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العلمية اليت تفتض وجود حقائق اجتماعية موضوعية، منفردة   هي نوع من البحوث البحوث الكمية:    -1
 ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات األفراد، وتعتمد غالبا األساليب اإلحصائية يف مجع البياانت وحتليلها. 

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

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

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

يقدموا استجاابت لبعض العبارات مثال أان أجد يف شكل كمي، ولكن ميكن تطوير استبيان يسأل التالميذ أن 
املعلمة سيئة يف هيئة ردود أوافق ، ال أوافق ، ال أوافق بشدة، مث إعطاء هذه اإلجاابت أرقام وهبذا يصبح لدينا 

 بياانت كمية عن مواقف التالميذ اجتاه معلمتهم.
)املالحظة الرصدي  البحث  املسح،  مثل  الكمي  للبحث  خمتلفة  أنواع  خمتلف توجد  مالحظة  أو  مشاهدة   )

 السلوكيات واألمناط ، البحوث التجريبية أو النمذجة الرايضية.

العلمية اليت تفتض وجود حقائق وظواهر اجتماعية   هي نوع من البحوث  :(النوعيةالكيفية )  البحوث  -2
النوعي عادة يف يتم بناءها من خالل وجهات نظر األفراد واجلماعات املشاركة يف البحث، ويستخدم البحث  

للمشكلة  وتفسري واف  تستطيع وصف  الكمية واإلحصائية ال  املقاييس  أن  الباحث  فيها  يرى  اليت  اجملاالت 
الظواهر  لدراسة  يستخدم  أن  ميكن  اجملتمع، كما  من  شرحية  عند  والتفوق  اإلبداع  خصائص  مثل  املعروضة 

ت جديدة عن حاالت يتطلب التعمق فيها بغرض واحلاالت اليت ال تتوافر عنها معلومات وافية أو ملعرفة حاال 
 دراستها الحقا أبسلوب كمي، ويطلق على هذا النوع ابلبحث االستطالعي. 

تعتمد البحوث النوعية على بياانت نوعية تكون يف شكل مالحظات وتعليقات وآراء مكتوبة أو مشاهدة أو 
التح على  عالية  قدرة  البحوث  تتطلب مثل هذه  ما  املختلفة مسموعة، وغالبا  اآلراء  بني  واملقارنة  والربط  ليل 

بياانت نوعية من االستبياانت إذا طلب من املستجيب أن يصوغ آرائه يف  نتائج، فيمكن مجع  للوصول إىل 
والتحليالت  الوصفية  والدراسات  للمقاالت  ابلنسبة  نفسه  واألمر  املسجلة،  املقابلة  وكذلك  وفقرات،  مجل 

مع ذلك فإن البياانت النوعية ال تشمل فقط على الكلمات، وميكن أن تشمل املكتوبة وغريها من النصوص، و 
 حمتوايت فنية أو ملف تصميمات.

لتحقيق    البياانت  مجع  مقصودة( يف  )عينة  عشوائية  غري  عينة  حنو  عادة  النوعي  البحث  يف  الباحث  يتوجه 
البناء   حمكمة  غري  فعالة  أدوات  خالل  من  البحث،  ابملشاركة،   مثل:  Unstructuredأهداف  املالحظة 
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واملقابالت املعمقة، والواثئق والسجالت األولية املرتبطة ابملوضوع، وال يهدف البحث النوعي عادة إىل تعميم 
 النتائج، بل إىل توسيع نتائج احلالة املبحوث عنها الحتماالت االستفادة منها يف مواقف وحاالت أخرى. 

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

 املعطيات الرقمية العددية، أما البحث النوعي فيهتم ابلعملية والدالالت أكثر من اهتمامه ابلسبب والنتيجة.
املتبع من قبل الباحث النوعي إىل أن يكون استقرائي، وهو ما يعين أن الباحث يقوم بتطوير نظرية    مييل النهج

أو يبحث عن وجود منط للمعىن على أساس البياانت اليت مت مجعها، مبعىن االنتقال من اخلاص إىل العام )هنج 
 من أسف إىل أعلى(. 

النوع البحث  تدخل ضمن  البحث  متعددة من  أنواع  أو وهناك  النوعي أتمني  البحث  يكون هدف  فتارة  ي، 
أتسيس نظرية متجذرة، واترة يكون اهلدف بناء املفاهيم أو التعرف عليها، ورمبا كان اهلدف الوصف، إال أن  
كل هذه األنواع تتفق على أن املقصد هو الفهم األعمق لسلوك اإلنسان وخرباته ووصف عمليات بناء املعاين 

 ما هي تلك املعاين. اليت يستخدمها الناس و 
يكمن الفرق بني البحوث الكمية والبحوث النوعية يف املقارنة بني البحوث الكمية والبحوث النوعية:    -3

  النقاط التالية:
االجتماعية:  - والدوافع  املنطلقات  يف  اجتماعية   االختالف  حقائق  وجود  الكمي  البحث  يفتض  حيث 

موضوعية، معزولة عن مشاعر ومعتقدات األفراد، ويتم قياسها أبدوات مناسبة تتوفر فيها اخلصائص األساسية 
من صدق وثبات، أما يف البحث النوعي فيفتض وجود مؤثرات عدة، يتم بناءها اجتماعيا من خالل وجهات 

لل  واجلماعات  األفراد  يف نظر  تؤثر   ).. ودينية  وعرقية  وثقافية  )اجتماعية  اجتماعية  دوافع  فهناك  مواقف، 
 ؛ املواقف

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

مرتبطة ا إىل عموميات غري  التوصل  الكمية  الدراسات  أو سببية، كذلك حتاول  ارتباطية  ملتوافرة إلجياد عالقة 
 ؛ابلسياق الذي أجريت فيه الدراسة، كما يهدف إىل تعميم نتائج البحث على حاالت أخرى

أن  املشاركني  منظور  من  االجتماعية  الظاهرة  بفهم  اهتماما  أكثر  فهو  النوعي  البحث  ومن خالل أما  فسهم، 
األفراد  وآراء  اإلنسانية  األفعال  أن  النوعيون  الباحثون  يعتقد  العادية، حيث  املشاركني  حلياة  الباحث  معايشة 
أفكارهم  األفراد  فيه  يفسر  الذي  اإلطار  خالل  ومن  فيها،  حتدث  اليت  والبيئة  ابملواقف  تتأثر  ومعتقداهتم 

ار من قبل الباحث خالل مجع البياانت وحتليلها، وال يهدف ومشاعرهم وأفعاهلم، ويتم التوصل إىل هذا اإلط
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اليت كثريا ما تقود إىل مواقف وحاالت قد تكون  نتائج احلالة  النتائج، بل توسيع  النوعي إىل تعميم  الباحث 
 ؛ مشاهبة

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

املرونة فيما يتعلق خطة البحث، فالباحث يف البحث النوعي ال يستطيع وضع فرضية أو فرضيات مسبقة، ألن 
ابمل يتعلق  فيما  عنه،  وراسخة  مسبقة  تصورات  دون  من  موضوع  دراسة  على  يعكف  النوعي  تغريات الباحث 

املستقلة واملتغري التابع، والربط بينهما، لذا فإن الباحث النوعي يدرس مجيع العوامل واملؤثرات يف موقف معني، 
أو  املقابالت االستطالعية األوىل،  الباحث أيخذ ويشتق من  فإن  لذا  اإلنسانية بشكل كلي أوال،  أي اخلربة 

يرى مث   أو  ما يسمع،  تتطور الحقا إىل فرضيات، يعمل على املالحظة األوىل معىن ومغزى  ضوءه ختمينات 
 ؛أتكيدها أو نفيها، من خالل بقية معلومات مقابالته ومالحظاته الالحقة مث خيرج ابلتفسريات والنتائج

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 البياانت واملعلوماتعينات البحث النوعي تكون مقصودة وتؤمن بغزارة وافية  

و   - الكمي  البحث  يف  البياانت  مجع  يف  يستخدم  الغالب  يف  يف االستبيان  املعمقة  واملقابلة  املالحظة 
البياانت  النوعي:  بناءا    مجع  املبنية  املالحظات  أو  املقابالت  االستبيان وكذلك  يركز على  الكمي  البحث  يف 

 In-depthأما يف البحث النوعي فتستخدم املقابلة املعمقة    Structured observationsحمكما مسبقا  
Interview  ملشاركة  غري النمطية، و/أو املالحظة اParticipant interview   غري مبنية بناء حمكما مسبقا

Unstructured و/أو الواثئق الرمسية والشخصية ذات العالقة، وقد ختتلف طريقة وأسئلة املقابلة يف البحث ،
أسئلة  فيه  تكون  الذي  الكمي  الباحث  عينته، خبالف  أو  الدراسة،  جمتمع  أفراد  من  وآخر  فرد  بني  النوعي 

 ، مثل االستبيان منطية، ومعدة مسبقا. املقابلة

يكون الباحث يف الدراسات الكمية   دور الباحث منفصل يف البحث الكمي ومرن يف البحث النوعي:  -
أو  املوقف  النوعية يف  الدراسات  الباحث يف  ينغمس  التحيز، يف حني  يبتعد عن  لكي  الدراسة  منفصال عن 
الظاهرة موضوع الدراسة، من جانب آخر ال يكون الباحث حمايدا يف البحث النوعي بل تكون لديه مرونة يف 

بياانت املطلوب جتميعها، بينما يستخدم الباحثون الكميون، أدوات التغيري مع اخلطة وفق جمرايت البحث وال
 مجع البياانت بصورة موضوعية.

النوعي:   - البحث  البحث الكمي ختتلف عن تصاميم  البحث اخلطة واإلجراءات   تصاميم  ونعىن بتصميم 
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 
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مب الباحث  يقوم  مث  منظمة،  بطريقة  حمددة  املفروضة ظروف  للظروف  خضعوا  الذي  الدراسة  أشخاص  قارنة 
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(
كمية غري التجريبية فال يوجد حتكم ابلظروف اليت مير هبا األشخاص موضوع البحث، وبدال أما يف التصاميم ال

من ذلك يقوم الباحث ابملالحظة أو احلصول على قياسات من األشخاص لوصف شيء ما أو حدث ما، 
ت  وتصاميم البحث النوعي أقل تنظيما من تصاميم البحث الكمي، ففي البحث النوعي، يتم حتديد اإلجراءا

اليت مت  السابقة  البياانت  على  وتعتمد كل خطوة  بدال من حتديدها مسبقا،  البحث  تنفيذ  من خالل عملية 
 ؛ مجعها يف الدراسة

حتليل البياانت يف البحث الكمي يتم بعد االنتهاء من مجع كل البياانت، بينما حتليل البياانت وتفسريها:    -
عها، إضافة إىل حتليل شامل يف هناية مجع البياانت، لذا يستغرق يتم حتليل البياانت يف البحث النوعي أثناء مج

 ؛ حتليل البياانت يف البحث النوعي وقتا أطول من حتليل البياانت يف البحث الكمي
من جانب آخر ال تركز البحوث النوعية على الطرق الرقمية واإلحصائية يف تفسري البياانت اجملمعة والنتائج،  

بل تعمل على تفسري الظواهر أبسلوب سردي إنشائي يعتمد التعبري بعبارات ومجل   كما يف البحوث الكمية،
 ؛توضح ماهية وطبيعة الظواهر، وعالقاهتا املتداخلة بينها

النوعي خمتلفة:    - الكمي والبحث  البحث  تقارير  تقارير مكوانت وأجزاء  املستخدمة يف  األشكال  تتنوع 
بحوث الكمية، والسبب هو تعدد أمناط الدراسات النوعية، فبعض البحوث النوعية بدرجة أكرب من تقارير ال

تقارير البحوث النوعية ال تشمل على ملخص البحث، كما يف البحوث الكمية، وابلرغم من عدم وجود طريقة 
والتفسريات  والنتائج  واملنهجية  املقدمة،  تضم:  النوعية  البحوث  تقارير  فإن  النوعي،  البحث  لتمثيل  وحيدة 

 ؛ اجات مث املراجع واهلوامشواالستنت

العينة  - استخدام حجم عينة  :  حجم  القوة اإلحصائية من خالل  الكمية غالبا إىل زايدة  الدراسات  هتدف 
 ؛ كبري قدر اإلمكان، بينما تعمل الدراسات النوعية عادة مع عدد صغري من احلاالت اليت ميكن دراستها بعمق

البحث الكمي يكمل بعضه البعض، لذا فإن البعض يعتقد العديد من الكتاب أن البحث النوعي و 
املكان،  ذلك  إىل  الطريق  لتلتمس  ضروري  وهذا  ما،  ملكان  خريطة  إنتاج  عملية  أبنه  الكمي  البحث  يشبه 
ويشبهون البحث النوعي على أنه إنتاج شريط تلفزيوين هلذا املكان، فاخلريطة مهمة ومفيدة للغاية، ألهنا ترسم 

وا املوقع  أن الطريق إىل  تستطيع  اخلريطة ال  أن  إال  والبعيدة،  اجملاورة  األخرى  وتوضح عالقته ابألماكن  ملكان 
    توضح يشبهه ذلك املكان وتعطي التفصيل املنظور واحلي والذي هو دائم التغيري.  

 وميكن الدمج بني البحث النوعي والبحث الكمي كأن يتوجه الباحث حنو: 
 ؛ جانب املقابالت املعمقة الطويلة، واملالحظات النوعية  االستعانة أبداة االستبيان إىل  -
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 ؛استعمال البياانت اجملمعة واالستنتاجات )حبوث كمية( إىل جانب االستعانة ابلنتائج الوصفية اإلنشائية  -
املرونة يف دور الباحث واندماجه يف املوقف )البحوث النوعية( إىل جانب األخذ ابالعتبار احلذر واالبتعاد   -

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

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

  يولد بياانت نوعية.  األربعة، وبعد ذلك يتبعه بسؤال : ما الذي أعجبك يف الكتاب؟ والذي من شأنه أن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 

 
 الثان احملور 

 
 البياانت   مجع أدوات
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الباحث إىل البياانت املختلفة إلمتام حبثه، وال بد أن خيتار األدوات املناسبة جلمع البياانت سواء  ج حيتا 
ميكن أن خيتار الباحث ما يناسب حبثه، كما كانت أولية أو اثنوية، علما أنه يوجد العديد من البياانت واليت  

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

 املعلومات عن الظاهرة اليت يقوم بدراستها  

 Data sourcesمصادر البياانت    -1
 جتميع مصادر البياانت من مصادر أولية ومصادر اثنوية ميكن  

هي بياانت جتمع ألول مرة من قبل الباحث من جمتمع خاص   :Primary Data  البياانت األولية  1-1
التكيز   األفراد، جمموعات  الباحث، وخنص ابلذكر:  الدائمة  Focus Groupملشروع  والعينات   ،Panels  ،

 تتبع آاثر األشياء ومالحظتها. 
 يتم جتميع البياانت من األفراد ابستخدام 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 التكيز هو التعرف على انطباع أعضاء اجملموعة، أو أفكارهم، أو تفسريهم لبعض األحداث، وتعترب 

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

 التكيز يف البحوث االستكشافية، ويف إجراء حبوث االستقصاءات ابستخدام العينات. 
تلفون، أو الربيد االلكتوين، مواقع االنتنت، مالحظة: عقد اجتماعات مجاعات التكيز قد يكون عن طريق ال

 احملاداثت عن طريق االنتنت 
الدائمة    - الدائمة   :Panelsالعينات  العينات  أعضاء  أما  واحدة  مرة  التكيز  جمموعات  أعضاء  جيتمع 

طويلة، فإذا  فيجتمعون أكثر من مرة، وتكون العينات الدائمة مفيدة عندما تستمر دراسة التأثري أو التغيري لفتة  
الدائمة  العينة  يتم تعريض أعضاء  القهوة، فإنه  تقييم أثر اإلعالن عن نوع معني من  البحث هو  كان هدف 
لإلعالن عددا من املرات، مث يتم قياس اجتاههم لشراء القهوة، وإذا أراد املنتج تغيري طعم القهوة فإنه يلجأ إىل 

الد  العينات  وجود  وابلتايل  أيضا،  العينة  سياستها أعضاء  على  اإلدارة  تدخلها  اليت  التغريات  تقييم  ائمة خيدم 
 املختلفة، وعادة ما يتم اختيار أفراد العينة عشوائيا من طرف اخلرباء.

