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 مقدمة:
مت إعداد هذه املطبوعة ضمن الربنامج املسطر لطلبة السنة األوىل ماسرت ختصص اقتصاد الكمي، لقد   

حاولنا قدر فهو يتناول مقياس ال تقل أمهيته عن املقاييس األخرى أال وهو تقنيات االستقصاء، وعليه فقد 
 .اإلمكان تبسيط املفاهيم وأساليب العرض مدعمة بأمثلة ليسهل على الطالب إجراء دراسة استقصائية ميدانية

املطبوعة وفقا للمقرر اخلاص مبقياس تقنيات االستقصاء الذي يتضمن سبع حماور، بدءا  جاءت هذه 
البحوث الكمية والنوعية، لننتقل إىل مبفاهيم أساسية يف البحث العلمي، مث أدوات مجع البيانات يف 

االستقصاء وخطوات تنفيذه واألخطاء الواردة فيه، مث التطرق إىل أهم حمور وهو االستبيان ألنه أحد أهم 
ا، وأخريا مشكلة هتقنيات االستقصاء وأكثرها شيوعا، يأيت بعد ذلك أنواع املقاييس وحتليل البيانات وشرح

 حجم العينة. اختيار 
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أو  سنتطرق يف هذا احملور إىل شرح بعض املفاهيم األساسية حول البحث العلمي واليت سنستعملها 
 نعتمد عليها يف بقية احملاور، مع الرتكيز على البحوث الكمية والكيفية

 مفهوم البحث العلمي -1
البحث العلمي هو وسيلة يتم بواسطته دراسة ظاهرة أو مشكلة ما، للوقوف على العوامل اليت أدت إىل 

البعض البحث على أنه: " كما عرف   ، وقوعها أو للوصول إىل عالجها أو لتطويرها أو إلدخال تعديل عليها
طريقة منظمة الكتشاف حقائق جديدة، أو التثبت والتحقق من حقائق قدمية والعالقات اليت تربطها أو 

 .1القوانني اليت حتكمها

 خصائص البحث العلمي -2
يتصف البحث العلمي مبجموعة من اخلصائص اليت ال بد من توافرها لكي حتقق األهداف املرجوة منه، وميكن 

 :2ان هذه اخلصائص على النحو التايلبي
أن تكون النتائج اليت مت استنباطها من حتليل البيانات موضوعية،  جيب :The Objectivity املوضوعية -

مبعىن أن تؤسس البيانات على حقائق، وليس على تقديرنا أو مشاعرنا الشخصية، وكلما زادت املوضوعية يف 
فهم البيانات واالستفادة منها، كلما زادت قدرتنا على وصف البحوث بأهنا علمية، وبالرغم من أن الباحثني 

ن حبوثهم متأثرين ببعض القيم واالعتقادات الشخصية، فإن شرحهم للبيانات ينبغي أن يبتعد عن ؤو د يبدق
 ؛تلك القيم وامليول الشخصية

هذه اخلاصية بأن تكون الظاهرة أو  وتعين :The testability & Accuracy والدقةاالختبارية  -
إخضاعها للبحث أو فهناك بعض الظواهر اليت يصعب  ،املشكلة موضع البحث قابلة لالختبار أو الفحص

كما تعين هذه اخلاصية بضرورة مجع ذلك الكم   ،أو لسرية املعلومات املتعلقة هبالصعوبة ذلك  رااالختبار نظ
واليت تساعد الباحثني من اختبارها إحصائيا وحتليل  ،الدقيقة التـي ميكن أن يوثق هباوالنوعية من املعلومـات 

أو األبعاد اليت  ،نتائجها ومضموهنا بطريقة علمية منطقية للتأكد من مدى صحة أو عدم صحة الفرضيات
لبعض البحث الذي جيري تنفيذه وصوال  وضعها لالختبار واهلادفة للتعرف على خمتلف أبعاد وأسباب مشكلة

 ؛هتمامت اليت تساعد يف حل املشكلة موضوع االاالقرتاحات أو التوصيا
إذا مت إتباع  تقريباالنتائج وتعين أنه ميكن احلصول على نفس  :Replicability مكانية تكرار النتائجإ -

ذلك أن  ،نفس املنهجية العلمية وخطوات البحث مرة أخرى ويف شروط وظروف موضوعية وشكلية مشاهبة
احلصول على نفس النتائج يعمق الثقة يف دقة اإلجراءات اليت مت اختاذها لتحديد مشكلة البحث وأهدافه من 
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صحة ومشروعية البناء  اهذه اخلاصية أيضكما تثبت   ،ومنهجية األسس واملراحل املطبقة من جهة أخرى ،جهة
  ؛ومشروعيته النظري والتطبيقي للبحث موضوع االهتمام

وحتديد اهلدف  ،هدف أوغاية  بدونفال يوجد حبث علمي  :كون للبحث العلمي غاية أو هدفن يأ -
بشكل واضح ودقيق هو عامل أساسي يساعد يف تسهيل الكثري من خطوات البحث العلمي كما أنه يساعد 

ث تكون ملبية يف سرعة اإلجناز واحلصول على البيانات املالئمة ويعزز من النتائج اليت ميكن احلصول عليها حبي
 ؛للمطلوب

نتائج البحث العلمي قد ال تقتصر جماالت االستفادة منها  :التنبؤ حباالت ومواقف مشاهبة القدرة على -
 ،واستخدامها على معاجلة مشكلة آنية بل قد متتد إىل التنبؤ بالعديد من احلاالت والظواهر قبل وقوعها

ظواهر فنالحظ القدرة العالية يف الوقت احلاضر على التنبؤ باحلالة اجلوية لفرتات قادمة والتنبؤ بالعديد من ال
حبدوث العديد  وقد امتدت إمكانية استخدام نتائج البحث العلمي يف التنبؤ، فالطبيعية األخرى مثل الكسو 

وذلك بفضل استخدام العديد من األساليب اإلحصائية واليت  ،إىل الدراسات االجتماعية المن الظواهر مستقب
 ؛أصبح يعرب فيها عن الظاهرة بشكل رقمي أو إحصائي

وهو القدرة على تعميم نتائج العينة على اجملتمع الذي سحبت  :Generalizability التعميمقابلية  -
استخدمت يف الدراسة مت سحبها منه، وحىت ميكن حتسني القدرة على التعميم جيب أن تكون العينة اليت 

 .3عشوائيا

 أنواع البحوث العلمية -3
 ختتلف التصنيفات املتعلقة بأنواع البحث العلمي إىل أكثر من صنف كما يلي:

 حسب الغرض والغايةالتصنيف  3-1
يرتبط هذا النوع من البحوث مبشاكل آنية، بل  ال :Theoretical Research حبوث نظرية 3-1-1

هدفها األساسي هو تطوير مضمون املعارف املتاحة يف خمتلف حقول العلم، ويهدف إىل حتسني فهمنا 
ومثال ذلك دراسة تركيب الذرة ودراسة ذاكرة اإلنسان، أو  ،ملوضوع معني حىت لو مل يكن له تطبيق عملي

 .ة الشمسيةدراسة آلية استغالل النبات للطاق
البحوث ، أو (Basic Research) البحوث األساسيةاسم  أيضا ويطلق على هذا النوع من البحوث 

كما هتتم باإلجابة على تساؤالت نظرية   ،، وهتدف إىل إضافة علمية ومعرفية(Pure Research)  اجملردة
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ل للحقيقة وتطوير املفاهيم ما، وقد يتم تطبيق نتائجها علميا أو ال يتم، ودافع هذه البحوث هو التوص
 .النظرية

يهدف هذا النوع من البحوث إىل اختبار صحة بعض  :Applied Research حبوث تطبيقية 3-1-2
النظريات أو الفرضيات عن طريق التطبيق املباشر للمعارف العلمية املتوفرة والتثبت من صحتها على أرض 

وتعمل البحوث التطبيقية على البحث عن حلول جديدة ملشكالت ميدانية واقعية، كما أهنا تعمل  ،الواقع
على إضافة أساليب جديدة للتعامل مع املشكالت احلالية، أو تطوير األساليب واملمارسات املتبعة يف العديد 

 .من اجملاالت كالصحة والتعليم واإلنتاج والتسويق وغريها
  مقارنة بني البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقيدراسة  3-1-3

 :االختالفنقاط  *

هو ذلك البحث الذي يقوم على الكتابة الوصفية اليت تتضمن عرض احلقائق   إذا كان البحث النظري -
امة يف وحتليلها وتفسريها وتقوميها من خالل العمل العقلي ال التجرييب، وهو األسلوب الشائع يف الكتابة الع
فإن ، شىت مستوياهتا وأمناطها: كالبحث األكادميي واملقالة واحملاضرة والتقرير واملقالة الصحفية واخلاطرة... اخل

البحث التطبيقي موجه حنو مهمة معينه ويهدف إىل إنتاج معرفة مرتبطة بإجياد حل ميكن تعميمه على مشكلة 
 ؛عامة

على املعرفة من أجل املعرفة، بينما البحوث التطبيقية جيريه العلماء البحوث النظرية جيريها العلماء للحصول -
 ؛ 4حلل مشكلة معينة

أما البحث   يهدف البحث التطبيقي عادة إىل حتديد مشاكل عملية وبلورة حلول مناسبة لتلك املشاكل،-
ة مع املمارسات قة مباشر العلمي النظري فهو يهدف إىل إثبات أو نفي أفكار ومفاهيم كعينة ليست هلا عال

 ؛، وهكذا يهدف البحث النظري إىل تطوير وبرهنة مفاهيم وليست ممارساتاليومية

البيانات املطلوبة لعمليات التحليل يف البحث التطبيقي مباشرة من امليدان العملي ومن املعلومات و تستقى  -
املعلومات اليت حيتاجها يف حبثه من املمارسات والظواهر اليومية الواقعية، يف حني يستقي الباحث النظري 

مصادر غري ميدانية ثانوية مثل الكتب والبحوث السابقة واملقاالت وما إىل ذلك، وهكذا تكون فرضيات 
 .5البحث النظرية مبنية على أساس معلومات وبيانات من مصادر أصلية

 
 



إعداد: د/جوادي عليتقنيات االستقصاء                                                                  حماضرات يف   

 

  
5 

 

  

 )التشابه( نقاط الرتابط *

النظرية وذلك للعالقة التكاملية بينهم، فالبحوث التطبيقية من الصعب فصل البحوث التطبيقية عن      
وكثريا ما تؤدي  ،تستمد فرضياهتا من النظرية، كما أن البحوث النظرية تستفيد من نتائج الدراسات التطبيقية

فالبحوث النظرية للعامل الفيزيائي األملاين املولد، ألربت  ،نتائج البحث األساسي إىل حلول ملشاكل عملية
ينشتاين يف جمال العالقة بني الطاقة واملادة مكنت العلماء التطبيقيني من حساب الطاقة املتولدة من آ

 ؛التفاعالت النووية

بنتائج البحوث النظرية ملعاجلة مشكلة من املشاكل القائمة بالفعل، لذا فإن نتائج البحوث  االستعانةميكن -
تائج املأخوذة من البحوث النظرية لتواجه موقفا حمددا أو التطبيقية ميكن أن تتماشى وتتمازج مع تلك الن

مشكلة قائمة، كذلك من الصعب أحيانا التمييز بني البحوث النظرية األساسية والبحوث التطبيقية العملية 
 .6خاصة يف املوضوعات اجلديدة اليت حتتاج إىل بناء حقائق ونظريات حوهلا

 حسب املنهج املستخدمالتصنيف  3-2
عة من تقوم هذه البحوث بالعمل على وصف جممو  :Descriptive research وث وففيةحب 3-2-1

قة بالبحث، والعمل على مجع املعلومات واحلقائق املتعلقة هبا، ووصف مفصل الظواهر أو األحداث املتعل
 .ععن حالتها كما هي على أرض الواق جلميع الظروف احمليطة هبذه الظاهرة، وعمل تقرير شامل

طبيعتها الوصفية فهي تصف  هلذه البحوث أيضا: Historical research حبوث تارخيية 3-2-2
وتسجل األحداث والوقائع اليت جرت ومتت يف املاضي، ولكنها ال تقف عند جمرد الوصف والتأريخ ملعرفة 

للماضي بغية اكتشاف تعميمات تساعدنا على فهم احلاضر بل  املاضي فحسب، وإمنا تتضمن حتليال وتفسريا
  والتنبؤ بأشياء وأحداث يف املستقبل.

تعلق هذه األحباث بالقيام بعملية البحث ت :Experimental research لبحوث التجريبيةا 3-2-3
الذي  ميأو منهج البحث العل التجرييبعن املشكالت والظواهر املوجودة، بناء على أسس قائمة على املنهج 

رب الدقيقة اليت يقوم على العديد من األمور كاملالحظة ووضع الفروض األساسية، باإلضافة إىل القيام بالتجا
  .ات املوضوعةتؤّدي إىل التأكد من صحة الفرضي
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  حسب طبيعة البيانات املطلوبة 3-3
العلمية اليت تفرتض وجود حقائق اجتماعية موضوعية،  هي نوع من البحوثالبحوث الكمية:  3-3-1

 .7منفردة ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات األفراد، وتعتمد غالبا األساليب اإلحصائية يف مجع البيانات وحتليلها

ومنهم من يعرفها على أهنا استقصاء منظم يتضمن حتليل إحصائي وصفي استنتاجي للقياس الكمي للظواهر 
 .8موضوع الدراسة

على أنه: تفسري الظواهر من خالل مجع البيانات  Alaiga and Gundersonويعرفه ألياجا وجندرسون 
 .9العددية وحتليلها بواسطة الطرق اليت تستند على الرياضيات )وخصوصا اإلحصاء(

اليت  فالبحث الكمي يكون أساسا حول مجع البيانات العددية لتفسري ظواهر معينة، وهناك العديد من الظواهر
نرغب يف دراستها ولكن ال تبدو يف شكل بيانات عددية )مثل املواقف واملعتقدات( ومع ذلك ميكن مجعها 
بطريقة كمية، فعندما نريد مجع بيانات عن مواقف التالميذ عن معلمهم، ليس هناك وجود طبيعي هلذه املواقف 

استجابات لبعض العبارات مثال أنا أجد  ايف شكل كمي، ولكن ميكن تطوير استبيان يسأل التالميذ أن يقدمو 
أرقام وهبذا يصبح لدينا  اإلجاباتيف هيئة ردود أوافق ، ال أوافق ، ال أوافق بشدة، مث إعطاء هذه  سيئةاملعلمة 

 .بيانات كمية عن مواقف التالميذ اجتاه معلمتهم
دة أو مالحظة خمتلف توجد أنواع خمتلفة للبحث الكمي مثل املسح، البحث الرصدي )املالحظة( مشاه

 .السلوكيات واألمناط ، البحوث التجريبية أو النمذجة الرياضية

العلمية اليت تفرتض وجود حقائق وظواهر  هي نوع من البحوث :(النوعيةالكيفية ) البحوث 3-3-2
ويستخدم البحث النوعي  ،اد واجلماعات املشاركة يف البحثاجتماعية يتم بناءها من خالل وجهات نظر األفر 

ال تستطيع وصف وتفسري واف  واإلحصائيةعادة يف اجملاالت اليت يرى فيها الباحث أن املقاييس الكمية 
والتفوق عند شرحية من اجملتمع، كما ميكن أن يستخدم لدراسة  اإلبداعللمشكلة املعروضة مثل خصائص 

أو ملعرفة حاالت جديدة عن حاالت يتطلب التعمق فيها  الظواهر واحلاالت اليت ال تتوافر عنها معلومات وافية
 .بغرض دراستها الحقا بأسلوب كمي، ويطلق على هذا النوع بالبحث االستطالعي

تعتمد البحوث النوعية على بيانات نوعية تكون يف شكل مالحظات وتعليقات وآراء مكتوبة أو مشاهدة أو 
مسموعة، وغالبا ما تتطلب مثل هذه البحوث قدرة عالية على التحليل والربط واملقارنة بني اآلراء املختلفة 
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من املستجيب أن يصوغ آرائه يف للوصول إىل نتائج، فيمكن مجع بيانات نوعية من االستبيانات إذا طلب 
مجل وفقرات، وكذلك املقابلة املسجلة، واألمر نفسه بالنسبة للمقاالت والدراسات الوصفية والتحليالت 
املكتوبة وغريها من النصوص، ومع ذلك فإن البيانات النوعية ال تشمل فقط على الكلمات، وميكن أن تشمل 

 .10حمتويات فنية أو ملف تصميمات 

الباحث يف البحث النوعي عادة حنو عينة غري عشوائية )عينة مقصودة( يف مجع البيانات لتحقيق يتوجه  
املشاركة، بمثل: املالحظة  Unstructuredأهداف البحث، من خالل أدوات فعالة غري حمكمة البناء 

نوعي عادة إىل تعميم واملقابالت املعمقة، والوثائق والسجالت األولية املرتبطة باملوضوع، وال يهدف البحث ال
 النتائج، بل إىل توسيع نتائج احلالة املبحوث عنها الحتماالت االستفادة منها يف مواقف وحاالت أخرى.

وعليه فإن البحث النوعي هو عبارة عن منهجية أساسية يف البحث العلمي وهو يركز على وصف الظواهر 
الكشف على السبب أو النتيجة باالعتماد على  واألحداث، فبينما البحث الكمي يركز على التجريب، وعلى

 املعطيات الرقمية العددية، أما البحث النوعي فيهتم بالعملية والدالالت أكثر من اهتمامه بالسبب والنتيجة.

مييل النهج املتبع من قبل الباحث النوعي إىل أن يكون استقرائي، وهو ما يعين أن الباحث يقوم بتطوير نظرية 
جود منط للمعىن على أساس البيانات اليت مت مجعها، مبعىن االنتقال من اخلاص إىل العام )هنج أو يبحث عن و 

 .من أسف إىل أعلى(

وهناك أنواع متعددة من البحث تدخل ضمن البحث النوعي، فتارة يكون هدف البحث النوعي تأمني أو 
يها، ورمبا كان اهلدف الوصف، إال أن  تأسيس نظرية متجذرة، وتارة يكون اهلدف بناء املفاهيم أو التعرف عل

وخرباته ووصف عمليات بناء املعاين  اإلنسانكل هذه األنواع تتفق على أن املقصد هو الفهم األعمق لسلوك 
  .اليت يستخدمها الناس وما هي تلك املعاين

النوعية يف يكمن الفرق بني البحوث الكمية والبحوث مقارنة البحوث الكمية والبحوث النوعية:  3-3-3
  النقاط التالية:

حيث يفرتض البحث الكمي وجود حقائق اجتماعية  االختالف يف املنطلقات والدوافع االجتماعية: -
موضوعية، معزولة عن مشاعر ومعتقدات األفراد، ويتم قياسها بأدوات مناسبة تتوفر فيها اخلصائص األساسية 

د مؤثرات عدة، يتم بناءها اجتماعيا من خالل وجهات من صدق وثبات، أما يف البحث النوعي فيفرتض وجو 
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نظر األفراد واجلماعات للمواقف، فهناك دوافع اجتماعية )اجتماعية وثقافية وعرقية ودينية ..( تؤثر يف 
 ؛املواقف

هتدف البحوث الكمية إىل اختبار بعض هدف البحث الكمي خيتلف عن هدف البحث النوعي:  -
الفرضيات اليت تتعلق بوصف واقع معني، من خالل بناء عالقات وقياس بعض املتغريات، واستخدام البيانات 

أو سببية، كذلك حتاول الدراسات الكمية التوصل إىل عموميات غري مرتبطة  ارتباطيةعالقة  إلجياداملتوافرة 
 ؛سة، كما يهدف إىل تعميم نتائج البحث على حاالت أخرىبالسياق الذي أجريت فيه الدرا

أما البحث النوعي فهو أكثر اهتماما بفهم الظاهرة االجتماعية من منظور املشاركني أنفسهم، ومن خالل 
د  اإلنسانيةمعايشة الباحث حلياة املشاركني العادية، حيث يعتقد الباحثون النوعيون أن األفعال  وآراء األفرا

الذي يفسر فيه األفراد أفكارهم  اإلطارم تتأثر باملواقف والبيئة اليت حتدث فيها، ومن خالل ومعتقداهت
من قبل الباحث خالل مجع البيانات وحتليلها، وال يهدف  اإلطارومشاعرهم وأفعاهلم، ويتم التوصل إىل هذا 

د إىل مواقف وحاالت قد تكون الباحث النوعي إىل تعميم النتائج، بل توسيع نتائج احلالة اليت كثريا ما تقو 
 ؛مشاهبة

جتري البحوث : البحث الكمي أكثر مرونة من إجراءات وخطوات نوعي منهجية وخطوات البحث -
معد إعداد حمكما، أما يف الدراسات النوعية فهناك قدر أكرب من  الكمية وفق إجراءات وخطوات تتابعية،

النوعي ال يستطيع وضع فرضية أو فرضيات مسبقة، ألن  املرونة فيما يتعلق خطة البحث، فالباحث يف البحث
الباحث النوعي يعكف على دراسة موضوع من دون تصورات مسبقة وراسخة عنه، فيما يتعلق باملتغريات 
املستقلة واملتغري التابع، والربط بينهما، لذا فإن الباحث النوعي يدرس مجيع العوامل واملؤثرات يف موقف معني، 

نسانية بشكل كلي أوال، لذا فإن الباحث يأخذ ويشتق من املقابالت االستطالعية األوىل، أو أي اخلربة اإل
املالحظة األوىل معىن ومغزى ما يسمع، أو يرى مث ضوءه ختمينات تتطور الحقا إىل فرضيات، يعمل على 

 ؛ريات والنتائجتأكيدها أو نفيها، من خالل بقية معلومات مقابالته ومالحظاته الالحقة مث خيرج بالتفس

عينات البحث الكمي تكون املعاينة العشوائية يف البحث الكمي واملعاينة القصدية يف البحث النوعي:  -
عشوائية يف الغالب، لتمثل جمتمع الدراسة بعدد مناسب وكبري نوعا ما قياسا بعينات يف البحث النوعي، أما 

 .يف البيانات واملعلومات عينات البحث النوعي تكون مقصودة وتؤمن بغزارة وافية
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االستبيان يف الغالب يستخدم يف مجع البيانات يف البحث الكمي واملالحظة واملقابلة املعمقة يف  -
يف البحث الكمي يركز على االستبيان وكذلك املقابالت أو املالحظات املبنية بناءا  مجع البيانات النوعي:

 In-depthالبحث النوعي فتستخدم املقابلة املعمقة  أما يف Structured observationsحمكما مسبقا 

Interview  غري النمطية، و/أو املالحظة املشاركةParticipant interview  غري مبنية بناء حمكما مسبقا
Unstructured و/أو الوثائق الرمسية والشخصية ذات العالقة، وقد ختتلف طريقة وأسئلة املقابلة يف البحث ،
وآخر من أفراد جمتمع الدراسة، أو عينته، خبالف الباحث الكمي الذي تكون فيه أسئلة النوعي بني فرد 

 املقابلة، مثل االستبيان منطية، ومعدة مسبقا.

يكون الباحث يف الدراسات الكمية  دور الباحث منفصل يف البحث الكمي ومرن يف البحث النوعي: -
نغمس الباحث يف الدراسات النوعية يف املوقف أو منفصال عن الدراسة لكي يبتعد عن التحيز، يف حني ي

الظاهرة موضوع الدراسة، من جانب آخر ال يكون الباحث حمايدا يف البحث النوعي بل تكون لديه مرونة يف 
التغيري مع اخلطة وفق جمريات البحث والبيانات املطلوب جتميعها، بينما يستخدم الباحثون الكميون، أدوات 

 موضوعية. مجع البيانات بصورة

 واإلجراءاتونعىن بتصميم البحث اخلطة  تصاميم البحث الكمي ختتلف عن تصاميم البحث النوعي: -
املستخدمة للحصول على األدلة، حيث تصنف البحوث الكمية عادة إىل حبوث جتريبية وأخرى غري جتريبية، 
ويكون لدى الباحث يف التجريبية نوع من السيطرة على ما حيدث لألشخاص، من خالل فرض أو حجب 

وف املفروضة ظروف حمددة بطريقة منظمة، مث يقوم الباحث مبقارنة أشخاص الدراسة الذي خضعوا للظر 
والذين مل خيضعوا لتلك الظروف، أو األشخاص الذين مروا بظروف خمتلفة، وللتصاميم التجريبية هدف آخر 

  ؛ هو دراسة العالقة السببية بني الظروف اليت جرى التحكم هبا )بني املتغري املستقل واملتغري التابع(

لظروف اليت مير هبا األشخاص موضوع البحث، وبدال أما يف التصاميم الكمية غري التجريبية فال يوجد حتكم با
من ذلك يقوم الباحث باملالحظة أو احلصول على قياسات من األشخاص لوصف شيء ما أو حدث ما، 

 اإلجراءاتوتصاميم البحث النوعي أقل تنظيما من تصاميم البحث الكمي، ففي البحث النوعي، يتم حتديد 
حتديدها مسبقا، وتعتمد كل خطوة على البيانات السابقة اليت مت  من خالل عملية تنفيذ البحث بدال من

 ؛مجعها يف الدراسة
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حتليل البيانات يف البحث الكمي يتم بعد االنتهاء من مجع كل البيانات، بينما حتليل البيانات وتفسريها:  -
مجع البيانات، لذا يستغرق يتم حتليل البيانات يف البحث النوعي أثناء مجعها، إضافة إىل حتليل شامل يف هناية 

 ؛حتليل البيانات يف البحث النوعي وقتا أطول من حتليل البيانات يف البحث الكمي

يف تفسري البيانات اجملمعة والنتائج،   واإلحصائيةمن جانب آخر ال تركز البحوث النوعية على الطرق الرقمية 
كما يف البحوث الكمية، بل تعمل على تفسري الظواهر بأسلوب سردي إنشائي يعتمد التعبري بعبارات ومجل 

 ؛توضح ماهية وطبيعة الظواهر، وعالقاهتا املتداخلة بينها

املستخدمة يف تقارير تتنوع األشكال مكونات وأجزاء تقارير البحث الكمي والبحث النوعي خمتلفة:  -
البحوث النوعية بدرجة أكرب من تقارير البحوث الكمية، والسبب هو تعدد أمناط الدراسات النوعية، فبعض 
تقارير البحوث النوعية ال تشمل على ملخص البحث، كما يف البحوث الكمية، وبالرغم من عدم وجود 

نوعية تضم: املقدمة، واملنهجية والنتائج والتفسريات طريقة وحيدة لتمثيل البحث النوعي، فإن تقارير البحوث ال
 ؛واالستنتاجات مث املراجع واهلوامش

من خالل استخدام حجم عينة   اإلحصائيةهتدف الدراسات الكمية غالبا إىل زيادة القوة : حجم العينة -
كن دراستها ، بينما تعمل الدراسات النوعية عادة مع عدد صغري من احلاالت اليت مياإلمكانكبري قدر 

 ؛11بعمق

يعتقد العديد من الكتاب أن البحث النوعي والبحث الكمي يكمل بعضه البعض، لذا فإن البعض 
يشبه البحث الكمي بأنه عملية إنتاج خريطة ملكان ما، وهذا ضروري لتلتمس الطريق إىل ذلك املكان، 

اخلريطة مهمة ومفيدة للغاية، ألهنا ترسم ويشبهون البحث النوعي على أنه إنتاج شريط تلفزيوين هلذا املكان، ف
الطريق إىل املوقع واملكان وتوضح عالقته باألماكن األخرى اجملاورة والبعيدة، إال أن اخلريطة ال تستطيع أن 

    توضح يشبهه ذلك املكان وتعطي التفصيل املنظور واحلي والذي هو دائم التغيري.  
 : حث حنوالكمي كأن يتوجه الباوميكن الدمج بني البحث النوعي والبحث 

 ؛االستعانة بأداة االستبيان إىل جانب املقابالت املعمقة الطويلة، واملالحظات النوعية -
 ؛اإلنشائيةاستعمال البيانات اجملمعة واالستنتاجات )حبوث كمية( إىل جانب االستعانة بالنتائج الوصفية  -
البحوث النوعية( إىل جانب األخذ باالعتبار احلذر واالبتعاد املرونة يف دور الباحث واندماجه يف املوقف ) -

 ؛ عن التحيز )البحوث الكمية(
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 ؛ميكن استخدام الكلمات والصور والسرد إلضافة املعىن لألرقام -
 ؛ميكن أن يولد وخيترب نظرية متجذرة -

يطلب من املشاركني تقييم آخر كتاب قرأوه على مقياس يتكون من أربعة خيارات: ممتاز ، جيد ،  مثال:
معقول، ضعيف مما سيولد بيانات كمية ألنه ميكننا أن حنصي عدد األشخاص الذين اختاروا أيا من اخليارات 

 .يولد بيانات نوعية األربعة، وبعد ذلك يتبعه بسؤال : ما الذي أعجبك يف الكتاب؟ والذي من شأنه أن
 وميكن تلخيص الفروق بني البحث الكمي والبحث الكيفي يف اجلدول اآليت: 

 (: املقارنة بني البحث الكمي والبحث النوعي01اجلدول رقم )
 البحث النوعي البحث الكمي وجه املقارنة

األفول 
 الفكرية

الفلسفة الوضعية اليت ال تقبل أي قضية إال إذا 
مربيقي بالرجوع إىل الواقع األصحتها ثبت 

 من صحتها للتحققواستخدام البحث الكمي 

حلقائق املطلقة االفلسفة البنائية اليت ترى أن 
والعامة غري مدركة، وتؤمن بأن احلقائق 

 نسبية يبنيها الفرد بتفاعله مع جمتمعه
 نظرية فهم، وصف، اكتشاف، توليد التنبؤ، الضبط، الوصف، اختبار الفرضية ثهدف البح

تفسري احلياة االجتماعية، يهتم بسؤال )ملاذا(  غرض البحث
 أي يهتم باألسباب

فهم احلياة االجتماعية، يسأل عن )كيف( 
 أي يهتم بالعمليات ملعرفة ما وراء السلوك

أدوات مجع 
 البيانات

املالحظة املنظمة واالستبيان النمطي واملعد 
مسبقا ، االختبارات واملقاييس، العينات 

 العشوائية

املقابلة املعمقة )املتفاعلة(، املالحظة 
املشاركة، حتليل الوثائق. املالحظة غري 

 حمددة بدقة
حمددة ضيقة، يسعى البحث للحصول على  أسئلة البحث 

بيانات لقياس متغري قابل للمشاهدة، غالبا 
 أسئلة البحث تكون تأكيدية وتنبؤية

عامة واسعة، تسعى لفهم خربات 
، األغلب تكون االسئلة املشاركني

 استكشافية تفسريية 
اختبار فروض ونظريات مسبقة حيددها البحث  النظرية

 من بدايته
يهدف أساسا للوصول إىل فروض ونظريات 

 فهو يسعى للتطوير بدل االختبار 
 مفتوح، مرن، متطور ، قابل للتعديل ثابت، منظم، خمطط، غري قابل للتعديل املنهج

مراجعة 
 األدبيات

تلعب دورا رئيسيا، تربز مشكلة البحث، 
 وتشكل أسئلة الدراسة وفروضه وغرضه

 تلعب دورا ثانويا، تربز املشكلة البحثية

 عينة غري احتمالية عينة احتمالية )عشوائية( العينة
حتليل النصوص بشكل استقرائي ويتم حتليل يتم حتليل البيانات احصائيا بشكل استنتاجي، حتليل 
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 البيانات أثناء مجعها وبعده ناتويتم التحليل يف هناية مجع البيا البيانات
 ال تعمم إال يف حاالت مشاهبة  ميكن تعميم النتائج بدرجة كبرية  النتائج

كتابة تقرير 
البحث 
 وتقوميه

يستخدم الباحث قالبا حمددا وموحدا وثابتا، 
معايري الصدق ثابتة حمددة، يتخذ الباحث 

 موضوعيا وغري متحيزمدخال 

يكتب تقرير البحث بأسلوب قصصي 
سردي، تنبثق معايري الصدق من البحث، 
يتخذ الباحث مدخال انعكاسيا متحيزا 

 وذاتيا
موقف 
 الباحث

قد يكون الباحث منفصل ومتباعد وليس له 
 أي دور يف العملية البحثية

الباحث منغمس يف املوقف البحثي وتعترب 
 ن املعرفةالباحث جزءا واضحا م

 عدد أفراد العينة صغري عدد أفراد العينة كبري  حجم العينة
تصاميم 
 البحث 

جتريبية وغري جتريبية كطريقة منوذجية للتحقق 
 من صدق املعرفة

يتم حتديد اإلجراءات من خالل عملية 
 تنفيذ البحث بدال من حتديدها مسبقا

 الطرق الكمية استخدام -4
 من األسئلة البحثية اليت يكون البحث الكمي مناسبا إلجياد إجابة عنها: يوجد أربعة أنواع رئيسية

عندما يكون السؤال بصيغة الكم: مثال كم عدد الطلب الذين اختاروا دراسة ختصص االقتصاد الكمي ؟  -
 ؛فمثل هذه األسئلة توفر لنا أجوبة عددية

يف  جامعتنا ينقص أم يزداد ؟ هل أداء الطلبةعند دراسة تغري التغيري العددي : مثال هل عدد الطلبة يف  -
 ؛؟ يف هذه احلالة يلزم علينا إجراء دراسة كميةحتسن أو هبوط

 ؟ددة للنمو االقتصادي يف اجلزائرعندما نرغب يف تفسري الظواهر : ما هي العوامل احمل -
 لذاهتم واخللفية االجتماعية  اختبار الفرضيات: مثال ما إذا كانت هناك عالقة بني حتصيل التالميذ واحرتامهم -

تسمى املشاكل البحثية األوىل والثانية بالوصفية ألننا حناول فقط وصف الوضع، أما يف احلالة الثالثة الرابعة 
 ؛فهي استنتاجية ألننا حناول أن نشرح شيئا وليس وصفه فقط

 ميةهناك أنواع أخرى من األسئلة ال جتيب أو ال تتناسب بشكل جيد مع الطرق الك 
 ؛عند استكشاف مشكلة أو مفهوم بتعمق -
 ؛عند تطوير الفرضيات أو النظريات -
إذا كانت القضايا معقدة بشكل خاص، يف البحث الكمي حيدد الباحث عدد املتغريات اليت يتعني  -

 ؛دراستها، بينما يف البحث الكيفي فقد تنشأ متغريات غري متوقعة
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 السبب والنتيجة واألساليب النوعية هي األكثر مالئمة يف معىن األساليب الكمية هي األفضل للنظر يف -
أحداث أو ظروف معينة، ولكن عند البحث عن السبب واملعىن فإننا نستعمل البحث املختلط )الكمي 

 والنوعي(.

