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 أساليب جمع البيانات 

 Data Collection Methods 

 

 Primaryقبل التطرق إلى أساليب جمع البيانات ال بد من التفريق بين  نيينن  يسيييين  مين البيانيات لبيا البيانيات ا لليي  

Data   لالبيانات الثانييSecondary Data. 

تعّرف البيانات ا للي  بأّنها تلك البيانات التي يتم تجميعها  لل مرة نن طريق اسيتييا  أل إجيرام مبابلي  أل اظة اي  التيي  

 يبيم بها البا ث.

 لتكي  هذه البيانات نادة دقيب  لميضيني  لهام   ّ  البا ث قد جمعها  ميي تتعلق بالبحث مباشرة. 

 لمالتييييالا أاييييبح  م  يييييية أل متا يييي  للبا ييييث أميييا البيانييييات الثانيييييي    ييييي 
أ
البيانييييات التييييي تييييّم جمعهييييا أل استلةاييييها سيييياببا

 بيهيل  من خةل الكتب لا بحاث لاليثاسق لقياند البيانات اظتنين .

 

 ثةث  أساليب يسييي   
أ
  همي  البيانات ا للي  للبا ث سيتم تنالل أهم أساليب جمعها  يث ييجد نميما

أ
لجمع  لنارا

 البيانات ا للي  :

 

 Questionnaireاالستبيان  -1

ل هي نباية نن مجمين  من ا سئل  اظتنين  ل اظترابط  تتمحيي نحي هدف محدد ل تيجه إلى اظيتبص ى منهم لإلجاب    

 ننها، ليبيم البا ث بعد ذلك بتفريغها ل تنايمها ل تحليلها بما يلدم أهداف بحثه. 

 لطبيع  ا سئل  التي تتضمنها،  هناك االستييا  اظغلق الذي  يمكن التمينز بن  ندة أ 
أ
شكال من االستييانات تبعا

يتصف بكي  اإلجاب  نلى أسئلته محددة بليايات معين ، فا  ن  هناك االستييا  اظفتيح الذي تكي  أسئلته غنر  

اظيضيع   بلصيص  منه  اظيتبص ى  يأي  إلبدام  مترلك   إنما  ل  معين   بإجابات  يكي   محددة  قد  كما  اظطرلح، 

 من ا سئل  اظغلب  ل اظفتي  .
أ
 يتضمن مزيجا

أ
 االستييا  هجينا
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بطريب    تصميمها  يتم  العين   أ راد  لجميع  أسئل  مي دة  لتيجيه  أداة  بأنه  البيانات  لجمع  كأداة  االستييا   يمتاز 

منهم  ري    للميتبص ى  االستييا   ليتيح  نتاسجها  استلةص  ل  تحليلها  تيّهل  كما  تبييبها  ل  نتاسجها  تفريغ  تيّهل 

ن من الحصيل نلى بيانات صحيح  يعّبر ننها  اإلجاب  فا ا لقات التي تناسبهم ل ضمن ظرلف مريح ، كم 
ّ
ه يمك

ّ
ا أن

 لعدم لجيد ما يدل نلى شخصياتهم فا االستييا . 
أ
 اظيتبص ى منهم دل  إ راج لذلك نارا

، كما يتيح إمكاني  زيادة ندد مفردات العين  ب كل  
أ
يعتبر أسليب االستييا  فا جمع البيانات قليل التكلف  نيييا

 د ال سخ ل تيزيعها نلى ندد أكبر من اظيتبص ى منهم. كبنر من خةل زيادة ند

اظتعلب  بطبيع    اظآخذ  ه يؤخذ نليه بعض 
ّ
البيانات  إن فا جمع  أسليب االستييا   اظزايا اظذكيية النتماد  ل يغم 

 ا سئل  ل ا تمال تفينرها ب كل غنر ميّ د بن  ا  راد اظيتبص ى منهم. 

 

 اب  نليها لعدم قنانته بأهميتها أل ندم تي ر اليق  الكافا لديه لإلجاب  نليها.كما قد ال يهتم اظيتبص ى منه باإلج

أل يمما تكي  اإلجابات غنر كامل  مما يعني استبعاد االستييا  الخاص به، ل فا أ يا  معين  قد يتأخر الرد  سباب  

 .
أ
 نديدة أل يمما ال يتم الرّد نهاسيا

 

من   مجمين   مراناة  يجب  اليياق  هذا  لغ  لفا  استلدام  يجب  إذ  جيد،  استييا   تصميم  لضما   االنتبايات 

 لاضح  ل سليم  ال تحتمل التأليل أل اختةف اظفهيم  يما بن  اظيتبص ى منهم. 

لأ  تكي  ا سئل  محددة لقليل  قدي اإلمكا  ل أ  تكي  مترابط   يما بينها ل غنر محرج  للشخص اظيتبص ى   

 منه. 