األشياء    - آاثر  تداول   :  Unobtrusive Measuresتتبع  مثل  األفراد،  على  حتتوي  ال  أهنا  مبعىن 
روابت امللقاة يف صناديق القمامة من كل نوع من أنواع الصحف بني أيدي كثرية من القراء، عدد فوارغ املش

املشروابت يدل على مستوى استهالكها، أيضا البياانت اليت حنصل عليها من مراجعة سجالت املواليد والزواج 
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والوفاة يف جمتمع معني، أيضا مراجعة سجالت الشركة تكشف العديد من البياانت اخلاصة ابلعاملني، ومستوى  
 كة. كفاءة الشر 

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

 الكتب واملؤلفات ذات العالقة  -
 اجملالت العلمية واألحباث املنشورة فيها  -
 الواثئق   -
  األطاريح اجلامعية )أطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري(  -
 الشبكة العنكبوتية وما حتتويه من مصادر الكتونية خمتلفة   -
 قواعد البياانت املختلفة   -
 بياانت دائرة االحصائيات العامة، وبياانت الوزارات والدوائر املختلفة   -
 أدوات مجع البياانت األولية  -2

لتجميع البياانت ولكل منها مزاايها وعيوهبا، وعلينا أن نالحظ أن التحديد الدقيق للمشكلة، توجد عدة طرق 
البياانت  طرق مجع  أهم  ومن  البحث،  قيمة  على مستوى  أتثري كبري  البياانت  املناسبة جلمع  الطريقة  واختيار 

االت استخدام أساليب املقابالت الشخصية واالستقصاءات ومالحظة األفراد أو األشياء، ويتم يف بعض احل
مجع  طريقة  اختيار  ويعتمد  للمتغريات،  دقيقة  مقاييس  على  للحصول  التحفيز  وسائل  من  وغريها  اإلسقاط 
البياانت على أشياء أمهها: التسهيالت املتاحة، ودرجة الدقة املطلوبة، وخربة الباحث، واملدة املتاحة للدراسة 

  لبياانت.واملوارد املالية والبشرية املتاحة جلمع ا
 أساليب مجع البياانت يف البحث الكمي   -3

توجد ثالث أدوات رئيسية جلمع البياانت يف البحث الكمي هي االستبيان، املقابلة املنظمة، املالحظة الكمية 
 أو املنظمة، سنتعرض إىل املقابلة واملالحظة الكمية ابلتفصيل فيما نتعرض إىل االستبيان يف حمور مستقل 

مناقشة، املقابلة    :Structural Interviewاملنظمة    املقابلة   3-1 أو  أو حمادثة  عبارة عن حوار  هي 
موجهة، تكون بني الباحث عادة، من جهة وشخص أو أشخاص من جهة أخرى، وذلك بغرض التوصل إىل 

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

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

اإلجاابت والبدائل )تسمى األسئلة املقابالت سبق وحددت أمناط إجابتها، أي أهنا من نوع األسئلة حمددة  
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املغلقة(، كما قد يستعمل الباحث األسئلة املفتوحة، ويف املقابالت املنظمة عادة يلتقي مجيع املشاركني األسئلة 
نفسها وبنفس التتيب 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 ابحث 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. 
تتابع األحداث،  املرتبطة ابملالحظة، مثل مدة املالحظة، ومدى  املهمة  األشياء  يتم تسجيل بعض  ما  وعادة 

لظروف البيئية أو أي تغيري يف واألنشطة اليت تسبق أو أتيت بعد األشياء اليت تتم مالحظتها، وقد يتم تسجيل ا
مكان العمل إذا كان لذلك أتثري على نتائج املالحظة، كذلك قد يتم تسجيل خمتلف أنواع السلوك املرتبطة 

 أبنشطة العاملني، وكذلك انفعاالهتم، واتصاالهتم اللفظية وغري اللفظية. 
ختترب   )اليت  التشخيصية  الدراسات  ويف  الوصفية  الدراسات  يف  الباحث تستخدم  فإن  وابلتايل  سببية(  فروضاً 

 يدرك اجلوانب اهلامة اليت هلا صلة مباشرة ببحثه، وخيضع للضبط العلمي الدقيق
للضبط  ختضع  املنظمة  املالحظة  أن  حيث  املهيكلة(  )غري  البسيطة  املالحظة  عن  املنظمة  املالحظة  ختتلف 

الذي تتم مالحظتهم، أو ابلنسبة للموقف الذي العلمي سواء كان ذلك للقائم ابملالحظة أو ابلنسبة لألفراد  
الفروض  تنحصر يف موضوعات حمددة سلفا وتقتصر على إجاابت األسئلة أو  جترى فيه املالحظة، كما أهنا 

وا الباحث،  وضعها  املنظمةاليت  املالحظة  يف  املستخدمة  والتسجيل  -:  لوسائل  التصوير    اخلرائط   –آالت 
رافية وبني التنظيمات االجتماعية القائمة مبجتمع الدراسة كتوزيع السكان ابلنسبة لتوضيح العالقة بني البيئة اجلغ

 استمارات البحث   –للموارد الطبيعية، وتوزيع املؤسسات االجتماعية ...اخل   

 أساليب مجع البياانت يف البحث النوعي   -4
الواثئق    أربعة توجد   وهي:  النوعي  البحث  يف  البياانت  جلمع  املقابلة أنواع  املتعمقة،  املقابلة  والسجالت، 

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

 الواثئق الثانوية يف حالة صعوبة احلصول على الواثئق األولية املطلوبة 
األول  4-1-1 إذن   ية: الواثئق  فهي  مباشر،  بشكل  ومعلوماهتا  بياانهتا  وسجلت  دونت  اليت  املصادر  هي 

املصادر اليت تكون معلوماهتا أقرب ما تكون إىل الصحة والدقة، فاملعلومات اإلحصائية اجملمعة بواسطة دوائر  
سيعاد   اليت  واملعلومات  البياانت  تلك  من  والدقة  الصحة  إىل  تكون  ما  أقرب  الرمسية  ونشرها اإلحصاء  طبعا 

ونقلها أو ترمجتها من هيئات أخرى، أو مثال املذكرات اليت يدوهنا القادة والشخصيات املهمة هي تعبري مباشر 
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ودقيق عن األحداث والتطورات اليت حتيط هبم وحبياهتم، وهي أكثر دقة من تلك املعلومات اليت ستنقل عنهم 
 األولية نذكر:  بواسطة أشخاص آخرين فيما بعد، ومن أمثلة الواثئق 

نتائج البحوث والتجارب العلمية املنشورة سواء كانت على مستوى الرسائل اجلامعية أو على مستوى حبوث  -
 املؤمترات واللقاءات العلمية واحمللية والعاملية. 

 براءات االختاع املسجلة لدى اجلهات الرمسية املعنية.  -
 ت ومراسالت الدوائر واملؤسسات املعنية املختلفة. الواثئق الرمسية اجلارية، واليت متثل خطااب  -
 الواثئق التارخيية احملفوظة يف دور الكتب والواثئق واملراكز الوطنية املعنية حبفظ تلك الواثئق والتعامل معها.   -
 التقارير السنوية والدورايت املختلفة.   -
ابلسكا   - املعنية  الرمسية  اجلهات  عن  الصادرة  اإلحصائية  والزراعة املطبوعات  والري  والتجارة  واالقتصاد  ن 

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

من   مباشر، وعليه فإن معلوماهتا تكون أقل دقة من الواثئق األولية، وهذا لعدة أسباب من بينها احتمال اخلطأ 
على  اإلضافة  احتماالت  األويل،  املصدر  من  ترمجتها  يف  اخلطأ  احتمال  أو  األخرى،  والبياانت  األرقام  نقل 

 البياانت واملعلومات األصلية )التزوير( وتتمثل أنواع الواثئق الثانوية فيما يلي: 
 املوسوعات ودوائر املعارف اليت جتمع معلومات عادة من املصادر األولية   -
 مقاالت الدورايت بشكلها العام مثل مقاالت الصحف واجملالت العامة واملتخصصة  -
أو كتب   - دراسية  الكتب منهجية  تلك  البشرية، سواء  واملعارف  املوضوعات  املتخصصة يف خمتلف  الكتب 

 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، ويتك أمور األسئلة األخرى تتطور   كما  :(أو املقابلة املفتوحة 
وفق ما متليه احلاجة وطبيعة املقابلة، ويهدف هذا النوع من املقابالت إىل استيضاح بعض القضااي التمهيدية 

تمكن الباحث من تنمية صياغة وحتديد جيدين للمتغريات اليت حتتاج إىل حبث معمق يف مرحلة اتلية من حيت ي
مراحل البحث، ومن أهم األسئلة اليت يستخدمها الباحث واليت تعطي عمقا إلجاابت األفراد، هل ميكن أن 

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

 ورين. املتحا
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املركزة    4-3 اجلماعية  املركزة  تعرف:  Focus Groupاملقابالت  اجلماعية  من   املقابالت  نوع  أبنه 
األفراد   أو مناقشة جمموعة صغرية من  الباحث مبحاورة  فيها  يقود  املفصلة املقابالت اجلماعية  الدراسة  هبدف 

ياق اجلماعي للمقابالت اجلماعية لكيفية تفكري أعضاء اجملموعة ومشاعرهم بشأن موضوع معني، ويعمل الس
املركزة على تكوين عملية تعد ذات أبعاد مهمة وخمتلفة بعض الشيء عن املقابالت الفردية املتعمقة، إذ يتم  
توليد أو مجع البياانت من خالل التفاعل بني جمموعات املشاركني، ويعرض املشاركون رأيهم وخرباهتم لكنهم 

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

 ودقة وتصل إىل مستوى أعمق من التفاصيل.حتديدا  

املالحظة :  Participant Unstructured interviewاملالحظة املقننة )غري مهيكلة( ابملشاركة    4-4
، ويقصد هبا مالحظة الظواهر تلقائيا يف ظروفها الطبيعية دون إخضاعها تسمى أيضا ابملالحظة البسيطة  املقننة

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

باحث هنا يلعب دورين فال،  اليت يقوم فيها الباحث بدور العضو املشارك يف حياة اجلماعة  عنصر املشاركة فهي
أفرادها البياانت عن سلوك اجلماعة وتصرفات  العضو املشارك والباحث الذي جيمع  ومن تطبيقاهتا أن   ،دور 

ن يدخل الباحث إىل السجن  ، أو أ دون أن تعلم هويته  ، يدخل الباحث ضمن اجلماعات والعصاابت والقبائل
   .كسجني وينضم للسجناء ويعيش حياهتم
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اإلحصائي:    -1 املسح  مبين تعريف  أنه عمل إحصائي منظم  اإلحصائي على  )املسح(  االستقصاء  يعرف 
على أسس علمية، يهدف إىل توفري بياانت إحصائية حول خصائص معينة جملتمع إحصائي، ويقوم على مبدأ 

اجملتمع أو جزء منها، حبيث ختتار عينة من وحدات اجملتمع ابعتماد أحد أساليب املعاينة مشول مجيع وحدات  
 االحتمالية، 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 
املنفذة للمسح لغاايت إجراء يف اجمل الطلب عليها من قبل اجلهة  املعلومات، ويكون  بناء على نقص  تمع أو 

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  شامالً   االستقصاء  يكون  أن  ميكنإذن  
 أو /    و  السكاين  التعداد  أو  الصناعية  أو  الزراعية  التعدادات  مثل  ،الدراسة  مشلتهم  الذين  للسكان   اإلحصائية

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

)عشوائية(  .  السكان   من  عينة احتمالية  معاينة   sondage ou échantillonnageونسمي 

probabiliste   ابالنتماء   إحصائية  وحدة  لكل  صفري   غري  احتمال   إعطاء   طريق   عن   العينة  إجراء  يتم  عندما 
  نسمي ابملعاينة غري احتمالية.  ،وخبالف ذلك  ،العينة  إىل
تنفيذ    -2 خطوات،   االستقصاء   وتنفيذ   إعداديتطلب  :  اإلحصائي  االستقصاءخطوات  عدة   إجراء 
 القرارات  يف   النظر  إعادة  إىل  تؤدي   قد  معينة  مرحلة   يف   املستخلصة   االستنتاجات  أو   مجعها   مت   اليت   املعلومات ف

 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 البياانت والتعويض عن القيم   –تدقيق البياانت وترميزها    –مجع البياانت اإلحصائية    -  مجع وتدقيق: 

 املفقودة 
 حتليل البياانت  –التقدير اإلحصائي    - معاجلة وحتليل:   

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

هيكل التخطيط واإلدارة، وهذا اهليكل يتكون يف الغالب من فريق عمل متعدد التخصصات وهلم قدرات فنية 
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ملتوقع خمتلفة، ويتم التخطيط للمسح من خالل مراحل خمتلفة، وتبدأ هذه املراحل مع مقتح املسح والبياانت ا
احلصول عليها نوعيا وكميا، وفيما إذا كانت البياانت متوفرة لدى مصادر أخرى أم ال، ومن مث دراسة تكاليف 

  .احلصول عليها
تعترب اخلطوة األوىل يف التخطيط للمسح حيث يتم فيها حتديد البياانت املطلوب توفرها من   اقرتاح املسح:  -

يتم إعداد املقتح بعد الدراسة األولية للبياانت املتوفرة من السجالت املسح واملستخرجات املستهدف بناؤها، و 
خمتلف  من  واملتخصصني  اخلرباء  مع  التشاور  بعد  املقتح  إعداد  ويتم  سابقة،  ميدانية  مسوح  من  أو  اإلدارية 

 اجملاالت ذات العالقة ملناقشة مسوغات املسح وجدوى تنفيذه 
 تقييم التكلفة اإلمجالية للمسح   يتم فيها  إعداد اجلدوى واخلطة األساسية للمسح:   -
التفصيلية:   - اخلطة  به   إعداد  املنوطة  املهام  بتنفيذ  اخلاصة  التفصيلية  اخلطة  إبعداد  عمل  فريق  يقوم كل 

 والتنسيق مع الفرق األخرى 
التكميلية:    - واخلطط  عملية التعديالت  خالل  حدوثه  ميكن  ملا  بديلة  خطط  إعداد  املرحلة  هذه  يف  يتم 
فريق ال يقوم  املوضوعة، حيث  املسح ال يسري وفق اخلطة  تنفيذ بعض مراحل  املسح من أمور جتعل  تنفيذ يف 

املسح إبجراء التعديالت على اخلطة الرئيسية وآليات التنفيذ وفق معطيات وجمرايت أداء املسح، وذلك ضمن 
 املوارد املالية وضمان حتقيق أهداف املسح. 

التعرف على األهداف ميكن التعرف على املتغريات املطلوبة يف  ن خالل م للمسح: صياغة أهداف 2-1-2
املسح وتفاصيل املفاهيم والتعاريف اخلاصة هبذه املتغريات وتفاصيل البياانت، كما ميكن التعرف على أساليب 

ها سواء  معاجلة وحتليل هذه البياانت، وعليه فهذه اخلطوة حتدد ابلضبط أولوايت البياانت الواجب احلصول علي
 بياانت أساسية أو اثنوية. 

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

عدة حمددات تؤثر على صياغة أهداف املسح منها جودة التقدير للمتغريات، حيث جيب حتديد دقة   وتوجد 
النتائج من خالل اخلطأ املعياري للمتغريات الرئيسية يف املسح، ومن أهم هذه العوامل اليت حتدث نسبة الدقة 

 يف البياانت وهلا انعكاس على أهداف املسح ما يلي: 
 غريات املسح ذات العالقة يف اجملتمعمدى االختالف بني مت -
 حجم جمتمع الدراسة  -
 تصميم عينة املسح وطريقة التقدير   -
 نسبة االستجابة  -
 حجم العينة والفتة الزمنية -



17 
 

 ، املعاينة  وإجراءات  اجملتمعات الفرعية  طبيعة   على  ااعتماد  :Base de sondage  إطار املعاينة  2-1-3
 على.  موجودة مسبقا  القوائم  تكون   احلاالت،  بعض  يف .  امعقد   أو   ابسيط  املعاينة  إطار   إنشاء   يكون   أن  ميكن
 التبية  وزارة  تقدمها  اليت  القوائم  استخدام  فيمكن  املدارس،   يف   االستقصاء   إجراء  سيتم  كان   إذا  املثال،  سبيل

 . واجلنس  والفصل املوقع   يف التالميذ  عدد  ا وأيض  بل   املدارس  فقط  ليس   لتحديد
اإلطار هو األداة املستخدمة للوصول إىل اجملتمع )هو الدليل أو جمموعة الواثئق اليت تساعدان يف الوصول إىل   

أفراد( تغطي  قائمة ابلوحدات )أفراد أو جمموعة  البياانت عنها(، وهي عبارة عن  الوحدات اإلحصائية جلمع 
حديثة(، وأن يكون مستقرا قدر اإلمكان مجيع وحدات اجملتمع، وجيب أن يكون هذا اإلطار حمينا )بياانت  

 خالل الزمن، وميكن الوصول إليه وسهل االستخدام، وميكن أن يتخذ إطار املعاينة أحد األشكال التالية: 

حتصر وحدات اجملتمع اإلحصائي، كدليل أرقام اهلاتف، أو   Liste physiqueوهي قائمة فعلية    القائمة:  -
 9قوائم عناوين الوحدات السكنية، مثل مجيع املركبات اليت تدخل موقف للسيارات يف مركز جتاري بني الساعة 

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

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

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

ومن اجلدير ابلذكر أن كل طريقة وأسلوب مجع البياانت وكذلك تكلفة املسح وجودة النتائج كلها تعتمد أو   
 إلحصائي. ترتبط بشكل مباشر  إبطار املعاينة ا

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

 حصر شامل )تعداد( لكافة بياانت اجملتمع املستهدف. 
 واملواردتيار التصميم أو األسلوب املناسب والفعال للمسح على طبيعة إطار املعاينة املتوفر، وعلى  ويعتمد اخ

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،  تباين الصفة املدروسة ضمن وحدات اجملتمع 

 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
أو جمموعة من املتغريات املتعلقة بوحدة املعاينة   للحصول على معلومات من قبل الفرد املستجيب حول متغري
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يف اجملتمع املستهدف، ولالستمارة دور مهم يف مجع البياانت وهلا أتثري مباشر على دقة وكفاءة نتائج املسح،  
 كما تعرب من جانب آخر على صورة املؤسسة اإلحصائية أما اجلمهور من مزودين ومستخدمي البياانت. 