 العلمية األهداف العامة للبحوث -5
 :12ميكن تصنيف األهداف العامة للبحوث كما يلي

 Description and Explanationالوفف والتفسري  5-1

لوصف اخلطوة األوىل لتحقيق اهلدف النهائي البحث، وهو يعين شرح املعطيات اليت يتم مجعها وتبويبها يعترب ا
والوقوف على خصائصها مع سرد مربرات اعتمادها، أما التفسري فيعين الكشف واالستدالل على األسباب 

ى املقارنة والربط بني العناصر اليت أدت إىل حدوث الظواهر )الظواهر االقتصادية واالجتماعية ( باالعتماد عل
املختلفة للتوصل إىل معرفة األسباب، كمحاولة الكشف عن األسباب املؤدية إىل ارتفاع معدل اجلرائم أو 

( إجياباعلى خصائصها أو اجتاه تطورها )سلبا أو  لوصف ظاهرة والكشفأسباب وقوع حوادث الطرق مثال 
عطيات االحصائية مثل مقاييس النزعة املركزية )املتوسط يتم استخدام عدة طرق منها حتليل خصائص امل

 ( أو املتوسط اهلندسي والتوافقي، Mode ، املنوالMedian طي، الوسArithmetic mean احلسايب
( أو Percentiles، واملئيات Decilesيات العشري   ،Quartilesيات غري املركزية )الربيع مقاييس النزعة

(، كما يتم االستعانة Standard deviation االحنراف املعياري، Rangeاملدى  مقاييس التشتت )التباين،
 .أيضا بتحليل االرتباط واالحندار وحتليل املركبات األساسية

نماذج، حيث ختضع يتطلب هذا اهلدف توفر درجة دقة ومعنوية عالية يف ال بناء تقديرات وتوقعات: 5-2
  .تخدامها يف بناء تقديرات توقعات مستقبليةملعايري وفرضيات متعددة قبل قبوهلا واس

ويعين التحكم يف العوامل املؤثرة على الظاهرة سواء يف حالة وقوعها أو يف منعها  للسيطرة والتحكم: 5-3
من الوقوع، ويتم ذلك من خالل بناء النماذج وتطوريها والقيام بتحليل لكل من العوامل اليت يتم كشفها على 

)الظاهرة( من خالل  أن هلا تأثري على الظاهرة لغرض االستدالل على احلال الذي سيؤول إليه املتغري التابع
افرتاضات متعددة تتعلق بكل هذه املتغريات املستقلة اليت يتضمنها النموذج وباستخدام حتليل مرونة كل من 

هو ما يطلق عليه ن يذهب إليها يف عملية التطوير و هذه العوامل )املتغريات املستقلة( واحلدود اليت ميكن أ
ذا النوع من التحليل يتيح ملتخذ القرار أو املخطط اختبار ، وه Sensitivity anagysis احلساسيةحتليل 
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عدة سيناريوهات ويوفر بدائل لسياسات خمتلفة ليختار من بينها ما هو أفضل، أو بعبارة أخرى حتليل 
 كن أن يطرأ على أي من املتغريات.احلساسية هي درجة استجابة املتغري التابع للتغري الذي مي
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الباحث إىل البيانات املختلفة إلمتام حبثه، وال بد أن خيتار األدوات املناسبة جلمع البيانات سواء  ج حيتا 
يوجد العديد من البيانات واليت ميكن أن خيتار الباحث ما يناسب حبثه، كما كانت أولية أو ثانوية، علما أنه 

 ميكنه أيضا أن يستخدم أكثر من طريقة يف آن واحد.
واملقصود بأداة مجع البيانات الوسيلة اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات واحلصول على 

 املعلومات عن الظاهرة اليت يقوم بدراستها  

 Data sourcesيانات مصادر الب -1
 ات من مصادر أولية ومصادر ثانويةميكن جتميع مصادر البيان

هي بيانات جتمع ألول مرة من قبل الباحث من جمتمع خاص  :Primary Data البيانات األولية 1-1
، Panels، والعينات الدائمة Focus Groupملشروع الباحث، وخنص بالذكر: األفراد، جمموعات الرتكيز 

 آثار األشياء ومالحظتها.تتبع 
 يتم جتميع البيانات من األفراد باستخدام املقابالت الشخصية، االستقصاءات، املالحظة األفراد: -
خرباء مع موجه يقود املناقشات،  10-8هي جمموعة مكونة من  :Focus Groupجمموعات الرتكيز  -

حيث يقوم هؤالء اخلرباء مبناقشة مفهوم معني، أو أحد املوضوعات، أو أحد املنتجات، واهلدف من اجتماع 
جمموعات الرتكيز هو التعرف على انطباع أعضاء اجملموعة، أو أفكارهم، أو تفسريهم لبعض األحداث، وتعترب 

 واحلصول على املعلومات يف وقت قصري.جمموعات الرتكيز غري مكلفة نسبيا، 
املعلومات اليت حنصل عليها من جمموعات الرتكيز هي معلومات وصفية )ليست كمية(، وتستخدم جمموعات 

 الرتكيز يف البحوث االستكشافية، ويف إجراء حبوث االستقصاءات باستخدام العينات.
تلفون، أو الربيد االلكرتوين، مواقع االنرتنت، مالحظة: عقد اجتماعات مجاعات الرتكيز قد يكون عن طريق ال

 احملادثات عن طريق االنرتنت 
جيتمع أعضاء جمموعات الرتكيز مرة واحدة أما أعضاء العينات الدائمة  :Panelsالعينات الدائمة  -

طويلة، فإذا  فيجتمعون أكثر من مرة، وتكون العينات الدائمة مفيدة عندما تستمر دراسة التأثري أو التغيري لفرتة 
كان هدف البحث هو تقييم أثر اإلعالن عن نوع معني من القهوة، فإنه يتم تعريض أعضاء العينة الدائمة 

املنتج تغيري طعم القهوة فإنه يلجأ إىل  اجتاههم لشراء القهوة، وإذا أرادلإلعالن عددا من املرات، مث يتم قياس 
على سياستها  اإلدارةأعضاء العينة أيضا، وبالتايل وجود العينات الدائمة خيدم تقييم التغريات اليت تدخلها 

 املختلفة، وعادة ما يتم اختيار أفراد العينة عشوائيا من طرف اخلرباء.
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أهنا ال حتتوي على األفراد، مثل تداول مبعىن  : Unobtrusive Measuresتتبع آثار األشياء  -
الصحف بني أيدي كثرية من القراء، عدد فوارغ املشروبات امللقاة يف صناديق القمامة من كل نوع من أنواع 
املشروبات يدل على مستوى استهالكها، أيضا البيانات اليت حنصل عليها من مراجعة سجالت املواليد والزواج 

يضا مراجعة سجالت الشركة تكشف العديد من البيانات اخلاصة بالعاملني، والوفاة يف جمتمع معني، أ
 ومستوى كفاءة الشركة.

البيانات اليت مجعت سابقا من قبل باحث آخر أو  وهي :Secondary Dataالثانوية البيانات  1-2
 مشروع آخر وغالبا ما يكون االعتماد عليها أقل كلفة ووقتا، ومن أمثلة ذلك:

 واملؤلفات ذات العالقةالكتب  -
 اجملالت العلمية واألحباث املنشورة فيها -
 الوثائق -
  األطاريح اجلامعية )أطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري( -
 الشبكة العنكبوتية وما حتتويه من مصادر الكرتونية خمتلفة -
 قواعد البيانات املختلفة -
 الوزارات والدوائر املختلفةبيانات دائرة االحصائيات العامة، وبيانات  -
 أدوات مجع البيانات األولية -2

توجد عدة طرق لتجميع البيانات ولكل منها مزاياها وعيوهبا، وعلينا أن نالحظ أن التحديد الدقيق للمشكلة، 
واختيار الطريقة املناسبة جلمع البيانات تأثري كبري على مستوى قيمة البحث، ومن أهم طرق مجع البيانات 
املقابالت الشخصية واالستقصاءات ومالحظة األفراد أو األشياء، ويتم يف بعض احلاالت استخدام أساليب 
اإلسقاط وغريها من وسائل التحفيز للحصول على مقاييس دقيقة للمتغريات، ويعتمد اختيار طريقة مجع 

ة الباحث، واملدة املتاحة للدراسة البيانات على أشياء أمهها: التسهيالت املتاحة، ودرجة الدقة املطلوبة، وخرب 
  واملوارد املالية والبشرية املتاحة جلمع البيانات.

 أساليب مجع البيانات يف البحث الكمي -3
توجد ثالث أدوات رئيسية جلمع البيانات يف البحث الكمي هي االستبيان، املقابلة املنظمة، املالحظة الكمية 

 حمور مستقلالحظة الكمية بالتفصيل فيما نتعرض إىل االستبيان يف أو املنظمة، سنتعرض إىل املقابلة وامل
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هي عبارة عن حوار أو حمادثة أو مناقشة، املقابلة  :Interview Structural 1املنظمة املقابلة 3-1
موجهة، تكون بني الباحث عادة، من جهة وشخص أو أشخاص من جهة أخرى، وذلك بغرض التوصل إىل 

أو مواقف معينة، ومتثل املقابلة جمموعة من األسئلة واالستفسارات أو اإليضاحات، معلومات تعكس حقائق 
اليت يطلب اإلجابة عليها، أو التعقيب عليها، وتكون املقابلة عادة وجها لوجه، وقد ظهرت وسائل أخرى 

 االستبيان. للمقابلة، مثل االتصال عرب اهلاتف، أو عرب االنرتنت، وقد يكون أسلوب املقابلة مكمل ألسلوب
ويكون نوع املقابلة يف البحث الكمي عادة هو املقابلة املنظمة، واليت ال ختتلف كثريا يف طبيعة أسئلتها عن 
االستبيان، حيث يتم سؤال املشارك املعين بالبحث جمموعة من األسئلة معدة مسبقا، والعديد من هذه 

اإلجابات والبدائل )تسمى األسئلة املقابالت سبق وحددت أمناط إجابتها، أي أهنا من نوع األسئلة حمددة 
مجيع املشاركني األسئلة  ويف املقابالت املنظمة عادة يلتقياملغلقة(، كما قد يستعمل الباحث األسئلة املفتوحة، 

نفسها وبنفس الرتتيب والطريقة، ويكون دور الباحث فيها حمايدا، وطبيعة هذا النوع من املقابالت ال تكون 
 كما تكون سهلة التبويب والتحليل.   معمقة بل سهلة اإلجابة

تتم املالحظة عن طريق باحث مشارك أو غري مشارك، وعندما يكون املالحظة الكمية أو املنظمة:  3-2
لدى املالحظ جمموعة حمددة من فئات األنشطة والظواهر اليت يرغب يف دراستها، فإن نوع هذه الدراسة تكون 

، ويتم يف هذه احلالة تصميم مناذج تناسب Structured Observationalقائمة على املالحظة املهيكلة 
 أهداف كل حبث لتسجيل املالحظات.

وعادة ما يتم تسجيل بعض األشياء املهمة املرتبطة باملالحظة، مثل مدة املالحظة، ومدى تتابع األحداث، 
واألنشطة اليت تسبق أو تأيت بعد األشياء اليت تتم مالحظتها، وقد يتم تسجيل الظروف البيئية أو أي تغيري يف 

يتم تسجيل خمتلف أنواع السلوك املرتبطة مكان العمل إذا كان لذلك تأثري على نتائج املالحظة، كذلك قد 
 بأنشطة العاملني، وكذلك انفعاالهتم، واتصاالهتم اللفظية وغري اللفظية. 

تستخدم يف الدراسات الوصفية ويف الدراسات التشخيصية )اليت ختترب فروضًا سببية( وبالتايل فإن الباحث 
 للضبط العلمي الدقيقيدرك اجلوانب اهلامة اليت هلا صلة مباشرة ببحثه، وخيضع 

ختتلف املالحظة املنظمة عن املالحظة البسيطة )غري املهيكلة( حيث أن املالحظة املنظمة ختضع للضبط 
العلمي سواء كان ذلك للقائم باملالحظة أو بالنسبة لألفراد الذي تتم مالحظتهم، أو بالنسبة للموقف الذي 

حمددة سلفا وتقتصر على إجابات األسئلة أو الفروض جترى فيه املالحظة، كما أهنا تنحصر يف موضوعات 
 اخلرائط –آالت التصوير والتسجيل -: لوسائل املستخدمة يف املالحظة املنظمةاليت وضعها الباحث، وا
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لتوضيح العالقة بني البيئة اجلغرافية وبني التنظيمات االجتماعية القائمة مبجتمع الدراسة كتوزيع السكان 
 استمارات البحث –طبيعية، وتوزيع املؤسسات االجتماعية ...اخل  بالنسبة للموارد ال

 أساليب مجع البيانات يف البحث النوعي -4
أنواع جلمع البيانات يف البحث النوعي وهي: الوثائق والسجالت، املقابلة املتعمقة، املقابلة  أربعةتوجد 

 2اجلماعية املركزة، املالحظة املقننة
جيب على الباحث االعتماد على الوثائق األولية يف مجع البيانات قبل اللجوء إىل  الوثائق والسجالت: 4-1

 الوثائق الثانوية يف حالة صعوبة احلصول على الوثائق األولية املطلوبة
هي املصادر اليت دونت وسجلت بياناهتا ومعلوماهتا بشكل مباشر، فهي إذن  الوثائق األولية: 4-1-1

اجملمعة بواسطة دوائر  اإلحصائيةاهتا أقرب ما تكون إىل الصحة والدقة، فاملعلومات املصادر اليت تكون معلوم
الرمسية أقرب ما تكون إىل الصحة والدقة من تلك البيانات واملعلومات اليت سيعاد طبعا ونشرها  اإلحصاء

همة هي تعبري مباشر ونقلها أو ترمجتها من هيئات أخرى، أو مثال املذكرات اليت يدوهنا القادة والشخصيات امل
ودقيق عن األحداث والتطورات اليت حتيط هبم وحبياهتم، وهي أكثر دقة من تلك املعلومات اليت ستنقل عنهم 

 بواسطة أشخاص آخرين فيما بعد، ومن أمثلة الوثائق األولية نذكر:
و على مستوى حبوث نتائج البحوث والتجارب العلمية املنشورة سواء كانت على مستوى الرسائل اجلامعية أ -

 املؤمترات واللقاءات العلمية واحمللية والعاملية.
 براءات االخرتاع املسجلة لدى اجلهات الرمسية املعنية. -
 الوثائق الرمسية اجلارية، واليت متثل خطابات ومراسالت الدوائر واملؤسسات املعنية املختلفة. -
 ائق واملراكز الوطنية املعنية حبفظ تلك الوثائق والتعامل معها.الوثائق التارخيية احملفوظة يف دور الكتب والوث -
 التقارير السنوية والدوريات املختلفة. -
الصادرة عن اجلهات الرمسية املعنية بالسكان واالقتصاد والتجارة والري والزراعة  اإلحصائيةاملطبوعات  -

 والثقافية.
 املخطوطات. -
ر اليت تنقل معلوماهتا عادة من املصادر األولية، بشكل مباشر أو غري وهي املصادالوثائق الثانوية:  4-1-2

مباشر، وعليه فإن معلوماهتا تكون أقل دقة من الوثائق األولية، وهذا لعدة أسباب من بينها احتمال اخلطأ من 
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على  ةاإلضافنقل األرقام والبيانات األخرى، أو احتمال اخلطأ يف ترمجتها من املصدر األويل، احتماالت 
 البيانات واملعلومات األصلية )التزوير( وتتمثل أنواع الوثائق الثانوية فيما يلي:

 املوسوعات ودوائر املعارف اليت جتمع معلومات عادة من املصادر األولية -
 مقاالت الدوريات بشكلها العام مثل مقاالت الصحف واجملالت العامة واملتخصصة  -
وضوعات واملعارف البشرية، سواء تلك الكتب منهجية دراسية أو كتب الكتب املتخصصة يف خمتلف امل -

 موضوعية متخصصة تزخر هبا خمتلف أنواع املكتبات.
 Unstructured Interview)املقابلة غري اهليكلية  In-depth Interviewاملقابلة املتعمقة  4-2

قلنا سابقا فإن الباحث يثبت أسئلة حمدودة جدا، ويرتك أمور األسئلة األخرى تتطور  كما  :(أو املقابلة املفتوحة
وفق ما متليه احلاجة وطبيعة املقابلة، ويهدف هذا النوع من املقابالت إىل استيضاح بعض القضايا التمهيدية 

يف مرحلة تالية من  حيت يتمكن الباحث من تنمية صياغة وحتديد جيدين للمتغريات اليت حتتاج إىل حبث معمق
األفراد، هل ميكن أن  إلجاباتمراحل البحث، ومن أهم األسئلة اليت يستخدمها الباحث واليت تعطي عمقا 

 تعطينا بعض األمثلة ملا تقول؟ ملاذا تقول أو تعتقد ذلك؟  وختتلف هذه املقابلة عن املقابلة اهليكلية فيما يلي:
 ة اليت يطرحها ال ميلك الباحث أو احملاور كل األسئل -
 الباحث حر يف أن حيرك احلوار يف أي اجتاه يظهر، ويف أي اهتمام -
، خاصة عندما حياول الباحث توليفها وتنسيقها بني دة أكثر صعوبة يف حتليل بياناهتاتكون هذه املقابلة عا -

 املتحاورين.
بأنه نوع من  املقابالت اجلماعية املركزة تعرف: Focus Groupاملقابالت اجلماعية املركزة  4-3

هبدف الدراسة املفصلة املقابالت اجلماعية يقود فيها الباحث مبحاورة أو مناقشة جمموعة صغرية من األفراد 
لكيفية تفكري أعضاء اجملموعة ومشاعرهم بشأن موضوع معني، ويعمل السياق اجلماعي للمقابالت اجلماعية 

تعد ذات أبعاد مهمة وخمتلفة بعض الشيء عن املقابالت الفردية املتعمقة، إذ يتم  املركزة على تكوين عملية
وخرباهتم لكنهم  رأيهمتوليد أو مجع البيانات من خالل التفاعل بني جمموعات املشاركني، ويعرض املشاركون 

نظرهم مرة يسمعون أيضا من اآلخرين، وهم يستمعون ويتأملون فيما يقولون ويف ضوء ذلك يرجعون وجهات 
أخرى، كما يطرح املشاركون أسئلة على بعضهم البعض، ويطلبون توضيحات، ويعلقون على ما مسعوه، 
وحيفزون اآلخرين على تقدمي املزيد من التفاصيل، ومع التقدم يف املناقشة تصبح االستجابات الفردية أكثر 

 حتديدا ودقة وتصل إىل مستوى أعمق من التفاصيل.
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املالحظة : Participant Unstructured interviewباملشاركة )غري مهيكلة( قننة املالحظة امل 4-4
، ويقصد هبا مالحظة الظواهر تلقائيا يف ظروفها الطبيعية دون إخضاعها تسمى أيضا باملالحظة البسيطة املقننة

وبالتايل ال متكن  للضبط العلمي، وبغري استخدام أدوات دقيقة للقياس للتأكد من دقة املالحظة وموضوعها،
إملاما تاما، ويكثر استخدام املالحظة البسيطة كوسيلة استطالعية ، أما  الباحث من اإلملام جبوانب املوضوع 

فالباحث هنا يلعب دورين ، اليت يقوم فيها الباحث بدور العضو املشارك يف حياة اجلماعة عنصر املشاركة فهي
ومن تطبيقاهتا أن  ،يانات عن سلوك اجلماعة وتصرفات أفرادهادور العضو املشارك والباحث الذي جيمع الب

ن يدخل الباحث إىل السجن  ، أو أدون أن تعلم هويته ،يدخل الباحث ضمن اجلماعات والعصابات والقبائل
  .كسجني وينضم للسجناء ويعيش حياهتم
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يستعمل الناس   حياتنا اليومية يفو  ،غامض مفهومهو  أو االستقصاء )املسح( "Enquête" كلمة
يف هذا املصطلح، فإذ  الفرنسية من بكثري دقة أكثر اإلجنليزية اللغةكثريا هذا املصطلح يف مجيع اجملاالت، و 

 استعمل هذا املصطلح يف:
( فنقول les enquêtes administratives ou juridiquesأو القانوين ) اإلدارياالستقصاء  -

inquiry. 

 .inquestsونقول  investigationsالشرطة تقوم بالتحقيق  -

 .newspaper report ونقول une enquête de reportageالصحفي جيري تقرير  -

   surveysهي  اإلحصائيةاالستقصاءات االجتماعية أو  -
 surveys of public العام للرأي استطالعات هي les sondages d’opinion الرأي استطالعات -

opinion 
 وما يهمنا يف هذا احملور هو دراسة االستقصاء اإلحصائي

يعرف االستقصاء )املسح( اإلحصائي على أنه عمل إحصائي منظم مبين تعريف املسح اإلحصائي:  -1
على أسس علمية، يهدف إىل توفري بيانات إحصائية حول خصائص معينة جملتمع إحصائي، ويقوم على مبدأ 

حد أساليب املعاينة مشول مجيع وحدات اجملتمع أو جزء منها، حبيث ختتار عينة من وحدات اجملتمع باعتماد أ
 .1االحتمالية، أو مشول مجيع وحدات اجملتمع وإخضاعها للمشاهدة من خالل املسح الشامل

بناء على ما سبق، فإن االستقصاء اإلحصائي يستخدم للحصول على معلومات غري موجودة خلصائص معينة 
ة املنفذة للمسح لغايات إجراء يف اجملتمع أو بناء على نقص املعلومات، ويكون الطلب عليها من قبل اجله

حتليل ظاهرة أو مشكلة اقتصادية، اجتماعية، دميغرافية...اخل، وقد تكون اجلهة املنفذة هي جهة إحصائية أو 
 مؤسسات حكومية رمسية أو خاصة.

 الوحدات جلميع recensement تعداد أي exhaustive شامالا  االستقصاء يكون أن ميكنإذن 
د أو الصناعية أو الزراعية التعدادات مثل ،الدراسة مشلتهم الذين للسكان اإلحصائية  أو/  و السكاين التعدا

 .ومكلفة مرهقة عمليات هي التعداد عمليات إال أن موثوقة، نتائج تقدم أهنا وبالرغم من، السكين
 على فقط تركز اليت enquêtes par sondage العينة استقصاءات إجراء يتم احلاالت، من كثري  يف

 sondage ou échantillonnageونسمي معاينة احتمالية )عشوائية( . السكان من عينة
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probabiliste باالنتماء إحصائية وحدة لكل صفري غري احتمال إعطاء طريق عن العينة إجراء يتم عندما 
  نسمي باملعاينة غري احتمالية. ،وخبالف ذلك ،العينة إىل
 عدة خطوات، إجراء االستقصاء وتنفيذ إعداديتطلب : اإلحصائي االستقصاءخطوات تنفيذ  -2
 القرارات يف النظر إعادة إىل تؤدي قد معينة مرحلة يف املستخلصة االستنتاجات أو مجعها مت اليت املعلوماتف

 قد ما بني وسط حل أفضل إجياد االستقصاء مسؤويل على جيب ، مرحلة كل  يف. أخرى مرحلة يف املتخذة
  .جدوى أكثر هو وما فائدة أكثر يكون

 ميكن تصنيف خطوات تنفيذ املسح اإلحصائي إىل أربعة مراحل أساسية:
اختيار إطار معاينة املسح  -صياغة أهداف املسح اإلحصائي  -ختطيط املسح اإلحصائي -تصميم وبناء:  

 تصميم استمارة املسح  -حتديد تصميم املعاينة املناسب  -والوحدة اإلحصائية
معاجلة البيانات والتعويض عن القيم  –تدقيق البيانات وترميزها  –مجع البيانات اإلحصائية  - مجع وتدقيق:

 املفقودة
 حتليل البيانات –التقدير اإلحصائي  - معاجلة وحتليل: 

 نشر البيانات - نشر:
 البناء والتصميم 2-1
عملية املسح، ولكن قبل ذلك جيب حتديد يعترب التخطيط املرحلة األوىل يف  التخطيط للمسح: 2-1-1

متعدد التخصصات وهلم قدرات فنية فريق عمل  منالغالب  كون يفاهليكل يت هيكل التخطيط واإلدارة، وهذا
ويتم التخطيط للمسح من خالل مراحل خمتلفة، وتبدأ هذه املراحل مع مقرتح املسح والبيانات املتوقع  ،2خمتلفة

وفيما إذا كانت البيانات متوفرة لدى مصادر أخرى أم ال، ومن مث دراسة تكاليف  احلصول عليها نوعيا وكميا،
  .3احلصول عليها

من خالل عملية التخطيط يتم حتديد وحصر متطلبات العمل، حصر املوارد البشرية واملالية وإعداد اجلدول 
الدقة والكفاءة، وهذه املراحل الزمين لألنشطة، هذا وتتم عملية ختطيط املسح على مراحل وذلك هبدف زيادة 

 هي:

تعترب اخلطوة األوىل يف التخطيط للمسح حيث يتم فيها حتديد البيانات املطلوب توفرها من  اقرتاح املسح: -
املسح واملستخرجات املستهدف بناؤها، ويتم إعداد املقرتح بعد الدراسة األولية للبيانات املتوفرة من السجالت 



إعداد: د/جوادي عليتقنيات االستقصاء                                                                  حماضرات يف   

 

  
27 

 

  

يدانية سابقة، ويتم إعداد املقرتح بعد التشاور مع اخلرباء واملتخصصني من خمتلف من مسوح م اإلدارية أو
 اجملاالت ذات العالقة ملناقشة مسوغات املسح وجدوى تنفيذه

يتم فيها تقييم التكلفة اإلمجالية للمسح، وهتدف هذه املرحلة  إعداد اجلدوى واخلطة األساسية للمسح: -
 إىل:

 حتديد نطاق العمل وحدود التكلفة *
 حتديد وتقييم كفاية وإمكانية الوصول إىل املصادر احلالية من البيانات *
 حتديد اإلطار والوحدات اإلحصائية ألخذ العينات ومجع البيانات * 
 حتديد املنهجية اإلحصائية للعمل بعد الرجوع إىل مسوح ميدانية مشاهبة * 
 فة، واإلطار الزمين واجلدوى وعبئ االستجابة تقدمي تقييم أويل للتكل *

كل مرحلة من مراحل إجراء املسح مبا يف ذلك بيان األهداف، خيار إعداد اجلدوى وتقرير التخطيط  * 
 اإلطار، تصميم العينة، ومجع البيانات ومعاجلتها.

يذ املهام املنوطة به يقوم كل فريق عمل بإعداد اخلطة التفصيلية اخلاصة بتنف إعداد اخلطة التفصيلية: -
 والتنسيق مع الفرق األخرى من خالل:

إعداد خطة تصميم وتنفيذ وتقييم النشاط، واجلداول الزمنية، وتقدير االحتياجات من املوارد، وتقدير تكلفة  *
 التنفيذ لكل فريق ولكل مرحلة من مراحل املسح.

 ملخرجات لكل فريق ولكل مرحلةمراجعة مجيع اخلطط املقدمة من الفرق، وحتديد املدخالت وا *
 إنشاء الربط والتنسيق بني خطط الفرق واملدخالت واملخرجات *
 إعداد االختبار النهائي واخلطة *
 مراجعة امليزانيات وإجراء تعديالت على اخلطط على النمو املطلوب *
وثه خالل عملية يتم يف هذه املرحلة إعداد خطط بديلة ملا ميكن حدالتعديالت واخلطط التكميلية:  -

التنفيذ يف املسح من أمور جتعل تنفيذ بعض مراحل املسح ال يسري وفق اخلطة املوضوعة، حيث يقوم فريق 
املسح بإجراء التعديالت على اخلطة الرئيسية وآليات التنفيذ وفق معطيات وجمريات أداء املسح، وذلك ضمن 

 املوارد املالية وضمان حتقيق أهداف املسح.

التعرف على األهداف ميكن التعرف على املتغريات املطلوبة  من خالل :4للمسح صياغة أهداف 2-1-2
يف املسح وتفاصيل املفاهيم والتعاريف اخلاصة هبذه املتغريات وتفاصيل البيانات، كما ميكن التعرف على 



إعداد: د/جوادي عليتقنيات االستقصاء                                                                  حماضرات يف   

 

  
28 

 

  

نات الواجب احلصول أساليب معاجلة وحتليل هذه البيانات، وعليه فهذه اخلطوة حتدد بالضبط أولويات البيا
 عليها سواء بيانات أساسية أو ثانوية.

إذا مت صياغة األهداف بصورة واضحة كان التخطيط للمراحل الالحقة لتنفيذ املسح أكثر سهولة ويسر 
 وبأسلوب يضمن النتائج النهائية اليت تتوافق واألهداف الرئيسية.