 

االست يتضمن  أ   يمكن  اإلجاب   كما  لكيفي   اظصطلحات  بعض  معاني  لتفينر  لاإليشادات  اظة اات  بعض  ييا  

 نن أسئلته.

 

 Interviewاملقابلة  -2
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بغرض    معين   لأ داث  ميضينات  مباشرة  يل  أسئل    ل   
أ
يتضمن  يايا أكثر  أل  ل شخص  البا ث  بن   لبام  با  ل 

 التعرف نلى اتجاهاتهم نحي هذه اظيضينات أل ا  داث. 

.
أ
 ليجه( أل نبر لساسل اتصال متنين  كالهاتف ل االنترن  مثة

أ
 ل قد تتم اظبابل  ب كل شخص ي )لجها

 

طيط لتنفيذ اظبابل  ب كل جيد للاضح بحيث يتم تحديد أهدا ها بيضيح ل تحديد من ستتم  ليجب أ  يتم التل

مبابلتهم ل نيع ل طبيع  ا سئل  التي ستطرح نليهم ل هل با أسئل  مفتي   أم أسئل  مغلب  أم مزيج من النينن ،  

اظبابل ، مكا   ل  ميند  نلى  مبابلتهم  ستتم  الذين  ا شخاص  مع  االتفاق  يجب  تيثيق    كما  ل  تسجيل  ذلك  يلا 

 لإلجابات ل كا   البيانات ل اظعليمات التي يتم الحصيل نليها جّرام اظبابل . 

 

تمتاز اظبابل  كأسليب لجمع البيانات بأنها تؤمن كم كبنر من اظعليمات ل البيانات ل خاا  منها ما ياهر للبا ث  

من  يث   سيام  اظبابل   إجرام  لق   يحتاجه  هام   أنه  لسيل   اظبابل   تعتبر  كما  الدقيب ،  التفاايل  أل  النيني  

للحصيل نلى معليمات خاا  من ا شخاص الذين ال يجيدل  التعامل مع أسئل  االستييا   سباب متنين ، كما  

 أنها تضمن الحصيل نلى البيانات اظطليم  ب يب  أكبر مما هي فا  ال  االستييا . 

نلى أسليب اظبابل  مباين  بغنره من ا ساليب ا خرى لجمع البيانات بالحاج  إلى جهد  ل يغم ما تبدم  إنه يؤخذ  

للق  غنر قليلن ، كما قد ال يتم تدلين النتاسج ب كل جيد، ل ترتبط نتاسج اظبابل  إلى  د كبنر بشخصي  البا ث  

إ  ل اعيم  
أ
تماما اظطليب  االتجاه  فا  اظبابل   ل  الحياي  إداية  ا شخاص ذلي  ل قديته نلى  مع بعض  مبابل   جرام 

.
أ
 اظراكز الهام  أل الحياس  أ يانا

 

 

 

 

 Observationاملالحظة  -3
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لتعني مراقب  ظاهرة أل  دث ما ل تسجيل اظة اات الناتج  نن ذلك، ل ييتلدم هذا ا سليب لجمع البيانات ل   

 يك العامل فا ظل ظرلف معين . اظعليمات التي يصعب جمعها باستلدام اليساسل ا خرى مثل مراقب  سل

تحديد   من خةل  سليم  ل  لاضح  ب كل  له  التلطيط  يتم  أ   يجب  البيانات  فا جمع  ا سليب  هذا  انتماد  لنند 

التركنز نليها ل مكا  ل زما    التي سيتم  الجيانب  للمة ا  ل  التي ستلضع  اظفردات  ا هداف اظطليم  ل تحديد 

 تيثيق البيانات التي يتم جمعها.اظة ا  ل مدتها ل كيفي  تسجيل ل 

لق   دلثها   اظديلس   الااهرة  نن  مفصل   ل  شامل   دقيب   بيانات  جمع  من  ن 
ّ
يمك بأنه  اظة ا   أسليب  يمتاز 

 .
أ
 تماما

 

سليكيات   ل  مياقف  يتصنعي   قد  للمة ا   يلضعي   الذين  ا شخاص  بعض  أ   ا سليب  هذا  نلى  يؤخذ  ل 

ل   مياقفهم  تلتلف نن  بيانات  معين   إمكاني  جمع  الخايجي  دل   الارلف  تحيل  الطبيعي ، كما قد  سليكياتهم 

صحيح  تمثل الااهرة اظديلس  فا كثنر من ا  يا ، كما أ  تكراي  دلث الااهرة قد يكي  خايج  دلد اليق   

اا   املخصص للبحث، كما قد يصعب استلدام هذا ا سليب نند دياس  بعض جيانب اظفردات اظديلس  الخ

 .
أ
 جدا
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