تصميم االستمارة حتدايت عدة كاختيار األسئلة املناسبة، صياغة األسئلة وترتيبها، كما جيب أن تواجه عملية  
 تكون أسئلة االستمارة واضحة، مفهومة ومتسلسلة.

 مجع وتدقيق  2-2
مجع البياانت هو إجراء جتميع البياانت من وحدات املسح اليت يتم اختيارها ضمن مجع البياانت:    2-1-1

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

 املفتوحة و   احلرة   اإلجاابت 
استمارة    ابستالم  املستجيب  يقوم  حيث  الذايت  العد  أسلوب  هو  البياانت  مجع  يف  األساسي  األسلوب  إن 

إىل  االستمارة  إرسال  وميكن  ميداين،  ابحث  من  مساعدة  أي  وجود  بدون  املطلوبة  البياانت  وتعبئة  املسح 
الفاكس...اخل، الربيدية، جهاز  اخلدمة  طريق  املرسل عن  إىل  وإعادهتا  أخرى   املستجيب  هناك طرق  أن  كما 

جلمع البياانت من بينها املقابلة الشخصية املباشرة )وجها لوجه( حبيث جترى املقابلة يف املوقع وعادة يف مكان 
 املستجيب أو مكان عمله، أيضا املقابالت اهلاتفية...اخل.

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

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

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

التدقيق إىل فهم أفضل إلجراءات وبياانت املسح كوسيلة للتأكد من أن البياانت النهائية مكتملة وضمن املدى 
 احملدد من الواقعية واالتساق.

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

 كاملتوسط، املعدل، النسبة واجملموع
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املعلومات:  2-4 احل  نشر  يتم  اليت  اخلام  البياانت  من  املسح  خمرجات  نتائج  على  عليها ابالعتماد  صول 
ومجعها، يتم استخراج النتائج النهائية اليت حتقق األهداف اليت مت تنفيذ املسح من أجلها حيث تتفاوت النتائج 
إعدادها ضمن  يتم  أو جداول جتميعية  النتائج وفق مؤشرات  بناء  ويتم  للمسح،  التفصيلية  األهداف  حسب 

صة بعمليات وآليات نشر البياانت واملؤشرات تقارير نشر خاصة ابملسح لذلك البد من ضوابط وأحكام خا
 والتقارير اخلاصة. 

مما ال شك فيه أن تنفيذ املسح اإلحصائي سواء كان ابلعينة أو ابلعد الشامل أخطاء املسح اإلحصائي:    -3
يتخلله أخطاء إحصائية اليت تنعكس بدورها على نتائج املسح، وميكن تقسيم اخلطأ الكلي للمسح إىل اخلطأ 

ائي )يشري غالبا إىل خطأ العينة( واخلطأ املنهجي أو املنتظم )خطأ التحيز( )يشري غالبا إىل األخطاء غري العشو 
 العينية( ويقدم الشكل التايل مكوانت اخلطأ الكلي

 (: مكوانت اخلطأ الكلي 01)الشكل رقم  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 اخلطأ الكلي 

 خطأ منتظم أو منهجي  خطأ العينة العشوائي 

البياانت  مجعحتيز يف   حتيز يف حتليل البياانت  عناصر الدراسة  اختيار حتيز يف    

حتيز بسبب أساليب  
 معاجلة البياانت 

حتيز بسبب أساليب  
البياانت  حتليل   

 حتيز عدم اإلجابة 

 حتيز اإلجابة 

 حتيز يف حتديد اجملتمع 

التغطية أو الشمول حتيز   

االختيار  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،  
ة حجم العينة اخلطأ املعياري إلحصائيات العينة، وميكن تقليل خطأ العينة العشوائي )التباين( عن طريق زايد 

 وذلك ابالستفادة من أي جتانس قد يكون ابجملتمع

  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 

ة التقديرات يف حني يؤثر اخلطأ املنهجي على صدق التقديرات، العشوائي، ويؤثر خطأ العينة العشوائي على دق
وقد حتتوي التقديرات على قدر كبري من اخلطأ املنهجي وقدر منخفض من خطأ العينة العشوائي  واستنادا إىل 

 غري دقيق ومتحيزا  -اآلاثر املشتكة بني خطأ العينة العشوائي واخلطأ املنتظم، فإن أي تقدير ميكن أي يكون:  
 دقيقا وغري متحيز(  –دقيقا ومتحيزا    –غري دقيق وغري متحيز    –

 خصائص تقديرات العينة ملستوايت خمتلفة من خطأ العينة العشوائي واخلطأ املنتظم (:  02اجلدول رقم )

 اخلطأ املنتظم  
 خطأ العينة العشوائي

 منخفض  مرتفع
 دقيق ومتحيز غري دقيق ومتحيز  مرتفع

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

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

ا  التحيز يف حتديد اجملتمع:   - التطابق بني أسئلة يشري  اجملتمع إىل وجود درجة ضعيفة من  لتحيز يف حتديد 
وقد  املستهدف(،  الذي وقع عليها االختيار )اجملتمع  عليها واجملتمع  الدراسة إىل اإلجابة  اليت تسعى  البحث 
وقد  املستهدف،  للمجتمع  اجليد  غري  التحديد  أو  البحث  مشكلة  حتديد  يف  الغموض  بسبب  ذلك  حيدث 

يف العينة كما حيدث يف التعداد، وميكن تقليل التحيز يف حتديد اجملتمع إىل أدىن حد ممكن عن   حيدث ذلك 
 طريق فهم الباحث ألسئلة البحث فهما جيدا وعن طريق التحديد الواضح للمجتمع املستهدف. 

ويشري حتيز التغطية إىل عدم وجود اتساق أو تطابق اتم 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 

 حتيز التغطية خبطأ اإلطار ألنه غالبا ما حيدث ما يرتبط إبطار العينة املستخدم 
 ( أربعة أنواع من أساسية من حتيز إطار العينة:  Kish,1965حدد ) ولقد 
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وهي العناصر املدرجة يف اإلطار ولكنها  العناصر اخلارجية )حتيز زايدة التغطية أو يسمى زايدة التسجيل(: *
 ليست عضوا يف اجملتمع املستهدف. 

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

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

 ا أو إدراجها يف اإلطار، قد حيدث نقص التغطية بسبب:يتم سرده
 اخلطأ يف القائمة اليت مت إعدادها خالل العمليات امليدانية،   -
 عدم إدراج أعضاء األسرة املعيشية الغائبني.   -
السهو أو اإلغفال بسبب الفهم اخلاطئ ملفاهيم املسح، قد يؤدي الفهم اخلاطئ للمعايري اخلاصة ابالنتماء   -
 اجملتمع إىل نقص التغطية   يف
الوحدات السكنية )املشيدة حديثا( قد تكون غري مأهولة عند إعداد إطار العينة ولكنها تكون مأهولة يف   -

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

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

 فيها نقص التغطية أكثر من املسوح اليت تستعمل املقابلة الشخصية. 
 احلد األدىن عرب العديد من اخليارات واليت من بينها:وميكن تقليل حتيز نقص التغطية إىل  

 استخدام إطار معاينة مزدوج أو إطار معاينة متعدد   -
 التدريب الشامل واإلشراف الكامل جلامعي البياانت    -
 الفحص املزدوج الشامل وتنقية إطار العينة، وينبغي التخلص من التكرار واالزدواجية مبجرد اكتشافها   -
حيث يتم إدراج عناصر اجملتمع املستهدف أكثر من مرة يف   ت املكررة )حتيز التغطية املتعددة(: اإلدخاال  *

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

 ميع )جتمعات( أو جمموعات بدال من إدراجها كل على حدى اجملتمع معا يف جما
هو حتيز حيدث بسبب االختالفات املنتظمة يف خصائص عناصر اجملتمع اليت مت اختيارها   حتيز االختيار:   -

لتكون مدرجة يف الدراسة وعناصر اجملتمع اليت مل يتم اختيارها، وسيعتمد مقدار حتيز االختيار على أساليب 
اليت التحيز يف االختيار،   العينة  مت استخدامها، ومن املرجح أن تكون للعينات غري االحتمالية قدر كبري من 
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أو  العناصر ابحتماالت غري متكافئة  اختيار  يتم  للعينات االحتمالية يكون حتيز يف االختيار عندما  وابلنسبة 
جعل االختيار اختيارا عشوائيا إما عن متساوية، وسيحدث حتيز يف االختيار إذا فشل القائم إبجراء املقابلة يف  

 طريق اخلطأ أو عن طريق القصد. 
االختيار  مع  االحتمالية  العينة  استخدام  التعداد،  إبجراء  ممكن  حد  أدىن  إىل  االختيار  حتيز  تقليل  وميكن 
اجلودة  مراقبة  إجراءات  وتطبيق  البياانت،  جامعي  على  واإلشراف  الفعال  والتدريب  املتساوي،  االحتمايل 

 الشاملة. 
هو االختالف أو التباين بني اخلصائص الصحيحة للعناصر اليت اختيارها   التحيز يف مجع البياانت: 3-2-2

 يف الدراسة أو قياس تلك اخلصائص، ويوجد نوعان يف حتيز مجع البياانت مها حتيز عدم اإلجابة وحتيز اإلجابة 
الدراسة بني املشاركني فيها هو حتيز حيدث بسبب    حتيز عدم اإلجابة:   - املنتظمة يف متغريات  االختالفات 

وبني أوالئك الذين مت اختيارهم ليكونوا مدرجني يف الدراسة دون املشاركة فيها، ويعترب حتيز عدم اإلجابة شكال 
العينة، وحيسب  البياانت من عناصر  الذي حيدث بسبب اإلخفاق يف مجع  املالحظة  من أشكال حتيز عدم 

 عدم اإلجابة ابلنسبة املئوية للعناصر اليت مت اختيارها ولكنها مل تدرج يف الدراسةمعدل  
حتيز عدم إجابة واحدة وحتيز عدم إجابة البند أو الفقرة، فتحيز   -ويوجد نوعان رئيسيان لتحيز عدم اإلجابة:  

الكايف من العناصر عدم إجابة واحدة حيدث عند إخفاق الباحث يف مجع أي بياانت أو مجع بياانت ابلقدر  
يتم  ومل  ابلربيد  إرساهلا  يتم  اليت  االستبياانت  ذلك  على  وكمثال  الدراسة،  ضمن  لتكون  اختيارها  مت  اليت 
استجاعها، أو استبياانت الربيد االلكتوين اليت مت إرجاعها مع القليل من البياانت، أما حتيز عدم إجابة البند 

حلصول على املعلومات الالزمة حول بند أو فقرة واليت يكون مطلواب أو الفقرة فينتج عن إخفاق الباحث يف ا
معلومات عنها، وكمثال على ذلك بنود أو فقرات االستبيان اليت مل جيب عنها، وإذا كانت البنود أو الفقرات 

قرة هو اليت هبا بياانت مفقودة هي متغريات رئيسية يف الدراسة، فقد يكون أتثري عدم اإلجابة عن البند أو الف 
 نفس أتثري عدم إجابة الوحدة 

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

قد يتك املستجيب بند أو فقرة دون إجابة عن قصد، وقد يكون هذا خطأ انجم عن تصميم أداء اخلطأ:    -
حية أخرى قد يكون املستجيب متعبا جدا ويشعر ابإلرهاق وابلتايل يود إمتام الدراسة يف وقت الدراسة، ومن ان

 قصري ومنه عدم اإلجابة على بند أو فقرة 
أكثر   -   هبا  االتصال  يكون  اجملتمع  من  وشرائح  قطاعات  بعض  توجد  عادة،  االتصال:  على  القدرة  عدم 

األخ اجملتمع  وشرائح  قطاعات  ببعض  مقارنة  نوع صعوبة  ابختالف  االتصال  عدم  أسباب  ختتلف  وقد  رى، 
 تصميم املسح الذي مت استخدامه ففي حالة: 
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انعزال  مغلقا،  يكون  السكون  أو هجرة،  التحرك  العنوان،  دقة  عدم  الشخصية: جند  املعيشية  األسر  *مسوح 
السكان،   الشاغرة من  املباين  احلارس،  أو  البواب  الوصول من جانب  منع  احمللي،  أمام اجملتمع  املادية  العوائق 

 وحدة السكن، الكوارث الطبيعية
* 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 
 ح الربيدية: جند التحرك أو اهلجرة، وعدم وجود إعادة توجيه العنوان، الكوارث الطبيعية* املسو 

 العجز عن امتالك جهاز الكمبيوتر    –* املسوح املعتمدة على الويب: جند عدم دقة الربيد االلكتوين  
اإلجابة، فقد يكون هناك بعض العوامل اليت متنع العنصر الذي مت اختياره من  عدم القدرة على اإلجابة:    -  

الشخص مريضا سواء كان مرضا جسداي 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 هو 

تكون خمتلفة عن اللغة اليت يستعملها العنصر الذي مت حتديده   األكثر شيوعا، فاللغة اليت يستعملها الباحث قد 
 للمشاركة 

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

يلي:   االهتمام    -ميتنع عن اإلجابة ما  املسح    –الالمباالة وعدم  راعي  به  الذي مت االتصال  اخلربة   –الفرد 
 –اخلوف من انتهاك اخلصوصية    –الشعور بكثرة طلبات املسح    –السلبية السابقة مع املسئولني عن املسح  

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

البياانت   وجامع  للمستجيب  الدميغرافية  صفة    –اخلصائص  وحتمل  مملة،  األولية   األسئلة   -التهديد  األسئلة 
 يف بعض احلاالت أتخذ حاالت عدم اإلجابة ابختيار حمايد أو نقطة الوسط يف خيار املقاييس   –حساسة   

أتثريات الباحث: تعترب أتثريات الباحث أكثر انتشارا يف دراسات وحبوث املقابلة الشخصية، فقد يتخطى   -  
بع  الشعور  بسبب  سكنية  وحدات  املقابلة  إبجراء  قد القائم  أيضا  املباين،  هذه  من  االقتاب  من  االرتياح  دم 

يفشل القائمون ابملقابلة يف إلقاء األسئلة بسبب شعورهم بعدم االرتياح يف القيام بذلك أو بسبب رغبتهم يف 
 إهناء املقابلة سريعا 

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

 وميكن تقليل حتيز مجع البياانت إىل أدىن حد ممكن إبجراء تعديالت إحصائية فبالنسبة:
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لعدم اإلجابة الواحدة فغالبا يستعمل التجيح أو األوزان لتعديل عدم اإلجابة وهذا للتعويض عن الفرق يف   -
عدم اإلجابة عرب اجملموعات الفرعية للمجتمع املستهدف، وقد يكون عامل التجيح لكل جمموعة هو معكوس 

فإن عامل    %  75، ومعدل اإلجابة لإلانث    %  83معدل اإلجابة لكل جمموعة، مثال معدل اإلجابة للذكور  
، وسوف يتم تعديل البياانت اليت مت مجعها   1.33ولإلانث    1.20التجيح أو الوزن لعدم إجابة الذكور هو  

 لإلانث والذكور ابستخدام عوامل التجيح هذه. 
تشمل:  - التعديالت  فإن  الفقرة  أو  للبند  اإلجابة  احلاالت ذات  -لعدم  واستبعاد  املفقودة   إسقاط  البياانت 

املفقودة   البياانت  من  قدر كبري  وجود  حالة  يف  به  يوصى  ال  اإلجراء  ابلكامل   –وهذا  احلالة  طريقة حذف 
حيث توجد ثالث أنواع من التعويض هي   Imputationإجراء التعويض    -للحاالت ذات البياانت املفقودة  

األ أقرب  ابستخدام  والتعويض  احلسايب،  املتوسط  ابستخدام hot deckشخاص  ابستخدام  والتعويض   ،
 االحندار 