 أو اخلطوات نوجزها فيما يلي: تاإلجراءاإن حتديد أهداف املسح اإلحصائي تتضمن عدد من 
يتم حتديد املعلومات املطلوبة حول ظاهرة معينة من خالل وضع إطار  حتديد املعلومات املطلوبة: -

حول طبيعة وظروف هذه املشكلة،  للمشكلة أو الظاهرة اليت يستهدفها املسح، واإلجابة على األسئلة املختلفة
ؤالت املثارة تعتمد هذه اإلجابات كمعلومات من املفيد الرجوع ويف حال الوصول على إجابات لكافة التسا

 إليها يف كل خطوة من خطوات املسح للتأكد من حتقيق أهداف املسح.
يتم حتديد املستخدمني للبيانات بغرض معرفة  حتديد املستخدمني للبيانات والفائدة من استخدامها: -

توجهاهتم لتكون جزء من األهداف املراد صياغتها أثناء التخطيط للمسح اإلحصائي، كما جيب حتديد سبب 
استخدام البيانات ليتم حتديد املعلومات املطلوب توفريها بشكل أدق، ويتم العمل على هذه األهداف بوجود  

 واملستخدم هلا.كل من طالب هذه البيانات 

من الضروري توضيح املصطلحات واملفاهيم املستخدمة باملسح،  املفاهيم األساسية والبيانات الوصفية: -
، وذلك )مثال من الفقري، البطال، العائلة...( والرتكيز على املصطلحات والتعاريف املتعارف عليها دوليا

 يرفع من نسبة االستجابة ودقة املعلومات.لتسهيل عمليات املقارنة واالتساق يف املسح، كما أنه 
ومن أجل ضبط املصطلحات بشكل جيد وواضح البد من حتديد اجملتمع املستهدف باملسح، وهو 

، مثل األفراد، املساكن، املستشفيات، اليت يرغب الباحث أن يطبق عليهم دراسته املفرداتجمموعة عبارة عن 
 وعدم تعريف اجملتمع املستهدف يؤدي إىل حتيز يف حتديد اجملتمع  املنشآت أو املزارع،

 :5أن يراعى يف حتديد اجملتمع املستهدف األمور التالية وينبغي
الفرتة  –املوقع اجلغرايف للعناصر  –اليت تتضمن العناصر اليت مت اختيارها  وحدات العينة – املفرداتطبيعة  -

 الزمنية املأخوذة يف االعتبار 
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مثال: من اجل حتديد اجملتمع املستهدف نبدأ باجملتمع الذي ال توجد فيه أي قائمة، مثل كل الفالحني مث حندد 
 مفهوم الفالح ـ هل هو الشخص الذي ميتلك مزرعة ، يعترب فالح كل شخص....

ضمن املسح، من الضروري التأكد من أن املعلومات املطلوبة قد مت احلصول إليها ومشوهلا  حمتويات املسح: -
 إسقاطاتمن خالل مشول كافة وحدات أو مفردات العينة يف عملية احلصر أو العد وضمان عدم وجود أي 

 ملتغريات اليت مت حتديدها مسبقا.أو عدم استجابة، وكذا ضمان كافة املواضيع من خالل مجع بيانات عن كافة ا

تم حتديد مستوى التفصيل املطلوب من هذه بعد حتديد كافة املتغريات املراد قياسها ي خطة التحليل: -
وحتدد طريقة التحليل أيضا مستوى ،  املتغريات ولكل متغري على حدى، كما يتم حتديد صيغة النتائج املطلوبة

، كما تسهل خطة التحليل عمل تصميم متثيل املتغريات كنسب أو فئات أو أرقام مطلقة أو متوسطات
  .االستمارة

هناك عدة حمددات تؤثر على صياغة أهداف املسح منها جودة التقدير  :حمددات أهداف املسح -
للمتغريات، حيث جيب حتديد دقة النتائج من خالل اخلطأ املعياري للمتغريات الرئيسية يف املسح، ومن أهم 

 هذه العوامل اليت حتدث نسبة الدقة يف البيانات وهلا انعكاس على أهداف املسح ما يلي:
 بني متغريات املسح ذات العالقة يف اجملتمعمدى االختالف  -
 حجم جمتمع الدراسة -
 تصميم عينة املسح وطريقة التقدير  -
 نسبة االستجابة -
 حجم العينة والفرتة الزمنية -

 اجملتمعات الفرعية طبيعة على ااعتماد :Base de sondage(Frame)إطار املعاينة  2-1-3
 القوائم تكون احلاالت، بعض يف. امعقد أو ابسيط املعاينة إطار إنشاء يكون أن ميكن ،املعاينة وإجراءات

 اليت القوائم استخدام فيمكن املدارس، يف االستقصاء إجراء سيتم كان  إذا املثال، سبيل على. موجودة مسبقا
 .واجلنس والفصل املوقع يف التالميذ عدد اوأيض بل املدارس فقط ليس لتحديد الرتبية وزارة تقدمها

)هو الدليل أو جمموعة الوثائق اليت تساعدنا يف الوصول إىل  اإلطار هو األداة املستخدمة للوصول إىل اجملتمع 
، وهي عبارة عن قائمة بالوحدات )أفراد أو جمموعة أفراد( تغطي (6جلمع البيانات عنها اإلحصائيةالوحدات 
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 اإلمكانثة(، وأن يكون مستقرا قدر حدي مجيع وحدات اجملتمع، وجيب أن يكون هذا اإلطار حمينا )بيانات
 خالل الزمن، وميكن الوصول إليه وسهل االستخدام، وميكن أن يتخذ إطار املعاينة أحد األشكال التالية:

، كدليل أرقام اهلاتف، أو اإلحصائيحتصر وحدات اجملتمع  Liste physiqueوهي قائمة فعلية  القائمة: -
مثل مجيع املركبات اليت تدخل موقف للسيارات يف مركز جتاري بني الساعة قوائم عناوين الوحدات السكنية، 

 مساء يف يوم معني، أو الطلبة املسجلني يف السنة األول ماسرت. 8صباحا و 9

هو قائمة جغرافية تتوافق وحداهتا مع املناطق اجلغرافية ووحداهتا مكونة من :  Aréolaires إطار املنطقة  -
 الشركات وغريها.العائالت، املزارع، 

املتعددة عادة عندما ال  اإلطاراتهي مزيج من قاعدتني )إطارين( أو أكثر ، تستخدم  إطارات متعددة: -
 تتوفر إطار واحد لتغطية الزمة للمجتمع املستهدف.

ومن اجلدير بالذكر أن كل طريقة وأسلوب مجع البيانات وكذلك تكلفة املسح وجودة النتائج كلها تعتمد أو  
 .اإلحصائيتبط بشكل مباشر  بإطار املعاينة تر 

تنقسم املسوح اإلحصائية إىل نوعني، األول املسح اإلحصائي حتديد تصميم املعاينة املناسب:  2-1-4
بالعينة، حيث تستويف بيانات املسح جزء من وحدات اجملتمع يدعى بالعينة، أما النوع الثاين فيتم من خالله 

 بيانات اجملتمع املستهدف.حصر شامل )تعداد( لكافة 

 واملواردويعتمد اختيار التصميم أو األسلوب املناسب والفعال للمسح على طبيعة إطار املعاينة املتوفر، وعلى 
حجم العينة وطبيعة تركيب وحدات املعاينة، كما يعتمد على مقدار والوقت املتاح لتنفيذ املسح وعلى  املتاحة

 على تؤثر أخرى عوامل هناك ، العملية املمارسة يف ذلك، ومع، ت اجملتمعتباين الصفة املدروسة ضمن وحدا
 بعناصر العينة االتصال وسهولة السياسية، االعتبارات ذلك يف مبا االختيار، هذا

االستمارة اإلحصائية هي عبارة عن سلسلة من األسئلة صممت تصميم االستمارة اإلحصائية:  2-1-5
للحصول على معلومات من قبل الفرد املستجيب حول متغري أو جمموعة من املتغريات املتعلقة بوحدة املعاينة 
يف اجملتمع املستهدف، ولالستمارة دور مهم يف مجع البيانات وهلا تأثري مباشر على دقة وكفاءة نتائج املسح،  

 أما اجلمهور من مزودين ومستخدمي البيانات. اإلحصائيةتعرب من جانب آخر على صورة املؤسسة  كما
تواجه عملية تصميم االستمارة حتديات عدة كاختيار األسئلة املناسبة، صياغة األسئلة وترتيبها، كما جيب أن 

 تكون أسئلة االستمارة واضحة، مفهومة ومتسلسلة.
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 مجع وتدقيق 2-2
مجع البيانات هو إجراء جتميع البيانات من وحدات املسح اليت يتم اختيارها ضمن مجع البيانات:  2-1-1

 طوال متيقظني الفرق مسؤويل يظل. السابقة اخلطوات مجيع إتباع مت إذا إال البيانات مجع بدء ميكن ال العينة،
 التحقق املشرفني هؤالء على جيب. التعب عالمات إظهار يف املستجوبون يبدأ عندما خاصة ،االستقصاء فرتة
 ترميز بدء ميكنهم ا،ممكن ذلك كان  كلما.  وصحيح كامل  بشكل اكتماهلا لضمان االستبيانات تقارير من

 املفتوحةو  احلرة اإلجابات

إن األسلوب األساسي يف مجع البيانات هو أسلوب العد الذايت حيث يقوم املستجيب باستالم استمارة  
االستمارة إىل  إرسالاملسح وتعبئة البيانات املطلوبة بدون وجود أي مساعدة من باحث ميداين، وميكن 

كما أن هناك طرق أخرى   املستجيب وإعادهتا إىل املرسل عن طريق اخلدمة الربيدية، جهاز الفاكس...اخل،
جلمع البيانات من بينها املقابلة الشخصية املباشرة )وجها لوجه( حبيث جترى املقابلة يف املوقع وعادة يف مكان 

 املستجيب أو مكان عمله، أيضا املقابالت اهلاتفية...اخل.

 معاجلة البيانات 2-2-2
تغريات أو األسئلة اليت تكون على شكل نص بعد مجع البيانات يتم ترميز إجابات امل ترميز البيانات: -

لغوي، وعملية الرتميز إجراء يتم من خالله إعطاء رمز عددي حمدد لكل إجابة وفق دليل ترميز إحصائي 
 معتمد.

التدقيق هي عملية تطبيق قواعد خاصة تضبط البيانات املتطرفة، التدقيق والتعويض عن القيم املفقودة:  -
سة، وغري الصحيحة حيث يتم تطبيقها على مستوى البيانات اخلام، وهتدف عملية املفقودة، غري املتجان

وبيانات املسح كوسيلة للتأكد من أن البيانات النهائية مكتملة وضمن  إلجراءاتالتدقيق إىل فهم أفضل 
 .املدى احملدد من الواقعية واالتساق

لبناء املقدرات اإلحصائية بناء على نتائج  التقدير اإلحصائي هو عبارة عن طريقةالتقدير اإلحصائي:  2-3
البيانات حبيث تستخدم هذه املقدرات لتعميم النتائج على اجملتمع بشكل عام واملقدرات اإلحصائية عدة أنواع  

 كاملتوسط، املعدل، النسبة واجملموع

صول عليها باالعتماد على نتائج خمرجات املسح من البيانات اخلام اليت يتم احل نشر املعلومات: 2-4
اليت مت تنفيذ املسح من أجلها حيث تتفاوت النتائج  األهدافومجعها، يتم استخراج النتائج النهائية اليت حتقق 
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حسب األهداف التفصيلية للمسح، ويتم بناء النتائج وفق مؤشرات أو جداول جتميعية يتم إعدادها ضمن 
صة بعمليات وآليات نشر البيانات واملؤشرات تقارير نشر خاصة باملسح لذلك البد من ضوابط وأحكام خا

 والتقارير اخلاصة.

مما ال شك فيه أن تنفيذ املسح اإلحصائي سواء كان بالعينة أو بالعد الشامل : اإلحصائيأخطاء املسح  -3
وميكن تقسيم اخلطأ الكلي للمسح إىل اخلطأ اليت تنعكس بدورها على نتائج املسح،  إحصائيةيتخلله أخطاء 

العشوائي )يشري غالبا إىل خطأ العينة( واخلطأ املنهجي أو املنتظم )خطأ التحيز( )يشري غالبا إىل األخطاء غري 
 7العينية( ويقدم الشكل التايل مكونات اخلطأ الكلي

 (: مكونات اخلطأ الكلي01الشكل رقم )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف البحوث العلمية، مبادئ توجيهية عملية إلجراء اختيارات العينة  أساسيات اختيار العينةجوين دانييل، املصدر: 
 .56، ترمجة وحتقيق: طارق عطية عبد الرمحان، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية، ص البحثية

 
 

 اخلطأ الكلي

 خطأ منتظم أو منهجي خطأ العينة العشوائي

البيانات حتيز يف حتليل ياناتالب مجعحتيز يف   الدراسة عناصر اختيارحتيز يف    

اليب حتيز بسبب أس
 معاجلة البيانات

اليب حتيز بسبب أس
البيانات حتليل  

ابةحتيز عدم اإلج  

 حتيز اإلجابة

جملتمعحتيز يف حتديد ا  

شمولالتغطية أو الحتيز   

راالختيا يف حتيز  
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  Random sampling Errorخطأ العينة العشوائي  3-1
)مثل املتوسط احلسايب، النسب املئوية، معامالت االرتباط...( أو  هو اخلطأ الناتج عن تقدير خصائص اجملتمع

أو  املقدر األكثر استعماال لتقدير خطأ العينة هو تباين العينةالفرق بني تقدير العينة وقيمة اجملتمع احلقيقية، 
اخلطأ املعياري إلحصائيات العينة، وميكن تقليل خطأ العينة العشوائي )التباين( عن طريق زيادة حجم العينة 

 وذلك باالستفادة من أي جتانس قد يكون باجملتمع

  Systematic or Bias Errorاخلطأ املنتظم أو خطأ التحيز  3-2

يعرف على أنه الفرق بني تقدير العينة والقيمة احلقيقية للمجتمع والذي حيدث بسبب عوامل أخرى غري اخلطأ 
العشوائي، ويؤثر خطأ العينة العشوائي على دقة التقديرات يف حني يؤثر اخلطأ املنهجي على صدق التقديرات، 

ض من خطأ العينة العشوائي  واستنادا إىل وقد حتتوي التقديرات على قدر كبري من اخلطأ املنهجي وقدر منخف
غري دقيق ومتحيزا  -اآلثار املشرتكة بني خطأ العينة العشوائي واخلطأ املنتظم، فإن أي تقدير ميكن أي يكون: 

 دقيقا وغري متحيز( –دقيقا ومتحيزا  –غري دقيق وغري متحيز  –

 خطأ العينة العشوائي واخلطأ املنتظمخصائص تقديرات العينة ملستويات خمتلفة من (: 02اجلدول رقم )

 اخلطأ املنتظم 
 خطأ العينة العشوائي

 منخفض مرتفع
 دقيق ومتحيز غري دقيق ومتحيز مرتفع

 دقيق وغري متحيز غري دقيق وغري متحيز منخفض
 57مصدر سبق ذكره، ص:  جوين دانييل،املصدر: 

أنواع رئيسية يف اختيار عناصر الدراسة هي التحيز يوجد ثالث التحيز يف اختيار عناصر الدراسة:  3-2-1
 يف حتديد اجملتمع، وحتيز التغطية أو الشمول، وحتيز االختيار

يشري التحيز يف حتديد اجملتمع إىل وجود درجة ضعيفة من التطابق بني أسئلة  التحيز يف حتديد اجملتمع: -
ي وقع عليها االختيار )اجملتمع املستهدف(، وقد عليها واجملتمع الذ اإلجابةالبحث اليت تسعى الدراسة إىل 

حيدث ذلك بسبب الغموض يف حتديد مشكلة البحث أو التحديد غري اجليد للمجتمع املستهدف، وقد 
يف العينة كما حيدث يف التعداد، وميكن تقليل التحيز يف حتديد اجملتمع إىل أدىن حد ممكن عن  حيدث ذلك

  .هما جيدا وعن طريق التحديد الواضح للمجتمع املستهدفطريق فهم الباحث ألسئلة البحث ف
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ويشري حتيز التغطية إىل عدم وجود اتساق أو تطابق تام بني العناصر يف اجملتمع  حتيز التغطية أو الشمول: -
املستهدف والعناصر املشاركة يف الدراسة، وقد حيدث يف العينة كما قد حيدث يف التعداد، وغالبا ما يشار إىل 

 ألنه غالبا ما حيدث ما يرتبط بإطار العينة املستخدم  اإلطارز التغطية خبطأ حتي
 من أساسية من حتيز إطار العينة: أنواع( أربعة  Kish,1965ولقد حدد )

وهي العناصر املدرجة يف اإلطار ولكنها  العناصر اخلارجية )حتيز زيادة التغطية أو يسمى زيادة التسجيل(: *
 .ليست عضوا يف اجملتمع املستهدف

املراجعة الشاملة وتنقية إطار املعاينة وحذف   -وميكن تقليل حتيز زيادة التغطية إىل أدىن حد ممكن عن طريق 
للتأكد أهنم  فحص املستجيبني أثناء مجع البيانات – كل الوحدات غري املؤهلة للمشاركة واليت يتم اكتشافها

 ع أعضاء يف اجملتم
 وهي عناصر اجملتمع املستهدف اليت ال التسجيل(: نقصأو يسمى  العناصر املفقودة )حتيز نقص التغطية *

 قد حيدث نقص التغطية بسبب:يتم سردها أو إدراجها يف اإلطار، 
 اخلطأ يف القائمة اليت مت إعدادها خالل العمليات امليدانية،  -
 .أعضاء األسرة املعيشية الغائبنيعدم إدراج  -
بسبب الفهم اخلاطئ ملفاهيم املسح، قد يؤدي الفهم اخلاطئ للمعايري اخلاصة باالنتماء  اإلغفالالسهو أو  -

 يف اجملتمع إىل نقص التغطية
ولكنها تكون مأهولة يف  مأهولة عند إعداد إطار العينة الوحدات السكنية )املشيدة حديثا( قد تكون غري -

 وقت مجع البيانات
 الوصول إليها إمكانيةميكن استبعاد املناطق اجلغرافية عمدا بسبب عدم  -
عناصر أو جمموعات اجملتمع ميكن استبعادها عمدا بسبب صعوبة حتديد مواقعهم وصعوبة احلصول على  -

 عناوينهم
تعتمد على الويب تكون نقص التغطية الذي حيدث بسبب أسلوب وطريقة الدراسة، فمثال الدراسات اليت  -

 .وح اليت تستعمل املقابلة الشخصيةفيها نقص التغطية أكثر من املس
 وميكن تقليل حتيز نقص التغطية إىل احلد األدىن عرب العديد من اخليارات واليت من بينها:

 استخدام إطار معاينة مزدوج أو إطار معاينة متعدد  -
 ي البيانات الكامل جلامع واإلشرافالتدريب الشامل   -
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 الفحص املزدوج الشامل وتنقية إطار العينة، وينبغي التخلص من التكرار واالزدواجية مبجرد اكتشافها -
حيث يتم إدراج عناصر اجملتمع املستهدف أكثر من مرة يف  املكررة )حتيز التغطية املتعددة(: اإلدخاالت *

 والتعداد أيضا.، وميكن أن يكون حتيز التغطية يف العينة اإلطار
عناصر  إدراج: حيث يتم جمموعات من العناصر موجودة معا يف قائمة واحدة )حتيز إطار اجملموعات( *

 اجملتمع معا يف جماميع )جتمعات( أو جمموعات بدال من إدراجها كل على حدى

مت اختيارها  هو حتيز حيدث بسبب االختالفات املنتظمة يف خصائص عناصر اجملتمع اليت حتيز االختيار: -
د مقدار حتيز االختيار على أساليب ملتكون مدرجة يف الدراسة وعناصر اجملتمع اليت مل يتم اختيارها، وسيعت

، قدر كبري من التحيز يف االختيار العينة اليت مت استخدامها، ومن املرجح أن تكون للعينات غري االحتمالية
ختيار عندما يتم اختيار العناصر باحتماالت غري متكافئة أو وبالنسبة للعينات االحتمالية يكون حتيز يف اال

متساوية، وسيحدث حتيز يف االختيار إذا فشل القائم بإجراء املقابلة يف جعل االختيار اختيارا عشوائيا إما عن 
 طريق اخلطأ أو عن طريق القصد.

وميكن تقليل حتيز االختيار إىل أدىن حد ممكن بإجراء التعداد، استخدام العينة االحتمالية مع االختيار 
على جامعي البيانات، وتطبيق إجراءات مراقبة اجلودة  واإلشرافاالحتمايل املتساوي، والتدريب الفعال 

 الشاملة.

اخلصائص الصحيحة للعناصر اليت اختيارها  هو االختالف أو التباين بني التحيز يف مجع البيانات: 3-2-2
  اإلجابةوحتيز  اإلجابةيف الدراسة أو قياس تلك اخلصائص، ويوجد نوعان يف حتيز مجع البيانات مها حتيز عدم 

هو حتيز حيدث بسبب االختالفات املنتظمة يف متغريات الدراسة بني املشاركني فيها  :اإلجابةحتيز عدم  -
 اإلجابةاختيارهم ليكونوا مدرجني يف الدراسة دون املشاركة فيها، ويعترب حتيز عدم  وبني أوالئك الذين مت

يف مجع البيانات من عناصر العينة،  اإلخفاقشكال من أشكال حتيز عدم املالحظة الذي حيدث بسبب 
 بالنسبة املئوية للعناصر اليت مت اختيارها ولكنها مل تدرج يف الدراسة اإلجابةوحيسب معدل عدم 

واحدة وحتيز عدم إجابة البند أو الفقرة، فتحيز  إجابةحتيز عدم  -: اإلجابةويوجد نوعان رئيسيان لتحيز عدم 
الباحث يف مجع أي بيانات أو مجع بيانات بالقدر الكايف من العناصر  إخفاقواحدة حيدث عند  إجابةعدم 

بالربيد ومل يتم  إرساهلاات اليت يتم اليت مت اختيارها لتكون ضمن الدراسة، وكمثال على ذلك االستبيان
مع القليل من البيانات، أما حتيز عدم إجابة البند  إرجاعهااسرتجاعها، أو استبيانات الربيد االلكرتوين اليت مت 
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الباحث يف احلصول على املعلومات الالزمة حول بند أو فقرة واليت يكون مطلوبا  إخفاقأو الفقرة فينتج عن 
مثال على ذلك بنود أو فقرات االستبيان اليت مل جيب عنها، وإذا كانت البنود أو الفقرات معلومات عنها، وك

عن البند أو الفقرة هو  اإلجابةاليت هبا بيانات مفقودة هي متغريات رئيسية يف الدراسة، فقد يكون تأثري عدم 
 نفس تأثري عدم إجابة الوحدة 

لوحدة، وعدم اإلجابة عن البعد أو الفقرة،  هناك عدة أسباب متداخلة هي املسئولة عن حدوث عدم إجابة ا
 وتشمل هذه األسباب: 

اء قد يرتك املستجيب بند أو فقرة دون إجابة عن قصد، وقد يكون هذا خطأ ناجم عن تصميم أداخلطأ:  -
الدراسة يف وقت  إمتاموبالتايل يود  باإلرهاقويشعر  ، ومن ناحية أخرى قد يكون املستجيب متعبا جداالدراسة

 على بند أو فقرة اإلجابةقصري ومنه عدم 

: عادة، توجد بعض قطاعات وشرائح من اجملتمع يكون االتصال هبا أكثر عدم القدرة على االتصال - 
تالف نوع صعوبة مقارنة ببعض قطاعات وشرائح اجملتمع األخرى، وقد ختتلف أسباب عدم االتصال باخ

 تصميم املسح الذي مت استخدامه ففي حالة:
مسوح األسر املعيشية الشخصية: جند عدم دقة العنوان، التحرك أو هجرة، السكون يكون مغلقا، انعزال *

اجملتمع احمللي، منع الوصول من جانب البواب أو احلارس، املباين الشاغرة من السكان، العوائق املادية أمام 
 كوارث الطبيعيةوحدة السكن، ال

مسوح اهلاتف: جند اخلطأ يف رقم اهلاتف أو قطع االتصال، استخدام جهاز الرد اآليل، اتصال خط اهلاتف * 
الكوارث الطبيعية، وجود أرقام هواتف  –جبهاز الفاكس، استخدام خاصية منع املكاملات أو حجب املكاملات 

 متعددة
 املسوح الربيدية: جند التحرك أو اهلجرة، وعدم وجود إعادة توجيه العنوان، الكوارث الطبيعية *
 العجز عن امتالك جهاز الكمبيوتر   –املسوح املعتمدة على الويب: جند عدم دقة الربيد االلكرتوين * 

، فقد يكون اإلجابةره من هناك بعض العوامل اليت متنع العنصر الذي مت اختيا: عدم القدرة على اإلجابة - 
الشخص مريضا سواء كان مرضا جسديا أو عقليا، وقد تكون العناصر اليت مت االتصال هبا ال متلك السلطة 
على االجابة، كما قد يعاين األشخاص اليت مت اختيارهم من إعاقة السمع والكالم، ورمبا يكون حاجز اللغة 
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احث قد تكون خمتلفة عن اللغة اليت يستعملها العنصر الذي مت هو األكثر شيوعا، فاللغة اليت يستعملها الب
 حتديده للمشاركة

رفضا خفيا أو رفضا ناعما أو رفضا سلبيا، كما  اإلجابة: قد يكون الرفض عن الرفض واالمتناع عن اإلجابة -
مرارا وتكرار هم الذين ميتنعون، ومن أمثلة العوامل اليت جتعل املشارك  اإلجابةأن املستجيبني الذين يطلب منهم 

اخلربة  – ذي مت االتصال به راعي املسحالالفرد  –الالمباالة وعدم االهتمام  -ميتنع عن اإلجابة ما يلي: 
 –ية اخلوف من انتهاك اخلصوص –الشعور بكثرة طلبات املسح  –السلبية السابقة مع املسئولني عن املسح 

املخاوف  –وقت املستجيب احملدود  –أمهية ووضوح موضوع البحث  –اخلربات السلبية للبحث السابق 
 -عبئ املشاركة  – اإلجابةاعتبارات الوقت املطلوب إلكمال  –بشأن السالمة واالحتيال والتحريف 

 األسئلة - صفة التهديدوحتمل  مملة،األسئلة األولية  –اخلصائص الدميغرافية للمستجيب وجامع البيانات 
 باختيار حمايد أو نقطة الوسط يف خيار املقاييس اإلجابةيف بعض احلاالت تأخذ حاالت عدم  –حساسة  

: تعترب تأثريات الباحث أكثر انتشارا يف دراسات وحبوث املقابلة الشخصية، فقد يتخطى تأثريات الباحث - 
القائم بإجراء املقابلة وحدات سكنية بسبب الشعور بعدم االرتياح من االقرتاب من هذه املباين، أيضا قد 

لك أو بسبب رغبتهم يف األسئلة بسبب شعورهم بعدم االرتياح يف القيام بذ إلقاءيفشل القائمون باملقابلة يف 
 املقابلة سريعا  إهناء

بسبب عدم القدرة على االتصال،  اإلجابة: قد يؤثر أسلوب البحث يف عدم تأثريات األسلوب أو الطريقة – 
  إجراء االتصال.وتستمر اختالفات األسلوب قائمة بعد 

 ة فبالنسبة:وميكن تقليل حتيز مجع البيانات إىل أدىن حد ممكن بإجراء تعديالت إحصائي
الواحدة فغالبا يستعمل الرتجيح أو األوزان لتعديل عدم اإلجابة وهذا للتعويض عن الفرق يف  اإلجابةلعدم  -

عرب اجملموعات الفرعية للمجتمع املستهدف، وقد يكون عامل الرتجيح لكل جمموعة هو معكوس  اإلجابةعدم 
فإن عامل   % 75 لإلناث اإلجابة، ومعدل  % 83للذكور  اإلجابةلكل جمموعة، مثال معدل  اإلجابةمعدل 

، وسوف يتم تعديل البيانات اليت مت مجعها  1.33 ولإلناث 1.20الرتجيح أو الوزن لعدم إجابة الذكور هو 
 والذكور باستخدام عوامل الرتجيح هذه. لإلناث

ذات البيانات املفقودة  واستبعاد احلاالت إسقاط -للبند أو الفقرة فإن التعديالت تشمل: اإلجابةلعدم  -
طريقة حذف احلالة بالكامل  –ال يوصى به يف حالة وجود قدر كبري من البيانات املفقودة  اإلجراءوهذا 
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حيث توجد ثالث أنواع من التعويض هي  Imputationالتعويض  إجراء - للحاالت ذات البيانات املفقودة
، والتعويض باستخدام hot deckباستخدام املتوسط احلسايب، والتعويض باستخدام أقرب األشخاص 

 االحندار 

ال يزال قائما، وجيب  اإلجابةوعلى الرغم من استخدام الرتجيحات والتعويضات، فإن عدم حتيز عدم 
لتقليل األخطاء  اإلجراءاتالت إحصائية، وتشمل هذه اجلهود أو بذل جهود أخرى لتقليل احلاجة لعمل تعدي

 ما يلي:
إجراءات تنظيف البيانات  -سةاتطبيق جودة التصميم يف إعداد أداة الدر  – واإلشرافحتسني التدريب  -

 بصورة شاملة لتحديد وتصحيح األخطاء

 للتقليل حتيز عدم القدرة على االتصال فتشمل: اإلجراءاتأما 
تكرار االتصال يف أوقات خمتلفة وأيام خمتلفة، ومتديد فرتة مجع البيانات مبا يسمح مبزيد من الوقت لالتصال  -

استبدال  –استخدام أحدث إطار للعينة  -حتسني اجلدول الزمين )املواعيد( جلمع البيانات  -بعنصر اجملتمع 
 غري املستجيبني بعناصر أخرى من اجملتمع بعناية فائقة 

بإطالة فرتة مجع البيانات، وباستخدام وسائط أو طرق الستيعاب األشخاص  اإلجابةيتم تقليل حتيز عدم قد 
 املختلفة وباستخدام لغات متعددة يف أداة مجع البيانات، واستخدام املرتمجني. اإلعاقةذوي 

حيث ميكن تصميمات البحث بالطرق املختلفة،  وميكن احلد من تأثريات األسلوب أو الطريقة باستخدام
 تعويض عيوب طريقة ما مبزايا طريقة أخرى.

