما الذي يحدث النحياز عدم االستجابة إذا انخفض معدل عدم االستجابة ربما من خالل (الدوافع ،إعادة
االستبيان ،وهكذا من  %68إلى  )%63؟
الشكل ( )1يجيب على هذا السؤال ،حيث أنه إذا تم خفض معدل عدم االستجابة بطرق أكثر جاذبية
بالنسبة لألشخاص ذوي الدخل املرتفع ،فإن انحياز عدم االستجابة النسبي قد ينخفض بشكل كبير ،وإذا ما تم
ً
خفض معدل عدم االستجابة بأساليب جذابة بنفس القدر بالنسبة لألشخاص األعلى واألقل دخال ،فإن هذا التحيز
قد ينخفض باعتباره تابع بسيط ملدى انخفاض معدل عدم االستجابة.
ومع ذلك ،إذا تم تخفيض معدل عدم االستجابة بطرق أكثر جاذبية بالنسبة لألشخاص ذوي الدخل
املنخفض ،فإن تحيز عدم االستجابة قد يزداد في الواقع ،رغم انخفاض معدل عدم االستجابة ،وال يعطينا الشكل
ات عن أي من النتائج الثالث املحتملة.
( )1أي معلوم ٍ
إن هذه األشكال ال تحدد وحدها الظروف التي تكون بموجبها معدالت عدم االستجابة مرتبطة بتحيز عدم
االستجابة ،وتستند النتائج إلى مجموعة من الدراسات ،والتي تختلف في النمط واملوضوع ،واالستخدام ،والدوافع،
واملجتمع الهدف ،وتقنيات القياس ،ومجموعة أخرى من العوامل ،والتي يمكن أن تؤثر في حد ذاتها على العالقة بين
ً
عدم االستجابة عموما ،وتحيز عدم االستجابة النسبي.
واألشكال تظهر فقط أنه ال توجد عالقة قوية بين معدل عدم االستجابة للمسح وتحيزات عدم االستجابة
لتقديراته املتنوعة.
والتحدي املاثل أمام هذا امليدان هو :بناء نظريات اختبار مناسبة بشأن اآلليات التي تربط بين نتائج
االستجابة والتحيز لعدم االستجابة.
الخالص :
ً
أوال :إن العالقات اإلحصائية التي تتكلم عن التحيز في عدم االستجابة توضح أن خطر تحيز عدم االستجابة
(وليس عدم االستجابة ذاتها) ،هو وحده الذي ينخفض مع انخفاض معدالت عدم االستجابة ،وبتعبير مختلف ،إن
معدالت االستجابة األعلى ال تقلل بالضرورة من تحيز عدم االستجابة ألي مسح ،وأي تقدير بعينه ،وإذا تم الحصول
على معدالت عدم استجابة أقل ،بوساطة جذب األشخاص ذوي القيم غير العادية على متغيرات املسح ،فإن قيمة
  ypيمكن أن يصبح أكبر من حيث القيمة املطلقة ،وإذا كانت معدالت عدم االستجابة املنخفضة ،هي التي يتم
الحصول عليها بواسطة أساليب جذابة بنفس القدر لجميع غير املستجيبين الباقين ،قد ينتقل   ypإلى الصفر.
ً
ثانيا :إذا فحصنا بطريقة تحليلية ،ما يكتشفه املسح للربط بين عدم االستجابة وتحيز عدم االستجابة ،نجد
تحيزات عدم استجابة كبيرة لبعض اإلحصاءات ،ولكن ليس هناك عالقة قوية بين معدالت االستجابة وتحيزات عدم
االستجابة.
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ً
ثالثا :يسمح لنا هذا البحث باستنتاج أنه في املمارسة العملية ،وبالنسبة ألي تحيز عدم استجابة معين،
يمكن أن تختلف تحيزات عدم االستجابة باختالف التقديرات في نفس املسح ،كما تتأثر التحيزات بشدة بالتباين بين
نتائج االستجابة ومتغيرات املسح املحددة ،والتباين في حد ذاته هو مظهر إحصائي للنظم السببية التي يقوم عليها
املسح ،والنظم السببية ملتغيرات املسح املقاسة.
باختصار :انحياز عدم االستجابة هو أكثر تعقيدا من مجرد معدل عدم استجابة.

التوصيات واملقترحات.
-1
-2

-3
-4

استخدام التصاميم املقترحة في الدراسة لحل مشاكل عدم االستجابة والفقد في البيانات حيث أنه من الحكمة
أن يتم التعامل مع تحيز عدم االستجابة باستخدام عدة أساليب في نفس الوقت.
استخدام النماذج السببية املوصوفة في البحث ،في دراسة االرتباط بين ميل االستجابة ( (pوالتباين داخل
املجموعات الفرعية ،بهدف إلغاء التباين بين املستجيبين وغير املستجيبين ،للحصول على تقديرات بأقل قيمة
النحياز عدم االستجابة.
استخدام نتائج هذه الدراسة في املسوح؛ حيث ليس لدينا أطر غنية تمثل حاالت الفقد ،كمسوح التعداد
السكاني ،حيث يمكن إجراء تعديالت ما بعد املسح املذكورة لحل مشكلة الفقد في البيانات.
إجراء دراسة محاكاة ملقارنة الطرق املستخدمة ،ملعالجة خطأ التحيز الناتج عن البيانات املفقودة ،ثم تطبيق
نتائج هذه الدراسة على املسوح الحقيقية لتقدير معالم املجتمع.
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