وعلى الرغم من استخدام التجيحات والتعويضات، فإن عدم حتيز عدم اإلجابة ال يزال قائما، وجيب 
بذل جهود أخرى لتقليل احلاجة لعمل تعديالت إحصائية، وتشمل هذه اجلهود أو اإلجراءات لتقليل األخطاء 

 ما يلي: 
واإلش  - التدريب  الدراسة  –راف  حتسني  أداة  إعداد  التصميم يف  البياانت   -تطبيق جودة  تنظيف  إجراءات 

 بصورة شاملة لتحديد وتصحيح األخطاء 
 أما اإلجراءات للتقليل حتيز عدم القدرة على االتصال فتشمل:

لالتصال   تكرار االتصال يف أوقات خمتلفة وأايم خمتلفة، ومتديد فتة مجع البياانت مبا يسمح مبزيد من الوقت   -
استبدال    –استخدام أحدث إطار للعينة    -حتسني اجلدول الزمين )املواعيد( جلمع البياانت    -بعنصر اجملتمع  

 غري املستجيبني بعناصر أخرى من اجملتمع بعناية فائقة 
إبطالة فتة مجع البياانت، وابستخدام وسائط أو طرق الستيعاب األشخاص   قد يتم تقليل حتيز عدم اإلجابة

 ذوي اإلعاقة املختلفة وابستخدام لغات متعددة يف أداة مجع البياانت، واستخدام املتمجني. 
ميكن  حيث  املختلفة،  ابلطرق  البحث  تصميمات  ابستخدام  الطريقة  أو  األسلوب  أتثريات  من  احلد  وميكن 

 قة ما مبزااي طريقة أخرى. تعويض عيوب طري
حيدث حتيز اإلجابة بسبب مجع بياانت غري صادقة أو غري مناسبة من عناصر العينة، ومن   حتيز اإلجابة:  -

التعداد والعينة، وتوجد أربعة عناصر لتحيز اإلجابة هي:   -املتوقع أن يوجد هذا النوع من التحيز عند إجراء 
 أتثريات األسلوب أو الطريقة   –أتثريات أداة مجع البياانت    –أتثريات الباحث    –أتثريات املستجيب  

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

 هات، والذاكرة واحلالة املزاجية، والدوافعاالهتمامات، واالجتا
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* أتثريات الباحث: قد يكون الباحث نفسه مصدرا لتحيز اإلجابة، فقد يرتكب الباحث خطأ يف االستقصاء 
قد يقرأ القائم ابملقابلة السؤال بطريقة  -أو التسجيل، كما قد تكون مشكالت أخرى يقوم هبا الباحث منها :  

إبجابة  توحي  مناسبة  جدا  –حمددة    غري  ابردا  أو  جدا  وداي  ابملقابلة  القائم  يكون  إجاابت   -قد  فهم  سوء 
 املستجيبني

مجع  أداة  يف  واألسئلة  العبارات  صياغة  طريقة  بسبب  اإلجابة  حتيز  حيدث  البياانت:  مجع  أداة  أتثريات   *
 تخدام كلمات ومجل غامضة البياانت، وتسلسل وترتيب البنود والعبارات، والتحيز املرتبط ابألسئلة املزدوجة واس

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

 عن طريق االنتنت املسح، وهذا على عكس املسوح الربيدية واملسوح
 ويكمن تقليل حتيز اإلجابة واحلد منه ابإلجراءات التالية: 

 تصميم أساليب وأدوات مجع البياانت من خالل املنهج الذي يركز على املستجيب   -
تنظيف وتنقية البياانت   –تطبيق نظام ضبط اجلودة أثناء مجع البياانت    –التدريب الشامل جلمع البياانت    -

 تضمن ذلك فحص الصالحية أو الصدق وفحص الثبات بشكل شامل وي
البياانت:    3-2-3 حتليل  يف  البياانتالتحيز  حتليل  يف  اجملتمع   التحيز  معامل  بني  واالختالف  التباين  هو 

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

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

ل البياانت يف إدخا  -ترميز البياانت اليت احلصول عليها    -حترير االستبياانت املستوفاة أو مواعيد املقابلة    -
الكتونية   املرمز   -صيغة  أو  واملربمج  املقابلة  إبجراء  والقائم  املستجيب،  من  أخطاء كل  وتصحيح  اكتشاف 

Coderالتحقق من صالحية )صدق( وثبات املقاييس   -، وعملية إدخال البياانت 
البياانت فقد ال تتوفر املفتضات والشروط   املتعلقة ابستخدام األساليب وقد حتدث األخطاء أيضا يف حتليل 

البياانت يف  تعديل ومتهيد  تستخدم يف  اليت  املختلفة  التعويض  أساليب  األخطاء يف  اإلحصائية، وقد حتدث 
حالة البياانت املفقودة ، وقد يتم حساب تقديرات الفروق ابستخدام املعادالت اليت ال تعكس تصميم العينة 

 متعددة مث نستخدم املعادالت اخلاصة ابلعينة العشوائية البسيطة املستخدم، فمثال نستخدم عينة عنقودية  
وميكن احلد من حتيز حتليل البياانت ابستخدام أساليب مراقبة وضبط اجلودة املتكررة، وينبغي أن يتم التدقيق  

فها،  املتكرر على عمل حمرري البياانت واملربجمني ومدخلي البياانت والبد من تصحيح األخطاء اليت يتم اكتشا
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كما جيب التأكد من استيفاء البياانت شروط ومفتضات استخدام األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل 
 البياانت، وخاصة املفتضات املتعلقة مبستوي القياس ونوع العينة املستخدمة وحجم العينة 
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االستبيان جلمع البياانت عن الظواهر اليت ال ميكن مالحظتها بشكل مباشر مثل: اخلربات  يستخدم  
البياانت اليت ميكن  الذاتية لألفراد، واآلراء، والقيم، وامليول، واالجتاهات وغريها، كما ميكن استخدامها جلمع 

 .مالحظتها ولكن بسهولة أكرب من استخدام املالحظة املباشرة
ن أكثر الوسائل استخداما للحصول على معلومات وبياانت عن األفراد، ويرجع ذلك ألسباب يعترب االستبيا

عديدة منها أن االستبيان اقتصادي نسبيا، وميكن إرساله إىل أشخاص يف مناطق بعيدة، كما أن األسئلة مقننة 
لتناس ب أغراضا حمددة، من فرد إىل آلخر، وميكن ضمان سرية االستجاابت، كما أنه ميكن صياغة األسئلة 

الصيغة االستفهامية، أو الصيغة اإلخبارية، دون أن يؤثر ذلك على مضمون السؤال أو  وميكن أن تستخدم 
 الفقرة. 

ختتلف املفردات يف تسمية هذه األداة يف اللغة العربية، فنجد مصطلحات مثل: استبانة، استبيان،   مالحظة: 
أن   كما ،  استبيانيهما أصح، يف ذلك اختالف وأفضل كلمة  استقصاء، استفتاء، استطالع رأي، استخبار، فأ

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

  املستجيب 
 هناك تعريفات عديدة ملفهوم االستبيان، من بينها:مفهوم االستبيان:   -1
أداة تتضمن جمموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية، اليت يطلب من املفحوص اإلجابة عنها بطريقة حيددها  "  -

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

 موقف معني" 
"وسيلة جلمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق إعداد استمارة يتم تعبئتها من قبل عينة ممثلة من   -

 األفراد، ويسمى الشخص الذي يقوم إبمالء االستمارة ابملستجيب" 
 ملراحل اآلتية: يتم بناء االستبيان أو تصميمه اب:  نخطوات تصميم االستبيا   -2
 حتديد هدف االستبيان يف ضوء أهداف الدراسة ويف ضوء مشكلة البحث الرئيسية. -
حتويل السؤال املذكور يف الفقرة السابقة إىل جمموعة من األسئلة الفرعية إذ يرتبط كل سؤال فرعي جبانب من   -

 جوانب مشكلة البحث 
حدد أحد الباحثني مشكلته ابلسؤال العام التايل: ما اجتاهات املعلمني حنو اإلشراف التبوي يف اجلزائر   مثال:

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

ة من األسئلة الفرعية اليت متثل موضوعات واآلن جيب أن مير للخطوة الثانية وهي حتويل هذا السؤال إىل جمموع
 االستبيان وفيما يلي بعض هذه األسئلة: 
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 ما اجتاهات املعلمني حنو زايرات املشرفني ؟ 
 ما اجتاهات املعلمني حنو إنتاجية االشراف ؟ 

 ما اجتاهات املعلمني حنو أدوار املشرف التبوي ؟ 
 ا املشرف ؟ما اجتاهات املعلمني حنو عملية التقومي اليت ميارسه

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

 هل تعتقد أن هذه الزايدات كافية ؟ نعم    ال   -
 ر بفائدة هذه الزايرات ؟  نعم   ال هل تشع  -
 هل تشعر بوجود أهداف حمددة للزايرات ؟   نعم   ال   -
 هل تدفعك الزايرة إىل حتسني أسلوبك؟     نعم    ال   -

 وهكذا يعد الباحث األسئلة املتبقية لبقية موضوعات االستبيان. 
( عن طريق عرضها على عينة حمدودة 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  

التعل منهم  من والطلب  وميكن  االستبيان،  ترد يف  مل  إضافية  أسئلة  واقتاح  الغامضة،  األسئلة  وبيان  عليها  يق 
خالل هذا االختبار األوىل معرفة مدى تغطية االستبيان ملوضوع الدراسة، الكشف عن العديد من األخطاء يف 

 اإلجاابت، كذلك األسئلة: كغموض السؤال، نقص يف اإلجاابت املمنوحة أو خط يف اإلجاابت أو تكرار يف
الوقت الذي يستغرقه االستبيان بشكل عام، وعما إذا كان هناك تباين كاف بني االستجاابت، ودرجة ثبات 

 وجيب كذلك عرض االستبيان على عدد من احملكمني املتخصصني يف جمال البحث العلمي. االستبيان  
السابقة وطباعتها بشكل  - بناء على االقتاحات  النهائي، متضمنة مقدمة عامة وفقرات تعديل االستبيان  ها 

 االستبيان 
 توزيع االستبيان على عينة الدراسة ابلطرق املناسبة.   -
 قواعد تراعى يف صياغة االستبيان   -3

االستبيان،  أسئلة  بصياغة  تتعلق  واملعايري  القواعد  من  عددا  لالستبيان  وبنائه  صياغته  أثناء  الباحث  يراعي 
والقواعد العامة اليت تتعلق بشكل االستبيان وأهدافه، وفيما يلي توضيح ألهم هذه   وترتيب األسئلة وتبويبها،

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

 املستجيب وابلتايل يعطي إجاابت غري صحيحة، أو يهمل بعضها. 
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ومهمة للمستجيب، فلو سألنا أسئلة اتفهة وغري مهمة ابلنسبة له، ن تكون األسئلة متعلقة ابملوضوع  جيب أ   -
فلن يعطي املستجيب اهتماما كافيا لالستبيان وبذلك تكون النتائج مظللة، فلو سألنا املدرسني حول اختبارات 

ذا املوضوع، وقد تكون استجاابهتم قائمة الذكاء، فإهنم لن يهتموا ابإلجابة، حيث أهنم غالبا ال يهتمون مبثل ه
 على فكرة عامة وليس على دراسة متعمقة ابملوضوع. 

 التأكد من ارتباط كل سؤال يف االستبيان مبشكلة البحث وبتحقيق هدف البحث   -
 يفضل أن أتيت 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 القراءة.  -
على كيفية   - أمثلة  إضافة  واضحة جيب  غري  أو  فهمها  يصعب  األسئلة  بعض  أن  يعتقد  الباحث  إذا كان 

 االستجابة حىت يتضح املقصود منها للمستجيب. 
 ك مساحات كافية للكتابة فيها. إذا كان ابالستبيان أسئلة مفتوحة جيب تر   -
جانيب   - على  بيضاء كافية  مساحات  ترك  طريق  عن  وذلك  ابألسئلة  االستبيان  صفحات  ازدحام  جتنب 

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

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

عملية إجراء املقارانت الدولية واإلقليمية والزمنية، كما أن اعتماد هذه األدلة يساعد يف توفري الوقت واجلهد يف  
التميز وتبويب املعطيات، خاصة وأن هذه األدلة معتمدة رمسيا من قبل كافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

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

     ISCEوالتصنيف القياسي الدويل للتعليم    ISCOوالتصنيف القياسي الدويل للمهن    SITCالدويل للتجارة  

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

فال جيب أن يكون السؤال عاما أكثر من الالزم فتكون تفسرياته كثرية وخمتلفة، فمثال مىت خترجت من  الطريقة،
أو عام احلرب على .. واألصح   2017سنوات أو يف    4اجلامعة فهذا السؤال حيتمل عدة إجاابت مثال قبل  

 .   2017يف أي عام خترجت وهذا السؤال حيتمل إجابة واحدة مثل 
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 "بيلسون السؤال "ما هي نسبة وقت املشاهدة املسائي الذي تقضيه يف مشاهدة الربامج اإلخبارية؟اخترب   أيضا
أو   14فسر   ، حيثشخًصا  53على   مئوية"  "نسبة  أهنا  "نسبة" بشكل صحيح على  فقط كلمة  شخًصا 

 ."هدهافسرها آخرون على أهنا "كم من الوقت تشاهد" أو "ما الربامج اإلخبارية اليت تشابينما  "جزء"  
وأحياان  - الواضحة مثل: عادة  الغامضة غري  الكلمات  وما شابه   جتنب  تعتض  متنع، حترم،  وقليال،  ومعظم 

القانون   أو ضد  مع  أنت  مثال: هل  دقيقا.  اليت ال حتمل معىن حمدد  األلفاظ  مينع ذلك من  رفع سن   الذي 
إىل   سليب  60التقاعد  مبصطلح  أتثر  ألن  صياغته خاطئة  السؤال  فهذا  أو ضد سنة  مع  أنت  هل  واألصح   

 سنة.   60القانون رفع سن التقاعد إىل  
 جيب عدم استخدام مصطلحات فنية معقدة ال يستطيع املستجيبون فهمها.  -
جيب جتنب األسئلة ذات التفكري الدقيق أو اليت تتطلب تفكريا معقدا ألهنا قد تؤدي إىل نفور املستجيبني   -

 واخنفاض مستوى دافعيتهم لإلجابة. 
املزدوجة  - األسئلة  أو  العبارات  فقط، جتنب كتابة  واحدة  فكرة  على  إال  السؤال  حيتوي  ال  أن  جيب  إذ   ،

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

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

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

 يستثري استجاابت معينة متأثرة ابجتاه املستجيب حنو انظر املدرسة، وليست تعبريا عن رأيه حول املوضوع. 
جتنب   - املنفية  جيب  النفي،   العبارات  أداة  املستجيبون  يغفل  ما  فكثريا  تفسريها،  إساءة  السهل  من  ألن 

ويفهمون العبارة عكس املقصود منها، وإذا اضطر الباحث إىل استخدام أداة النفي جيب أن يضع حتتها خط 
 حىت يلفت االنتباه إليها. 

عطاء معلومات صحيحة موثوق هبا، فمن غري حىت ميكن إ  جيب أن تكون األسئلة يف مستوى املستجيبني   -
 املناسب أن تسأل مدرس الرايضيات أن يديل برأيه يف اختبار اللغة العربية.