بسبب مجع بيانات غري صادقة أو غري مناسبة من عناصر العينة، ومن  اإلجابةحيدث حتيز  :اإلجابةحتيز  -
 -:هي اإلجابةلتحيز املتوقع أن يوجد هذا النوع من التحيز عند إجراء التعداد والعينة، وتوجد أربعة عناصر 

 تأثريات األسلوب أو الطريقة –تأثريات أداة مجع البيانات  –تأثريات الباحث  –تأثريات املستجيب 

تأثريات املستجيب: يكون بسبب عجز املستجيب عن فهم السؤال، واخلطأ املتعمد أو املقصود )إعطاء  *
خلطأ غري املتعمد وقد تكون تغريات يف معلومات خاطئة عن الدخل، العمر، تعاطي املخدرات..اخل(، وا

 االهتمامات، واالجتاهات، والذاكرة واحلالة املزاجية، والدوافع
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تأثريات الباحث: قد يكون الباحث نفسه مصدرا لتحيز اإلجابة، فقد يرتكب الباحث خطأ يف االستقصاء  *
أ القائم باملقابلة السؤال بطريقة قد يقر  -أو التسجيل، كما قد تكون مشكالت أخرى يقوم هبا الباحث منها : 

سوء فهم إجابات  -قد يكون القائم باملقابلة وديا جدا أو باردا جدا –غري مناسبة توحي بإجابة حمددة 
 املستجيبني

يف أداة مجع  واألسئلةبسبب طريقة صياغة العبارات  اإلجابةتأثريات أداة مجع البيانات: حيدث حتيز  *
 املزدوجة واستخدام كلمات ومجل غامضة باألسئلةالبنود والعبارات، والتحيز املرتبط البيانات، وتسلسل وترتيب 

يكون الباحث تأثريات األسلوب أو الطريقة: يف حالة الدراسات اليت تستخدم اللقاءات واملقابالت املباشرة  *
عندما يكون يف األسرة أكثر من شخص واحد يف األسرة مؤهل للمشاركة يف  باإلجابةمتحكم فيمن يقوم 

 املسح، وهذا على عكس املسوح الربيدية واملسوح عن طريق االنرتنت

 التالية: باإلجراءاتويكمن تقليل حتيز اإلجابة واحلد منه 
 تصميم أساليب وأدوات مجع البيانات من خالل املنهج الذي يركز على املستجيب -
تنظيف وتنقية البيانات  –تطبيق نظام ضبط اجلودة أثناء مجع البيانات  –التدريب الشامل جلمع البيانات  -

 بشكل شامل ويتضمن ذلك فحص الصالحية أو الصدق وفحص الثبات
هو التباين واالختالف بني معامل اجملتمع  التحيز يف حتليل البياناتالتحيز يف حتليل البيانات:  3-2-3

أو الفعلية وتقديرات العينة واليت حتدث بسبب إجراءات وأساليب حتليل البيانات، وتتم عملية حتليل  احلقيقية
البيانات على مرحلتني مها عملية معاجلة البيانات وعملية حتليل البيانات، وعليه ميكن أن تكون أخطاء يف 

 معاجلة البيانات وأخطاء يف حتليل البيانات
 النشاطات التالية: قد تتضمن معاجلة البيانات

إدخال البيانات يف  -ترميز البيانات اليت احلصول عليها  -حترير االستبيانات املستوفاة أو مواعيد املقابلة  -
اكتشاف وتصحيح أخطاء كل من املستجيب، والقائم بإجراء املقابلة واملربمج أو املرمز  -صيغة الكرتونية 

Coderالتحقق من صالحية )صدق( وثبات املقاييس  -، وعملية إدخال البيانات 

وقد حتدث األخطاء أيضا يف حتليل البيانات فقد ال تتوفر املفرتضات والشروط املتعلقة باستخدام األساليب 
 ، وقد حتدث األخطاء يف أساليب التعويض املختلفة اليت تستخدم يف تعديل ومتهيد البيانات يفاإلحصائية
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حالة البيانات املفقودة ، وقد يتم حساب تقديرات الفروق باستخدام املعادالت اليت ال تعكس تصميم العينة 
 املستخدم، فمثال نستخدم عينة عنقودية متعددة مث نستخدم املعادالت اخلاصة بالعينة العشوائية البسيطة

اجلودة املتكررة، وينبغي أن يتم التدقيق  باستخدام أساليب مراقبة وضبط احلد من حتيز حتليل البياناتوميكن 
املتكرر على عمل حمرري البيانات واملربجمني ومدخلي البيانات والبد من تصحيح األخطاء اليت يتم اكتشافها،  

املستخدمة يف حتليل  اإلحصائيةكما جيب التأكد من استيفاء البيانات شروط ومفرتضات استخدام األساليب 
 ضات املتعلقة مبستوي القياس ونوع العينة املستخدمة وحجم العينةالبيانات، وخاصة املفرت 

 االختيار بني التعداد والعينة -4
على الرغم من افرتاض أن التعداد له أخطاء أقل من أسلوب العينة، فإن هذا االفرتاض ليس دائما صحيحا 

قدر كبري من اخلطأ املنتظم،  بالضرورة، فالتعداد ليس له خطأ معاينة عشوائي ومع ذلك فقد يكون للتعداد
وتدور أوجه القوة والضعف لكل من التعداد والعينة حول قدرة كل منهما على احلد من خطأ العينة العشوائي 
وتقليله، واألخطاء املنتظمة، وتنوع املوارد الالزمة الجراء البحث، ويلخص اجلدول التايل نقاط القوة والضعف 

 لكل منهما

 نقاط القوة والضعف للتعداد والعينة(: 03اجلدول رقم )

 اجراء العينة إجراء التعداد الظروف واحلاالت
 األهداف

 قوة ضعف البحث ذو هدف استطالعي
 ضعف قوة احلصر الشامل مطلوب إجراؤه

 قوة ضعف احلاجة اىل اختاذ قرار سريع
 قوة ضعف احلاجة إىل مجع معلومات حديثة بانتظام

 قوة ضعف  من املعلومات املتعمقة والتفصيليةاحلاجة إىل قدر كبري 
 قوة ضعف احلاجة إىل دراسة عناصر أو فئات معينة مستهدفة يف اجملتمع

 ضعف قوة احلاجة إىل إدارج أو متثيل فئات صغرية جدا من اجملتمع
 ضعف قوة أمهية الدراسة )احلصول على نتائج ذات مصداقية وموثوقية عالية(

 قوة ضعف الدعاية واالعالن للدراسةأمهية احلد من 
 طبيعة اجملتمع
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 قوة ضعف  حجم اجملتمع كبري 
 ضعف قوة  تباين )عدم جتانس( اجملتمع

 ضعف قوة  توجد صعوبة يف الوصول  إىل مكان عناصر اجملتمع أو حتديده 
 قوة ضعف انتشار اجملتمع على نطاق جغرايف واسع 

 قوة ضعف بصورة كبريةقابلية اجملتمع حلدوث أضرار 
 قوة ضعف االنتاج والتصنيع املستمر للمجتمع

 توفر املوارد
 قوة ضعف حمدودية املال والوقت واملوضفني..اخل

 اعتبارات تصميم االستمارة
 ضعف قوة أمهية تقليل خطأ التحيز )العينة(

 ضعف قوة احتمال حدوث معدل مرتفع جدا لعدم االجابة
 قوة ضعف االجابةأمهية تقليل حتيز 

 قوة ضعف أمهية استخدام إجراءات تنفيذية سهلة
 ضعف قوة  أن تكون هناك حاجة لتحليل البيانات بصورة تفصيلية

 ضعف قوة  القيود األخالقية والقانونية الستخدام اجملموعات الضابطة
 92مصدر سبق ذكره، ص:  جوين دانييل،املصدر:        

 نقطة على حدى وفيما يلي سنتطرق إىل كل
 أهداف الدراسة

باحث يف مرحلة إجراء الدراسة االستطالعية ملشروع البحث أو كان يقوم باختبار مبدئي ألدوات إذا كان ال -
 الدراسة فإنه يفضل استخدام العينة

 يف الدراسة،  )تعداد( تتطلب بعض املشروعات البحثية إدراج ودراسة كل من عناصر اجملتمع -
هناك احلاجة إىل قدر كبري من املعلومات املتعمقة والتفصيلية لتلبية وحتقيق أهداف الدراسة إذا كانت  -

 فيفضل استخدام العينة، ويعتمد هذا املبدأ بصورة كبرية على حجم اجملتمع ، واملوارد املتاحة

م العينة، ويعتد إذا كانت هناك ضرورة الختاذ قرار سريع باالعتماد على نتائج الدراسة فإنه يفضل استخدا -
 هذا املبدأ على حجم اجملتمع 
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إذا كانت هناك حاجة جلمع البيانات حديثة بانتظام يكون من األفضل اختيار العينة، وإمجاال حتتاج  -
الدراسات الكبرية مزيد من الوقت ملعاجلة البيانات اليت مت مجعها وإعداد وإخراج التقارير املناسبة، ويكون هذا 

 لي للحصول على معلومات حديثة،  ولذلك يعتمد هذا املبدأ على حجم العينة واملوارد املتاحة اإلجراء غري عم
 إذا كانت هناك ضرورة لدراسة عناصر معينة من اجملتمع يكون أسلوب العينة هو األفضل -
التعداد، فقد إذا كان من الضروري متثيل اجملتمعات الفرعية الصغرية أو املناطق اجلغرافية فإنه يفضل إجراء  -

 تتطلب أهداف الدراسة تضمني اجملتمعات الفرعية الصغرية أو املناطق اجلغرافية أو كليهما.
كلما زادت أمهية الدراسة كان من األفضل اختيار التعداد، يعترب مستخدمو البحوث والدراسات أن النتائج   -

 اليت تكون يف التعداد أكثر مصداقية منها يف العينة.
إذا كان مشروع البحث يركز على املنتجات )اخلدمات( أو املفاهيم اليت تكون حماطة بقدر ضئيل من  -

والدعاية، يكون من األفضل استخدام العينة، ففي حبوث التسويق قد يكون على الباحث السيطرة  اإلعالن
 .على عرض املعلومات الواردة يف الدراسة والتحكم فيها

 األهداف
م اجملتمع كان من األفضل استخدام العينة والعكس صحيح ، وتوجد عالقة مباشرة بني عدد كلما زاد حج  -

العناصر املتضمنة يف الدراسة وكل من اخلطأ املنتظم، ومشكلة إدارة املشروع، والتكاليف، واملوارد الضرورية 
نسبيا فإنه يف كثري من إلجراء الدراسة، وعلى الرغم من أنه ميكن ضبط عوامل يف حالة اجملتمعات الصغرية 

 .األحيان ينتج عن العينة اليت مت تصميمها بدرجة  عناية كبرية نتائج أفضل من النتائج املأخوذة من التعداد
زاد تباين اجملتمع كان من األفضل اختيار التعداد، وكلما زاد جتانس اجملتمع كان من  كلماكلما زاد تباين:   -

  .األفضل استخدام أسلوب العينة
كلما كانت هناك صعوبة يف الوصول إىل اجملتمع أو حتديد مواقع عناصر   إمكانية الوصول إىل اجملتمع: -

  .اجملتمع كان من األفضل اختيار العينة
 كلما كان اجملتمع منتشرا جغرافيا كان من األفضل استخدام العينة التوزيع املكاين أو اجلغرايف للمجتمع:  -

كلما زاد احتمال أن تتسبب الدراسة يف حدوث أضرار وإفساد اجملتمع   األضرار به:قابلية اجملتمع حلدوث  -
  .أو احليلولة دون إجراء حبوث مستقبلية على اجملتمع، كان من األفضل استخدام أسلوب العينة

باستمرار بواسطة التصنيع أو غريها من  إنتاجهاكان اجملتمع يتضمن العناصر اليت   إذااملستمر:  اإلنتاج -
  .، يكون من األفضل استخدام أسلوب العينةاإلنتاجيةالعمليات 
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كان من األفضل استخدام أسلوب العينة   ن املال ، الوقت...(كان أحد املوارد حمدودا )املوظفو كلما    -
باحث املوارد إلجراء التعداد، )يف كثري من األوقات وبسبب حمدودية املال، الوقت، واملوظفني ال ميلك ال

وحتدث هذه احلالة خاصة عندما يكون اجملتمع املستهدف كبريا ومنتشرا جغرافيا، وعدم توافر املعلومات اليت 
أو املوظفني جتعل من املستحيل أو من غري املمكن إجراء  يعتقد أهنا ضرورية الستخدام املعدات املتخصصة

 .التعداد
 االعتبارات التالية:  املتعلقة بتصميم البحثاالعتبارات ترتبط 

إذا أخذنا بعني االعتبار التقليل من خطأ العينة العشوائي يكون من األفضل  خطأ العينة العشوائي: -
  .م العينةادخاست
أخذنا يف االعتبار احلد من التحيز يف االختيار والتقليل منه يكون من األفضل  إذا التحيز يف االختيار: -

 .ار التعداداختي
على البند، كان  اإلجابةكلما كان من املتوقع حدوث عدم إجابة الوحدة وحتيز عدم : اإلجابةحتيز عدم  -

 .من األفضل اختيار إجراء التعداد
  .اختيار العينة األفضل، كان من  اإلجابةكلما كانت هناك حاجة كبرية لتعظيم جودة   :اإلجابةحتيز  -
كلما زادت احلاجة إىل استخدام أساليب عملية فعالة كان من   العملية والتنفيذية :سهولة اإلجراءات  -

  .األفضل استخدام العينة
مل يكن عدد املتغريات البحثية كثريا،  وإذاإذا مل يكن حجم اجملتمع كبري جدا  متطلبات حتليل البيانات: -

 التعداد  وإذا مل تكن خطة حتليل البيانات معقدة كان من األفضل اختيار
املتطلبات األخالقية والقانونية اختيار بعض عناصر اجملتمع  رقد حتظاملتطلبات األخالقية والقانونية:   -

  .للمشاركة يف الدراسة واستبعاد البعض اآلخر، مما يتطلب اختيار التعداد

   

 الثالث احملورمراجع 

                                                                 

اإلمارات  أبو ظيب، ،: أدلة املنهجية واجلودة(8دليل رقم )، اإلحصائيةدليل تصميم وتنفيذ املسوح ، اإلحصاءمركز  1 
 05 ص: العربية املتحدة،

2 Statistique Canada, (2003)  Méthodes et pratiques d'enquête, Revues et périodiques  no : 12-587-X , P07. 
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يستخدم االستبيان جلمع البيانات عن الظواهر اليت ال ميكن مالحظتها بشكل مباشر مثل: اخلربات 
وغريها، كما ميكن استخدامها جلمع البيانات اليت ميكن الذاتية لألفراد، واآلراء، والقيم، وامليول، واالجتاهات 

 . من استخدام املالحظة املباشر مالحظتها ولكن بسهولة أكرب
يعترب االستبيان أكثر الوسائل استخداما للحصول على معلومات وبيانات عن األفراد، ويرجع ذلك ألسباب 
عديد  منها أن االستبيان اقتصادي نسبيا، وميكن إرساله إىل أشخاص يف مناطق بعيد ، كما أن األسئلة مقننة 

األسئلة لتناسب أغراضا حمدد ،  من فرد إىل آلخر، وميكن ضمان سرية االستجابات، كما أنه ميكن صياغة
، دون أن يؤثر ذلك على مضمون السؤال أو اإلخباريةوميكن أن تستخدم الصيغة االستفهامية، أو الصيغة 

 الفقر .

ختتلف املفردات يف تسمية هذه األدا  يف اللغة العربية، فنجد مصطلحات مثل: استبانة، استبيان،  مالحظة:
أن  كما، استبياني، استخبار، فأيهما أصح، يف ذلك اختالف وأفضل كلمة استقصاء، استفتاء، استطالع رأ

هناك خالفا أيضا يف تسمية املفرد  املستهدفة يف البحث )الشخص املستهدف الذي سيتم مقابلته ليجيب 
على أسئلة االستبيان(، فنجد املبحوث، املفحوص، املستجيب، املستفىت، والتسمية اليت أستخدمها هي 

  املستجيب

 :1هناك تعريفات عديد  ملفهوم االستبيان، من بينهامفهوم االستبيان:  -1
أدا  تتضمن جمموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية، اليت يطلب من املفحوص اإلجابة عنها بطريقة حيددها  " -

 الباحث، حسب أغراض البحث".
معلومات وآراء املبحوثني حول ظاهر  أو "جمموعة من األسئلة املكتوبة واليت تعد بقصد احلصول على  -

 موقف معني"
د استمار  يتم تعبئتها من قبل عينة ممثلة من  - "وسيلة جلمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق إعدا

 األفراد، ويسمى الشخص الذي يقوم بإمالء االستمار  باملستجيب"
مربرات استخدام االستبيان كوسيلة جلمع البيانات كما وجيب قبل البدء يف بناء االستبيان أن حيدد الباحث 

 حيدد األهداف من االستبيان.
جيب أن يكون الباحث الذي يريد أن يستخدم االستبيان متأكدا أنه ال توجد وسيلة  مربرات االستبيان:

خباصة إذا  أخرى أكثر صدقا وثباتا  ميكن استخدامها يف حبثه، وال بد من ذكر مربرات استخدام االستبيان و 
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كان استبانا جديدا، وميكن يف كثري من األحيان استخدام استبيانات موجود  فعال، أو تطويرها الستخدامها 
 بدال من بناء استبيان جديد.

بعد حتديد مربرات االستبيان تأيت اخلطو  التالية وهي حتديد األهداف اليت سوف حتققها  أهداف االستبيان:
البيانات اليت سوف حنصل عليها من االستبيان، وجيب حتديد هذه األهداف على ضوء أسئلة البحث 

 ومشكلته، ويؤدي حتديد األهداف إىل حتديد نوع املعلومات اليت يرغب الباحث يف احلصول عليها.
 :2يتم بناء االستبيان أو تصميمه باملراحل اآلتية: ناالستبياخطوات تصميم  -2
 حتديد هدف االستبيان يف ضوء أهداف الدراسة ويف ضوء مشكلة البحث الرئيسية. -
حتويل السؤال املذكور يف الفقر  السابقة إىل جمموعة من األسئلة الفرعية إذ يرتبط كل سؤال فرعي جبانب من  -

 مشكلة البحثجوانب 
الرتبوي يف اجلزائر  اإلشرافحدد أحد الباحثني مشكلته بالسؤال العام التايل: ما اجتاهات املعلمني حنو  مثال:

 ؟
إن الباحث يف صياغته هلذا السؤال يكون قد مر باخلطو  األوىل وحدد مشكلة البحث يف سؤال عام وحمدد، 

السؤال إىل جمموعة من األسئلة الفرعية اليت متثل موضوعات  واآلن جيب أن مير للخطو  الثانية وهي حتويل هذا
 االستبيان وفيما يلي بعض هذه األسئلة:

 ما اجتاهات املعلمني حنو زيارات املشرفني ؟
 االشراف ؟ إنتاجيةما اجتاهات املعلمني حنو 

 ما اجتاهات املعلمني حنو أدوار املشرف الرتبوي ؟
 تقومي اليت ميارسها املشرف ؟ما اجتاهات املعلمني حنو عملية ال

إن هذه األسئلة متثل موضوعات االستبيان، واملطلوب من الباحث اآلن أن يضع أسئلة فرعية على كل موضوع 
 منها، فلو أخذنا اجتاهات املعلمني حنو زيادات املشرفني، فإن الباحث يضع عليها عددا من األسئلة، مثل:

 عم    الهل تعتقد أن هذه الزيادات كافية ؟ ن -
 هل تشعر بفائد  هذه الزيارات ؟  نعم   ال -
 هل تشعر بوجود أهداف حمدد  للزيارات ؟   نعم   ال -
 هل تدفعك الزيار  إىل حتسني أسلوبك؟     نعم    ال  -

 وهكذا يعد الباحث األسئلة املتبقية لبقية موضوعات االستبيان.
( عن طريق عرضها على عينة حمدود  Piloting or Pre-testingإجراء اختبار جترييب على االستبيان ) -

من األفراد كاختبار أوىل، ومن األفضل أن تكون هذه العينة مشاهبة يف خصائصها لعينة البحث، وجيب أن ال 
فردا، وجيب إجراء االستبيان بنفس الطريقة اليت سوف جيري هبا يف البحث،  20تقل عينة االختبار القبلي عن 
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التعليق عليها وبيان األسئلة الغامضة، واقرتاح أسئلة إضافية مل ترد يف االستبيان، وميكن من والطلب منهم 
خالل هذا االختبار األوىل معرفة مدى تغطية االستبيان ملوضوع الدراسة، الكشف عن العديد من األخطاء يف 

رار يف اإلجابات، كذلك األسئلة: كغموض السؤال، نقص يف اإلجابات املمنوحة أو خط يف اإلجابات أو تك
الوقت الذي يستغرقه االستبيان بشكل عام، وعما إذا كان هناك تباين كاف بني االستجابات، ودرجة ثبات 

 وجيب كذلك عرض االستبيان على عدد من احملكمني املتخصصني يف جمال البحث العلمي.االستبيان 
نة مقدمة عامة وفقرات بشكلها النهائي، متضم تعديل االستبيان بناء على االقرتاحات السابقة وطباعتها -

 االستبيان

 توزيع االستبيان على عينة الدراسة بالطرق املناسبة. -

 قواعد تراعى يف صياغة االستبيان -3
يراعي الباحث أثناء صياغته وبنائه لالستبيان عددا من القواعد واملعايري تتعلق بصياغة أسئلة االستبيان، 

وتبويبها، والقواعد العامة اليت تتعلق بشكل االستبيان وأهدافه، وفيما يلي توضيح ألهم هذه وترتيب األسئلة 
 القواعد:

 قواعد عامة 3-1
جيب أن يكون عدد األسئلة يف االستبيان معقوال فال يكون االستبيان أطول من الالزم، حىت ال ميل  -

 .املستجيب وبالتايل يعطي إجابات غري صحيحة، أو يهمل بعضها
ومهمة للمستجيب، فلو سألنا أسئلة تافهة وغري مهمة بالنسبة له، جيب أن تكون األسئلة متعلقة باملوضوع  -

فلن يعطي املستجيب اهتماما كافيا لالستبيان وبذلك تكون النتائج مظللة، فلو سألنا املدرسني حول اختبارات 
يهتمون مبثل هذا املوضوع، وقد تكون استجاباهتم قائمة ، حيث أهنم غالبا ال باإلجابةالذكاء، فإهنم لن يهتموا 

 على فكر  عامة وليس على دراسة متعمقة باملوضوع.
 التأكد من ارتباط كل سؤال يف االستبيان مبشكلة البحث وبتحقيق هدف البحث -
 .يفضل أن تأيت األسئلة اليت تدور حول موضوع معني مع بعضها البعض، حىت نتجنب تشتيت املستجيب -
 التأكد من خلو االستبيان من األخطاء اللغوية. -
 جيب أن تكون الطباعة واضحة سهلة القراء . -
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إذا كان الباحث يعتقد أن بعض األسئلة يصعب فهمها أو غري واضحة جيب إضافة أمثلة على كيفية  -
 االستجابة حىت يتضح املقصود منها للمستجيب.

 ب ترك مساحات كافية للكتابة فيها.إذا كان باالستبيان أسئلة مفتوحة جي -
وذلك عن طريق ترك مساحات بيضاء كافية على جانيب  باألسئلةجتنب ازدحام صفحات االستبيان  -

 الصفحة، مع طباعة األسئلة على مساحات كافية بني كل سطر والذي يليه.
للمستجيب للموضوع  عند االنتقال إىل موضوع جديد داخل االستبيان يفضل وضع عبار  انتقالية متهد -

 اجلديد.
 ترقيم األسئلة والصفحات. -
الدولية: هبدف توحيد يف مفهوم التعريف أو املعلومة وموقعها ليتسىن  اإلحصائيةمراعا  املفاهيم والتصانيف  -

ملية والزمنية، كما أن اعتماد هذه األدلة يساعد يف توفري الوقت واجلهد يف ع واإلقليميةإجراء املقارنات الدولية 
يف األمم املتحد  الرتميز وتبويب املعطيات، خاصة وأن هذه األدلة معتمد  رمسيا من قبل كافة الدول األعضاء 

واملنظمات الدولية املختصة بإعدادها والتوصية باستخدامها وتكييفها وفقا لظروف  وتقوم املؤسسات
والتصنيف القياسي  ISICالدويل وخصائص كل بلد، ومن هذه األدلة دليل النشاط االقتصادي القياسي 

     ISCEوالتصنيف القياسي الدويل للتعليم  ISCOوالتصنيف القياسي الدويل للمهن  SITCالدويل للتجار  

 قواعد تتعلق بصياغة األسئلة 3-2
، حبيث يفسرها مجيع املستجيبني بنفس وبلغة سهلة وسليمة ذات معىن حمدد أن تكون العبارات واضحة -

الطريقة، فال جيب أن يكون السؤال عاما أكثر من الالزم فتكون تفسرياته كثري  وخمتلفة، فمثال مىت خترجت من 
أو عام احلرب على .. واألصح  2017سنوات أو يف  4مثال قبل  إجاباتاجلامعة فهذا السؤال حيتمل عد  
 . 2017واحد  مثل  إجابةحيتمل يف أي عام خترجت وهذا السؤال 

 "اخترب بيلسون السؤال "ما هي نسبة وقت املشاهد  املسائي الذي تقضيه يف مشاهد  الربامج اإلخبارية؟ أيضا

شخًصا فقط كلمة "نسبة" بشكل صحيح على أهنا "نسبة مئوية" أو  14فسر  ، حيثشخًصا 53على 
 ."3تشاهد" أو "ما الربامج اإلخبارية اليت تشاهدهافسرها آخرون على أهنا "كم من الوقت بينما "جزء" 

ومعظم وقليال، متنع، حترم، تعرتض وما شابه  جتنب الكلمات الغامضة غري الواضحة مثل: عاد  وأحيانا -
رفع سن  الذي مينعذلك من األلفاظ اليت ال حتمل معىن حمدد دقيقا. مثال: هل أنت مع أو ضد القانون 
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ا السؤال صياغته خاطئة ألن تأثر مبصطلح سليب واألصح هل أنت مع أو ضد سنة فهذ 60التقاعد إىل 
 سنة. 60القانون رفع سن التقاعد إىل 

 قد  ال يستطيع املستجيبون فهمها.جيب عدم استخدام مصطلحات فنية مع -
ستجيبني جيب جتنب األسئلة ذات التفكري الدقيق أو اليت تتطلب تفكريا معقدا ألهنا قد تؤدي إىل نفور امل -

 .لإلجابةواخنفاض مستوى دافعيتهم 
، إذ جيب أن ال حيتوي السؤال إال على فكر  واحد  فقط، جتنب كتابة العبارات أو األسئلة املزدوجة -

فاألسئلة املزدوجة اليت حتتوي على أكثر من فكر  قد تربك املستجيب وخباصة إذا كان يريد االستجابة لكل 
األخرى، فإذا طلب من فرد أن يوافق أو ال يوافق على عبار  مثل: ينفق املرشدون فكر  بطريقة خمتلفة عن 

الرتبويون وقتا كبريا يف إعداد السجالت وال ينفقون وقتا كافيا يف إرشاد الطلبة يف مشكالهتم اخلاصة، فقد 
 .يوافق الفرد على اجلزء األول من السؤال، وال يوافق على اجلزء الثاين أو العكس

األسئلة اليت تقود إىل إجابة معينة قد يرغب الباحث يف احلصول عليها، أو يفهم منها أنه جتنب جيب  -
يرغب احلصول عليها، فلو سألنا املدرسني يف مدرسة معينة مثال: هل توافق على الرأي الذي ذكره الناظر 

يست تعبريا عن رأيه حول عن...قد يستثري استجابات معينة متأثر  باجتاه املستجيب حنو ناظر املدرسة، ول
 .املوضوع

ألن من السهل إساء  تفسريها، فكثريا ما يغفل املستجيبون أدا  النفي،  جيب جتنب العبارات املنفية -
ويفهمون العبار  عكس املقصود منها، وإذا اضطر الباحث إىل استخدام أدا  النفي جيب أن يضع حتتها خط 

 حىت يلفت االنتباه إليها.
حىت ميكن إعطاء معلومات صحيحة موثوق هبا، فمن غري  كون األسئلة يف مستوى املستجيبنيجيب أن ت  -

 املناسب أن تسأل مدرس الرياضيات أن يديل برأيه يف اختبار اللغة العربية.
جتنب األسئلة اليت تعتمد على قدر  التذكري، فلو طلبنا من املدرسني مثال تذكر أحداث معينة ماضية، أو أن  -

ا ما فعلوه منذ أسابيع فإن ما يذكرونه من بيانات لن يكون موثوقا به غالبا، ألهنا ال تكون دقيقة يف يذكرو 
 ذاكرهتم، ولذلك فإن مثل هذه األسئلة قد تكون متحيز .

حتاول االنتقام من  اإلدار  أنجتنب األسئلة املشحونة بالعواطف، ومن أمثلة ذلك، إىل أي مدى تعتقد  -
ر احتاد العمال القيام بإضراب، الحظ أن كلمة إضراب وتنتقم عبار  عن ألفاظ مشحونة العاملني إذا قر 

 بالعواطف تستقطب اإلدار  والعمال، لذا فإن طرح هذا السؤال يؤدي إىل إجابة عاطفية متحيز .
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 تعلق برتتيب األسئلةقواعد ت 3-3
البدء بالسؤال العام، ألن البدء إذا كان هناك سؤال عام وسؤال خاص يتناوالن موضوعا واحدا جيب  -

 بالسؤال اخلاص يف مثل هذه احلالة قد حيد من تفكري املستجيب يف اإلجابة على السؤال العام
يفضل وضع أسئلة سهلة وجذابة يف بداية االستبيان ألهنا ال تتطلب تفكريا متعمقا، بينما األسئلة الصعبة  -

 ثرايف هناية االستبيان، ألهنا تتطلب تفكريا أك

 قواعد تراعى يف ضمان صدق اإلجابة 3-4
يستخدم الباحث القواعد اليت تساعده على التأكد أن املستجيبني جييبون إجابات جاد  وصادقة على أسئلة 

 االستبيان:
وضع أسئلة خاصة توضح مدى صدق املفحوص، كأن توجه إليه أسئلة واضحة اإلجابة وال حتتمل أكثر من  *

 إجابة، مثل:
 ولو مر  واحد  ؟  نعم    الطررت للكذب يف حياتك هل اض -

 على هذا السؤال هي: نعم، أما إذا أجاب املفحوص بال فإن ذلك يعىن أنه غري دقيق يف إجاباته اإلجابةإن 
 وضع أسئلة خاصة ترتبط إجاباهتا بإجابات أسئلة أخرى موجود  يف االستبيان، مثل: *
 كم عمرك ؟  -
 يف أي سنة تزوجت ؟ -
 ما تاريخ والد  ابنك ؟ -

إن وجود خلل أو تقاطع يف إجابات هذه األسئلة قد يكشف عن عدم دقة املفحوص يف اإلجابة، فاملفروض 
 أن تكون إجابات هذه األسئلة منطقية، كأن يكون تاريخ والد  الطفل بعد الزواج مثال.

جيب أن يكون االستبيان صادقا وثابتا )حمققا ملعايري الصدق والثبات(، فإن مل يكن صادقا فلن تكون  *
املعلومات دقيقة، أما إذا مل يكن االستبيان ثابتا فلن نستطيع تعميم النتائج املستخلصة من االستبيان على 

يفية التأكد من صدق أسئلة االستبيان اجملتمع املدروس، ولن يكون قرارنا صاحلا لفرت  من الزمن، وسنوضح ك
 ودرجة ثباته الحقا.

 الوسائل اليت حتفز املستجوب على االستجابة -4
 جعل االستبيان جذاب يف إخراجه وطباعته ونوع الورق املستخدم. -
 توجيه رجاء بالتعاون من خالل تبيان هدف البحث -
 ذكر اسم اجلهة الداعمة أو املشرفة على البحث -
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 ضمان للمستجيب بأن املعلومات ستعامل بسرية تامة. إعطاء -
 إرفاق ظرف بريد مع طابع إلعاد  االستبيان -
 إرسال االستبيان يف الوقت املناسب وليس يف وقت ضغط العمل. -

 أنواع األسئلة -5 
ميكن للباحث استخدام أنواع خمتلفة من األسئلة يف االستبيان، ويعتمد ذلك على طبيعة الدراسة، وإمكانات 

 الباحث ومهاراته يف مناهج البحث، وطبيعة عينة الدراسة، وبشكل عام تقسم األسئلة على النحو التايل: 

احملتملة أو املمكنة لكل سؤال،  اباتاإلجهذا النوع من األسئلة  يف حيدد(: املقيدةاملغلقة )األسئلة  5-1
 اإلجاباتمن بني  اإلجابةمبعىن أن يقيد املستجيب يف اختيار  ويطلب من املستجيب اختيار أحدها أو أكثر، 

من عنده، وجيب أن تكون هذه األسئلة جامعة مانعة، مبعىن أهنا متنع  اإلجابةاحملتملة وال يعطيه احلرية إلعطاء 
من دخول أحد عناصر اإلجابة حتت خيارين أو أكثر، وأهنا شاملة جلميع البدائل، ألنه إذا كانت هناك فئات 

اختاذ  متداخلة، أو إذا مل تقدم مجيع اخليارات املمكنة، فرمبا شوش على املستجيبني وأفقدهم ميز  القدر  على
 قرار سريع.

 أنواع األسئلة املقيدة: 5-1-1
 مثال: ،ني فقطإجابتني حمتملت هنا يكون لدي املستجيب ،الثنائية األسئلة -أ

 هل متارس رياضة كر  القدم ؟ -
 )   ( نعم        )   ( ال

 اجلنس: )  ( ذكر    )  ( أنثى -

عد  إجابات حمتملة أو عد  بدائل، وعليه أن خيتار  هنا يكون لدي املستجيب أسئلة االختيار املتعدد: -ب
 واحدا فقط منها، مثال:

 كم ساعة تطالع يف اليوم ؟  -
 6ساعة    )  ( أكثر من  6-5ساعة    )  (  4-3ساعة      )  (  2-1)  ( أقل من ساعة      )  ( 

 ساعات.
 ما درجة رضاك عن مديرك يف العمل )أستاذك يف الدراسة( ؟ -

 )  ( قليلة             قليلة جدا )  (     )  ( متوسطة                   )  ( كبري  جدا        )  ( كبري    
 يتمتع االقتصاد اجلزائري مبناخ استثماري جيد: -
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 د )( غري موافق          )( غري موافق بش    )( أوافق بشد            )( أوافق             )( ال أعرف      

عد  إجابات حمتملة أو عد  بدائل، وعليه أن  هنا يكون لدي املستجيبدرجة )الرتتيبية(: األسئلة امل -ج
 يرتب هذه البدائل وفق تدرج حيدده السؤال، مثال:

( للكلية 1ما هي الكليات اليت ترغب االلتحاق هبا يف اجلامعة مرتبة حسب أولوياتك، حبيث يعطى الرقم ) -
 ب يف االلتحاق هبا وهكذا.األوىل اليت ترغ

 )الزراعة، العلوم، اآلداب، اهلندسة، الرتبية، الطب، الشريعة، اإلدار (
 ما هي البلدان اليت ترغب يف السفر إليها من بني البلدان التالية ؟ رتبها حسب األولية: -
 -أمريكا        -نيا       بريطا -اسبانيا        -اليابان        -كندا        -السويد      -فرنسا        -

 أملانيا
اليت يريدها أو يراها مناسبة،  اإلجابةحيث يعطي للمستجيب حرية كتابة  )احلرة(: األسئلة املفتوحة 5-2

وبالتايل إعطاء الفرد الفرصة ألن يكشف عن دوافعه واجتاهاته، ويستخدم هذا النوع من األسئلة عندما ال 
يكون لدى الباحث معلومات كافية عن موضوع الدراسة، ويرغب يف احلصول على معلومات موسعة وتفصيلية 

 يف خيارات حمدد . اإلجاباتلة صعوبة حصر ومعمقة حول الظاهر  أو املشكلة، أو يف حا
 ومن أمثلة األسئلة املفتوحة: 

 ما هي املشكالت اليت تواجه العاملني يف الشركة ؟  -
 ملاذا ال يقبل اجملتمع اجلزائري على القراء  ؟ -
 ما رأيك يف عمل املرأ  يف الفرت  املسائية ؟ -

ة يطرح الباحث سؤاال مغلقا، مث يتبعه بسؤال مفتوح يطلب يف مثل من األسئل املغلقة املفتوحة:األسئلة  5-3
فيه من املبحوث توضيح أسباب اختياره لإلجابة املعينة، أو عندما يطلب إضافة إجابة أخرى، أو عندما يكون 

 من غري املناسب إعطاء إجابات حمدد 

 ومن أمثلة األسئلة املغلقة املفتوحة:
 ت الوطنية ؟هل تعتقد بوجود عوائق أمام الصادرا -

 )( نعم   ال )(
 إذا كانت اإلجابة )نعم(، فما هي أهم هذه العوائق ؟
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 (: مزايا وعيوب األسئلة املغلقة واملفتوحة04اجلدول رقم )

 املغلقةعيوب األسئلة  املغلقةمزايا األسئلة 
أسهل للمستجيبني وأسرع يف اإلجابة  -

 عليها
 اإلجابات حمدد  وموحد  مما يسهل مقارنة -

 إجابات املستجيبني
تسهل عملية ترميز وتصنيف اإلجابات  -

 وحتليلها إحصائيا
يزيد احتمال استجابة أفراد العينة لألسئلة  -

 )ارتفاع نسبة الردود على األسئلة(
 يسهل إجراء إعداد البحث -
تعطي املستجيب فرصة إعطاء استجابات  -

 مل يفكر فيها.

لديهم فكر  عن املوضوع يستطيع املستجيبون الذين ليس  -
 اإلجابة على االستبيان

قد يشعر املستجيبون باإلحباط لعدم توفر اإلجابة اليت  -
 يرغبون فيها

 قد مير عدم فهم السؤال دون مالحظة -
 قد يصعب التمييز بني اإلجابات املختلفة -
 قد خيطئ املستجيب يف وضع العالمة -
 يقوم هبا يف قد تضطر املستجيب إىل إعطاء استجابة ال -

 احليا  الواقعية 

 املفتوحة األسئلةعيوب  املفتوحة األسئلةمزايا 
للمستجيب حرية إعطاء أي عدد من  -

 االستجابات
يستطيع املستجيب إعطاء إجابة مفصلة  -

 وتوضيح وتربير إجابته
 ميكن احلصول على نتائج غري متوقعة -
كافية للقضايا   إجاباتتسمح بإعطاء  -

 املعقد 
تسمح حبرية االبتكار والتعبري عن الذات  -

 وبثراء يف التفاصيل

خيتلف املستجيبون فيما بينهم يف درجة التفصيالت اليت  -
 يعطوهنا

قد تكون االستجابات غري مرتبطة باملوضوع أو ضائعة يف  -
 تفاصيل غري ضرورية

يصعب حتليلها وعمل مقارنات بني أفراد العينة ألن  -
 غري حمدد  اإلجابات

 اإلجاباتيصعب ترميز  -
 ذو التعليم األعلى هلم ميز  على ذوي التعليم البسيط -
 قد تكون األسئلة عامة يصعب االجابة عليها -
حتتاج إىل وقت طويل حىت ميكن التفكري يف االجابات  -

 املختلفة وتدوينها
 قد حتبط بعض االسئلة املستجيبني -
 يف االستبيانحتتل االجابات مساحة كبري   -
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 )أجزاء االستبيان( املظهر العام أو شكل االستبيان -6
سه فإن االستبيان يتكون من املقابلة وشرح أسئلة االستبيان وتدوين املعطيات بنف إجراءيتوىل الباحث عندما 

على األسئلة وتدوين اإلجابة فإن  اإلجابةأما يف احلالة اليت يقوم فيها املبحوث أو املستجيب جزءين، 
 االستبيان يتكون من ثالثة أجزاء، واألجزاء هي:

ويتضمن املعلومات املتعلقة باسم اجلهة القائمة بالبحث وعنواهنا وذلك يف اجلانب األمين اجلزء األول:  6-1
ية خمتصر  هبدف يف وسط السطر عنوان البحث أو موضوعه، يلي ذلك مقدمة تعريف من أعلى االستبيان، يليه

البحث وأمهيته مع اإلشار  يف هذه املقدمة أيضا إىل سرية املعطيات اليت سيديل هبا ولألغراض العلمية حصرا 
 مع اإلشاد  بتعاونه يف إجناز البحث.

 مثال: 

 قسم العلوم االقتصادية

 البويرة –أوحلاج حمند جامعة آكلي 

 التاريخ    /     /                                                                                       

 عزيزي املشارك )ة(
، وسوف تساعدنا املعلومات اليت تقدمها على صمم هذا االستبيان لدراسة مظاهر احلياة يف مكان العمل

ونظرا أنت الذي تستطيع إعطاءنا صور  صحيحة عن لعمل، حتسني فهمنا ملستوى جود  احليا  يف مكان ا
 جتربتك يف مكان عملك فإنين أرجوك أن جتيب عن أسئلة االستبيان بأمانة وصراحة.

، ولن يتاح ألحد من غري أعضاء فريق البحث الوصول إىل املعلومات وسنحافظ على السرية التامة إلجابتك
امة، فقد قمنا بتخصيص رقم لكل مشارك، وسوف نستخدم هذا اليت تقدمها، ولكي نؤكد لك اخلصوصية الت

 الرقم يف إجراءات املتابعة، وسوف نرسل لك بالربيد ملخصا للنتائج بعد حتليل البيانات.

أشكرك كثريا على وقتك وتعاونك، وأقدر بعمق املساعدة اليت قدمتها أنت واملنظمة اليت تعمل هبا إلجناز 
 هذا البحث
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هذا اجلزء يتم ترتيب األسئلة، حيث يكون لكل جمموعة عنوان فرعي يدل على طبيعة  يفاجلزء الثاين:  6-2
جمموعة األسئلة، ويراعي يف ترتيب األسئلة موضوع التجانس ومنطقية التسلسل، مبتدئني باألسئلة السهلة مث 

 األسئلة اليت حتتاج إىل تفكري.

خيصص هذا اجلزء لشرح التعليمات املتعلقة باألسئلة وتفسريها، وكيفية ملء االستبيان، اجلزء الثالث:  6-3
  وكل ما من شأنه جعل االستبيان واألسئلة واضحة ومفهومة.  

 طرق إرسال االستبيان: -7 
 :4ميكن للباحث أن يوزع االستبيان بالطرق اآلتية

ومتتاز هذه الطريقة بسهولتها وقلة تكلفتها، وإمكانية  :)التوزيع الشخصي لالستبيانات( باليد املباشرة -
احلصول على مجيع االستبيانات املوزعة كاملة، وتوضيح بعض األسئلة اليت قد ال يفهمها، إال أن املستجيب 

 يتأثر بوجود الباحث، وقد يكون الوقت غري مناسب.
ية مناطق واسعة ومتباعد  وعدد كبري من ومتتاز بإمكانية تغط :العادي أو الربيد املمتازبواسطة الربيد  -

األفراد بتكلفة قليلة وجهد قليل، كما تعطي للمستجيب فرصة اإلجابة يف وقت الذي يريد، ودون وجود 
، ويعاب عليها اخنفاض نسبة الردود، وغياب لتوضيح أو تفسري بعض األسئلة اليت  تأثريات من طرف الباحث

 مل يفهمها املستجيب.

 اإلحصاءاه أن كفاء  هذه الطريقة تعتمد على كفاء  اخلدمة الربيدية ووعي املبوحثني بأمهية وينبغي االنتب
والبيانات يف البحوث امليدانية، وأنه ينبغي سحب عينات أكرب وإرسال االستمارات لعدد أكرب من املبحوثني 

تكون االستمار  سهلة  وذلك لضمان احلصول على العدد املطلوب من االستمارات املكتملة، كما ينبغي أن
 5األسئلةالفهم واالنتقاالت بني 

وتتميز بسهولتها وإمكانية مقابلة أفراد يف مناطق خمتلفة من العامل، غري أهنا مكلفة  عن طريق اهلاتف: -
جتدر اإلشار  أن هذه الطريقة  وتتطلب وجود الشخص يف الوقت احملدد وتوافر أجهز  االتصال لدى الطرفني.

ال تصلح إال لنوعية معينة من البيانات اليت حيتاجها الباحث وقد تكون االستمار  قصري  جدا وقد ال تزيد 
األسئلة عن سؤال واحد أو اثنني يف بعض األحيان وتكون مناسبة الستطالعات الرأي العام ولفئات معينة 

 مثل قاد  الرأي 
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تاز بالسهولة والسرعة واجلهد القليل من الباحث، ولكنها مكلفة ماديا، وتتطلب أن ومت عن طريق الفاكس: -
 يكون لدى الباحث والطرف اآلخر جهاز الفاكس املناسب.

ميكن توزيع االستبيان عن طريق شبكة االنرتنت اليت توفر خدمة الربيد  عن طريق الربيد االلكرتوين: -
االجيابيات، إال أهنا تقتصر على األفراد الذين لديهم مثل هذه اخلدمة،  االلكرتوين، ومتتاز هذه الطريقة بكل 

 كما أن نسبة الردود قد ال تكون مرتفعة. 
تصنيف االستبيان إىل عد  جوانب منها تصنيف األسئلة بناء على هيكلية  ميكنأنواع االستبيان:  -8

 .6ناتاألسئلة اليت حتتويها، وكذلك حبسب األسلوب املستخدم جلمع البيا
ميكن تصنيف االستبيانات حبسب هيكلية األسئلة إىل  تصنيف االستبيان حبسب هيكلية األسئلة: 8-1

 منظمة( ولكل من هذه التصنيفات استخداماته اخلاصةغري ثالث أصناف )منظمة، شبه منظمة، 
يعين باملنظم أنه حيتوي على أسئلة مغلقة فقط، كما يسمى هذا النوع  :Structuredاالستبيان املنظم  -

 أيضا باالستبيان املقنن واالستبيان املقيد
 شخص فأكثر 200إىل  30يستخدم يف الدراسات الكمية الكبري  اليت يكون حجمها من  استخداماته:

 عرب اهلاتف، وجها لوجه، ملئ شخصي طرق مجع البيانات:
هو االستبيان الذي حيتوي خليطا من األسئلة املغلقة  :Semi-Structuredبه املنظم االستبيان الش -

 واألسئلة املفتوحة
أي تتم مع الشركات  B2B (Business to Business Studiesيستخدم يف األحباث  استخداماته:

األكثر شيوعا ألنه  ( وكذلك يستخدم يف دراسات رضا العمالء، وهذا النوع من االستبيان هو بدال مع األفراد
يف معظم األحيان البد من ظهور حاجة لطرح بعض األسئلة املفتوحة لسبب عدم توفر إجابات حمتملة عن 

 أسئلة معينة لصعوبة التنبؤ هبا.
 عرب اهلاتف أو وجها لوجهطرق مجع البيانات: 

 واهلدف منه هو احلصول على بيانات كمية ونوعية 
: وهو االستبيان الذي حيتوي على األسئلة املفتوحة فقط، Unstructuredاالستبيان غري املنظم  -

 Discussion guideويسمى بدليل النقاش 
 البحوث النوعية استخداماته:

 املقابالت املعمقة، جمموعات النقاش، زيارات يف املنازل..اخل طرق مجع البيانات:
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 ال ميكن االعتماد عليه إحصائيا ألنه يقدم كالما ال أرقاما عيوبه:
ميكن تقسيم االستبيانات حسب تصنيف االستبيان حبسب األسلوب املستخدم يف مجع البيانات:  8-2

 هذه اخلاصية إىل:
هو االستبيان املصمم  : Self –Competition Surveyاالستبيان الذي ميلئه املستجيب بنفسه  -

ن طرف املستجيب ومن دون مساعد  أحد، ومن إجيابياته هو أن اجمليب له احلر  الكاملة يف ملئ ليتم ملئه م
االستبيان وقت ما شاء، ومن عيوبه هو تسريب املعلومات اليت حيتويها االستبيان، ألن هناك قوائم يف األسئلة 

ما يصعب إرسال منتجات أو تسأل عن املعرفة واالستخدام حتتوى أمساء العالمة التجارية أو اخلدمات، ك
تصاميم إىل اجمليب بسبب السرية وهذا إما لعدم توفر هذه املنتجات أو التصاميم يف السوق أو أهنا محالت 
إعالنية مل تطلق بعد، ومن مزايا هذا النوع من االستبيان أنه يساعد يف تقليص االحنياز، وأن جييب على 

 ئلة االستذكار ألن اجمليب يأخذ وقته يف التذكر.األسئلة احلساسة، كلفته أقل، جيد لطرح أس

يف املاضي كان يرسل عرب الربيد العادي، واآلن أصبح هذا النوع من االستبيانات أكثر شيوعا يف االنرتنت 
والذي يسمى باالستبيان االلكرتوين: وهو االستبيان املربمج على صفحات الويب، يتم إرساله عرب الربيد 

 ..أشخاص مستهدفني حسب املعطيات الدميغرافية اليت سجلوها عن أنفسهم يف هذه املواقعااللكرتوين إىل 

ال ميكن  –عند عدم فهم السؤال فإن اجمليب لن يساعده أحد  –جتاوب قليل مع بعض األسئلة  -من عيوبه: 
 اختبار املنتجات كدراسات التذوق أو الشم أو اللمس

 اينباحث امليداالستبيان الذي ميلئه ال -
االستبيانات املطبوعة على الورق، واليت  وهي: Face to Face Interviewsاملقابالت وجها لوجه  *

يقابل به الباحث امليداين اجمليب املستهدف، وهو األكثر شيوعا حىت اآلن، من فوائده طرح أسئلة أكثر 
 تعقيدا، استفسار اجمليب عن السؤال يف حالة هدم فهمه، حتفيز اجمليب أكثر يف حالة باألسئلة املفتوحة.

: تستخدم الختبار املنتجات  Central Location Test (CLT) اختبارات املواقع املركزية *
واملفاهيم، تساعد يف نقل املنتجات: توضع كل املنتجات يف مكان واحد ويتم إحضار اجمليب إىل موقع 

 الدراسة

: ويتم استخدامها يف   In-home Face to Face Interviewsمقابالت وجها لوجه يف املنازل * 
 ملنتج لفرت  معينة، أو يف حال كان يسهل نقل املنتجات اليت جيرى عليها الفحص.حال كان جيب جترب ا
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 CAPI computer assisted personalاملقابالت الشخصية مبساعدة الكمبيوتر * 

Interviewing   استبيان مربمج يتم ملئه باحلاسوب أو احملمول، يتم استخدامه يف حال كان عدد :
من عملية حتليل البيانات، وتقلص من خالله التعليمات إذ أن التعليمات تظهر اجمليبني قليل، وهو يسرع 

للمجيب على الشاشة واالنتقاالت تتم بشكل أوتوماتيكي، يتم استخدامه يف املعارض، األماكن العامة  
 كاملهرجانات، ألخذ انطباعات عامة...

عندما تكون العينة املستهدفة تستخدم عاد   : Telephone Administratedاملقابالت اهلاتفية  -
موزعة يف عد  أماكن يصعب الوصول إليها ويفضل أن يكون حجم االستبيان صغري وأال تتجاوز مد  املقابلة 

ألن الشخص املستهدف يفضل أن يتم إجراء  B2Bدقائق، وغالبا ما يتم استخدامها يف دراسات  10
مكان عمله، ولكن عيبها الوحيد أنه ال ميكن أن يطرح هبا املقابلة معه هاتفيا بدال من أن يزوره شخصا ما يف 

 F2Fأسئلة معقد  كما يف 
 ويف اجلدول اآليت املقارنة بني أساليب مجع البيانات األساسية

 (: املقارنة بني أساليب مجع البيانات05اجلدول رقم )

 ميلئه الباحث ميلئه اجمليب مقارنة من حيث
املكاملات 

 اهلاتفية
 متوسطة منخفضة مرتفعة احتمالية ملل اجمليب 

 متوسطة أعلى تكلفة أقل تكلفة التكلفة
 متوسط طويل قصري طول االستبيان
 سريعة طويلة متوسطة سرعة التنفيذ

 متوسطة مرتفعة  متوسطة احتمالية املشاركة
 متوسطة ضعيفة الطريقة األفضل التجاوب مع األسئلة احلساسة

 متوسطة الطريقة األفضل ضعيف األسئلة املفتوحةالتجاوب مع 
 متوسطة مرتفعة ال حيتمل احتمال التحيز بسبب املقابل

 متوسطة الطريقة األفضل مرتفعة درجة الصعوبة
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 تقسم االستبيانات إىل نوعني حسب ترتيب األسئلة فيها: -
إىل حماور، كل حمور يدور حول جانب من كون أسئلة االستبيان يف هذه احلالة مقسمة تاستبيانات احملاور:  *

جوانب الدراسة، وتكون أسئلة احملور الواحد متقاربة يف املضمون ومتكاملة حبيث تشمل احملور املذكور بالشكل 
األمثل، فإذا كان االستبيان يدور حول استخدام االنرتنت، فيمكن أن حيوي االستبيان حمور حول املواقع اليت 

ور آخر عادات استخدام االنرتنت، وهكذا حبيث حيوي كل حمور جمموعة من األسئلة يستخدمها الشباب وحم
 تتعلق باجلانب املدروس يف هذا احملور.

يف هذا النوع من االستبيانات ال تكون األسئلة مقسمة إىل حماور وإمنا تكون  استبيانات األسئلة املفردة: *
 موم.   أسئلة مفرد  وكلها تدور حول هدف الدراسة على الع
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يف حياتنا اليومية كثريا ما نقوم بقياس أشياء مادية كالطول الوزن..اخل وقياس مفاهيم جمردة كمدى 
إعجابنا بأغنية، لوحة فنية، شخصيات مشهورة، وتكمن صعوبة القياس عندما يتعلق األمر بالظواهر النوعية أو 

س خصائص مثل دوافع أو حوافز اجملردة كالتوافق االجتماعي، الذكاء، أو بصفة عامة ليس من السهل قيا
 النجاح، والقدرة على حتمل الضغط، أو ما شابه ذلك 

 أنواع املقاييس -1

املقياس هو عبارة أو أداء أو تقنية نستخدمها ملعرفة مدى اختالف األفراد عن بعضهم بالنسبة 
،  Nominal Scalesملتغريات مهمة يف دراستنا، وهناك أربعة مقاييس أساسية هي: املقاييس االمسية 

 Ratio ، املقاييس النسبية  Interval Scales، املقاييس الفئوية  Ordinal Scalesاملقاييس الرتتيبية 

Scales املقاييس النسبية، مبعىن أن  إىل، وتزيد درجة الدقة والتطور يف املقياس كلما حتركنا من املقاييس االمسية
النسبية أفضل من املعلومات اليت حنصل عليها من املقاييس الفئوية و  صل عليها من املقاييساملعلومات اليت حن
 :1، وميكن تقسيم هذه املقاييس إىل ما يلياالمسية والرتتيبية

هي اليت تسمح للباحث بتوزيع األشخاص أو األشياء حمل  :Nominal Scalesاملقاييس االمسية  1-2
الدراسة على جمموعات )فئات( معينة، وبالتايل يستخدم هذا املقياس للتصنيف والتمييز، مثل اجلنس، احلالة 

 التجارية والعالمات، االجتماعية، فصيلة الدم، الديانة، منطقة السكن، نوع الوقود املستخدم يف السيارة
فمثال  ،مرتبتني غري فئتني من أكثر أو فئتني على حيتويو  ..اخل،الشعر وألوان ، النارية للدراجات املختلفة
اخلصائص الدميغرافية للمبحوثني ذكور/اناث، حيث يعطى مثل  فقط فئتني على حيتوي الذي االمسي املقياس

 ، بين: الشعر لون مثل: فئتني من أكثر على حيتوي الذي االمسي املقياسو  (،2( واألنثى رقم )1الذكر رقم )
( 1مثال جنسية املستجيب جزائري، تونسي، مغريب حيث يعطى اجلزائري رقم ) ، أوأخرى ، رمادي ، أسود

(، ويالحظ هنا أن األرقام ال حتمل أي معىن أو قيمة )ليس هلا مدلول  3( واملغريب رقم )2والتونسي رقم )
وعليه فإن هذه ، ورة سابقا وال تعىن األفضلية ألحدهم على اآلخركمي(، وإمنا فقط للتمييز بني األنواع املذك

كما ال تستخدم   األرقام ال ميكن أن جنرى عليها العمليات احلسابية األربعة )اجلمع، الطرح، الضرب، والقسمة(
ليت ميكن فيها مقاييس النزعة املركزية ما عدا املنوال فقط الذي يشري إىل القيمة األكثر تكرارا، واملعلومات ا

شخص،  200احلصول عليها هي عبارة عن حساب النسبة املئوية والتكرارات، فمثال إذا كانت حجم العينة 
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كن نساء بنسبة   102، وأن  % 49ممن شاركوا يف البحث كانوا رجاال بنسبة  98فقد يظهر التحليل أن 
51 %. 

تقع املقاييس الرتتيبية يف مستوى أعلى من  :Ordinal Scales )املتدرجة( املقاييس الرتتيبية 1-2
املقاييس االمسية، فإضافة إىل خواص القياس االمسي فإن هذا املستوى من القياس يسمح باملفاضلة أي ترتيب 
اجملموعات )الفئات( حسب سلم معني، ومن أمثلة املقاييس الرتتيبية، املستوى التعليمي )ابتدائي، متوسط، 

الدخل )ضعيف، متوسط، عال(، الرتبة العسكرية )جندي، عريف، نقيب، لواء(،  ثانوي، جامعى(، مستوى
ترتيب األفراد حسب الطول، ترتيب الطلبة حسب الدرجات،ترتيب الدوري اجلزائري لكرة القدم، فمثال يف 

من وميكن أن يكون الرتتيب  للجامعي اخل 4للمتوسط .. 2لالبتدائي الرقم  1املستوى التعليمي نعطي الرقم 
 ألسوأ أو العكس.األفضل ل

وكما يف املقاييس االمسية فإن األرقام أيضا يف املقاييس الرتتيبية ال حتمل أي معىن )ليس هلا مدلول كمي( بل 
تشري فقط إىل التفضيل واألمهية، وبالتايل ال ميكن أن جنرى عليها العمليات احلسابية األربعة )اجلمع، الطرح، 

 م فيها فقط الوسيط واملنوال كمقاييس للنزعة املركزية.الضرب، والقسمة(، وتستخد

قاييس الفئوية حتوي على يميع خصائص امل: Interval Scales )الفاصلة( املقاييس الفئوية 1-3
املقاييس الرتتيبية إضافة إىل أهنا تسمح بقياس املسافة بني أي نقطتني على املقياس املستخدم، مبعىن قياس 

مثل  األفراد واجلماعات املختلفة، وأن تكون هذه املسافة بني رتبتني متجاورتني متساوية،عمق االختالف بني 
، مثل: العمليات احلسابية كاجلمع والطرح يعين إمكانية إجراء بعضما  معدالت الذكاء، درجات احلرارة،

 20001دوالر ومن  20000دوالر إىل 10001دوالر ومن 10000إىل  0معدل الدخل السنوي: من 
دوالر نالحظ أن هذه الفئات متساوية األبعاد، أيضا مقياس احلرارة )الرتمومرت( وما ينقص  30000دوالر إىل 

، فمثال ال ميكن هذا املقياس هو الصفر احلقيقي أو املطلق كالصفر الرياضي الذي يدل على عدم وجود شيء
 القول بأن درجة احلرارة صفر، أو معدل الذكاء صفر

األرقام املوجودة يف املقاييس الفئوية متكننا من حساب املتوسط احلسايب كمقياس للنزعة املركزية، االحنراف  
 .املعياري، املدى والتباين كمقاييس للتشتت: وتطبق عليها فقط اجلمع والطرح

لفروق بني نظرا لعدم احلاجة ل (Scale) مت دمج املستويني الفرتي والنسيب حتت مسمى SPSS ويف برنامج
 .للبحوث االجتماعية واإلنسانية اإلحصائيةاملستويني الفرتي و النسيب يف التحليالت 
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تتغلب املقاييس النسبية على القصور املوجود يف املقاييس : Ratio Scales املقاييس النسبية  1-4
وهو ذو معىن كبري  -املقياسعدم وجود صفر حقيقي يف بداية  -الفئوية، والذي رجع إىل وجود بداية حتكمية

بالنسبة للقياس، ويعترب هذا املقياس أقوى املقاييس األربعة نظرا الشتماله على يميع خصائص املقاييس 
لوزن، تكلفة املبيعات، قوة البصر، قوة السمع، فطفل طوله  سم ميكن  80األخرى، ومن أمثلة ذلك الطول، ا

م ذلك ألن صفر الطول يعىن بداية القياس أو النسبة س 160القول أن طوله نصف طول شخص آخر طوله 
 .2بني طول الشخصني إىل 

 يوجد نوعني أساسيني للتعرف على: 2( Response typeطرائق القياس املهمة )أنواع االستجابات  -2
 ومها املقاييس اليت حتدد قيما، واملقاييس الرتتيبية. األحداث واألشخاصاجتاهات املستقصي حنو األشياء و 

تتميز باشتماهلا على و  تعطي قيما، هي املقاييس اليت :Rating Scales )التقديرية( مقاييس القيم 2-1
دون عمل  ،على أشياء أو خصائص معينة املبحوثنياحلصول على إجابات هبدف عدد من االستجابات 

 وسنعطي فيما يلي وصفا خمتصرا ألشهر هذه املقاييس:  مقارنة بني شيئني أو أكثر يف املقياس نفسه،
 ثنائيال بالقياس أيضا ويسمي(: Simple-Category Scaleمقياس التصنيف البسيط ) -

Dichotomous scale مثل وهي اليت تتكون من فئتني فقط: 
 )  ( (            ال  هل متلك سيارة          نعم ) -
 اجلنس                    ذكر )  (         أنثى )  ( -
 :(multiple – choice, single – responseاملقياس متعدد اخليارات )اختيار إجابة واحدة( ) -

 : مثلأيضا(  االمسيإجابة واحدة )يستخدم املقياس  حيث يتاح للمستجيب عدة خيارات واملطلوب اختيار
 ما هو موقع سكنك يف اجلزائر؟

 مكان آخر -شرق اجلزائر     -جنوب اجلزائر   -وسط اجلزائر    -مشال اجلزائر    -
 ما هي اجلريدة املفضلة لديك ملعرفة األخبار االقتصادية ؟

 جريدة أخرى –الوطن  –الشعب  -البالد  -النهار   -الشروق  -
على يمل  املستجيبصمم للتعرف على قوة موافقة أو عدم موافقة  :Likert Scaleمقياس ليكرت  -

 :مثلمعينة وذلك باستخدام مقياس مكون من مخس فئات )درجات( 
 يعترب االنرتنت أفضل من املكتبات التقليدية للحصول على املعلومات بشكل عام

 (5موافق جدا ) (4أوافق ) (3ال أرفض وال أوافق ) (2غري موافق ) (1غري موافق إطالقا )
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 يعترب هذا املقياس مقياس فئوي، كما أن الفرق بني كل نقطتني يبقى كما هو متساويا
 م عن هذا املقياس بشيء من التفصيل يف آخر احملوروسنتكل

يتم هنا حتديد عدد من اخلصائص  : Semantic Differential Scaleمقاييس دالالت األلفاظ  -
حتديد اجتاهه حنو شخص أو حدث أو شيء على  املستجيبثنائية القطب على جانيب املقياس، ويطلب من 

املسافة املوجودة بني اللفظني املوجودين على جانيب املقياس، ويستخدم يف هذا املقياس ألفاظ مثل حسن/ 
قبيح، ..اخل ويستخدم هذا املقياس لتقييم اجتاهات سيئ، قوي/ضعيف، حار/بارد، شجاع/جبان، يميل/

العمالء حنو ماركة جتارية معينة، أو إعالن حمدد، أو شيء، أو شخص، ومن املمكن استخدام الرسوم البيانية 
 للحصول على فكرة جيدة عن قوة إدراك العمالء، ويعامل هذا املقياس على أنه مقياس فئوي

املقياس السابق مع اختالف واحد هو يشبه هذا املقياس :  Numerical Scalesاملقياس الرقمي  -
 (9-1( أو )7-1)أو  (5-1)وضع أرقام على املسافة املوجودة بني طريف املقياس، وقد يتكون املقياس من 

األكثر إجيابية تنتهي بالرقم األكرب  واإلجابةاألكثر سلبية تبدأ من الواحد أو الصفر  اإلجابةحيث  ،مقاييس
 كما يف املثال التايل:  على حسب املقياس 

 (7) السرورمنتهى  6 5 4 3 2 (1) احلزنمنتهى 
 من شركة االتصاالت أوريدو ؟ االنرتنتمثال: كيف كانت أسعار خدمة 

 (7مالئمة جدا ) 6 5 4 3 2 (1غري مالئمة إطالقا )
ال يوفر نقطة وسيطية تعرب عن حمايدة  7-1ألن املقياس  10-1أو  5-1استخدام املقياس  يفضل مالحظة:

 اجمليب أو تعبريه عن بقاء اخلدمة أو املنتج يف نفس املستوى فال يعطي استجابة مالئمة أو ال جييب هنائيا 
يكون املقياس مكون من  :Itemized Rating Scale )التقييم املفصل( مقياس املستويات املتماثلة -
تيار الرقم الذي ميثل وجهة نظره ووضعه أمام  نقاط لكل يملة من اجلمل، على أن يقوم املستقصى باخ 7أو  5

 ، وهذا يعىن استخدام املقياس الفئوياملستجيبمث يتم جتميع األرقام اليت حددها كل عبارة، 

 ضع الرقم الذي ميثل وجهة نظرك أمام كل وجهة: مثال: أجب على كل فقرة مستخدما املقياس املوجود أدناه،

ال يتوقع اطالقا 
(1) 

ال يتوقع 
(2) 

ال أستطيع أن أقرر ما إذا 
كان االمر متوقعا أو غري 

 (3متوقع )

 (5متوقع بدرجة عالية ) (4متوقع )