جتنب األسئلة اليت تعتمد على قدرة التذكري، فلو طلبنا من املدرسني مثال تذكر أحداث معينة ماضية، أو أن  -
بي اانت لن يكون موثوقا به غالبا، ألهنا ال تكون دقيقة يف يذكروا ما فعلوه منذ أسابيع فإن ما يذكرونه من 

 ذاكرهتم، ولذلك فإن مثل هذه األسئلة قد تكون متحيزة. 
االنتقام من   - اإلدارة حتاول  أن  تعتقد  أمثلة ذلك، إىل أي مدى  ومن  املشحونة ابلعواطف،  األسئلة  جتنب 

أن كلمة الحظ  إبضراب،  القيام  العمال  احتاد  قرر  إذا  مشحونة   العاملني  ألفاظ  عن  عبارة  وتنتقم  إضراب 
 ابلعواطف تستقطب اإلدارة والعمال، لذا فإن طرح هذا السؤال يؤدي إىل إجابة عاطفية متحيزة. 
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 تعلق برتتيب األسئلة قواعد ت  3-3
البدء   - ألن  العام،  ابلسؤال  البدء  جيب  واحدا  موضوعا  يتناوالن  خاص  وسؤال  عام  سؤال  هناك  إذا كان 

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

 يف هناية االستبيان، ألهنا تتطلب تفكريا أكثرا

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

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

 إجابة، مثل: 
 ة ؟  نعم    ال هل اضطررت للكذب يف حياتك ولو مرة واحد   -

 إن اإلجابة على هذا السؤال هي: نعم، أما إذا أجاب املفحوص بال فإن ذلك يعىن أنه غري دقيق يف إجاابته
 * وضع أسئلة خاصة ترتبط إجاابهتا إبجاابت أسئلة أخرى موجودة يف االستبيان، مثل: 

 كم عمرك ؟  -
 يف أي سنة تزوجت ؟  -
 ما اتريخ والدة ابنك ؟  -

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

تكون  فلن  صادقا  يكن  مل  فإن  والثبات(،  الصدق  ملعايري  )حمققا  واثبتا  صادقا  االستبيان  يكون  أن  جيب   *
االستبيان على  من  املستخلصة  النتائج  تعميم  نستطيع  فلن  اثبتا  االستبيان  يكن  إذا مل  أما  دقيقة،  املعلومات 
اجملتمع املدروس، ولن يكون قراران صاحلا لفتة من الزمن، وسنوضح كيفية التأكد من صدق أسئلة االستبيان 

 ودرجة ثباته الحقا. 
 جابة الوسائل اليت حتفز املستجوب على االست   -4
 جعل االستبيان جذاب يف إخراجه وطباعته ونوع الورق املستخدم.  -
 توجيه رجاء ابلتعاون من خالل تبيان هدف البحث   -
 ذكر اسم اجلهة الداعمة أو املشرفة على البحث   -
 إعطاء ضمان للمستجيب أبن املعلومات ستعامل بسرية اتمة.  -
 إرفاق ظرف بريد مع طابع إلعادة االستبيان -
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 رسال االستبيان يف الوقت املناسب وليس يف وقت ضغط العمل. إ -

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

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

اابت احملتملة أو املمكنة لكل سؤال، هذا النوع من األسئلة اإلج   يف   حيدد(:  املقيدةاملغلقة )األسئلة    5-1
من بني اإلجاابت   مبعىن أن يقيد املستجيب يف اختيار اإلجابة  ويطلب من املستجيب اختيار أحدها أو أكثر، 

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

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

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

 هل متارس رايضة كرة القدم ؟  -
 )   ( نعم        )   ( ال 

 اجلنس: )  ( ذكر    )  ( أنثى  -

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

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

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

 قليلة جدا )  ( )  ( كبرية جدا        )  ( كبرية              )  ( متوسطة            )  ( قليلة              
 يتمتع االقتصاد اجلزائري مبناخ استثماري جيد:   -

 )( أوافق بشدة           )( أوافق             )( ال أعرف          )( غري موافق          )( غري موافق بشدة 

عدة إجاابت حمتملة أو عدة بدائل، وعليه أن   هنا يكون لدي املستجيبدرجة )الرتتيبية(:  األسئلة امل  -ج
 يرتب هذه البدائل وفق تدرج حيدده السؤال، مثال: 
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( للكلية 1ما هي الكليات اليت ترغب االلتحاق هبا يف اجلامعة مرتبة حسب أولوايتك، حبيث يعطى الرقم )  -
 األوىل اليت ترغب يف االلتحاق هبا وهكذا. 

 سة، التبية، الطب، الشريعة، اإلدارة()الزراعة، العلوم، اآلداب، اهلند
 ما هي البلدان اليت ترغب يف السفر إليها من بني البلدان التالية ؟ رتبها حسب األولية:  -
 -أمريكا          -بريطانيا         -اسبانيا         -الياابن         -كندا        -السويد       -فرنسا        -

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

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

 ومعمقة حول الظاهرة أو املشكلة، أو يف حالة صعوبة حصر اإلجاابت يف خيارات حمددة.
 ومن أمثلة األسئلة املفتوحة:   
 ما هي املشكالت اليت تواجه العاملني يف الشركة ؟  -
 ملاذا ال يقبل اجملتمع اجلزائري على القراءة ؟  -
 لفتة املسائية ؟ما رأيك يف عمل املرأة يف ا -

يف مثل من األسئلة يطرح الباحث سؤاال مغلقا، مث يتبعه بسؤال مفتوح يطلب  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 إجاابت حمددة 
 ة األسئلة املغلقة املفتوحة: ومن أمثل

 هل تعتقد بوجود عوائق أمام الصادرات الوطنية ؟   -
 )( نعم   ال )( 

 إذا كانت اإلجابة )نعم(، فما هي أهم هذه العوائق ؟

 (: مزااي وعيوب األسئلة املغلقة واملفتوحة 04اجلدول رقم )

 عيوب األسئلة املغلقة  مزااي األسئلة املغلقة 
اإلجابة أسهل    - يف  وأسرع  للمستجيبني 

 عليها
اإلجاابت حمددة وموحدة مما يسهل مقارنة   -

 إجاابت املستجيبني

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

اليت   - اإلجابة  توفر  لعدم  ابإلحباط  املستجيبون  يشعر  قد 
 يرغبون فيها 
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اإلجاابت   - وتصنيف  ترميز  عملية  تسهل 
 وحتليلها إحصائيا 

يزيد احتمال استجابة أفراد العينة لألسئلة   -
 )ارتفاع نسبة الردود على األسئلة(

 يسهل إجراء إعداد البحث   -
املستجيب فرصة إعطاء استجاابت تعطي    -

 مل يفكر فيها. 

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

 احلياة الواقعية  

 عيوب األسئلة املفتوحة  مزااي األسئلة املفتوحة 
من   - عدد  أي  إعطاء  حرية  للمستجيب 

 االستجاابت 
مفصلة   - إجابة  إعطاء  املستجيب  يستطيع 

 وتوضيح وتربير إجابته 
 ميكن احلصول على نتائج غري متوقعة   -
للقضااي   - كافية  إجاابت  إبعطاء  تسمح 

 املعقدة 
الذات   - عن  والتعبري  االبتكار  حبرية  تسمح 

 وبثراء يف التفاصيل 

اليت   - التفصيالت  درجة  يف  بينهم  فيما  املستجيبون  خيتلف 
 يعطوهنا 

قد تكون االستجاابت غري مرتبطة ابملوضوع أو ضائعة يف   -
 غري ضرورية تفاصيل  

ألن   - العينة  أفراد  بني  مقارانت  وعمل  حتليلها  يصعب 
 اإلجاابت غري حمددة 

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

 دوينها املختلفة وت
 قد حتبط بعض االسئلة املستجيبني  -
 حتتل االجاابت مساحة كبرية يف االستبيان -

 

 )أجزاء االستبيان(   املظهر العام أو شكل االستبيان   -6
يتوىل الباحث إجراء املقابلة وشرح أسئلة االستبيان وتدوين املعطيات بنفسه فإن االستبيان يتكون من عندما  

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

ويتضمن املعلومات املتعلقة ابسم اجلهة القائمة ابلبحث وعنواهنا وذلك يف اجلانب األمين اجلزء األول:    6-1
السطر عنوان البحث أو موضوعه، يلي ذلك مقدمة تعريفية خمتصرة هبدف   يف وسط  من أعلى االستبيان، يليه
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البحث وأمهيته مع اإلشارة يف هذه املقدمة أيضا إىل سرية املعطيات اليت سيديل هبا ولألغراض العلمية حصرا 
 مع اإلشادة بتعاونه يف إجناز البحث. 

ون لكل جمموعة عنوان فرعي يدل على طبيعة هذا اجلزء يتم ترتيب األسئلة، حيث يك  يف اجلزء الثان:    6-2  
جمموعة األسئلة، ويراعي يف ترتيب األسئلة موضوع التجانس ومنطقية التسلسل، مبتدئني ابألسئلة السهلة مث 

 األسئلة اليت حتتاج إىل تفكري. 

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

 طرق إرسال االستبيان:   -7  
 ميكن للباحث أن يوزع االستبيان ابلطرق اآلتية: 

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

 يتأثر بوجود الباحث، وقد يكون الوقت غري مناسب. 
الربيد    - الربيبواسطة  أو  املمتازالعادي  من   :د  وعدد كبري  ومتباعدة  واسعة  مناطق  تغطية  إبمكانية  ومتتاز 

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

 يفهمها املستجيب. مل  
اإلحصاء  أبمهية  املبوحثني  ووعي  الربيدية  اخلدمة  على كفاءة  تعتمد  الطريقة  هذه  أن كفاءة  االنتباه  وينبغي 
والبياانت يف البحوث امليدانية، وأنه ينبغي سحب عينات أكرب وإرسال االستمارات لعدد أكرب من املبحوثني 

ستمارات املكتملة، كما ينبغي أن تكون االستمارة سهلة وذلك لضمان احلصول على العدد املطلوب من اال
 الفهم واالنتقاالت بني األسئلة 

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

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

 مثل قادة الرأي 
هولة والسرعة واجلهد القليل من الباحث، ولكنها مكلفة ماداي، وتتطلب أن ومتتاز ابلس عن طريق الفاكس:   -

 يكون لدى الباحث والطرف اآلخر جهاز الفاكس املناسب. 
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االلكرتون:  - الربيد  طريق  الربيد   عن  خدمة  توفر  اليت  االنتنت  شبكة  طريق  عن  االستبيان  توزيع  ميكن 
ت، إال أهنا تقتصر على األفراد الذين لديهم مثل هذه اخلدمة،  االلكتوين، ومتتاز هذه الطريقة بكل االجيابيا

 كما أن نسبة الردود قد ال تكون مرتفعة. 
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 اخلامساحملور 
 

 املقاييس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مفاهيم جمردة كمدى  وقياس  الوزن..اخل  مادية كالطول  أشياء  بقياس  نقوم  ما  اليومية كثريا  يف حياتنا 
إعجابنا أبغنية، لوحة فنية، شخصيات مشهورة، وتكمن صعوبة القياس عندما يتعلق األمر ابلظواهر النوعية أو 
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قيا السهل  من  ليس  عامة  بصفة  أو  الذكاء،  االجتماعي،  أو حوافز  اجملردة كالتوافق  دوافع  مثل  س خصائص 
 النجاح، والقدرة على حتمل الضغط، أو ما شابه ذلك 

 أنواع املقاييس  -1
ابلنسبة  بعضهم  عن  األفراد  اختالف  مدى  ملعرفة  نستخدمها  تقنية  أو  أداء  أو  عبارة  هو  املقياس 

االمسية   املقاييس  هي:  أساسية  مقاييس  أربعة  وهناك  دراستنا،  يف  مهمة  ،    Nominal Scalesملتغريات 
 Ratio النسبية  ، املقاييس    Interval Scales، املقاييس الفئوية    Ordinal Scalesاملقاييس التتيبية  

Scales وتزيد درجة الدقة والتطور يف املقياس كلما حتركنا من املقاييس االمسية إىل املقاييس النسبية، مبعىن أن ،
املعلومات اليت حنصل عليها من املقاييس الفئوية والنسبية أفضل من املعلومات اليت حنصل عليها من املقاييس 

 ذه املقاييس إىل ما يلي: االمسية والتتيبية، وميكن تقسيم ه
هي اليت تسمح للباحث بتوزيع األشخاص أو األشياء حمل   :Nominal Scalesاملقاييس االمسية    1-2

الدراسة على جمموعات )فئات( معينة، وابلتايل يستخدم هذا املقياس للتصنيف والتمييز، مثل اجلنس، احلالة 
السيارة،   يف  املستخدم  الوقود  نوع  السكن،  منطقة  الداينة،  الدم،  فصيلة   التجارية  والعالمات االجتماعية، 

و الشعر  وألوان   ،   النارية   لدراجات ل  املختلفة   فمثال  ،مرتبتني  غري   فئتني  من   أكثر   أو  فئتني  على  حيتوي ..اخل، 
اخلصائص الدميغرافية للمبحوثني ذكور/اانث، حيث يعطى   مثل  فقط  فئتني  على  حيتوي  الذي   االمسي  املقياس

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

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

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

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

51  % . 
الرتتيبية   1-2 من   :Ordinal Scales  )املتدرجة(   املقاييس  أعلى  مستوى  يف  التتيبية  املقاييس  تقع 

ة، فإضافة إىل خواص القياس االمسي فإن هذا املستوى من القياس يسمح ابملفاضلة أي ترتيب املقاييس االمسي
)ابتدائي، متوسط،  التعليمي  املستوى  التتيبية،  املقاييس  أمثلة  سلم معني، ومن  )الفئات( حسب  اجملموعات 

نقيب، لواء(، اثنوي، جامعى(، مستوى الدخل )ضعيف، متوسط، عال(، الرتبة العسكرية )جندي، عريف،  
فمثال يف  القدم،  لكرة  اجلزائري  الدوري  الدرجات،ترتيب  الطلبة حسب  ترتيب  الطول،  األفراد حسب  ترتيب 
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وميكن أن يكون التتيب من   للجامعي اخل  4للمتوسط ..  2لالبتدائي الرقم    1املستوى التعليمي نعطي الرقم  
 األفضل لألسوأ أو العكس. 

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

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

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

ني متجاورتني متساوية، مثل عمق االختالف بني األفراد واجلماعات املختلفة، وأن تكون هذه املسافة بني رتبت
ما   احلرارة،  درجات  الذكاء،  بعضمعدالت  إجراء  إمكانية  والطرح يعين  احلسابية كاجلمع  مثل: العمليات   ،

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

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

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

لفروق بني نظرا لعدم احلاجة ل (Scale) مت دمج املستويني الفتي والنسيب حتت مسمى SPSS ويف برانمج
 .للبحوث االجتماعية واإلنسانية اإلحصائيةاملستويني الفتي و النسيب يف التحليالت  

النسبية    1-4 املقاييس :  Ratio Scales املقاييس  يف  املوجود  القصور  على  النسبية  املقاييس  تتغلب 
وهو ذو معىن كبري   -املقياس عدم وجود صفر حقيقي يف بداية    -الفئوية، والذي رجع إىل وجود بداية حتكمية 

املقاييس  خصائص  مجيع  على  الشتماله  نظرا  األربعة  املقاييس  أقوى  املقياس  هذا  ويعترب  للقياس،  ابلنسبة 
سم ميكن   80األخرى، ومن أمثلة ذلك الطول، الوزن، تكلفة املبيعات، قوة البصر، قوة السمع، فطفل طوله  

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(:  Response typeطرائق القياس املهمة )أنواع االستجاابت    -2
 ومها املقاييس اليت حتدد قيما، واملقاييس التتيبية.   األحداث واألشخاصاجتاهات املستقصي حنو األشياء و 

هي املقاييس اليت تعطي قيما، وتتميز ابشتماهلا على   :Rating Scales)التقديرية(    مقاييس القيم  2-1
عمل  دون  معينة،  أو خصائص  أشياء  على  املبحوثني  إجاابت  على  احلصول  االستجاابت هبدف  من  عدد 

  املقياس نفسه، وفيما يلي أهم هذه املقاييس: مقارنة بني شيئني أو أكثر يف
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 ( Simple-Category Scaleمقياس التصنيف البسيط )  -
 ( multiple – choice, single – responseاملقياس متعدد اخليارات )اختيار إجابة واحدة( )  -
 Likert Scaleمقياس ليكرت   -
    Semantic Differential Scaleمقاييس دالالت األلفاظ   -
   Numerical Scalesاملقياس الرقمي    -
 Itemized Rating Scaleمقياس املستوايت املتماثلة )التقييم املفصل(   -
   Fixed or Constant Sum Scaleاملقياس ذو مجع الثوابت    -
   Stapel Scaleاملقياس ذو املركز الثابت    -
 Graphic rating Scaleقياس التمثيل البياين    -
تستخدم لقياس تفضيالت العمالء لشيئن أو عدد من األشياء  :Raking Scaleاملقاييس الرتتيبية   2-2

 أو بعض العناصر )ذات طبيعة قابلة للتتيب(، ومن أهم هذه املقاييس: 
 Paired Comparisonمقياس املقارانت الثنائية   -
 Forced Choiceمقياس االختيار االجباري  -
 ية(مقياس املقارنة أبشياء منطية )مقياس املقارانت النسب   -
 Likert Scaleمقياس ليكرت     -3

 بيان   أو  سؤال  على  الردود   من   جمموعة   يوفر  الذي   املوقف   لقياس   شائع  بشكل  ليكرت   نوع   بياانت  ُتستخدم 
 املواقف  بياانت  جلمع  دائمة  طريقة  وهي   ،  االجتماعية   املسوحات   ويف   النفس  علم   يف أساسية أداةو   معني 

 نبذة عن مؤسس املقياس  3-1
)تويف سنة   م1903عام  ولد  الذي    Rensis Likert  رينسس ليكرتمسي مقياس ليكرت على اسم خمتعه  

مدينة  (  1981 وايومنغ   شااينيف  عل(   (Cheynne,Wyomingبوالية  وحصل  شهادة األمريكية،  ى 
راه م ، ومن مث حصل على شهادة الدكتو 1926تصاد من جامعة ميتشيغان هام  قالبكالوريوس يف ختصص اال