 شهر القادمة  12سأغري وظيفيت خالل  -1
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 سوف أحصل على وظيفة جديدة يف املستقبل القريب -2
 شهر القادمة 12من احملتمل أن أترك هذه املنظمة خالل  -3

 نالحظ أن هذا املقياس هو مقياس قيم موازنة، توجد فيه نقطة حياد أو تعادل
 : ضع دائرة حول الرقم األقرب إىل شعورك حول اجلملة املذكورة أدناه2مثال 

 (4مهتم جدا ) (3لدى اهتمام متوسط ) (2مهتم إىل حد ما ) (1لست مهتما إطالقا )
 كيف تقوم اهتمامك بتغيري السياسات التنظيمية احلالية
 هذا مقياس غري متوازن، حيث ال توجد به نقطة حياد

ميكن استخدام تعبريات أخرى مثل غري مهم إطالقا حىت مهم جدا، منخفض جدا إىل مرتفع جدا، وعندما 
ة املتعادل، أما عندما ال توجد هذه النقطة، فإنه توجد باملقياس نقطة حياد يسمى مقياس املستويات املتماثل

نقاط مساو  5يسمى مبقياس املستويات املتماثلة غري املتعادلة، وتشري البحوث أن استخدام املقياس مكون من 
ال يساهم أو ال يؤدي إىل  9أو  7، وأن زيادة عدد النقاط إىل 5للمقاييس املكونة من أي عدد أكرب من 

 ة يف النتائج.حتسني مستوى الثق
توزيع عدد  املستجيبيطلب من  : Fixed or Constant Sum Scale قياس ذو مجع الثوابتامل -

 معني على عدد من العناصر كما يف املثال التايل: )يغلب املقياس الرتتييب على هذا املقياس( 
إعطاء كل منها وزنا رقميا، مثال: عند اختيارك صابون احلمام، حدد أمهية كل من اخلصائص التالية عن طريق 

 .100على أال يزيد جمموع األرقام على 
 الرائحة
 اللون

 الشكل 
 احلجم 

 قوة الرغوة
   100 =إيمايل النقاط

وقوة  Direction اجتاه هذا املقياس يف نفس الوقت يقيس : Stapel Scaleاملقياس ذو املركز الثابت  -
، وهنا يتم وضع العنصر يف مركز مقياس رقمي من عناصر الدراسةعمالء حنو عنصر األفراد وال Attitudeاجتاه 

على جانيب اجلملة املعربة عن العنصر، ويعطينا هذا املقياس فكرة عن  3-و 3يرتاوح على سبيل املثال بني +
 فإنه يعترب مقياسا فئويا. 0قرب املستقصى أو بعده عن احملفز، ونظرا ألن هذا املقياس ال حيتوي على 
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يم قدرة رئيسك بالنسبة لكل خاصية من اخلصائص املذكورة أدناه عن طريق وضع دائرة على الرقم مثال: ق
 املناسب

   3-      2-       1-املهارات الشخصية        1+      2+     3+

   3-       2-      1-ابتكار املنتجات           1+      2+     3+

   3-       2-       1-حلديثة     تبين التقنية ا   1+      2+     3+

على توضيح  املستجيبيساعد هذا املقياس  :Graphic rating Scaleقياس التمثيل البياين  -
إجاباهتم على سؤال معني باستخدام الرسم البياين املوجود، وذلك بوضع إجاباهتم على النقطة املناسبة كما هو  

 كوضح الرسم اآليت: وهذا املقياس ترتييب وإن بدا يف شكله أنه فئوي

 وضح تقييمك لرئيسك   10إىل  1على املقياس املدرج من 

لوجه االنسان يرتاوح بني فرح جدا )ابتسامة كبرية( وحزين جدا )تكشرية ويستخدم هذا املقياس أيضا شكل 
 واضحة(

تستخدم لقياس تفضيالت العمالء لشيئن أو عدد من األشياء  :Raking Scaleاملقاييس الرتتيبية   2-2
أو بعض العناصر )ذات طبيعة قابلة للرتتيب(، ومع ذلك هذا الرتتيب ال يقدم لنا مقرتحات أو مؤشرات 

، وأن املدير يود أن حيصل على معلومات تساعده على معينة، مثال نفرتض أن ملؤسسة أربعة خطوط لالنتاج
اختاروا الثاين،  %25اختاروا املنتج األول،  %35اختاذ قرار بشأن أيها يستحق العناية أكثر، فكانت النتائج 

اختاروا الثاين والثالث، فاملدير هنا ال يستطيع أن يقول أن املنتج األول هو أهم املنتجات نظرا ألن  20%
: باملقارنة مع السنة املاضية، هل ترى أن مستوى اخلدمة أصبح، أفضل 2مثال مل خيتاروا املنتج األول، 65%

ومن املمكن استخدام طرق  أم أسوء كثريا،بكثري، أم أفضل قليال، أم مازال كما هو، أم أنه أصبح أسوء قليال 
 بديلة نوجزها فيما يلي:
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يف هذه احلالة اختيار واحد  املستجيبمن  يطلب :Paired Comparisonمقياس املقارنات الثنائية  -
من بني اثنني يف حالة وجود جمموعة صغرية من األشياء، ويساعد ذلك على تقييم تفضيالهتم، فإذا ظهر يف 

بق يفضلون املنتج األول على باقي املنتجات، فإن املدير يستطيع بثقة أن يقرر أيا من خطوط املثال السا
هذا املقياس يكون جيداً إذا كان عدد األشياء أو احملفزات املقدمة تجات يستحق أكرب قدر من االهتمام، و املن

 ، مثل:منهم صغريا للمستجيب
 تفضلها: اجلريدتنيالتالية، حدد أي  اجلرائدمثال: يف كل زوج من 

  .       النهار            الشروق                     الشروق

 .        احلياة            احلياة                      النهار

بني كل  ميكن هذا املقياس ترتيب األشياء باملقارنة :Forced Choiceمقياس االختيار االجباري  -
وهذا أسهل للمبحوثني خاصة إذا كان عدد األشياء أو العناصر املقدمة هلم،  عنصر والعنصر اآلخر من بني

    االختيارات املطلوب ترتيبها حمدوداً 
مثال: رتب اجملالت اآلتية اليت رمبا ترغب يف احلصول على اشرتاك فيها وفقا لدرجة تفضيلك هلا، أعط أفضلها 

 (: 5( وأقلها )1الرقم )

 الشروق 

 اجلميلة 

 اخلرب 

 احلياة 

 اهلداف 

هذا املقياس عالمات أو نقاطا مرجعية  يقدم: مقياس املقارنة بأشياء منطية )مقياس املقارنات النسبية(  -
 مثال:، لتقييم االجتاهات حنو األشياء أو األحداث أو الظروف اليت هتتم هبا الدراسة

فائدة اختاذك قرارًا باالستثمار يف  ما مدى حكمة أو -باملقارنة بأسعار األسهم -يف ظل بيئة مالية متقلبة 
  سندات اخلزانة؟ من فضلك ضع دائرة حول اإلجابة اليت متثل رأيك:

 أكثر فائدة                           ال فرق                               أقل فائدة
(1(               )2(               )3(               )4(               )5)  
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 Selecting A Measurement Scaleاختيار املقياس املناسب  -3
 عدة عوامل تؤثر على صالحية وثبات املقياس وهذه العوامل هي: إىلاختيار وبناء املقاييس يتطلب االنتباه 

  Researcher Objectivesأهداف الباحث  -

  Response Typesأنواع االستجابات  -

  Data Propertiesخصائص البيانات  -

  Balanced Or Unbalancedتوازن أو عدم توازن املقياس  -

  Forced Or Unforced Choicesاخليارات اإلجبارية وغري اإلجبارية  -

  Rater Errorsأخطاء املبحوثني أو املقيمني  -

 Researcher Objectivesأهداف الباحث  3-1
 أمرين:حد أأي مقياس إىل يهدف الباحث عند استخدام 

 قياس خصائص املبحوثني يف الدراسة مبا يشمل اجتاهاهتم وآرائهم حول موضوع ما. -

 كمحكمني ألشياء أو أمور تعرضهم عليهم.استخدام املبحوثني   -

 مثال: افرتض انك جتري دراسة على اجتاهات الزبائن جتاه تغيري ماركة الشركة.

اجتاهات الزبائن )كمؤيدين أو غري مؤيدين للتغيري( وبناء حبسب اهلدف األول: فان مقياسك جيب أن يقيس 
 على حتليل آراء املبحوثني يتم معرفة االجتاه العام هلم حول تغيري ماركة الشركة.

حبسب اهلدف الثاين: يصبح الرتكيز على املبحوثني املؤيدين للتغيري فقط من اجل معرفة أرائهم جتاه تصميمات 
 خمتلفة للماركة اجلديدة.

)مقاييس التقييم ومقاييس الرتتيب وهذا مت التطرق إليه  Response Typesأنواع االستجابات  3-2
 سابقا(

  Data Propertiesخصائص البيانات  3-3
اختيار املقياس املناسب يرتبط بطبيعة البيانات املراد يمعها من املقياس، وتصنف طبيعة البيانات ضمن أربعة 

 واليت تطرقنا إليها سابقا وهي املقاييس االمسية، الرتتيبية، الفرتية والنسبية مقاييس
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    توازن أو عدم توازن املقياس  3-4
 :A Balanced Rating Scaleمقياس التقييم املتوازن 3-4-1 

يكون هو املقياس الذي يتضمن عدد متساوي من اخليارات أعلى وأسفل نقطة الوسط يف املقياس، مبعىن أن 
 عدد خيارات التفضيل تساوي عدد خيارات عدم التفضيل.

 وميكن أن يكون املقياس متوازن سواء وجدت نقطة وسط )حياد( أو مل توجد.

 مثال:   جيد جدا    جيد    متوسط    ضعيف    ضعيف جدا

 :Unbalanced Rating Scaleمقياس التقييم غري املتوازن  3-4-2

 فيه خيارات التفضيل وعدم التفضيل. هو املقياس الذي ال تتساوى

 مثال:    ممتاز     جيد جدا     جيد     معتدل     ضعيف

 يستخدم املقياس غري املتوازن يف حالتني:

احد من يف الدراسات اليت يعرف الباحث فيها مسبقا أن غالبية استجابات املبحوثني ستميل يف اجتاه و  -
التدريج لن يستخدم فاألفضل الرتكيز على زيادة الدقة يف عدد خيارات حد جانيب أاملقياس، ولذلك طاملا أن 

 اجلانب الذي سترتكز فيه غالبية استجابات املبحوثني.

أو  Easy Raters)متساهلني جدا عندما يشك الباحث يف أن املبحوثني سيكونون متطرفني يف اإلجابة  -
غري املتوازن خيفف اخلطأ الناجم عن هذا  ولذلك فان استخدام املقياس(، Hard Ratersمتشددين جدا 

 (. Error Of Leniency)التساهل يف اإلجابة 
  اخليارات اإلجبارية وغري اإلجبارية 3-5
 :Unforced – Choice Rating Scaleاملقياس غري اإلجباري  -

يف اختيار أي ( إذا كانوا غري راغبني No Opinionهو املقياس الذي يتيح للمبحوثني خيار عدم اإلجابة )
 .من اخليارات اليت يتيحها املقياس هلم

 :Forced – Choice Rating Scaleاملقياس اإلجباري  -

 جيرب املبحوثني على اختيار احد اخليارات اليت يتيحها املقياس.

 do، ال اعرف undecided، غري قادر على التقرير no opinionيستثين الباحث عادة خيار: )ال رأي 

not know غري متأكد ،uncertain ،عندما يعلم إن غالبية املبحوثني لديهم اجتاه حول املوضوع املدروس )
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حد اخليارات املتاحة هلم بدال من التكاسل أعلى الرتكيز والتفكري بعناية يف ولذلك من املنطقي إجبار املبحوثني 
 يف اإلجابة من خالل اختيار اإلجابة )ال اعرف( مثال.

ون هناك العديد من املبحوثني ال يعرفون حقيقة وغري قادرين على اإلجابة فان استخدام ولكن عندما يك 
املقياس اإلجباري سيؤدي إىل نتائج متحيزة، وهذا التحيز قد يظهر عندما يالحظ الباحث إن نسبة الذين 

اولت نفس املوضوع، يبدون اجتاها معينا جتاه احد املواضيع أكثر مما هو موجود يف الدراسات السابقة اليت تن
حيث أن بعض املبحوثني سيعطي إجابات عشوائية ستؤثر فيما بعد على املقاييس اإلحصائية مثل الوسط 

 والوسيط.

 ( يعترب حتدي كبري للباحث .neutralإن فهم إجابات )احلياد  -

 Rater Errorsأخطاء املبحوثني أو املقيمني  3-6
بعض املبحوثني عند إجاباهتم على االستبيان يرتددون يف إعطاء أحكام متشددة ومييلون لإلجابة يف  -

 Error Of Central Tendencyمنتصف املقياس وهذا يؤدي إىل ما يعرف خبطأ النزعة املركزية 

وهذا  (Hard Raters( أو )Easy Ratersيف املقابل هناك مبحوثني يكونون متساهلني يف اإلجابة ) -
 (.Error Of Leniencyيؤدي إىل ما يعرف خبطأ التساهل )

ليس له دراية كافية باملوضوع املدروس. وملعاجلة هذه األخطاء  املستجيباألخطاء السابقة حتدث نتيجة الن 
 يقرتح ما يلي:

 ضبط وتعديل وصف اخليارات على املقياس. -

 نة مع األطرافجعل اخليار الذي يف وسط املقياس أكثر متيزا مقار  -

 استخدم عدد اكرب من اخليارات يف املقياس -

 Likert Scaleمقياس ليكرت   -4
 بيان أو سؤال على الردود من جمموعة يوفر الذي املوقف لقياس شائع بشكل ليكرت نوع بيانات ُتستخدم

 املواقف بيانات جلمع دائمة طريقة وهي ، االجتماعية املسوحات ويف النفس علم يف أساسية أداةو  معني
 نبذة عن مؤسس املقياس 4-1

)تويف سنة  م1903عام ولد الذي  Rensis Likert رينسس ليكرتمسي مقياس ليكرت على اسم خمرتعه 
ى شهادة األمريكية، وحصل عل(  (Cheynne,Wyomingبوالية وايومنغ شايانيف مدينة ( 1981

راه م ، ومن مث حصل على شهادة الدكتو 1926 تصاد من جامعة ميتشيغان هامقالبكالوريوس يف ختصص اال
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الل ، وقد بدأت اهتماماته البحثية يف موضوع علم النفس االجتماعي، خم1932من جامعة كولومبيا عام 
رت الفكرة وقد تبلو  ."، وكانت هذه البداية احلقيقية يف بناء " مقياس ليكرتدراسته يف مرحلة البكالوريوس

 A technique for the“ لقياس االجتاهات" )أسلوب( مي بعنوان " طريقةال علقاألساسية للمقياس يف م

Measurement of Attitudes ”  نشره ليكرت يف دورية علمية متخصصة بعلم النفس يف عام
 .م1932

 تعريف املقياس 4-2
املهنية،  أوأسلوب لقياس ردود واجتاهات جمموعة من الناس يشرتكون يف بعض الصفات واخلصائص الشخصية 

 على بعض املسائل ذات االهتمام املشرتك يف جمال معني. 
اجلملة  أو، والذي يقصد به البند stem اجلذع أويسمى اجلذر  األولجزئني،  إىلاملقياس يقسم  وهذا

القسم الثاين فيسمى السلم والذي يعين جمموعة  أما ،عني فيهااالستطالعية املراد التعرف على رأي املستطل
 ، مثال:حول مضمون اجلملة اآلراء آوالردود 
 هو حكم جائر اإلجرامأعتقد أن حكم  :)البند أو اجلملة االستطالعية( اجلذع

 أعارض بشدة      أعارض      ال أعارض وال أوافق )حمايد(      أوافق       أوافق بشدة السلم:
 Designing Likert statements ليكرت عبارات تصميم 4-3

ومقياس االستجابة   itemكما قلنا سابقا أن عنصر من عناصر ليكرت يتكون من عنصرين العبارة اجلذعية 
 جًدا قصرية تكون أن يفضلف اجلذعية، بالبيانات فيما يتعلق(، للمستجيبني املقدمة اإلجابة خيارات)

 :3مهمة يف صياغة العبارة اجلذعية وهي قواعد ثالث هناك، وعلى العموم وواضحة
 احملتمل من وبالتايل املوقف موضوعات من كائنني  على حتتوي اليت تلك أي - املزدوجة األسئلة جتنب جيب -
 كسرها  يتم ما غالًبا أنه إال جيًدا، معروفة قاعدة هذه أن من الرغم على. خمتلفني موقفني عن تسأل أن

 جيب البيان من جزء أي اختيار إىل يضطرون الذين للمستجيبني، مشاكل املزدوجة األسئلة ختلق بسهولة،
 املستجيبون اختار الذي اجلزء ال ميكن معرفة للباحثني، وبالنسبة معاجلته،

 االجتاهات مسح من األمثلة بعض خالل من أفضل بشكل أيًضا هذا يتضح. الكمية البيانات جتنب  -
 .الربيطانية االجتماعية
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 املشكالت تسبب اليت هي ،السؤالني أعاله يف" better أفضل" و" always دائًما" الكمية املصطلحات إن
 أوافق ال" بافرتاض أن شخصا ما اختار". disagreeاملوافقة  غري" الردود يف الغموض إدخال خالل من

 دائًما جيب... ذلك على توافق ال أو توافق مدى أي إىليف العبارة األوىل )" Disagree strongly بشدة
 ينبغي أم التجار، يميع مقاضاة سياسة مع فقط بشدة خيتلفون هل. (القنب يبيعون الذين األشخاص حماكمة

 ال ما شخص يعتقد قد نفسه، الوقت ويف القنب؟ جتار حماكمة أبًدا ينبغي ال أنه يعتقدون أهنم نستنتج أن لنا
 التعليم جودة أن (األخرى املدارس من أفضل تعليم جبودة الواحد الدين مدارس تتمتع) الثانية العبارة مع يتفق

 ليكرت عناصر أن هي األساسية النقطة. أسوأ الواقع يف أهنا يعتقد قد أو الدينية، املدارس يف أفضل ليست
 اخلفي املتغري" أو الكمية من نوع قياس وليس فكرة، مع االختالف أو االتفاق مدى التقاط إىل هتدف

hidden variable ."استجابة خبيارات صياغته إعادة فيجب ، ما عنصر من الغرض هو األخري كان  إذا 
 املدارس يف للتعليم النسبية اجلودة" هو املتغري ، أعاله الثاين املثال يف. واضًحا املخفي املتغري هذا جلعل مصممة
 بكثري أسوأ" إىل" much better بكثري أفضل" من االستجابة مقياس ميتد أن جيب وبالتايل ،" الدينية

much worse( "خيتلف ال" عرب no different)" 

 توجيه وجتنب حمايدة نظر وجهة من أسئلة االستبيان مصممييطرح  عادة،يف  :اإلرشادية األسئلة -
 أهنا هو Likert عناصر يف بسهولة عنها التغاضي يتم اليت اجلوانب أحد. معني رأي أو إجابة حنو املستجيبني

 على. مقنعة تكون أن احملتمل ومن واضحة تأكيدات هي اجلذعية البيانات. القاعدة هذه خترق بطبيعتها، ،
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 الذي للتعليم إجيايب تقييم حنو املشاركني لتوجيه الدينية املدارس حول أعاله العبارة مناقشة ميكن ، املثال سبيل
. الطريقة هبذه بالفعل توجيههم يتم املستجيبني أن على كثرية  أدلة هناك ألن مهم هذا. املدارس تلك توفره

 فرتة منذ معروف - حمتواها عن النظر بغض ما حد إىل ، العبارات على املوافقة إىل امليل - القبول يف التحيز
 Schuman and Presser وبريسر شومان ينصح لذلك. ليكرت تنسيق يف خطرية مشكلة بأنه طويلة

 . ذلك أمكن حيثما ليكرت تنسيق بتجنب االستبيان مصممي

 واحلكم املستجيبني فهم سياق يف ،املعين املوضوع انطباق على ليكرت مقياس Validity صالحية تعتمد
 مرض عالج يف عالجية طريقة فعالية مدى ما" التايل: السؤال هذا طرح عندف، املستجيبني قبل من عليها
 االستجابة منط يظل قد ،the modalityالصفة  أو باملرض مبالني غري األفراد من جمموعة على" معني؟

 تتجمع قد. )أي مستقال عن عدد النقاط يف املقياس( املقياس على النقاط عدد عن النظر بغض مشاهًبا،
ذو  املعين املوضوع يكون عندما ذلك، من العكس على. القصوى األطراف إىل أو املركز حول االستجابات

 . 4املقياس صحةبناء و  حمتوى إىل يضيف فقد ، اخليارات ملزيد من املستجيبني سياق بتوفري صلة

 Designing the Likert response scale ليكرت استجابة مقياس تصميم 4-4
أو بعبارة . احملايدة االستجابة أو الوسط نقطة استخدام وهو ليكرت مبقياس يتعلق حمتدم جدل هناك

 من فرديًا عدًدا املرء خيتار عندما، فالردود من زوجي أو فردي عدد استخدام جيب كان  إذا عما أخرى
 يف املثال سبيل على. على عكس العدد الزوجي الوسط نقطة استجابة هناك أن يعين فهذا االستجابات،

 بشدة أوافق ال-1 هو املعتاد االختيار يكون ، له نقطة وسط )هي حمايد( نقاط 5 من املكون ليكرت مقياس
 .بشدة موافق-5 ، موافق-4 ، حمايد-3 ، أوافق ال-2 ،

: فئتني يف تلخيصها ميكن اليت احملتملة املعاين من العديد هلا أن هي الوسط نقطة مع أخرى مشكلة
 يقدم ، nonresponse kind استجابة غري نوع( 2) و true neutral حقيقي حمايد نوع( 1)

Raaijmakers حمايد" ،" هذا وال ذاك ال" مثل) املمكنة احلقيقية احليادية من العديد( 2000) وآخرون "، 
 nonresponse الرد وعدم”( neither/nor”, “neutral”, and “indifferent“ "مبال غري"
 ,”undecided”, “don’t know“ " رأي ال" و ،" فيه فكرت أبًدا ،" أعرف ال" ،" مرتدد" مثل)

never thought about it”, and “no opinion .)”املعاين من أي. معرفية مشكلة تنشأ وهكذا 
 ؟5نقطة الوسط يف بإجاباهتم إليه اإلشارة املستجيبون ينوي أعاله املذكورة
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الذي حيتوي يف املنتصف على نقطة حياد )ال أقبل  املقياس اخلماسيأغلب الدراسات على استخدام تشجع 
جيرب على املستجيب  قل من مخسة فانأعدد البدائل عندما يكون  أنحيث بينت الدراسات  ،وال أرفض(

يف حالة عدد البدائل عندما  أما .ي املفحوص بقوة أبذلك ال تكون النتائج معربة عن ر و الرفض و أالقبول 
يف الدرجات يصعب  ( بديل فان ذلك يصاحبه حدوث انتشار11 – 9 -7من مخسة مثل ) أكثريكون 

للمستجيب  أكربكثر من مخسة جيب اعطاء وقت أئل الدراسات يف حال عدد البدا وتوصي ،عملية التفسري
 .6علىأبغية احلصول على بيانات ذات دقة 

 املتضاربة األهداف بني وسط حل حتقق أهنا هو املعيار هي أصبحت اخلمسة أن يف السبب يكون رمبا
 عناصر من البيانات أن األحباث تؤكد. املستجيبني يف متناول األمور وجعل كافية  خيارات تقدمي يف املتمثلة
 من أكثر أو مخسة من أقل إىل املقياس نقاط عدد ينخفض عندما ملحوظ بشكل دقة أقل تصبح ليكرت
 من بدالً  نقاط مخس من مكون مقياس لتفضيل أساس أي تقدم ال الدراسات هذه فإن ، ذلك ومع. سبعة
 .7نقاط سبع

 Four Common Misuses of the Likert  ليكرت ملقياس شائعة استخدام إساءة أربعة 4-5

Scale 
 اليت االهتمامات أحدو  ،ليكرت ملقياس احملتملة املالئمة غري االستخدامات من الباحثني بعض حيذر

 جاميسون يدعي ،ترتيبًيا أم فئويا البيانات اعتبار ينبغي كان  إذا ما أي القياس قضية مستوى هو إليها أشاروا
 األدوات فإنوعليه . الرتتييب املستوى يف جيمعها اليت البيانات جتعل بطريقة مبين ليكرت مقياس أن( 2004)

 االعرتاض، هذا من الرغم على. فقط الالمعلمية االختبارات هي البيانات على تطبيقها ميكن اليت اإلحصائية
 أدوات وتستخدم  interval ية فرت  أهنا على البيانات مع تتعامل املنشورة البحثية األوراق من العديد تزال ال

  .8( Wu، (2004) Jamieson، ( 1990)Knapp(2007) ) حتليلها يف معلمية

 أربعة هناك ، وعلى العمومليكرت ملقياس احملتملة املالئمة غري االستخدامات من الباحثني بعض حيذر
 متماثلة، غري لفظية تسميات( 2 ، املربر غري املقياس طول( 1: وهي. ليكرت ملقياس شائعة استخدام إساءة

 .9للمتوسط مربر غري تفسري( 4 و ، متساو غري بشكل متباعدة لفظية مرساة( 3
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 Unwarranted length of the scale املربر غري املقياس طول -
 فرض سيكون ، ذلك ومع. األقصر املقاييس من موثوقية أكثر األطول املقاييس تعترب ، اإلحصائية الناحية من

 املقياس على املستجيبني رد إىل يؤدي وقد جًدا طويل نطاق على لإلجابة املستجيبني على جسدي إرهاق
  موثوقة غري بيانات إجابات على للحصول ختمينهم أو املستجيبني إجهاد عن ينتج. عشوائي بشكل

 Unevenly-spaced verbal anchors متساو غري بشكل متباعدة اللفظية التسميات -

الفرتية  صائصاخل لتقريب، و البيانات ترتييب األحوال أحسن ويف امسية، تكون ما عادة اللفظية التسميات
 لكل املختلفة اللفظية التسميات درجات بني املسافات تكون حبيث ليكرت مقياس تصميم مت ،)الفاصلة(

 نفسية مسافة هناك أن هو أمهية األكثر االفرتاض فإن ليكرت، مقياس استخدام عندو . متساوية عنصر
 مثال على التسميات الشفهية غري املتساوية ملقياس ليكرت اجلدول التايل يظهر  ،اخليارات بني متساوية

 
 مالحظة: سيجد بعض املستجوبني التفرقة بني متاح قليال ومتاح

 Asymmetric verbal anchors املتماثلة غري اللفظية التسميات -

 باستخدام مقياًسا ابتكر الذي الباحث يقوم قد. الدراسة نتيجة صحة يف مهم اللفظية التسميات تناسق
 . قصد غري عن متحيزة بيانات جبمع املتماثلة غري اللفظية التسميات

، جًدا جيد ،جيد وسط، رديء، من: ومكون نقاط مخس من املكون ليكرت مقياس يستخدم الذي املقياس
 موثوق وغري متماثل غري لفظية كتسميات  poor, fair, good, very good, and excellent  ممتاز

 تقييمات( 4) أربعة حمتملة، تقييمات( 5) مخسة أصل من أنه حيث اإلجيابية التصنيفات حنو ةمنحاز  فهي. به
 .متساو غري بشكل متباعدة تسميات من أيًضا تتألف وهي. إجيابية

  املتماثلة غري اللفظية التسميات على األمثلة بعضالتايل  اجلدول يوضح
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 Unwarranted interpretation of the mean للمتوسط مربر غري تفسري -
. الدرجة متوسط على واحلصول الدرجات يميع إضافة ليكرت مقياس من البيانات ملعاجلة الشائعة الطرق من

  point نقاط 4 و item عناصر 8 من املكون ليكرت ملقياس االستجابة متوسط املثال، سبيل على
 حيث ان. 3.125=  25/8=  8( / 4+  2+  4+  3+  3+  3+  4) هو 6 اجلدول يف املوجود
 النتيجة نطاق حتديد هو التفسري حتديد يف املخططيستند إىل  ليكرت ملقاييس االستجابة متوسط تفسري

 SR = (HPA - LPA) / N الصيغة باستخدام

 هذا لكن. فئات عدد هو N و ، ممكن متوسط أدىن هو LPA ، ممكن متوسط أعلى هو HPA حيث
 . معيب املخطط

 إضافة إىل ما سبق هناك بعض األخطاء األخرى واليت نوجزها فيما يلي:
هو قرار شخصي،  أخرمستوى  أيالثالثي أو  أواملقياس اخلماسي  إىلالذهاب  أنيعتقد بعض الباحثني  -

حجم العينة وطبيعة البنود واجلمل اليت يتضمنها ستوى مرهون بنوع و وهذا غري صحيح الن اختيار امل
 االستبيان. على سبيل املثال هناك بعض البنود تتحمل رأيني فقط. 
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جتد من  أنتفق. وهنا من الصعب أال  أوتفق أ إمااالندية االوربية. اجلواب  أفضلمثال : نادي برشلونة من 
 و ختتلف.أتتفق معها  أن فإماهو على احلياد. الن الصيغة جاءت بشكل قطعي 

 من رأيني مثال: أكثرهناك بنود ويمل تتحمل 
يف بناء اجلملة  التأكدتسهم يف حتسني خدمات املكتبات. الحظ وجود حالة من عدم  أن ميكناالنرتنت 

 .ال اتفق -حمايد  -اتفق  :اإلجابةبالتايل قد تكون 
الرفض بوجود انقسام كبري يف مستوى وعي  أوالتطرف يف القبول  إىلباملقابل هناك بعض املوضوعات تدعو 

تعومي العملة احمللية مصلحة الذين يتم استفتائهم. على سبيل املثال قد يرد بند يقول ان  آوراك وخلفية إدو 
. هكذا نوع من البنود حيمل تناقضات كثرية فقط جتد من يتطرف يف يساعد على حتسني االقتصاد الوطين

و يرفض أحمايد،  -ليس له موقف حمدد ليقول  أواتفق -اقل محاسة ليقول  أو -القبول به ليجيب. اتفق بشدة
 .(و يتطرف بالرفض ليقول ال اتفق بشدةأليقول ال اتفق 

و أغة )اتفق ياس ليكرت ضرورة االلتزام بالردود بصيمن شروط استخدام مق أنالباحثني  منيعتقد  هناك من -
 فعندما نريد قياس:استخدام صيغ عديدة ميكن  إذ. أيضاالشائعة  األخطاءال اتفق( وهذا من 

 ال )هل أنت مستخدم قدمي للسجائر(-القبول أو الرفض فقط نستعمل البدائل: نعم -
 أوافق بشدة -أوافق-بشدةأرفض -قوة القبول أو الرفض نستعمل البدائل: أرفض -
 دائما -بعض األحيان -التكرار نستعمل البدائل: أبدا -
 حاد –متوسط  -الكثافة نستعمل البدائل: قليل  -
 بعض –فقط قليال  –الكميات نستعمل البدائل: ليس مطلقا  -

 كما تواجد أنواع لبدائل أخرى
 متاح جدا –متاح  –متاح قليال  –غري متاح  -
 ممتاز -جيد جدا  –جيدا  – مرضي –ضعيف  -
 un قليال - Pas du tout : ال على االطالقالتبغ ملكافحة برنامج تنفيذ على قدرتك يف ثقتك مدى ما

peu -  نوعا ما En quelque sorte -   ال بأس به( كافAssez –   كثريا Beaucoup ) 

غري قطعية،  إجاباتيف استخدام مقياس ليكرت هو بناء يمل استفهامية مقابل صيغ  أيضا األخطاءمن  -
حمايد  - أوافقبصيغة =  اإلجابةهل يوجد فهرس آيل يف املكتبة.؟ وتطلب ، يكون االستفسار أنفمن اخلطأ 
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خاصة تلك س معه يمن املقاي أخر. هذا النوع من االستفسارات االستفهامية يفضل استخدام نوع  أوافقال  -
 .والنفي اإلثباتيت تستجيب لصيغة ال
 األساليب اإلحصائية يف مقياس ليكرت 4-6