الل ، وقد بدأت اهتماماته البحثية يف موضوع علم النفس االجتماعي، خم1932من جامعة كولومبيا عام  
البكالوريوس  ليكرتدراسته يف مرحلة  " مقياس  بناء  احلقيقية يف  البداية  تبلو   ."، وكانت هذه  الفكرة وقد  رت 

 A technique for the“  ت" لقياس االجتاها  )أسلوب(   ال علمي بعنوان " طريقة قاألساسية للمقياس يف م 

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

 تعريف املقياس   3-2
املهنية،  أوأسلوب لقياس ردود واجتاهات جمموعة من الناس يشتكون يف بعض الصفات واخلصائص الشخصية 

 على بعض املسائل ذات االهتمام املشتك يف جمال معني. 
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يقسم    وهذا اجلذر    األول جزئني،    إىلاملقياس  البند  stem  اجلذع  أويسمى  به  يقصد  والذي  اجلملة   أو ، 
املستطل رأي  على  التعرف  املراد  فيهااالستطالعية  جمموعة   أما   ،عني  يعين  والذي  السلم  فيسمى  الثاين  القسم 

 ، مثال: حول مضمون اجلملة  اآلراء  آوالردود  
 أعتقد أن حكم اإلجرام هو حكم جائر   : )البند أو اجلملة االستطالعية(  اجلذع

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

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

 : وهي  اجلذعية  العبارة  صياغة  يف مهمة قواعد   ثالث  هناك  العموم  وعلى  ،وواضحة
 احملتمل  من  وابلتايل  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  معرفة  ميكن  ال   للباحثني،  وابلنسبة  معاجلته، 

 االجتاهات   مسح  من  األمثلة  بعض  خالل  من  أفضل  بشكل  أيًضا  هذا  يتضح.  الكمية  البياانت  جتنب    -
 .الربيطانية  االجتماعية 

 

 

 
 املشكالت   تسبب  اليت  هي   ،أعاله  السؤالني  يف"  better  أفضل"  و"  always  دائًما "  الكمية  املصطلحات  إن 
 أوافق  ال"   اختار  ما  شخصا   أن   ابفتاض".  disagree  املوافقة  غري"  الردود  يف  الغموض  إدخال  خالل   من

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

much worse( "خيتلف ال"   عرب no different )" 
 توجيه  وجتنب  حمايدة  نظر  وجهة  من  أسئلة  االستبيان   مصممي   يطرح  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  أتكيدات  هي   اجلذعية  البياانت.  القاعدة  هذه   خترق   بطبيعتها،  ،

 الذي  للتعليم  إجيايب   تقييم  حنو   املشاركني   لتوجيه  الدينية  املدارس   حول  أعاله   العبارة  مناقشة   ميكن   ،  املثال  سبيل
. الطريقة  هبذه   ابلفعل   توجيههم  يتم  املستجيبني  أن   على   كثرية   أدلة   هناك  ألن  مهم   هذا.  املدارس  تلك  توفره

 فتة  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  أبنه  طويلة

 . ذلك  أمكن  حيثما   ليكرت  تنسيق  بتجنب   االستبيان  مصممي
  واحلكم   املستجيبني  فهم  سياق   يف  ،املعين  املوضوع  انطباق  على  ليكرت   مقياس  Validity  صالحية  تعتمد 
ف  قبل  من   عليها  مرض  عالج   يف   عالجية  طريقة  فعالية   مدى  ما"  التايل:   السؤال  هذا   طرح  عنداملستجيبني، 
 االستجابة  منط  يظل  قد   ،the modalityالصفة    أو  ابملرض  مبالني   غري  األفراد  من   جمموعة   على "  معني؟

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

 . املقياس  صحة بناء  و  حمتوى إىل  يضيف  فقد  ،   اخليارات  ملزيد من   املستجيبني  سياق   بتوفري  صلة
 Designing the Likert response scale  ليكرت   استجابة  مقياس  تصميم  4-4

 بعبارة   أو.  احملايدة  االستجابة  أو  الوسط  نقطة  استخدام  وهو  ليكرت  مبقياس  يتعلق  حمتدم  جدل  هناك
 من  فردايً   عدًدا  املرء  خيتار   عندما ف   ،الردود  من   زوجي  أو  فردي   عدد  استخدام   جيب   كان  إذا  عما   أخرى 

 يف  املثال  سبيل  على.  الزوجي  العدد  عكس  على  الوسط  نقطة  استجابة  هناك  أن   يعين   فهذا  االستجاابت،
 بشدة   أوافق  ال -1  هو  املعتاد  االختيار  يكون   ،   (حمايد   هي )  وسط  نقطة   له  نقاط  5  من   املكون  ليكرت  مقياس 

 . بشدة  موافق-5 ،  موافق-4  ،   حمايد -3 ،  أوافق  ال -2  ،
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: 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 "  ،"  ذاك  وال  هذا  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 "   ، "  متدد"   مثل)

never thought about it”, and “no opinion  .)”املعاين   من  أي.  معرفية  مشكلة  تنشأ  وهكذا 
 ؟ الوسط  نقطة  يف إبجاابهتم  إليه اإلشارة  املستجيبون   ينوي  أعاله  املذكورة 

الذي حيتوي يف املنتصف على نقطة حياد )ال أقبل   املقياس اخلماسي تشجع أغلب الدراسات على استخدام  
أرفض( الدراسات    ،وال  بينت  يكون    أن حيث  عندما  البدائل  فان أعدد  جيرب على املستجيب   قل من مخسة 

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

للمستجيب   أكرباء وقت  كثر من مخسة جيب اعطأ ئل  وتوصي الدراسات يف حال عدد البدا  ، عملية التفسري
 .علىأبغية احلصول على بياانت ذات دقة  

 املتضاربة  األهداف بني وسط  حل حتقق أهنا هو  املعيار هي  أصبحت اخلمسة أن  يف  السبب يكون  رمبا
 عناصر   من   البياانت  أن  األحباث   تؤكد.  املستجيبني  متناول   يف  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
 . نقاط  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  فئواي  البياانت  اعتبار  ينبغي   كان   إذا  ما   أي   القياس  قضية  مستوى  هو  إليها  أشاروا

 األدوات  فإن   وعليه.  التتييب  املستوى  يف   جيمعها   اليت  البياانت  جتعل   بطريقة  مبين  ليكرت  مقياس   أن (  2004)
 االعتاض،  هذا  من  الرغم  على .  فقط  الالمعلمية  االختبارات   هي  البياانت  على  تطبيقها   ميكن  اليت   اإلحصائية 

  أدوات  وتستخدم    interval   يةفت   أهنا   على   البياانت  مع   تتعامل  املنشورة   البحثية  األوراق   من   العديد  تزال  ال 
  (.Wu،  (2004)Jamieson ،  (  1990) Knapp( 2007) )  حتليلها   يف   معلمية 

 أربعة  هناك العموم  وعلى  ،ليكرت  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

 . للمتوسط  مربر غري تفسري (  4  و   ،  متساو   غري   بشكل  متباعدة   لفظية  مرساة(  3



45 
 

 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 بياانت  إجاابت   على   للحصول   ختمينهم أو  املستجيبني  إجهاد  عن  ينتج.  عشوائي  بشكل

 Unevenly-spaced verbal anchors  متساو  غري  بشكل  متباعدة اللفظية  التسميات   -
 الفتية   صائصاخل  لتقريبو   ،البياانت  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  االفتاض  فإن  ليكرت،  مقياس   استخدام   عند و .  متساوية  عنصر

  ليكرت  ملقياس املتساوية  غري  الشفهية  التسميات  على   مثال   التايل   اجلدول   يظهر  ،اخليارات  بني   متساوية

 
 ومتاح   قليال  متاح  بني  التفرقة  املستجوبني  بعض   سيجد:  مالحظة

 Asymmetric verbal anchors  املتماثلة   غري  اللفظية  التسميات   -
 ابستخدام  مقياًسا   ابتكر  الذي  الباحث  يقوم   قد .  الدراسة  نتيجة  صحة   يف  مهم  اللفظية  التسميات  تناسق

 . قصد  غري  عن  متحيزة   بياانت  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
 Unwarranted interpretation of the mean للمتوسط  مربر  غري   تفسري   -
. الدرجة  متوسط  على  واحلصول  الدرجات  مجيع   إضافة  ليكرت  مقياس  من  البياانت  ملعاجلة  الشائعة  الطرق  من

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

 SR = (HPA - LPA) / N الصيغة  ابستخدام
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 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: 
 شخصي،   قرار  هو  أخر   مستوى  أي   أو  الثالثي  أو  اخلماسي   املقياس   إىل  الذهاب   أن   الباحثني   بعض   يعتقد  -

. االستبيان  يتضمنها اليت واجلمل البنود وطبيعة العينة حجمو  بنوع مرهون  ستوىامل اختيار الن   صحيح غري وهذا
 . فقط  رأيني  تتحمل  البنود  بعض  هناك املثال  سبيل  على
 من  جتد  أن   الصعب   من   وهنا .  تفق أ  ال   أو   تفق أ  إما   اجلواب.  االوربية  االندية  أفضل  من   برشلونة   اندي:    مثال
 . ختتلف وأ معها  تتفق  أن  فإما  قطعي   بشكل  جاءت  الصيغة   الن .  احلياد  على  هو

 : مثال رأيني  من أكثر تتحمل  ومجل  بنود  هناك
 اجلملة  بناء  يف   التأكد  عدم   من   حالة   وجود   الحظ .  املكتبات  خدمات   حتسني   يف   تسهم  أن  ميكن  االنتنت

 . اتفق  ال   -  حمايد  -  اتفق   : اإلجابة  تكون   قد   ابلتايل
 وعي   مستوى  يف  كبري  انقسام  بوجود  الرفض  أو  القبول  يف  التطرف  إىل   تدعو  املوضوعات  بعض  هناك  ابملقابل

 احمللية  العملة   تعوي   ان  يقول   بند  يرد  قد  املثال   سبيل  على .  استفتائهم  يتم  الذين  مصلحة   آو   وخلفية  راكإدو 
 يف  يتطرف   من   جتد  فقط   كثرية   تناقضات  حيمل  البنود  من   نوع   هكذا.  الوطين  االقتصاد   حتسني  على  يساعد
 يرفض وأ  حمايد، - ليقول   حمدد  موقف  له ليس أو اتفق-  ليقول محاسة اقل أو -بشدة  اتفق. ليجيب به القبول
 . (بشدة  اتفق   ال ليقول  ابلرفض  يتطرف  و أ  اتفق  ال  ليقول

 وأ  اتفق)  غةبصي  ابلردود  االلتزام  ضرورة  ليكرت  مقياس  استخدام   شروط  من   أن   الباحثني  من   يعتقد  من  هناك   -
 فعندما نريد قياس:  عديدة   صيغ  استخدام  ميكن   إذ.  أيضا  الشائعة  األخطاء   من وهذا(  اتفق  ال
 ال )هل أنت مستخدم قدمي للسجائر( -القبول أو الرفض فقط نستعمل البدائل: نعم   -
 أوافق بشدة   -أوافق-أرفض بشدة-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 االطالقتبغال  ملكافحة   برانمج  تنفيذ   على  قدرتك   يف   ثقتك   مدى  ما

peu -    نوعا ما En quelque sorte -    ال أبس به( كافAssez  –    كثريا Beaucoup   ) 
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غري قطعية،   إجاابت يف استخدام مقياس ليكرت هو بناء مجل استفهامية مقابل صيغ    أيضا   األخطاء من    -
حمايد   -  أوافقبصيغة =    اإلجابةهل يوجد فهرس آيل يف املكتبة.؟ وتطلب  ،  يكون االستفسار  أن فمن اخلطأ  

س معه خاصة تلك يمن املقاي أخر. هذا النوع من االستفسارات االستفهامية يفضل استخدام نوع    أوافقال   -
 .والنفي اإلثبات يت تستجيب لصيغة  ال
 األساليب اإلحصائية يف مقياس ليكرت   4-6

تصنيف  هو  ليكرت  مبقياس  يتعلق  فيما  املتخصصني  بني  حمل خالف  ومازالت  اليت كانت  النقاط  أبرز  من 
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   ،اثبااتهتا العلمية لطبعية االستخدام  ة ت مدرستني ولكل مدرسظهر   تصنيف املقياس   فيما خيص

مقياس   يوهنا يسم (Interval Scale ) فتيفئوي أو  التعامل مع مقياس ليكارت كمقياس    األوىل املدرسة  
للمقياس   ةالنهائي  ةابلدرجيف القياس وهتتم    )املعلمية(  س البارمتيةييتم استخدام املقاي  ويف هذه احلالة  ،ليكارت
 ةببعضها وموجهة لقياس الصف   ةن تكون الفقرات مرتبطأاملقاسة ويشتط يف بناء هذا املقياس    ة الصف خبصوص
 Ordinal)  ترتييب  أو هنا تدعم فكرة استخدام مقياس ليكارت كمقياس رتيب  إ الثانية 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 القضااي  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 األ وه   ،لالابرمتية يف القياساوجيب استخدام املقاييس  
بند يعامل على حدهأ ي  أ املقياس ال يرتبط    ، ن كل  بند يصف موقف   ابألخرحدها  أوبنود هذا  حيث كل 

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

 التعامل مع الدرجة الكلية للبعدرات يف بعد واحد ويتم  وخاصة عندما يتم جتميع الفق
 اإلحصائية  األساليب فان   (Interval Scale) مقياس فئوييف حالة االتفاق أن مقياس ليكرت هو  

التحليل   يف  الطرقلالستجاابت    اإلحصائياملستخدمة  واليت  (Parametric Methods) ةالبارامتي  هي 
تشتط أساساً أن يكون توزيع استجاابت املبحوثني على كل فقرة وعلى العالمة الكلية للبعد توزيعاً طبيعياً أو 

 Shapiro test ) اختبار شابريووللتحقق من ذلك نستخدم االختبارات اإلحصائية كقريب من الطبيعي،  
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for Normality)   مسرينوف كوملوجروف   Kolmogorov-Smirnov test for ) واختبار 
Normality)  املدرج التكراري والرسم البياين ابسَتخدام طريقةك  الرسوم البيانية  أو نستخدم (Q-Q Plots)   

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

 الستداللية ا  اإلحصائيةالوصفية واألساليب  
 . الوصفية وهي : املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  األساليبسيتم التكيز على أهم  

، عترب أهم مقاييس النزعة املركزيةستجاابت سواء على الفقرة أو على مجيع فقرات البعد ي احلسايب لال  فاملتوسط
املرجح  أو  املوزون  املتوسط  طريفة  ابستخدام  حسابه  املقياس   ،(Weighted Mean)  ويتم  حالة  ففي 

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

 )متاما( 
غري 
 موافق

موافق بشدة  موافق حمايد
 )متاما( 

1 2 3 4 5 

 :يتم حساب املتوسط احلسايب لالستجاابت كما يلي  وعليه
(  = الفقرة  على  لالستجاابت  احلسايب  ) 5املتوسط   +  ) اخليار  هذا  اختاروا  الذين  األفراد  التكرار 4*عدد   *

  n*التكرار املقابل((/1*التكرار املقابل(+) 2املقابل(+)*التكرار  3املقابل( + ) 
 أو نكتب : املتوسط احلسايب= جممواع )التكرار* الدرجة التقديرية(/ عدد املستجيبني الكلي

ويتم تفسري قيمة املتوسط احلسايب بعد حسابه بناءاً على عدد اخليارات والفئات يف املقياس، وفيما يلي وصفاً 
 :حالة استخدام مقياس ليكرت اخلماسي  خلطوات التفسري يف

 4= 1-5، حيث يساوي )الفرق بني احلد األعلى واحلد األدىن(  يتم حساب املدى  -
 0.80=  5/ 4 إذن )اخليارات(،    يتم حساب طول الفئة من خالل تقسيم املدى على عدد الفئات  -

اجلدول و ،  األعلى وهكذا مع كل الفئاتوإبضافة هذه القيمة يف كل مرة للحد األدىن للفئة حنصل على احلد  
 يلخص مدى الفئة ودرجة املوافقة املقابلة له التايل  

 موافق بشدة  موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة 
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
 )غري موافق بشدة(: فإنه يعكس "درجة  املوافقة منخفضة جدا "    1.80 -1*  
 )غري موافق(: فإنه يعكس "درجة  املوافقة منخفضة "  2.60  -1.81*  
 )حمايد(: فإنه يعكس "درجة املوافقة متوسطة "   3.40  -2.61*  
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 )موافق(: فإنه يعكس "درجة املوافقة عالية )كبرية( "   4.20  -3.41*  
 )موافق بشدة(: فإنه يعكس "درجة املوافقة عالية جدا)كبرية جدا( "   5  -4.21*  
 

املعياري لالحنراف  ابلنسبة  تباعد أما  مدى  يعين  والذي  التشتت  مقاييس  أهم  فهو   )تشتت(   ، 
التايل: اجلذر  القانون  املتوسط احلسايب، وحيسب من خالل  البعض وعن  البياانت)االستجاابت( عن بعضها 

(، أما 1  –التبيعي جملموع مربعات احنرافات القيم عن متوسطها احلسايب مقسوماً على )عدد األفراد الكلي  
)أي تركز اإلجاابت   ر كلما قل التشتتيمته من الصفقحنراف املعياري، فكلما اقتبت  ابلنسبة لتفسري قيم اال 

قيمة املتوسط احلسايب،  عن متوسطها احلسايب(  والقاعدة   وزاد جتانس األفراد حول استجابتهم واتفاقهم على 
   هي: )بياانت غري مبوبة(  االحنراف املعياريالعامة حلساب  

( )
1

2

−

−
=


n

XX
S

i

x   :حيثiX  )التكرار )قيم رتب املقياس 
ملعرفة العقبات اليت تعتض عملية التصدير استخدمنا استبيان موزع على عينة من املؤسسات   :تطبيقي  مثال

 املصدرة، حيث كان املقياس املستعمل هو مقياس ليكرت اخلماسي 

 العبارة
موافق  
 بشدة 

 حمايد موافق
غري 

 موافق
موافق  غري 

 بشدة 
 تشخيص العقبات اليت تعرتض عملية التصدير   -1

دعم صعوبة   أجل  من  الكايف  التمويل  على  احلصول 
 الصادرات 

     

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

   
  

جمال  يف  الدولية  القوانني  حول  املعلومات  نقص 
    الصادرات 

  

      تعقد االجراءات اجلمركية املفروضة على التصدير 
مدة   يف طول  ابلتصدير  املتعلقة  اجلمركية  االجراءات 

    اجلزائر 
  

      ارتفاع الرسوم اجلمركية يف األسواق الدولية 
      ضعف القدرة التنافسية للمنتج احمللي يف األسواق الدولية 

ارتفاع تكاليف اإلنتاج احمللي والذي ينعكس على ارتفاع 
 سعره يف األسواق الدولية 
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      ارتفاع تكاليف النقل الدويل انطالقا من اجلزائر 
الدفع من  بتغطية أخطار عدم  املرتبطة  التكاليف  ارتفاع 

 قبل العمالء األجانب 
   

  

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

 (: درجة املوافقة على عبارات تشخيص عقبات التصدير06اجلدول رقم )
رقم  
 العبارة

 العبارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 عالية  1.15 3.69 التمويل الكايف من أجل دعم الصادراتصعوبة احلصول على   1

بغرض  2 الدولة  قبل  من  مالية  قروض  من  املؤسسة  استفادة  عدم 
 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 التصدير تعقد االجراءات اجلمركية املفروضة على   4
 عالية  1.22 3.63 طول مدة االجراءات اجلمركية املتعلقة ابلتصدير يف اجلزائر  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

االنتاج احمللي والذي يعنعكس على ارتفاع سعره ارتفاع تكاليف   8
 عالية  1.10 3.87 يف األسواق الدولية 

 عالية  1.09 3.80 ارتفاع تكاليف النقل الدويل انطالقا من اجلزائر  9

قبل  10 من  الدفع  عدم  أخطار  بتغطية  املرتبطة  التكاليف  ارتفاع 
 عالية  1.08 3.96 العمالء األجانب 

 عالية  1.07 3.85 االستفادة من مداخيل الصادراتطول مدة   11
 عالية  1.10 3.87  12

 عالية  0.70 3.74 جمموع عبارات تشخيص عقبات التصدير
 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 اإلجاابت بني كبري تشتت وجود عدم يفسر وهو ، 0,70 ب عياريامل
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 تعتض اليت ...التسويقية  البريوقراطية،  املالية، املعوقات أو املشكالت جممل إىل تشري   واليت  املصدرة، املؤسسات
 .ابملؤسسة التصدير عملية

 استفادة عدم :العبارة  على   املصدرة  املؤسسات وإطارات مالك  طرف  من   متوسطة بدرجة املوافق تمت   -
 :ب سايباحل املتوسط قدر  حيث ، يعيق الصادرات تدعيم بغرض الدولة قبل من مالية قروض من املؤسسات

 األمر العبارة، هذه  صخي فيما اإلجاابت بني تشتت وجود يعكس وهو  ، 1.17 بلغ  عياريم  وابحنراف  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 مجيع  أن  حيث عالية، موافقة درجات على حازت واليت العبارات ابقي  -

 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 وابحنرافات
 نشاطها  على العقبات هذه أتثري صخي فيما الدراسة حمل املؤسسات بني تشتت وجود عن تعرب  االحنرافات
 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
 تعتض أخرى معوقات إىل كذلك تشري اليت العبارات ابقي أتيت مث  ، 3,8 بلغ  حسايب  مبتوسط العاملية األسواق

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

 اخلطوات األربعة لتحليل البياانتويوضح الشكل التايل  
 : خطوات حتليل البياانت (02)الشكل رقم  

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

للتحليل:    -1 البياانت  اليت جتهيز  األسئلة  على  التعرف  مراجعتها، وكذا  البياانت جيب  على  احلصول  بعد 
تركت دون إجابة، مث القيام بتميزها وإدخاهلا إىل احلاسب ابستخدام أحد الربامج اإلحصائية، وفيما يلي شرح 

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

، خاصة البياانت اليت مت مجعها عن طريق األسئلة املفتوحة، ومن   واخلطأ وتصحيحه عندما يكون ذلك ممكنا
اليوم الذي مجعت فيه حىت ميكن االتصال  البياانت )االستمارات( يف  تتم مراجعة  املراجعة اجليدة أن  شروط 

ابت إن تطلب األمر ذلك، وأيضا كتابة البياانت اليت متت مراجعتها بلون ابملستجيب الستيضاح بعض اإلجا
األصلية حىت ميكن  ابلبياانت  االحتفاظ  أيضا جيب  بينهما،  التمييز  األصلية حىت ميكن  البياانت  خمتلف عن 
الواجب تصحيح التعارض الذي ميكن تصحيحه  الرجوع إليها مرة أخرى إذا شك فيها الباحث، إضافة من 

قة منطقية، مثال إذا تركت إحدى املستجيبات دون قصد اإلجابة عن السؤال اخلاص حبالتها االجتماعية بطري
سنة، أو ذكرت يف عمود آخر أن لديها   12ولكنها كتب يف عمود آخر أهنا متزوجة منذ    -متزوجة أم ال  –

االجتماعية، ومن املمكن أن   طفلني، ففي هذه احلالة ميكن للباحث أن يضع نعم )أي متزوجة( ابلنسبة حلالتها 



54 
 

تكون املستجيبة تركت السؤال عمدا كأن تكون أرملة أو مطلقة وابلتايل نكون قد ارتكبنا حتيزا على البياانت 
 عندما أجبنا بنعم، ولذلك من األفضل مراجعة البياانت مع املستجيب وتصحيحها بعد االتصال به. 

البياانت:   معاجلة  مشاكل  املتع   -بعض  أعرف":  املشكلة  ال   " استجاابت  أو  بردود  بني لقة  من 
التعامل معها هو إجابة ال أعرف، اليت يصعب  فإذا كانت جمموع هذه االستجابة صغريا، فإن   االستجاابت 

ذلك ليس له أمهية تذكر، ولكن عندما يكون كبريا نسبيا فإنه يكون حمل قلق رئيسي ويف هذه احلالة السؤال 
الذي أاثر رد " ال أعرف" عدمي الفائدة، يعتمد اجلواب على نقطتني، إما أن الذي يطرح نفسه هل السؤال  

املستجيب ال يعرف اجلواب فعال، وتؤخذ إجابته كاستجابة مشروعة، وإما أن الباحث قد يفشل يف احلصول 
امل على املعلومة املناسبة ويف هذه احلالة يكون املبحوث قد فشل يف عملية االستجواب، وأفضل طريقة للتع 

مع ردود " ال أعرف" هي إعادة صياغة )تصميم( هذا السؤال، كما أن العالقة اجليدة للذين جيرون املقابالت 
 مع املشاركني قد تؤدي إىل التقليل من ردود ال أعرف   

إجابة    1-2 دون  تركت  اليت  األسئلة  بعض :  Handling Blank Responsesمعاجلة  تتك  قد 
م السؤال، أو عدم معرفة اإلجابة، أو عدم الرغبة يف ذلك، ويف حال ما إذا ترك األسئلة دون إجابة لعدم فه

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

 القيمة املتوسطة يف املقياس املدرج   -
 توجيه الكمبيوتر إىل إمهال اإلجاابت اخلالية   -
 املتوسط احلسايب إلجابة أفراد العينة على ذلك املتغري   -
استبدال القيم اخلالية بقيم خطية حمسوبة من القيم اجملاورة للقيمة املتوكة ابستخدام األسلوب الرايضي الذي   -

   Linear interpolationيطلق عليه  
است الطرق  هذه  البياانت وأشهر  مع  للتعامل  الطرق  أفضل  أما  املدرج،  املقاس  يف  املتوسطة  القيمة  هي  عماال 

املتوكة هو التخلص منها إذا كان حجم العينة كبريا، ويف حال ما إذا تكرر السؤال املتوك يف عدد كثري من 
ا على  أوىل  القيام ابختبار  لذا جيب  السبب،  التعرف على  الباحث  فإن على  قلنا االستبياانت  الستبيان كما 

 سابقا. 
الشكل   يف :  Codingالرتميز    1-3 إىل  التعبريي  أو  اللغوي  من شكلها  البياانت  حتويل  يتم  املرحلة  هذه 

الرقمي، وهذا عن طريق منح اإلجاابت احملتملة لكل سؤال رقما مع مراعاة مستوى قياس املتغري )امسي، ترتييب 
التعرف على أنواع وأشكال األسئلة واملعايري املعتمدة يف   باحث ولتسهيل طرق التميز جيب على ال،  أو كمي(

منحها رقم معني للتعبري عن حمتوى السؤال بشكل سليم، وعليه فإنه توجد املعايري اليت جيب مراعاهتا يف عملية 
 التميز وهي:
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ن تكون الرموز يفضل أن تكون األرقام املستخدمة من الشكل األحادي، مبعىن أ   اختيار الرتميز املناسب:  -
 (. 999اىل   100( والثالثية )من  99اىل   10، وجتنب األرقام الثنائية )من  9و    0الرقمية حمصورة بني  

يف مستوى القياس االمسي ال تربز أمهية اجتاه التميز، ألن الرمز ال يعرب إال عن الصفة اليت   اجتاه الرتميز:   -
القياس ا بينما يف األسئلة ذات مستوى  التميز له داللة وأتثري يف تفسري مينح هلا،  الفئوي فإن اجتاه  لرتيب أو 

 النتائج.
التتيبية جيب مراعاة تسلسل األرقام تصاعداي " إذا كان اهلدف من السؤال 0  1  2فعند ترميز األسئلة   "...

...  " تنازيل  بشكل  أرقام  إعطاء  يتم  بينما  البدائل،  وأمهية  أولوية  درجة  الغ2  1  0إبراز  إذا كان  من "  رض 
 السؤال إيضاح البديل األكثر مسامهة وهيمنة ابملقارنة مع البدائل األخرى. 

أما ابلنسبة لألسئلة الفئوية، فيجب مراعاة إبراز أمهية البدائل بشكل سليب أو إجيايب، فإذا كان السؤال سليب 
 . فإن التميز جيب أن يكون تنازيل، بينما يف السؤال االجيايب يكون التميز تصاعداي

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

 لعالمات...اخل عدد تكرار الزايرة، ويظهر هذا النوع من التميز بشكل أكثر داللة يف متغري الدخل، السن، ا

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

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

 ( للداللة على االختيار الثاين 2( للداللة على اختيار البديل األول والرقم )1هنا يتم إعطاء الرقم )
 اختيار إجابة واحدة من بني عدة بدائل، مثل: يف أي كلية تدرس ابجلامعة   متعدد البدائل:  -

 )( العلوم اإلنسانية واالجتماعية     )( العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 
 )( احلقوق والعلوم اإلنسانية       )( اآلداب واللغات 

 صاهتم: طالب اجلامعة أكثر إقباال على القراءة يف اجملاالت خارج ختص02مثال
 )( غري موافق متاما    )( غري موافق     )(  حمايد   )( موافق    )( موافق متاما 

 يعتمد على نفس فكرة التميز يف احلالة السابقة، مع متديد التميز لتكون بعدد البدائل اليت حيتويها السؤال.
املغلق    1-3-1-2 ابخاالختيار:    متعددالسؤال  احلالة  هذه  يف  املستجيب  إجابة يقوم  األقل  على  تيار 

 واحدة من بني البدائل املقتحة لإلجابة، مثال: ما هي مواقع التواصل االجتماعي اليت متتلك حساهبا ؟ 
 )( فيسبوك    )( تويت   )( يوتوب   )(انستجرام
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 اآلتيني:   مبا أن املستجيب ميكن أن خيتار أكثر من إجابة واحدة، فإن طريقة التميز تتم ابختيار أحد األسلوبني
هذه الطريقة األكثر استخداما يف هذا النوع من السؤال من طرف   تعد طريقة األسئلة الفرعية للبدائل:    -

الباحثني، حيث تعتمد على فكرة إعادة صياغة أسئلة فرعية للبدائل، وذلك ابعتبار كل بديل على أنه سؤال 
 ياره.( إذا مل يتم اخت0( إذا مت اختيار البديل، والرقم )1مغلق ثنائي اإلجابة )نعم و ال( حيث يتم إعطاء الرقم )

ميكن جتزئة هذا السؤال إىل أسئلة   فإنه  وابلعودة 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 التويت  نعم )(    ال )( 

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

 فمثال اذا كان لدينا أربعة مستجيبني طرح عليه هذا السؤال وكانت اجاابهتم على النحو التايل: 
 : أشار أنه ميلك حسب الفايسبوك01املستجيب  
 : أشار أنه ميلك حسب التويت 02املستجيب  
 ايسبوك والتويت : أشار أنه ميلك حسب الف 03املستجيب  
 : أشار أنه ميلك حسب الفايسبوك والتويت واليوتوب واالنستغرام04املستجيب  

 وعلى هذا السؤال يتم تفريغ االجاابت يف الربانمج االحصائي كما يلي: 
 أفراد 
 العينة

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

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

يتم التميز وفق هذه الطريقة  ابالعتماد على عدد تفريغات السؤال أبقصى اختيار   طريقة أقصى تكرار:  -
يقوم به املستجيب، مع اعتبار منط السؤال امسي، وعليه يف األول يتم إعطاء أرقام لبدائل السؤال بنفس طريقة 

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

 كما يلي: 
 انستغرام  اليوتوب تويت الفايسبوك  البدائل
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 4 3 2 1 الرمز التقيمي

 بعد ذلك نقوم إبدخال اإلجاابت يف احلاسوب كما يلي: 

 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 لتميز هذا النوع من األسئلة واليت نبينها فيما يلي:

 تشبه هذه الطريقة إجراءات التميز املعتمدة يف طريقة األسئلة الفرعية للبدائل يف طريقة البدائل الفرعية:    -
حالة األسئلة متعددة االختيار، إال أنه ال يتم اعتبار كل بديل على أنه سؤال مغلق ثنائي اإلجابة، وإمنا متعدد 

الرقم   إعطاء  يتم  للسؤال، حيث  املكونة  البدائل  والرقم    1بعدد  األوىل  املرتبة  يف  اختياره  مت  الذي   2للبديل 
 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 جيزي 02املستجيب رقم 
 مث جيزي مث أوريدو  : موبليس03املستجيب 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 
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وفق هذه الطريقة تكون عناوين املتغريات أبمساء الرتب املتتالية بعدد البدائل اليت   طريقة املراتب املباشرة:  -
السؤال   ترميز  طريقة  بنفس  السؤال  لبدائل  أرقام  إبعطاء  األوىل  اخلطوة  يف  نقوم  لذلك  السؤال،  منها  يتكون 

 أحادي االختيار، مث حندد عدد املراتب تبعا لعدد البدائل. 
 املعطيات السابقة نقوم ابلتميز وفق طريقة املراتب املباشرة مثال: ابالعتماد على نفس  

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

 3 2 1 التميز الرقمي

 وبناء عليه يتم إدخال إجاابت هذا السؤال يف احلاسوب وفق اجلدول التايل: 

 أفراد 
 العينة

 متعاملي اهلاتف النقال حسب جودة التغطية ترتيب  
 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
االختيار:    1-3-2-1 أحادي  املفتوح  املغلق  من السؤال  فقط  واحدة  إجابة  خيتار  أن  املستجيب  على 

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

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

 سواء من ضمن البدائل املقتحة أو أن يقوم ابقتاح إجابة غري واردة يف البدائل احملتملة للسؤال
 الفراغ: مثال: ما هي اهلواايت اليت متارسها يف أوقات  

 املطالعة )(   الرايضة )(     املوسيقى )(   كتابة الشعر والقصص   اخلياطة )(   أذكرها من فضلك..... 
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
اليت مع  :Categorizationالتصنيف    1-4   اخلام  البياانت  من  تنتج كمية كبرية  البحثية  الدراسات  ظم 

عملية  هو  والتصنيف  مغزى،  ذات  إىل عالقات  الوصول  أردان  إذا  متجانسة  إىل جمموعات  أن ختفض  جيب 
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ترتيب أو جتميع البياانت يف جمموعات أو فئات على أساس خصائصها املشتكة، وميكن أن يكون التصنيف 
 وعني التاليني: واحد من الن

يعىن تصنيف البياانت على حسب اخلصائص املشتكة اليت ميكن أن تكون   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.
خالفا للخصائص الوصفية، تشري اخلصائص العددية إىل ظاهرة كمية ميكن   التصنيف وفقا لدرجات الفئة: -

هذه  وتعرف  الفئة،  هذه  ضمن  وغريها  والوزن،  العمر  واإلنتاج،  ابلدخل  املتعلقة  البياانت  تصنف  قياسها، 
 البياانت إبحصائيات املتغريات، وتصنف على أساس درجات الفئة. 