من أبرز النقاط اليت كانت ومازالت حمل خالف بني املتخصصني فيما يتعلق مبقياس ليكرت هو تصنيف 
أو  سيتحكم يف حتديد أي املعامالت أو التصنيف ن حتديد املستوى،أل رتيب أم فئوي؟هل هو مقياس ليكرت، 

 اإلحصائية نطبقها على هذه املتغريات االختبارات

تدعم  ،اثباتاهتا العلمية لطبعية االستخدام ةظهرت مدرستني ولكل مدرس تصنيف املقياس فيما خيص
مقياس  يوهنا يسم (Interval Scale ) فرتيفئوي أو التعامل مع مقياس ليكارت كمقياس  األوىلاملدرسة 
للمقياس  ةالنهائي ةبالدرجيف القياس وهتتم  )املعلمية( س البارمرتيةييتم استخدام املقاي ويف هذه احلالة ،ليكارت
 ةببعضها وموجهة لقياس الصف ةن تكون الفقرات مرتبطأاملقاسة ويشرتط يف بناء هذا املقياس  ةالصف خبصوص
 Ordinal) ترتييب أوستخدام مقياس ليكارت كمقياس رتيب هنا تدعم فكرة اإالثانية فما املدرسة أ ،املطلوبة

Scale )  جتميع هو للباحث األساسي االهتمام يكون ال ، األحيان بعض يف) بنود ليكارت يوهنا يسم 
 feelings, actions and العملي والرأي واألفعال املشاعر التقاط ولكن ذاته حد يف املشاركني موقف

pragmatic opinion هذه تتطلب. الدراسة قيد الظواهر/  الظاهرة حول املتنافية القضايا حول للمشاركني 
 تصنيف ميكن. املسألة هذه حول اجلماعية املشاركني اتفاق درجة من للتأكد للعنصر الفردي التحليل احلقيقة
( Likert type and not Likert scale  ليكرت مقياس وليس ليكرت نوع أنه على املستخدم املقياس

 ،كبنودخري يرى وجوب التعامل مع مقياس ليكارت  ذا األوه ،لالبارمرتية يف القياساوجيب استخدام املقاييس 
حيث كل بند يصف موقف  باألخرحدها أوبنود هذا املقياس ال يرتبط  ،ن كل بند يعامل على حدهأي أ

  . 10معني
من النوع الفئوي والذي يتميز باالتصال  هو أن مقياس ليكرت أغلب الباحثني يف جمال القياس يعترب

 التعامل مع الدرجة الكلية للبعدوخاصة عندما يتم جتميع الفقرات يف بعد واحد ويتم 
 اإلحصائية األساليبفان  (Interval Scale) مقياس فئوييف حالة االتفاق أن مقياس ليكرت هو 

واليت  (Parametric Methods) ةالبارامرتي هي الطرقلالستجابات  اإلحصائياملستخدمة يف التحليل 
تشرتط أساسًا أن يكون توزيع استجابات املبحوثني على كل فقرة وعلى العالمة الكلية للبعد توزيعًا طبيعيًا أو 

 Shapiro test ) اختبار شابريووللتحقق من ذلك نستخدم االختبارات اإلحصائية كقريب من الطبيعي، 
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for Normality)  كوملوجروف مسرينوف  واختبار ( Kolmogorov-Smirnov test for 

Normality) املدرج التكراري والرسم البياين باسَتخدام طريقةك  الرسوم البيانية أو نستخدم (Q-Q Plots)  

، فتعتمد على نوعية األسئلة أو املستخدمة يف حتليل البيانات اإلحصائيةوفيما يتعلق باألساليب 
 يةاإلحصائ األساليبقسمني:  إىلالفرضيات وحسب منهجية البحث املستخدمة، وهي بشكل عام تقسم 

 الستدالليةا اإلحصائيةالوصفية واألساليب 
 . الوصفية وهي : املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري األساليبسيتم الرتكيز على أهم 

، عترب أهم مقاييس النزعة املركزيةستجابات سواء على الفقرة أو على يميع فقرات البعد ياحلسايب لال فاملتوسط
ففي حالة املقياس  ،(Weighted Mean) ويتم حسابه باستخدام طريفة املتوسط املوزون أو املرجح

 فإن كل خيار تقابله درجة معينة وهي مبينة يف اجلدول اآليت: اخلماسي
غري موافق بشدة 

 )متاما(
غري 
 موافق

 حمايد
موا
 فق

موافق بشدة 
 )متاما(

1 2 3 4 5 

 :يتم حساب املتوسط احلسايب لالستجابات كما يلي وعليه

* التكرار 4*عدد األفراد الذين اختاروا هذا اخليار ( + )5املتوسط احلسايب لالستجابات على الفقرة = )
  n*التكرار املقابل((/1املقابل(+)*التكرار 2*التكرار املقابل(+)3املقابل( + )

 أو نكتب : املتوسط احلسايب= جممواع )التكرار* الدرجة التقديرية(/ عدد املستجيبني الكلي
ويتم تفسري قيمة املتوسط احلسايب بعد حسابه بناءًا على عدد اخليارات والفئات يف املقياس، وفيما يلي وصفًا 

 :ليكرت اخلماسيخلطوات التفسري يف حالة استخدام مقياس 

 4=1-5، حيث يساوي )الفرق بني احلد األعلى واحلد األدىن( يتم حساب املدى -

 0.80= 4/5 إذن)اخليارات(،  يتم حساب طول الفئة من خالل تقسيم املدى على عدد الفئات -
اجلدول و ، وبإضافة هذه القيمة يف كل مرة للحد األدىن للفئة حنصل على احلد األعلى وهكذا مع كل الفئات

 يلخص مدى الفئة ودرجة املوافقة املقابلة لهالتايل 
 بشدةموافق  موافق حمايد غري موافق بشدةغري موافق 

1- 1.80 1.81- 2.60  2.61- 3.40  3.41- 4.20 4.21- 5 

 بني:احلسايب املرجح حول أي عبارة من عبارات االستبيان ما املتوسط  تراوحت قيمة وعليه إذا كان
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 منخفضة جدا "ة(: فإنه يعكس "درجة  املوافقة )غري موافق بشد  1.80 -1* 
 منخفضة "ق(: فإنه يعكس "درجة  املوافقة )غري مواف 2.60 -1.81* 
 )حمايد(: فإنه يعكس "درجة املوافقة متوسطة "  3.40 -2.61* 
 " )كبرية( عاليةفق(: فإنه يعكس "درجة املوافقة )موا  4.20 -3.41* 
 " )كبرية جدا(عالية جدادة(: فإنه يعكس "درجة املوافقة )موافق بش  5 -4.21* 
 

 )تشتت( ، فهو أهم مقاييس التشتت والذي يعين مدى تباعدأما بالنسبة لالحنراف املعياري
البيانات)االستجابات( عن بعضها البعض وعن املتوسط احلسايب، وحيسب من خالل القانون التايل: اجلذر 

(، أما 1 –الرتبيعي جملموع مربعات احنرافات القيم عن متوسطها احلسايب مقسومًا على )عدد األفراد الكلي 
)أي تركز اإلجابات  ر كلما قل التشتتيمته من الصفقحنراف املعياري، فكلما اقرتبت بالنسبة لتفسري قيم اال
والقاعدة  وزاد جتانس األفراد حول استجابتهم واتفاقهم على قيمة املتوسط احلسايب، عن متوسطها احلسايب(

   هي: )بيانات غري مبوبة( االحنراف املعياريالعامة حلساب 

 
1

2




 

n

XX
S

i

x
حيث:  

i
X )التكرار )قيم رتب املقياس 

ملعرفة العقبات اليت تعرتض عملية التصدير استخدمنا استبيان موزع على عينة من املؤسسات  :تطبيقي مثال
 املصدرة، حيث كان املقياس املستعمل هو مقياس ليكرت اخلماسي 

 العبارة
موافق 
 بشدة

موا
 فق

 حمايد
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

 اليت تعرتض عملية التصديرتشخيص العقبات  -1
صعوبة احلصول على التمويل الكايف من أجل دعم 

 الصادرات
   

  

عدم استفادة املؤسسة من قروض مالية من قبل الدولة 
 بغرض تدعيم الصادرات

   
  

نقص املعلومات حول القوانني الدولية يف جمال 
 الصادرات

   
  

      التصديرتعقد االجراءات اجلمركية املفروضة على 
     طول مدة االجراءات اجلمركية املتعلقة بالتصدير يف 
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 اجلزائر
      ارتفاع الرسوم اجلمركية يف األسواق الدولية

      ضعف القدرة التنافسية للمنتج احمللي يف األسواق الدولية
ارتفاع تكاليف اإلنتاج احمللي والذي ينعكس على ارتفاع 

 الدوليةسعره يف األسواق 
   

  

      ارتفاع تكاليف النقل الدويل انطالقا من اجلزائر
ارتفاع التكاليف املرتبطة بتغطية أخطار عدم الدفع من 

 قبل العمالء األجانب
   

  

      طول مدة االستفادة من مداخيل الصادرات
 املعياري كما هو مبني يف اجلدول اآليت:مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف وبعد يمع البيانات من العينة  

 : درجة املوافقة على عبارات تشخيص عقبات التصدير(06) اجلدول رقم
رقم 
 العبارة

 العبارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 عالية 1.15 3.69 صعوبة احلصول على التمويل الكايف من أجل دعم الصادرات 1

2 
املؤسسة من قروض مالية من قبل الدولة بغرض عدم استفادة 

 متوسطة 1.17 3.34 تدعيم الصادرات

 عالية 1.16 3.60 نقص املعلومات حول القوانني الدولية يف جمال الصادرات 3
 عالية 1.29 3.60 تعقد االجراءات اجلمركية املفروضة على التصدير 4
 عالية 1.22 3.63 يف اجلزائرطول مدة االجراءات اجلمركية املتعلقة بالتصدير  5
 عالية 1.26 3.61 ارتفاع الرسوم اجلمركية يف األسواق الدولية 6
 عالية 1.18 3.74 ضعف القدرة التنافسية للمنتج احمللي يف األسواق الدولية 7

8 
ارتفاع تكاليف االنتاج احمللي والذي يعنعكس على ارتفاع سعره 

 عالية 1.10 3.87 يف األسواق الدولية

 عالية 1.09 3.80 ارتفاع تكاليف النقل الدويل انطالقا من اجلزائر 9

10 
ارتفاع التكاليف املرتبطة بتغطية أخطار عدم الدفع من قبل 

 عالية 1.08 3.96 العمالء األجانب

 عالية 1.07 3.85 طول مدة االستفادة من مداخيل الصادرات 11
 عالية 1.10 3.87  12



إعداد: د/جوادي علي                                                                  تقنيات االستقصاءحماضرات يف   

 

  
84 

 

  

 عالية 0.70 3.74 عقبات التصديرجمموع عبارات تشخيص 
 من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أنه:

 التصدير، عقبات تشخيص عبارات جممل على عالية وبدرجة املصدرة املؤسسات وإطارات مالك وافق -

 االحنراف وبلغ العالية، املوافقة درجة نطاق ضمن يقع وهو ، 3,74 العبارات جملموع العام املتوسط بلغ حيث

 تواجه اليت التصدير عقبات صخي فيما اإلجابات بني كبري تشتت وجود عدم يفسر وهو ، 0,70 ب عياريامل

 تعرتض اليت ...التسويقية البريوقراطية، املالية، املعوقات أو املشكالت جممل إىل تشريواليت  املصدرة، املؤسسات

 .باملؤسسة التصدير عملية
 استفادة عدم على العبارة: املصدرة املؤسسات وإطارات مالكمن طرف  متوسطة بدرجة املوافق تمت -

 :ب سايباحل املتوسط حيث قدر، يعيق الصادرات تدعيم بغرض الدولة قبل من مالية قروض من املؤسسات

 األمر العبارة، هذهص خي فيما اإلجابات بني تشتت وجود يعكس وهو ، 1.17 بلغ عياريم وباحنراف 3.34

 من املؤسسات استفادة عدم أو االستفادة صخي فيما الدراسة حمل املؤسسات بني تفاوت وجود يوضح الذي

 الصادرات؛ تدعيم بغرض الدولة قبل من مالية قروض
 درجات على حتصلت العبارات هذه يميع أن حيث عالية، موافقة درجات على حازت واليت العبارات باقي -

 3,96 و 3,60 بني ما تراوحت حسابية مبتوسطات املصدرة املؤسسات وإطارات مالك قبل من عالية موافقة

 هذه ،أعاله اجلدول نتائج توضحه مثلما 1,29 و 1,07 بني ما تراوحت ما نوعا كبرية معيارية وباحنرافات
 نشاطها على العقبات هذه تأثري صخي فيما الدراسة حمل املؤسسات بني تشتت وجود عن االحنرافات تعرب

 التصديري؛
 املؤسسات نظر وجهة من التصدير عقبات أهم أن نستنتج ،أعاله  اجلدول يف املوّضحة األرقام خالل من  -

 ارتفاع مث ، 3,96 بلغ حسايب مبتوسط اجلزائر من انطالقا الدويل النقل تكاليف ارتفاع :كانت الدراسة حمل

 مدة طول :وكذلك ، الدولية األسواق يف احمللي املنتوج سعر ارتفاع على ينعكس والذي احمللي اإلنتاج تكاليف

 املرتبطة التكاليف ارتفاع مث ، 3,87 بلغ الذي احلسايب املتوسط بنفس الصادرات، مداخيل من االستفادة

 يف الكبرية الدولية املنافسة مث ، 3,85 بلغ حسايب مبتوسط األجانب العمالء قبل من الدفع عدم أخطار بتغطية
 تعرتض أخرى معوقات إىل كذلك تشري اليت العبارات باقي تأيت مث ، 3,8 بلغ حسايب مبتوسط العاملية األسواق

 .خمتلفة ومبتوسطات التصدير عملية
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مجع البيانات من العينة عن طريق االستبيان، فإن اخلطوة التالية هي حتليل البيانات الختبار بعد 
فروض البحث، ولكن قبل ذلك جيب القيام ببعض اخلطوات األولية للتأكد من جودة البيانات وصالحيتها، 

 اخلطوات األربعة لتحليل البياناتويوضح الشكل التايل 
 ل البيانات: خطوات حتلي(02)الشكل رقم 

 
دار املريخ، اململكة العربية  ،، تعريب امساعيل علي بسيوينطرق البحث يف اإلدارة، مدخل لبناء املهارات البحثية أوما سيكاران، املصدر:
 430، ص: 2006السعودية، 

 بعد احلصول على البيانات جيب مراجعتها، وكذا التعرف على األسئلة اليتجتهيز البيانات للتحليل:  -1
تركت دون إجابة، مث القيام برتميزها وإدخاهلا إىل احلاسب باستخدام أحد الربامج اإلحصائية، وفيما يلي شرح 

 هلذه اخلطوات:
للكشف عن السهو  هي فحص البيانات اخلام اليت مجعها: Editing Data مراجعة البيانات 1-1

، خاصة البيانات اليت مت مجعها عن طريق األسئلة املفتوحة، ومن  1واخلطأ وتصحيحه عندما يكون ذلك ممكنا
شروط املراجعة اجليدة أن تتم مراجعة البيانات )االستمارات( يف اليوم الذي مجعت فيه حىت ميكن االتصال 
باملستجيب الستيضاح بعض اإلجابات إن تطلب األمر ذلك، وأيضا كتابة البيانات اليت متت مراجعتها بلون 

ف عن البيانات األصلية حىت ميكن التمييز بينهما، أيضا جيب االحتفاظ بالبيانات األصلية حىت ميكن خمتل
الرجوع إليها مرة أخرى إذا شك فيها الباحث، إضافة من الواجب تصحيح التعارض الذي ميكن تصحيحه 

ص حبالتها االجتماعية بطريقة منطقية، مثال إذا تركت إحدى املستجيبات دون قصد اإلجابة عن السؤال اخلا
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سنة، أو ذكرت يف عمود آخر أن لديها  12ولكنها كتب يف عمود آخر أهنا متزوجة منذ  -متزوجة أم ال –
طفلني، ففي هذه احلالة ميكن للباحث أن يضع نعم )أي متزوجة( بالنسبة حلالتها االجتماعية، ومن املمكن 

لة أو مطلقة وبالتايل نكون قد ارتكبنا حتيزا على أن تكون املستجيبة تركت السؤال عمدا كأن تكون أرم
 البيانات عندما أجبنا بنعم، ولذلك من األفضل مراجعة البيانات مع املستجيب وتصحيحها بعد االتصال به.

من بني املشكلة املتعلقة بردود أو استجابات " ال أعرف":  -: 2بعض مشاكل معاجلة البيانات
فإذا كانت جمموع هذه االستجابة صغريا، فإن  معها هو إجابة ال أعرف،االستجابات اليت يصعب التعامل 

ذلك ليس له أمهية تذكر، ولكن عندما يكون كبريا نسبيا فإنه يكون حمل قلق رئيسي ويف هذه احلالة السؤال 
الذي يطرح نفسه هل السؤال الذي أثار رد " ال أعرف" عدمي الفائدة، يعتمد اجلواب على نقطتني، إما أن 
املستجيب ال يعرف اجلواب فعال، وتؤخذ إجابته كاستجابة مشروعة، وإما أن الباحث قد يفشل يف احلصول 
على املعلومة املناسبة ويف هذه احلالة يكون املبحوث قد فشل يف عملية االستجواب، وأفضل طريقة للتعامل 

قة اجليدة للذين جيرون املقابالت مع ردود " ال أعرف" هي إعادة صياغة )تصميم( هذا السؤال، كما أن العال
    ؤدي إىل التقليل من ردود ال أعرفمع املشاركني قد ت

قد ترتك بعض : 3Responses Blank Handlingمعاجلة األسئلة اليت تركت دون إجابة  1-2
، أو عدم الرغبة يف ذلك، ويف حال ما إذا ترك اإلجابةاألسئلة دون إجابة لعدم فهم السؤال، أو عدم معرفة 

من األسئلة دون إجابة، فإنه يفضل التخلص من االستبيان وعدم حسابه ضمن العينة،  % 25املستجيب 
 اخلالية جند: اإلجاباتومن بني طرق معاجلة 

 القيمة املتوسطة يف املقياس املدرج -
 اخلالية  اإلجابات إمهالتوجيه الكمبيوتر إىل  -
 املتوسط احلسايب إلجابة أفراد العينة على ذلك املتغري -
استبدال القيم اخلالية بقيم خطية حمسوبة من القيم اجملاورة للقيمة املرتوكة باستخدام األسلوب الرياضي الذي  -

  Linear interpolationيطلق عليه 
أفضل الطرق للتعامل مع البيانات وأشهر هذه الطرق استعماال هي القيمة املتوسطة يف املقاس املدرج، أما 

املرتوكة هو التخلص منها إذا كان حجم العينة كبريا، ويف حال ما إذا تكرر السؤال املرتوك يف عدد كثري من 
االستبيانات فإن على الباحث التعرف على السبب، لذا جيب القيام باختبار أوىل على االستبيان كما قلنا 

 سابقا.
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هذه املرحلة يتم حتويل البيانات من شكلها اللغوي أو التعبريي إىل الشكل  يف: Codingالرتميز  1-3
احملتملة لكل سؤال رقما مع مراعاة مستوى قياس املتغري )امسي، ترتييب  اإلجاباتالرقمي، وهذا عن طريق منح 

املعتمدة يف التعرف على أنواع وأشكال األسئلة واملعايري  ولتسهيل طرق الرتميز جيب على الباحث، أو كمي(
منحها رقم معني للتعبري عن حمتوى السؤال بشكل سليم، وعليه فإنه توجد املعايري اليت جيب مراعاهتا يف عملية 

 :4الرتميز وهي
يفضل أن تكون األرقام املستخدمة من الشكل األحادي، مبعىن أن تكون الرموز  اختيار الرتميز املناسب: -

 (.999اىل  100( والثالثية )من 99اىل  10الثنائية )من  األرقام، وجتنب 9و  0الرقمية حمصورة بني 
يف مستوى القياس االمسي ال تربز أمهية اجتاه الرتميز، ألن الرمز ال يعرب إال عن الصفة اليت  اجتاه الرتميز: -

ثري يف تفسري مينح هلا، بينما يف األسئلة ذات مستوى القياس الرتيب أو الفئوي فإن اجتاه الرتميز له داللة وتأ
 النتائج.

..." إذا كان اهلدف من السؤال 0 1 2فعند ترميز األسئلة الرتتيبية جيب مراعاة تسلسل األرقام تصاعديا "
" إذا كان الغرض من 2 1 0أرقام بشكل تنازيل " ... إعطاءإبراز درجة أولوية وأمهية البدائل، بينما يتم 

 السؤال إيضاح البديل األكثر مسامهة وهيمنة باملقارنة مع البدائل األخرى.
أما بالنسبة لألسئلة الفئوية، فيجب مراعاة إبراز أمهية البدائل بشكل سليب أو إجيايب، فإذا كان السؤال سليب 

 ما يف السؤال االجيايب يكون الرتميز تصاعديا. فإن الرتميز جيب أن يكون تنازيل، بين

بعض املتغريات بناء على طبيعتها العددية للبدائل، مثل تكرار صفة أو عنصر  يتم ترميز الرتميز املنطقي: -
ما، فإذا كان السؤال مثال عن عدد مرات زيارة مدينة ما أو معلم سياحي ما، فإن ترميز هذا السؤال يكون 

زيارة، ويظهر هذا النوع من الرتميز بشكل أكثر داللة يف متغري الدخل، السن، وفق عدد تكرار ال
 العالمات...اخل

 :5ميكن ترميز األسئلة اليت حيتويها االستبيان إىل أربعة أنواع
 حيث جند ضمن هذه األسئلة ما يلي: األسئلة املغلقة: 1-3-1
هذه احلالة اختيار إجابة واحدة فقط من  يقوم املستجيب يفالسؤال املغلق أحادي االختيار:  1-3-1-1

 بني البدائل املقرتحة لإلجابة، وميكن هنا التمييز بني نوعني:
 اختيار إجابة واحدة من بني بديلني فقط، مثل: هل تدرس يف اجلامعة؟ )( نعم    )( ال  ثنائي البديل: -

 ( للداللة على االختيار الثاين2)( للداللة على اختيار البديل األول والرقم 1هنا يتم إعطاء الرقم )
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 اختيار إجابة واحدة من بني عدة بدائل، مثل: يف أي كلية تدرس باجلامعة متعدد البدائل: -
 واالجتماعية     )( العلوم االقتصادية وعلوم التسيري اإلنسانية)( العلوم 

 )( اآلداب واللغات       اإلنسانية)( احلقوق والعلوم 
 على القراءة يف اجملاالت خارج ختصصاهتم إقباال: طالب اجلامعة أكثر 02مثال

 )( غري موافق متاما    )( غري موافق     )(  حمايد   )( موافق    )( موافق متاما
 يعتمد على نفس فكرة الرتميز يف احلالة السابقة، مع متديد الرتميز لتكون بعدد البدائل اليت حيتويها السؤال.

يقوم املستجيب يف هذه احلالة باختيار على األقل إجابة االختيار:  متعددالسؤال املغلق  1-3-1-2
 واحدة من بني البدائل املقرتحة لإلجابة، مثال: ما هي مواقع التواصل االجتماعي اليت متتلك حساهبا ؟

 )( فيسبوك    )( تويرت   )( يوتوب   )(انستجرام
 تار أكثر من إجابة واحدة، فإن طريقة الرتميز تتم باختيار أحد األسلوبني اآلتيني:مبا أن املستجيب ميكن أن خي

هذه الطريقة األكثر استخداما يف هذا النوع من السؤال من طرف  تعدطريقة األسئلة الفرعية للبدائل:  -
على أنه سؤال  الباحثني، حيث تعتمد على فكرة إعادة صياغة أسئلة فرعية للبدائل، وذلك باعتبار كل بديل

( إذا مل يتم 0( إذا مت اختيار البديل، والرقم )1مغلق ثنائي اإلجابة )نعم و ال( حيث يتم إعطاء الرقم )
 اختياره.

ميكن جتزئة هذا السؤال إىل أسئلة  فإنه وبالعودة للمثال السابق، ويف حالة اختار املستجيب أكثر من إجابة
 مغلقة ثنائية االجابة كما يلي:

 هل متلك حساب على الفايسبوك  نعم )(    ال )( 
 هل متلك حساب على التويرت  نعم )(    ال )(

 هل متلك حساب على اليوتوب  نعم )(    ال )(
 هل متلك حساب على االنستغرام  نعم )(    ال )(

 تايل: فمثال اذا كان لدينا أربعة مستجيبني طرح عليه هذا السؤال وكانت اجاباهتم على النحو ال
 : أشار أنه ميلك حسب الفايسبوك01املستجيب 
 : أشار أنه ميلك حسب التويرت02املستجيب 
 : أشار أنه ميلك حسب الفايسبوك والتويرت 03املستجيب 
 : أشار أنه ميلك حسب الفايسبوك والتويرت واليوتوب واالنستغرام04املستجيب 
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 االحصائي كما يلي:وعلى هذا السؤال يتم تفريغ االجابات يف الربنامج 
 أفراد
 العينة

 أمتلك حساب على مواقع التواصل االجتماعي يف:
 االنستغرام اليوتوب التويرت الفايسبوك

1 1 0 0 0 
2 0 1 0 0 
3 1 1 0 0 
4 1 1 1 1 

يتم الرتميز وفق هذه الطريقة  باالعتماد على عدد تفريغات السؤال بأقصى اختيار  طريقة أقصى تكرار: -
أرقام لبدائل السؤال بنفس طريقة  إعطاءيقوم به املستجيب، مع اعتبار منط السؤال امسي، وعليه يف األول يتم 

 ترميز السؤال أحادي االختيار، مث حندد أقصى اختيار مت حتديده من طرف املستجيب.
عودة دائما للمثال السابق وباالعتماد على طريقة أقصى تكرار، نقوم يف اخلطوة األوىل بتحديد رموز البدائل  بال

 كما يلي:
 انستغرام اليوتوب تويرت الفايسبوك  البدائل

 4 3 2 1 الرمز الرتقيمي

 يف احلاسوب كما يلي: اإلجاباتبعد ذلك نقوم بإدخال 

 أفراد
 العينة

 مواقع التواصل االجتماعي يف:أمتلك حساب على 
 اختبار أربعة بدائل اختيار ثالث بدائل اختيار بديلني اختيار بديل واحد

1 1 0 0 0 
2 2 0 0 0 
3 1 2 0 0 
4 1 2 3 4 

مبا أن املستجيب خيتار كل البدائل ويرتبها وفق معيار حمدد يف السؤال،  السؤال املغلق الرتتييب: 1-3-1-3
 فإن على الباحث املفاضلة بني طريقتني لرتميز هذا النوع من األسئلة واليت نبينها فيما يلي:

 تشبه هذه الطريقة إجراءات الرتميز املعتمدة يف طريقة األسئلة الفرعية للبدائل يفطريقة البدائل الفرعية:  -
، وإمنا متعدد اإلجابةحالة األسئلة متعددة االختيار، إال أنه ال يتم اعتبار كل بديل على أنه سؤال مغلق ثنائي 
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 2للبديل الذي مت اختياره يف املرتبة األوىل والرقم  1الرقم  إعطاءبعدد البدائل املكونة للسؤال، حيث يتم 
 للبديل الذي مت اختياره يف املرتبة الثانية وهكذا.

 مثال: رتب متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر حسب جودة التغطية ؟
 جيزي )(      موبليس )(      أوريدو )(

 مستجوبني كانت على النحو التايل: 4بفرض أن أجوبة 
 : جيزي مث أوريدو مث موبليس01املستجيب رقم 
 : موبليس مث أوريدو مث جيزي02املستجيب رقم 
 : موبليس مث جيزي مث أوريدو 03املستجيب رقم 
 : جيزي مث موبليس مث أوريدو 04املستجيب رقم 

 أفراد
 العينة

 ترتيب متعاملي اهلاتف النقال حسب جودة التغطية
 اوريدو موبليس جيزي

1 1 3 2 
2 3 1 2 
3 2 1 3 
4 1 2 3 

وفق هذه الطريقة تكون عناوين املتغريات بأمساء الرتب املتتالية بعدد البدائل اليت  طريقة املراتب املباشرة: -
يتكون منها السؤال، لذلك نقوم يف اخلطوة األوىل بإعطاء أرقام لبدائل السؤال بنفس طريقة ترميز السؤال 

 أحادي االختيار، مث حندد عدد املراتب تبعا لعدد البدائل.
 املعطيات السابقة نقوم بالرتميز وفق طريقة املراتب املباشرةمثال: باالعتماد على نفس 

 نقوم يف اخلطوة األوىل بتحديد رموز البدائل كما يلي:
 أوريدو موبليس جيزي  البدائل

 3 2 1 الرتميز الرقمي

 التايل: اجلدولإجابات هذا السؤال يف احلاسوب وفق  إدخالوبناء عليه يتم 
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 أفراد
 العينة

 متعاملي اهلاتف النقال حسب جودة التغطيةترتيب 
 املرتبة الثالثة املرتبة الثانية املرتبة األوىل

1 1 3 2 
2 2 3 1 
3 2 1 3 
4 1 2 3 

 منيز يف هذا النوع حالتني السؤال املغلق املفتوح )شبه املغلق(:  1-3-2
خيتار إجابة واحدة فقط من على املستجيب أن السؤال املغلق املفتوح أحادي االختيار:  1-3-2-1

 ضمن البدائل املقرتحة أو أن يقرتح إجابة غري واردة يف البدائل احملتملة للسؤال.
 مثال: ما هي جنسيتك ؟

 جزائرية )(     مغربية )(   تونسية )(     مصرية )(   ليبية )(   موريتانية )( أخرى، أذكرها من فضلك.....
ميكن للمستجيب اختيار أكثر من إجابة واحدة، االختيار:  تعددمالسؤال املغلق املفتوح  1-3-2-2

 سواء من ضمن البدائل املقرتحة أو أن يقوم باقرتاح إجابة غري واردة يف البدائل احملتملة للسؤال
 مثال: ما هي اهلوايات اليت متارسها يف أوقات الفراغ:

 اخلياطة )(   أذكرها من فضلك.....   لقصصاملطالعة )(   الرياضة )(     املوسيقى )(   كتابة الشعر وا
تعتمد طريقة ترميز السؤال املغلق املفتوح على حسب احلالة اليت يتم هبا اختيار بديل واحد فقط أو أكثر من 

 بديل، كما سبق شرحا من قبل
ظم الدراسات البحثية تنتج كمية كبرية من البيانات اخلام اليت مع :Categorizationالتصنيف  1-4 

جيب أن ختفض إىل جمموعات متجانسة إذا أردنا الوصول إىل عالقات ذات مغزى، والتصنيف هو عملية 
ترتيب أو جتميع البيانات يف جمموعات أو فئات على أساس خصائصها املشرتكة، وميكن أن يكون التصنيف 

 واحد من النوعني التاليني:
اخلصائص املشرتكة اليت ميكن أن تكون يعىن تصنيف البيانات على حسب  التصنيف حسب السمات: -

وصفية )التعليم، اجلنس..( أو عددية )الطول، الوزن، الدخل..( وتشري اخلصائص الوصفية إىل ظاهرة نوعية ال 
 .ميكن قياسها كميا، وميكن أن يكون التصنيف بسيطا أو متعددا
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العددية إىل ظاهرة كمية ميكن خالفا للخصائص الوصفية، تشري اخلصائص  التصنيف وفقا لدرجات الفئة: -
، العمر والوزن، وغريها ضمن هذه الفئة، وتعرف هذه واإلنتاجقياسها، تصنف البيانات املتعلقة بالدخل 

 .البيانات بإحصائيات املتغريات، وتصنف على أساس درجات الفئة
  Entering Dataإدخال البيانات إىل احلاسب  1-5
االستبيان واستخراج أي نتائج منه يفضل  حتليل قبلالبيانات(:  التعرف على البيانات )استكشاف -2

البدء باستكشاف بياناته ملعرفة صفاهتا وكشف القيم الشاذة فيها وإعطاء حملة سريعة عنها، مما يساعد على 
 معرفة األخطاء احلاصلة عند اإلجابة على االستبيان وعند ملء البيانات يف الربنامج.

 :6البيانات من خاللويتم استكشاف 
 Trimmedكاملتوسط احلسايب، املتوسط احلسايب املقطوع )  :Descriptive اإلحصاء الوصفي -

Mean  من األسفل بعد ترتيبها تصاعديا، ويساعد هذا على  %2.5من األعلى و %2.5يعىن اقتطاع
توسط احلسايب ( ، االحنراف حصول متوسط حسايب أدق ألنه حيذف تأثري القيم الشاذة واملتطرفة على قيمة امل

 املعياري، وجمال الثقة للمتوسط احلسايب وااللتواء والتلفطح..اخل
حيث يتم إعطاء القيم البعيدة عن املركز أوزان ضعيفة  : M-Estimatorsاملتوسطات احلسابية املوزونة  -

والقيم القريبة منه أوزان كبرية، وتساعد هذه العملية على ختفيف األثر السليب للقيم الشاذة على دقة املتوسط 
 Tukey’sو  Huber’s Estimatorsاحلسايب، ويف هذا الصدد توجد أربعة أنواع من املتوسطات: 

Biweight  وHampel’s Estimators  وAndrews’ wave  وميكن اعتبار هذه املتوسطات ،
 املعدلة أدق من املتوسط احلسايب وخاصة يف حال وجود قيم شاذة يف البيانات.

فالقيم املتطرفة هي قيم غري صحيحة يف  : Extremesلشاذة اوالقيم  Outliersالقيم املتطرفة  - 
ألسئلة أو خطأ يف ملئها يف الربنامج، أما القيم الشاذة فيمكن على ا اإلجابةالغالب ناجتة إما عن خطأ يف 

 اعتبارها قيما صحيحة.
فيجب اختاذ إجراءات للحد من تأثريها على دقة النتائج، ومن بني هذه  وعند وجود قيم متطرفة أو شاذة

 :اإلجراءات
الرجوع إىل البيانات األصلية لنتأكد فيما إذا كانت هذه القيم ناجتة عن خطأ يف ملء البيانات يف الربنامج  -

ألنه يقوم باإلشارة إىل رقم احلالة اليت  Box plotأم ال، وألجل هذا ميكن االعتماد على خمطط الصندوق 
 تصادف قيمة شاذة.
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أ يف ملء البيانات، فإننا ندرسها من ناحية املنطقية، فنالحظ عندما ال تكون القيمة الشاذة ناجتة عن خط -
سنة )بدال من   50، وهذا غري منطقي، أو مثال عمر طفل هو 20من  30مثال أن عالمة أحد الطلبة هي 

 (.50كتبنا   5كتابة 
سنة  50عند التأكد من أن القيمة خاطئة حناول أن نعدهلا بالطرائق املنطقية، فالطفل الذي مت تسجيله  -

 سنوات وبأن الصفر كان نتيجة خطأ كتايب. 5نتوقع أن عمره 
يتم حذف القيم املتطرفة والقيم اليت مل نتمكن من تعديلها بشكل منطقي، فتصبح لدينا قيمة مفقودة نقوم  -

  باستبداهلا بأحد أساليب استبدال القيم املفقودة   
  Reliabilityجودة البيانات  -3

 7االستبيانثبات وصدق  3-1
ق االستبيان يعين متثيله للمجتمع املدروس بشكل جيد، أي أن اإلجابات اليت حنصل عليها من أسئلة صد

االستبيان تعطينا املعلومات اليت وضعت ألجلها األسئلة، أما ثبات االستبيان أننا إذا أعدنا توزيع هذا 
فإن النتائج ستكون مقاربة للنتائج اليت االستبيان على عينة أخرى من نفس اجملتمع وبنفس حجم العينة 

 حصلنا عليها من العينة األوىل، وتكون النتائج بني العينتني متساوية باحتمال يساوي معامل الثبات.
 Cronbach’s Alphaكرونباخ -يتم اختبار صدق وثبات االستبيان بعدة أدوات أشهرها معامل ألفا

املعامالت تأخذ قيما بني الصفر والواحد، فعندما تكون قيمها ، وهذه Split-halfومعامل التجزئة النصفية 
قريبة من الواحد نقول بأن االستبيان صادق وممثل للمجتمع املدروس، أما عندما يكون قريب من الصفر 
فنقول أن االستبيان ال ميثل اجملتمع، ويف هذه احلالة ينصح بإعادة صياغة االستبيان، تستخدم نفس املعايري 

 عامل الثبات أيضا، يتم حساب معامل الصدق عن طريق أخذ جذر معامل الثبات.حلساب م
: اختبار الثبات والصدق يطبق على أسئلة الدراسة فقط وال يطبق على األسئلة الدميوغرافية مالحظة

 )الشخصية(
 : يعترب هذا املعامل من أشهر مقاييس ثبات االستبيان،Cronbach’s Alphaكرونباخ -معامل ألفا -

 وهو يعتمد على حساب االرتباط الداخلي بني إجابات األسئلة، وحيسب باملعادلة اآلتية:
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2عدد األسئلة،  kحيث: 

iy
  االحنراف املعياري إلجابات السؤالi ،2

x  االحنراف املعياري لكل اإلجابات
 )إجابات مجيع األسئلة(

فنقول أن االستبيان ثابت بدرجة كبرية، وبأخذ جذر ألفا حنصل على معامل  819.0مثال: إذا كان: 
905.0819.0الصدق، أي:    وهذا يدل أن االستبيان صادق، أي أنه ميثل اجملتمع الذي سحبت

 لعينةمنه ا
ذكرنا سابقا أنه عندما يكون معامل ألفا ضعيف جيب تعديل أسئلة االستبيان، وملعرفة األسئلة اليت  مالحظة:

 Alphaمن نافذة  Statisticsتسبب اخنفاضا يف قيمة معامل ألفا واليت جيب تعديلها نضغط على 
 Cronbach’s Alpha if Item، فيظهر لنا جدول، وننظر إىل العمود (SPSS)املوجودة يف برنامج 

Deleted  وهو يعرب عن قيمة املعامل عند حذف السؤال، فإذا زادت قيمة املعامل عند حذف هذا السؤال
   فإن ذلك يعين بأن هذا السؤال يؤثر سلبا على ثبات وصدق االستبيان وبالتايل جيب تعديله أو حذفه 

تلف قيمة معامل التقسيم النصفي حسب املعادلة : ختSplit-half النصفي معامل التجزئة أو التقسيم -
، وطريقة تعتمد على معامل Cronbach’s Alphaاملستخدمة فيه، فهناك طريقة تعتمد على معامل 

 Guttman Split-halfوطريقة تعتمد على معامل    Spearman- Brownسبريمان براوين 

Coefficien  .وتفسر النتائج كما يف معامل ألفا كرونباخ 

  8Basic objectives in data analysisاألساسية لتحليل البيانات  األهداف -4

أهداف لتحليل البيانات وهي: التعرف على البيانات، واختبار مدى جودة البيانات مث اختبار  هناك ثالث
جودة ، فالتعرف على البيانات يعطي للباحث فكرة مبدئية عن جودة املقياس املستخدم، وعن فروض البحث

لقياس  5إىل  1فرتاض أن الباحث استخدم مقياس ليكارت من ابف الرتميز وإدخال البيانات للحاسب  اآليل
وأدخل إىل الكمبيوتر، فإن ذلك سوف يشري إىل  6أحد العناصر ولكنه وجد أن هذا العنصر قد رمز له بالرمز 
إىل أعلى قيمة متوقعة أثناء إجراء  سوف يشري 6وجود خطأ يف الرتميز وإدخال البيانات، كما أن الرقم 

، أما اهلدف الثاين )اختبار مدى جودة البيانات( فمن املمكن الوصفية مثل التوزيع التكراري..اخل  اإلحصاءات
حتقيقه عن طريق إجراء التحليل العاملي للبيانات واحلصول على معامل كرونباخ اخلاص بدقة البيانات إضافة 

دف الثالث وهو اختبار صحة فروض البحث فمن املمكن حتقيقه عن طريق اختيار إىل مقاييس أخرى، أما اهل
املناسبة، وستشري  اإلحصائيةالختبار فروض البحث عن طريق االختبارات  املناسبة  اإلحصائيةجمموعة الربامج 
 فيما إذا كانت فروض البحث صحيحة أم ال. اإلحصائينتائج التحليل 
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ميكن استعمال مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت للتعرف املبدئي على  التعرف على البيانات: 4-1
الباحث للمتوسط احلسايب واملدى واالحنراف املعياري والتشتت يساعده للحصول على  البيانات، فاستخدام

فكرة جيدة عن كيفية إجابة مفردات العينة على أسئلة االستقصاء ومدى جودة املفردات املكونة لالستقصاء 
الفات حمدودة فهذا يشري إىل اخت ،عن سؤال معني منتشرة جيدا اإلجاباتواملقياس بصفة عامة، فإذا مل تكن 

عن ذلك السؤال مما يعىن أن صياغة السؤال مل تكن جيدة، وإىل أن أعضاء العينة مل يفهموا  اإلجاباتبني 
املقصود من السؤال، ومن املمكن التعرف على حتيز اإلجابة يف هذه املرحلة إذا كانت إجابات مفردات العينة 

على املدى، املتوسط حسايب، االحنراف املعياري وغري  على مجيع األسئلة متشاهبة، ومن املمكن أيضا احلصول
   على املقياس وما إذا كان التوزع مرضيا أم ال،    اإلجاباتاليت تشري إىل مدى توزع  اإلحصاءاتذلك من 

، ويفضل يف الدراسات وميكن االعتماد على التوزيعات التكرارية ومدى ارتباط متغريات البحث ببعضها
  استخدام:

 يع التكراري للمتغريات الدميغرافيةالتوز  -
 املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري واملدى والتشتت بالنسبة للمتغريات -
مصفوفة االرتباط بني املتغريات املختلفة، بغض النظر عما إذا كان هذا التحليل يستخدم يف صحة  -

لبيانات، وبعبارة أخرى فإن فحص الفرضيات أم ال، ألن هذه اإلحصاءات تعطي الباحث فكرة أولية عن ا
مقاييس النزعة املركزية ومدى جتمع البيانات أو تشتتها يعطي الباحث فكرة جيدة عن مستوى جودة األسئلة 
وقياسها الفعال ملفاهيم البحث، وتوضح لنا مصفوفة االرتباط مدى قوة العالقة بني املتغريات، فإذا وجدنا مثال 

يف التفكري هل هذين املتغريين يقيسان نفس املفهوم أو مفاهيم خمتلفة، ولذلك ين ارتباطهما قوي نبدأ ري متغ
فإن التعرف على البيانات يعترب ضرورة بالنسبة جلميع أنواع التحليل وبناء على هذه املعرفة املبدئية حيدد 

 األخرى للتعرف على جودة البيانات اإلحصائيةالباحث مدى حاجته إىل مزيد من التحاليل 
 اختبار جودة البيانات  4-2
ميكن التعرف على دقة املقياس من خالل قياس كل من التماسك : Reliability دقة املقياس 4-2-1

واالستقرار املوجودين بني مكونات املقياس، فالتماسك يشري إىل مدى الرتابط بني املفردات اليت تقيس مفهوما 
معينا حبيث تكون مع بعضها جمموعة واحدة، ويستخدم معامل كرونباخ للتعرف على قوة االرتباط االجيايب بني 

 كان ذلك دليال على قوة التماسك الداخلي للمقياس   الواحدردات االستبيان،وكلما اقرتب هذا املقياس من مف
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عن طريق  Factorial Validityميكن التأكد من الصالحية العاملية  :Validityالصالحية  4-2-2
 إجراء التحليل العاملي على البيانات.

اخلاطئة، والتأكد من  اإلجاباتبعد جتهيز البيانات للتحليل بالتخلص من اختبار صحة الفروض:  4-3
املناسبة لفروض  اإلحصائيةفيمكن للباحث اختبار صحة الفروض، وفيما يلي االختبارات  جودة البيانات،

 البحث وألنواع البيانات املختلفة
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لذا  ،على الباحث أن يوليها أمهية خاصة جيب اليت من األمور اهلامة جدا العينة حجم يعترب حتديد
فصغر حجم العينة قد جيعلها غري ممثلة   اليت من شأهنا أن تؤثر يف حجم العينة، العواملكل يتعني عليه أخذ  

باملقابل فإن زيادة و ، أو اإلخفاق يف حتقيق أهداف الدراسة بسبب صغر حجم العينة جملتمع الدراسة األصلي
 ال بشكل عامو ، اجلهدطلب من الباحث الكثري من الوقت و يتالعينة بشكل كبري قد يكون مكلف و حجم 

ميكن تطبيقه على مجيع الدراسات  يوجد عدد حمدد أو نسبة مئوية معينة من حجم جمتمع الدراسة األصلي
 ت أثر كبري يف حتديد حجم العينةحيث يوجد العديد من العوامل ذا

 :1يتأثر اختيار حجم العينة مبجموعة من العوامل نذكرالعوامل املؤثرة يف حجم العينة:  -1
 أهداف الدراسة 1-1

كانت أهداف الدراسة استكشافية أو ذات أمهية منخفضة أو كالمها، يفضل استخدام حجم عينة صغري، إذا  
أما إذا كان هدف الدراسة هو تقدمي وصف للمجتمع، أو تنبؤ، أو تقييم أو تفسري فيفضل االعتماد على 

كانت هناك حاجة إلجراء حتليالت تفصيلية حجم عينة كبري نسبيا، وبصفة عامة كلما زادت أمهية الدراسة و 
 للمجتمعات الفرعية كلما كانت احلاجة الستخدام حجم عينة كبري

ويف حالة الدراسات االستكشافية فإن الباحث ال يسعى إىل دراسة حتليالت هنائية وقاطعة، وهنا يكفي 
قرارات حامسة يف العمل أو استخدام حجم عينة صغري، ومن ناحية أخرى إذا كانت الدراسة تتعلق باختاذ 

 القضايا العلمية اليت تتطلب دقة عالية فيجب استخدام حجم عينة كبري
وحتتاج الدراسات اليت تسعى إىل وصف أو مقارنة جمتمعات فرعية استخدام حجم عينة كبري مقارنة بتلك 

رس جمتمعات مستهدفة الدراسات اليت تسعى فقط إىل وصف معامل اجملتمع، وكذلك احلال يف البحوث اليت تد
 متعددة، ويكون لكل جمتمع أمهية بالغة يف حتقيق أهداف هذه البحوث 

من خصائص اجملتمع املستهدف ذات الصلة بتحديد حجم العينة وتشمل   توجد العديدطبيعة اجملتمع:  1-2
 كل حجم اجملتمع، جتانس/تباين اجملتمع والتوزيع املكاين للمجتمع

يف اجملتمعات كبرية احلجم ال يعترب حجم اجملتمع عامال أساسيا لتحديد حجم  حجم اجملتمع: 1-2-1
 العينة، أما يف اجملتمعات صغرية احلجم فيؤخذ بعني االعتبار حجم اجملتمع عند حتديد حجم العينة

ئة باملا 5ال يكون عادة حجم العينة عامال يف حتديد حجم العينة، ومع ذلك إذا كانت العينة متثل أكثر من 
 من حجم اجملتمع فيجب األخذ بعني االعتبار حجم اجملتمع.
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كلما كانت خصائص اجملتمع األصلي متجانسة كلما كان حجم العينة جتانس /تباين اجملتمع:  1-2-2
جود اختالفات جوهرية هامة و عديدة بني أفراد جمتمع الدراسة األصلي أما يف حال و ، املطلوب صغريًا نسبياً 

ن ذلك يتطلب من الباحث ضرورة زيادة حجم العينة املختارة حىت يضمن متثيل العينة ملختلف أو مشاهداته فإ
يف حالة فحص الدم و نظرا للتجانس الواضح و التام  ، فمثالاألفراد واحلوادث اليت يتكون منها اجملتمع األصلي

 كامل دم املريض  عملية فحصتكون النتائج مشاهبة متاما لو  إلجراء الفحص فإنه يكتفي بعينة صغرية نسبياً 
نظرا للعالقة بني التوزيع املكاين )اجلغرايف( للمجتمع وتكلفة مجع  التوزيع املكاين للمجتمع: 1-2-3

 .البيانات، فإنه كلما كان اجملتمع أكثر انتشارا كان اختيار حجم عينة صغري أفضل
املال والوقت والتسهيالت على سبيل املثال ) كان أحد املوارد حمدودا )غري متوفر( كلمااملوارد املتاحة:  1-3

 كلما كان اختيار حجم عينة صغري أفضل.  (واملوظفني...اخل

حسب هذه الطريقة فإن حتديد حجم العينة يعتمد على امليزانية و  2وهناك طريقة تعتمد على امليزانية والوقت 
دين على كيفية إعداد قوائم االستقصاء املتاحة والوقت الذي جيب أال تتجاوزه الدراسة حيث يؤثر هذين القي

وتكلفة حتليل البيانات وتكلفة إعداد التقرير النهائي وكذلك على تقسيم الوقت على كل مرحلة من هذه 

اليت حتدد حجم العينة فيما يلي:  اإلحصائيةاملراحل، وتتمثل الصيغة 
1

0
10

C

CB
nnCCB


 

كلفة ملء   1Cنفقات حتضري، مراجعة وحتليل االستمارة،  0Cاملالية املتاحة،  اإلمكانيات Bعلما أن: 
 احلجم األمثل للعينة. nاالستمارة الواحدة، 

حول موضوع معني كجزء دج، للقيام بدراسة ميدانية  54000مثال: بافرتاض أن باحث ما خصص ما قيمته 
تكميلي لبحثه، فبعد إجراء دراسة استطالعية تبني أن مصاريف ملء االستمارة الواحدة يتطلب ما قيمته 

دج، يف حني أن املصاريف املتعلقة بإجراء تصميم وبناء االستمارة )إعداد، كتابة، طبع..( واليت يضاف  122
عملية مراجعة وحتليل البيانات األولية خاصة إذا تطلب األمر إليها مصاريف النقل وكذلك التكاليف التقديرية ل

شراء ترخيص لربنامج إحصائي معني، وعليه فقد مت تقدير كل هذه النفقات )خارج مصاريف ملء 
 دج.3700االستمارات( مببلغ إمجايل يقدر ب 

 املطلوب: حتديد حجم األمثل لعينة الدراسة 
 اد على الصيغة اإلحصائية حنصل:اعتمادا على املعطيات أعاله وباالعتم

412
122

370054000

1
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n  على وحدات املعاينة استمارة 412وعليه جيب توزيع 
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هناك العديد من العوامل املتعلقة بتصميم البحث اليت تؤثر على حجم اعتبارات تصميم البحث:  1-4
 نوع تصميم العينة وهذه العوامل متعلقة بنوع تصميم البحث، تصميم حتليل البيانات،العينة، 

حيتاج تصميم البحث الكمي عينة أكرب من تصميم البحث النوعي، وحيتاج نوع تصميم البحث:  1-4-1
تصميم البحوث غري التجريبية استخدام عينة أكرب من تصميم البحث التجرييب، أيضا حيتاج تصميم البحث 

 الطويل عينة ذات حجم أكرب من تصميم البحث العرضي
 يف تصميم حتليل البيانات جيب األخذ بعني االعتبار كل من:  :البياناتحتليل  تصميم 1-4-2
 افرتاضات األسلوب اإلجرائي )اإلحصائي( الذي تستخدمه الدراسة.  -
 تعقيد وكمية التفاصيل املطلوبة يف حتليل البيانات   -
فعندما يكون من لدراسات املقارنة، ا قوة العالقة املتوقعة يف دراسة العالقات ، ومقدار الفرق بني الفئات يف -

املتوقع وجود عالقة قوية يكون استخدام عينة صغرية كافيا والعكس صحيح، أيضا عندما يكون من املتوقع أن 
 تكون الفروق بني الفئات صغرية يكون استخدام عينة ذات حجم أكرب( 

حجم العينة يف العينات االحتمالية عن العينات غري االحتمالية، ففي  لفتخينوع تصميم العينة:  1-4-3
بني  اإلحصائيةالعينات االحتمالية نأخذ بعني االعتبار حساب هامش اخلطأ للتقدير والفرق ذات الداللة 

 التقديرات، يف حني أن هذا احلساب ال تكون له أمهية يف العينات غري االحتمالية
 اإلحصائيةاستخدمنا العينات غري االحتمالية فإننا نستخدم الطرق غري  إذا: ليةالعينات غري االحتما -

لتحديد حجم العينة، وبالتايل ميكن للباحث أن يأخذ يف االعتبار قواعد احلساب املعتمدة على اخلربة والتجربة 
الدراسات اليت هلا نفس أو باالستناد إىل الدراسات السابقة إن وجدت، وخاصة تلك يف حتديد حجم العينة، 

التصميم البحثي لدراسته، والدعامة اليت يرتكز عليها يف هذه الطريقة هو االعتقاد الشخصي بأن حجم العينة 
 .3الذي قام بتحديده مناسب لدراسة اجملتمع املستهدف

 وتشمل العينات النموذجية ملختلفة أنواع تصميمات البحوث ما يلي:
 مشاركني 5ىل إ 3حبوث دراسة حالة: من  -
 مشاركني 10-6البحوث الفينمولوجية: من  -
 مشاركا 30-15حبوث النظرية املتجذرة: من  -
 مشاركا 50-35البحوث االثنوجرافية: من  -
 مشاركا لكل جمموعة 30-15البحوث التجريبية: من  -
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 مشارك 2500 -400البحوث املسحية، موضوع واحد جملتمع حملي أو دراسة وطنية: من  -
 مشارك 15000 -10000البحوث املسحية، موضوع متعدد، دراسة وطنية: من  -
 مشارك 150-20البحوث االستكشافية، والدراسة االستطالعية، واالختبار املبدئي أو األويل: من  -
 مشاركا 30البحوث االرتباطية:  -
 مشارك 100حبوث تتضمن حتليالت جمموعات فرعية رئيسية:  -
 مشارك 30ت جمموعات فرعية ذات أمهية قليلة: حبوث تتضمن حتليال -
 مشارك 2500 -200حبوث التسويق، واختبار املنتج: من  -
 مشارك 1500يتم اختيار  400000وحىت  200000حجم اجملتمع الذي يزيد عن  -

 :4التالية من أجل حتديد حجم العينة املطلوب القواعد Roscoe (1970) وقد اقرتح أيضا 
 مفردة يعترب مالئما ملعظم األحباث . 500إىل  30من  -
 مفردة يف العينات الطبقية 30جيب أال يقل عدد املفردات لكل طبقة عن  -
أن يكون أضعاف فإن حجم العينة جيب  االحندار املتعددحبوث املتغريات املتعددة، مبا يف ذلك حبوث يف  -

متغريات الدراسة .فمثال إذا احتوت الدراسة أضعاف  10يفضل هنا أن يكون حجم العينة متغريات الدراسة و 
 مفردة . 60يقل حجم العينة هنا عن  متغريات إلجراء التحليل عليها فإنه يفضل أن ال 6على 

فيها حجم الضبط والرقابة عاليا على متغريات حمور الدراسة،  يف بعض أنواع األحباث التجريبية اليت يكون -
   .مفردة يكون مقبوال 20إىل  10من  فإن حجم عينة مقداره

كما اعتمد بعد املتخصصني على معيار اهلدف من الدراسة يف حتديد حجم العينة األمثل الختيار العينة         
 وذلك على النحو التايل:

 % 10فرد( و 1000من جمتمع صغري نسبيا )أقل من  %20يف الدراسات الوصفية ينصح استخدام  -
 فرد( 10000جملتمع كبري جدا )أكرب من  % 05فرد(  10000و  1000بني  جملتمع كبري )ما

 مفردة. 50مفردة، ويفضل أن يكون أكرب من  20يف الدراسات االرتباطية، جيب أال يقل أفراد العينة عن  -
أو أكثر جيب أال يقل عدد أفراد اجملموعة أو املعاجلة الواحدة يف حالة الدراسات التجريبية ذات اجملموعتني  -

 مفردة. 15عن 
 إذا استخدمنا العينات االحتمالية نأخذ يف االعتبار استخدام الصيغ اإلحصائية: العينات االحتمالية -

، وختتلف الصيغ املستخدمة يف حساب حجم العينة يف حتديد حجم العينة املعتمدة على النظريات االحتمالية
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ية هبدف تقدير معامل اجملتمع نستخدم الصيغ اخلاصة من مشكلة حبثية إىل أخرى، فإذا كانت دراسة وصف
حبساب فرتات الثقة هلذه التقديرات لتحديد حجم العينة، وإذا أجرى الباحث دراسة حتليلية أو حبثا جتريبيا 

 اإلحصائيةهبدف تقدير معنوية أو داللة الفرق بني جمموعات فرعية، نستخدم الصيغ اخلاصة باختبار الداللة 
 فروق.ملثل هذه ال

توجد طرق عديدة لتحديد احلد األدىن حلجم العينة،  وسنكتفي بعرض الطرق اليت تعتمد على معيار معلومية 
 :5أو حمدودية اجملتمع باعتباره أهم وأكثر معيار له تأثري على حتديد حجم العينة وذلك على النحو التايل

إذا كان بإمكان الباحث التعرف والوصول إىل مجيع أفراد اجملتمع اإلحصائي، فإنه  اجملتمع معروف وحمدد: *
 ميكن تطبيق الصيغة التالية:
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نسبة تواجد خصائص اجملتمع املدروس يف العينة  Pالقيمة احلرجة للتوزيع الطبيعي املعياري،  Zحيث: 
اخلطأ املسموح به عند تقدير متثيل العينة للمجتمع  e،  %50املمثلة، حيث أغلب الباحثني يقبلون هبا عند 

Morgan & لباحثني احلجم األمثل للعينة. ويف هذا اإلطار فقد متكن ا n(، 0.05)يف الغالب نقرتح 

Krejcie  فرد 1000000من تصميم جدول لتقدير حجم العينة املمثلة للمجتمع املعلوم وال جيوز  
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موظف، وأن النسبة املقبولة الشرتاك عناصر اجملتمع  3000يقدر بـ  اإلحصائيمثال: إذا كان حجم اجملتمع 
، يف حني اخلطأ  %95،  أما مستوى الثقة فيقدر بـ  %50مع وحدات املعاينة يف نفس اخلصائص حبوايل 

   . %5املسموح به هو 
 املطلوب: ما هو احلد األدىن حلجم العينة؟

 بتطبيق املعادلة أعاله جند: 
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 وهو نفسه يف مثالنا. 341جند احلد األدىن للعينة هو  3000وبالنظر إىل جدول وعند حجم اجملتمع 
دات اجملتمع، كعدم القدرة على التنقل على الباحث الوصول إىل مجيع مفر  قد يتعذر اجملتمع غري معروف: *

دات اجملتمع، ويف هذه احلالة نستخدم الصيغة حمل البحث، أو لصعوبة حتديد مفر  إىل مجيع املناطق اجلغرافية
 التالية:
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رتاض أن الباحث مل يتمكن من معرفة أو إحصاء مفردات اجملتمع، املطلوب: بالرجوع إىل املثال السابق وباف
 حدد حجم العينة املناسب،
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 مفردة 384هو  اإلحصائيوعليه فإن احلد األدىن لتمثيل حجم اجملتمع 
باالحنراف  اإلحصائيميكن للباحث أن يعوض عدم معرفته حلجم اجملتمع  طريقة االحنراف املعياري: *

املعياري هلذا اجملتمع، وذلك باالعتماد على معادلة فرتة تقدير املتوسط احلسايب للعينة كما يلي:  
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( لتقدير الوسط احلسايب للمجتمع حيدد بالصيغة التالية: eاخلطأ املسموح به )ومنه 
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شكوى متزايدة حول من وجود عيب يف نوع معني من التلفزيون، فإذا أرادت  Condorمثال: تلقت شركة 
الشركة حتديد حجم املشكلة الجياد حل هلا، فما هو حجم العينة الواجب سحبها من األجهزة حبيث يكون 

علما بأن االحنراف املعياري يقدر  % 5بأن حصوله على جهاز معيب خبطأ معاينة قدره  %95واثقا بنسبة 
 0.4ـ ب

246احلل: بتطبيق املعادلة أعاله جند: 
05.0

7.0*96.1
2

2
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من أبرز املواقع اليت ميكن للباحث االعتماد عليها يف  حتديد حجم العينة باستخدام شبكة االنرتنت: -2
 تقدير حجم العينة جند:

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm * 
 *calculator-size-w.surveymonkey.com/mp/samplehttps://ww/ 
 *http://www.raosoft.com/samplesize.html 

 *-calculator-size-statistics.co.uk/calculators/sample-https://select

proportion-population/ 
 حيث أن استخدام هذه املواقع أو غريها يتطلب من الباحث أن حيدد العناصر التالية:

  (e(، أي هامش اخلطأ املسموح به )Confidence intervalمستوى الدقة املناسب ) -

 Confidence levelمستوى الثقة  -
 Populationحجم اجملتمع  -

جمتمع غري  ففيلتحديد حجم العينة جملتمع معروف أو غري معروف:  surveysystemموقع  2-1

 معروف نستعمل املعادلة: 
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 املعادلة املذكورة أعاله )يف حالة اجملتمع غري معروف(، أي 

 نفس املثال السابق، لكن نرتك مساحة حجم اجملتمع فارغة )مع مالحظة أن الفاصلة ال ميكن كتابتها بالنقطة(

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
http://www.raosoft.com/samplesize.html
https://select-statistics.co.uk/calculators/sample-size-calculator-population-proportion/
https://select-statistics.co.uk/calculators/sample-size-calculator-population-proportion/
https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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 ( نستعمل املعادلة التالية: Finite populationأما يف حالة اجملتمع معروف ) 
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 .املعادلة املذكورة أعاله )يف حالة اجملتمع معروف( أي
 نفس املثال السابق، 

 
كما ميكن للباحث من خالل هذا املوقع البحث عن هامش اخلطأ املسموح به وهذا بتثبيت حجم العينة 

  % 50الذي يقرتحه والنسبة املقبولة الشرتاك عناصر اجملتمع مع وحدات العينة يف نفس اخلصائص حبوايل 
(Percentage) 

 نفس املثال السابق: 
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يعتمد هذا املوقع على املعادلة : لتحديد حجم العينة جملتمع معروف surveymonkey موقع 2-2

( ونسبة هامش اخلطأ املسموح Population Sizeيف حالة اجملتمع معروف، وبكتابة حجم اجملتمع ) السابقة
 ( يف املوقع يظهر حجم العينة املطلوبMargin of Errorبه )

 مثال: نفس املثال السابق

 
، فزيادة على ميتاز هذا املوقع  بتقدير حجم العينة وفق سيناروهات متعددة:  raosoftموقع  2-3

اخلصائص اليت يقوم الباحث بتحديدها )حجم اجملتمع، هامش اخلطأ، مستوى الثقة(، فإنه يقرتح نتائج بديلة 
هلذه اخلصائص، فهو يقوم بتحديد هوامش خطأ خمتلفة يف حالة مت االعتماد على )تثبيت( حجم عينة مقرتح،  

 (  99، 95، 90( مستويات ثقة خمتلفة )مثال: كما يقوم بتحديد حجم العينة يف حالة مت اعتماد )تثبيت
 مثال: نفس املثال السابق: 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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على اخلصائص اليت  باالضافة  raosoftمثل موقع  هذا املوقع يعمل: select-statisticsموقع  2-4

 يقوم الباحث بتحديدها، فإنه يقوم بعدة سيناريوهات كما يلي:
 العينة املقرتححتديد هامش اخلطأ إذا مت تثبيت حجم  -
 حتديد حجم العينة إذا مت تثبيت هامش اخلطأ. -
 حتديد حجم العينة إذا مت تثبيت مستوى الثقة. -
 حتديد حجم العينة إذا مت تثبيت حجم اجملتمع -
 حتديد حجم العينة إذا مت تثبيت نسبة العينة خلصائص اجملتمع -

 مثال: نفس املثال السابق
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