   Entering Dataلبياانت إىل احلاسب  إدخال ا  1-5
البياانت(:    -2 )استكشاف  البياانت  على  يفضل   حتليل  قبلالتعرف  منه  نتائج  أي  واستخراج  االستبيان 

الشاذة فيها وإعطاء حملة سريعة عنها، مما يساعد على  القيم  بياانته ملعرفة صفاهتا وكشف  البدء ابستكشاف 
 على االستبيان وعند ملء البياانت يف الربانمج. معرفة األخطاء احلاصلة عند اإلجابة  
 ويتم استكشاف البياانت من خالل: 

الوصفي   - )  :Descriptive  اإلحصاء  املقطوع  احلسايب  املتوسط  احلسايب،   Trimmedكاملتوسط 
Mean    اقتطاع و  %2.5يعىن  األعلى  على   %2.5من  هذا  ويساعد  تصاعداي،  ترتيبها  بعد  األسفل  من 

حصول متوسط حسايب أدق ألنه حيذف أتثري القيم الشاذة واملتطرفة على قيمة املتوسط احلسايب ( ، االحنراف 
 املعياري، وجمال الثقة للمتوسط احلسايب وااللتواء والتلفطح..اخل

يتم إعطاء القيم البعيدة عن املركز أوزان ضعيفة حيث    :  M-Estimatorsاملتوسطات احلسابية املوزونة    -
والقيم القريبة منه أوزان كبرية، وتساعد هذه العملية على ختفيف األثر السليب للقيم الشاذة على دقة املتوسط 

املتوسطات:   من  أنواع  أربعة  توجد  الصدد  هذا  ويف   Tukey’sو    Huber’s Estimatorsاحلسايب، 
Biweight    وHampel’s Estimators    وAndrews’ wave   املتوسطات هذه  اعتبار  وميكن   ،

 املعدلة أدق من املتوسط احلسايب وخاصة يف حال وجود قيم شاذة يف البياانت. 
املتطرفة    -   ا  Outliersالقيم  يف   :  Extremesلشاذة  والقيم  صحيحة  غري  قيم  هي  املتطرفة  فالقيم 

الغالب انجتة إما عن خطأ يف اإلجابة على األسئلة أو خطأ يف ملئها يف الربانمج، أما القيم الشاذة فيمكن 
 اعتبارها قيما صحيحة. 

شاذة أو  متطرفة  قيم  وجود  هذه   وعند  بني  ومن  النتائج،  دقة  على  أتثريها  من  للحد  إجراءات  اختاذ  فيجب 
 ءات:اإلجرا
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الرجوع إىل البياانت األصلية لنتأكد فيما إذا كانت هذه القيم انجتة عن خطأ يف ملء البياانت يف الربانمج   -
ألنه يقوم ابإلشارة إىل رقم احلالة اليت   Box plotأم ال، وألجل هذا ميكن االعتماد على خمطط الصندوق  

 تصادف قيمة شاذة. 
عن خطأ يف ملء البياانت، فإننا ندرسها من انحية املنطقية، فنالحظ عندما ال تكون القيمة الشاذة انجتة    -

سنة )بدال من    50، وهذا غري منطقي، أو مثال عمر طفل هو  20من    30مثال أن عالمة أحد الطلبة هي  
 (. 50كتبنا    5كتابة  

املنطقية، فالطفل الذي مت تسج  - القيمة خاطئة حناول أن نعدهلا ابلطرائق  التأكد من أن  سنة   50يله  عند 
 سنوات وأبن 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   -
  ابستبداهلا أبحد أساليب استبدال القيم املفقودة    

   Reliabilityجودة البياانت    -3
 وصدق االستبيانثبات    3-1

أسئلة صد  اليت حنصل عليها من  املدروس بشكل جيد، أي أن اإلجاابت  للمجتمع  متثيله  يعين  االستبيان  ق 
هذا  توزيع  أعدان  إذا  أننا  االستبيان  ثبات  أما  األسئلة،  ألجلها  وضعت  اليت  املعلومات  تعطينا  االستبيان 

ينة فإن النتائج ستكون مقاربة للنتائج اليت حصلنا االستبيان على عينة أخرى من نفس اجملتمع وبنفس حجم الع 
 عليها من العينة األوىل، وتكون النتائج بني العينتني متساوية ابحتمال يساوي معامل الثبات.

ألفا  معامل  أشهرها  أدوات  بعدة  االستبيان  وثبات  صدق  اختبار    Cronbach’s Alphaكرونباخ  -يتم 
هذه املعامالت أتخذ قيما بني الصفر والواحد، فعندما تكون قيمها ، و Split-halfومعامل التجزئة النصفية  

قريبة من الواحد نقول أبن االستبيان صادق وممثل للمجتمع املدروس، أما عندما يكون قريب من الصفر فنقول 
اب أن االستبيان ال ميثل اجملتمع، ويف هذه احلالة ينصح إبعادة صياغة االستبيان، تستخدم نفس املعايري حلس

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

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

 وهو يعتمد على حساب االرتباط الداخلي بني إجاابت األسئلة، وحيسب ابملعادلة اآلتية: 
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2عدد األسئلة،    kحيث:  

iy    االحنراف املعياري إلجاابت السؤالi  ،2

x   االحنراف املعياري لكل اإلجاابت
 )إجاابت مجيع األسئلة( 

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

 لعينة منه ا
ذكران سابقا أنه عندما يكون معامل ألفا ضعيف جيب تعديل أسئلة االستبيان، وملعرفة األسئلة اليت   مالحظة:

)املوجودة   Alphaمن انفذة    Statisticsتسبب اخنفاضا يف قيمة معامل ألفا واليت جيب تعديلها نضغط على  
العمود  SPSSيف برانمج     Cronbach’s Alpha if Item Deleted(، فيظهر لنا جدول، وننظر إىل 

املعامل عند حذف هذا السؤال فإن ذلك  قيمة  املعامل عند حذف السؤال، فإذا زادت  قيمة  وهو يعرب عن 
    يعين أبن هذا السؤال يؤثر سلبا على ثبات وصدق االستبيان وابلتايل جيب تعديله أو حذفه 

سب املعادلة : ختتلف قيمة معامل التقسيم النصفي حSplit-half  النصفي   معامل التجزئة أو التقسيم  -
معامل   على  تعتمد  طريقة  فهناك  فيه،  معامل Cronbach’s Alphaاملستخدمة  على  تعتمد  وطريقة   ،

براوين   معامل      Spearman- Brownسبريمان  على  تعتمد   Guttman Split-halfوطريقة 
Coefficien    .وتفسر النتائج كما يف معامل ألفا كرونباخ 
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 السابع احملور 

 
 حجم العينة  حتديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لذا  ،خاصة  أمهية  يوليها  أن   الباحث   على  جيب   اليت  جدا  اهلامة   األمور  من  العينة  حجم   حتديد  يعترب
 ممثلة  غري   جيعلها   قد   العينة  حجم  فصغر     العينة،  حجم  يف   تؤثر   أن  شأهنا   من   اليت   العوامل   كل   أخذ  عليه   يتعني
 زايدة  فإن  ابملقابلو   العينة،   حجم   صغر   بسبب   الدراسة  أهداف   حتقيق   يف   اإلخفاق   أو   األصلي   الدراسة   جملتمع



63 
 

 ال   عام  بشكلو   ،اجلهد و   الوقت  من  الكثري  الباحث  من  طلبيتو   مكلف  يكون   قد  كبري  بشكل  العينة  حجم
 الدراسات   مجيع  على  تطبيقه  ميكن   األصلي   الدراسة  جمتمع  حجم   من   معينة  مئوية  نسبة  أو   حمدد   عدد   يوجد
 العينة   حجم  حتديد  يف   كبري  أثر  تذا  العوامل  من   العديد  يوجد   حيث

 : نذكر  العوامل  من   مبجموعة   العينة  حجم  اختيار  يتأثر:  العينة حجم   يف املؤثرة  العوامل   -1
 الدراسة   أهداف  1-1

 صغري،   عينة  حجم  استخدام   يفضل  كالمها،  أو  منخفضة  أمهية  ذات  أو  استكشافية  الدراسة  أهداف  كانت   إذا
 على   االعتماد  فيفضل  تفسري   أو  تقييم  أو  تنبؤ،  أو   للمجتمع،  وصف  تقدمي   هو  الدراسة  هدف  كان  إذا  أما 

 تفصيلية  حتليالت  إلجراء  حاجة  هناك  وكانت  الدراسة  أمهية  زادت  كلما  عامة  وبصفة  نسبيا،  كبري   عينة  حجم
 كبري   عينة حجم الستخدام احلاجة  كانت كلما الفرعية  للمجتمعات 

 يكفي   وهنا   وقاطعة،   هنائية   حتليالت   دراسة   إىل   يسعى   ال   الباحث   فإن  االستكشافية  الدراسات  حالة   ويف 
 أو   العمل   يف   حامسة   قرارات  ابختاذ  تتعلق  الدراسة  كانت  إذا  أخرى   انحية  ومن  صغري،  عينة  حجم  استخدام
 كبري   عينة  حجم  استخدام   فيجب   عالية  دقة  تتطلب  اليت   العلمية   القضااي 
 بتلك  مقارنة  كبري   عينة  حجم  استخدام  فرعية  جمتمعات  مقارنة  أو  وصف  إىل  تسعى   اليت  الدراسات   وحتتاج 

 مستهدفة   جمتمعات   تدرس   اليت  البحوث   يف   احلال  وكذلك  اجملتمع،   معامل   وصف   إىل   فقط  تسعى   اليت  الدراسات
  البحوث   هذه   أهداف  حتقيق  يف   ابلغة   أمهية جمتمع   لكل   ويكون  متعددة،

 وتشمل   العينة  حجم  بتحديد  الصلة   ذات  املستهدف  اجملتمع  خصائص  من  العديد  توجد :  اجملتمع  طبيعة  1-2
 للمجتمع  املكاين   والتوزيع   اجملتمع   تباين/جتانس اجملتمع،  حجم كل

 حجم  لتحديد  أساسيا  عامال   اجملتمع  حجم   يعترب   ال   احلجم   كبرية   اجملتمعات   يف   : اجملتمع  حجم   1-2-1
 العينة  حجم  حتديد  عند   اجملتمع   حجم االعتبار  بعني  فيؤخذ  احلجم  صغرية   اجملتمعات  يف أما  العينة،

 ابملائة  5  من  أكثر  متثل  العينة  كانت  إذا  ذلك   ومع   العينة،  حجم  حتديد   يف  عامال  العينة  حجم  عادة  يكون  ال
 . اجملتمع   حجم  االعتبار   بعني  األخذ   فيجب  اجملتمع   حجم  من

 العينة  حجم  كان   كلما  متجانسة  األصلي  اجملتمع   خصائص  كانت  كلما:  اجملتمع  تباين /  جتانس  1-2-2
 األصلي  الدراسة  جمتمع   أفراد  بني  عديدة  و  هامة  جوهرية   اختالفات  جودو   حال  يف  أما  ،نسبياً   صغرياً   املطلوب

 ملختلف   العينة  متثيل  يضمن  حىت  املختارة   العينة  حجم  زايدة  ضرورة  الباحث   من   يتطلب   ذلك   فإن   مشاهداته  أو
 التام  و الواضح للتجانس نظرا و الدم فحص  حالة   يف  فمثال ،األصلي اجملتمع  منها يتكون اليت واحلوادث األفراد

 املريض   دم  كامل فحص   لعملية متاما  مشاهبة   النتائج   تكون و   الفحص   إلجراء نسبياً   صغرية   بعينة  يكتفي  فإنه
 مجع  وتكلفة   للمجتمع(  اجلغرايف)  املكاين   التوزيع  بني  للعالقة   نظرا  : للمجتمع  املكان  التوزيع  1-2-3
 . أفضل  صغري   عينة  حجم  اختيار   كان  انتشارا  أكثر اجملتمع   كان كلما  فإنه  البياانت،
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 والتسهيالت  والوقت   املال   املثال   سبيل   على )  (متوفر غري )  حمدودا   املوارد   أحد  كان كلما :  املتاحة   املوارد  1-3
 .أفضل   صغري   عينة  حجم  اختيار  كان  كلما   (اخل...واملوظفني

 حجم  على  تؤثر  اليت  البحث   بتصميم  املتعلقة  العوامل  من  العديد   هناك :  البحث  تصميم  اعتبارات  1-4
 العينة  تصميم  نوع  البياانت،  حتليل تصميم  البحث،  تصميم  بنوع  متعلقة   العوامل   وهذه   العينة،

 وحيتاج   النوعي،  البحث  تصميم  من  أكرب   عينة  الكمي  البحث  تصميم  حيتاج:  البحث  تصميم  نوع  1-4-1
 البحث  تصميم  حيتاج   أيضا   التجرييب،  البحث   تصميم  من   أكرب   عينة  استخدام  التجريبية  غري   البحوث   تصميم
 العرضي   البحث   تصميم  من أكرب   حجم  ذات  عينة  الطويل

 يف تصميم حتليل البياانت جيب األخذ بعني االعتبار كل من:   : البياانت  حتليل   تصميم  1-4-2
 افتاضات األسلوب اإلجرائي )اإلحصائي( الذي تستخدمه الدراسة.   -
 تعقيد وكمية التفاصيل املطلوبة يف حتليل البياانت    -
قوة العالقة املتوقعة يف دراسة العالقات ، ومقدار الفرق بني الفئات يف الدراسات املقارنة، فعندما يكون من   -

املتوقع وجود عالقة قوية يكون استخدام عينة صغرية كافيا والعكس صحيح، أيضا عندما يكون من املتوقع أن 
 أكرب( تكون الفروق بني الفئات صغرية يكون استخدام عينة ذات حجم 

حجم العينة يف العينات االحتمالية عن العينات غري االحتمالية، ففي   لفتخينوع تصميم العينة:    1-4-3
بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  والفرق  للتقدير  اخلطأ  هامش  حساب  االعتبار  بعني  أنخذ  االحتمالية  العينات 

 غري االحتمالية التقديرات، يف حني أن هذا احلساب ال تكون له أمهية يف العينات  
االحتمالية  - غري  اإلحصائية :  العينات  غري  الطرق  نستخدم  فإننا  االحتمالية  غري  العينات  استخدمنا  إذا 

لتحديد حجم العينة، وابلتايل ميكن للباحث أن أيخذ يف االعتبار قواعد احلساب املعتمدة على اخلربة والتجربة 
 نفس   هلا  اليت  الدراسات  تلك  وخاصة  وجدت،  إن   السابقة  اتالدراس  إىل  ابالستناد  يف حتديد حجم العينة، أو

 العينة  حجم  أبن   الشخصي  االعتقاد  هو  الطريقة  هذه   يف  عليها  يرتكز  اليت  والدعامة  لدراسته،  البحثي  التصميم
 . املستهدف  اجملتمع   لدراسة  مناسب   بتحديده   قام  الذي

 البحوث ما يلي: وتشمل العينات النموذجية ملختلفة أنواع تصميمات  
 مشاركني   5إىل    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    -
 مشارك  2500  -400لي أو دراسة وطنية: من  البحوث املسحية، موضوع واحد جملتمع حم  -
 مشارك   15000 -10000البحوث املسحية، موضوع متعدد، دراسة وطنية: من   -
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 مشارك  150-20البحوث االستكشافية، والدراسة االستطالعية، واالختبار املبدئي أو األويل: من    -
 مشاركا   30البحوث االرتباطية:   -
 مشارك  100جمموعات فرعية رئيسية:  حبوث تتضمن حتليالت   -
 مشارك  30حبوث تتضمن حتليالت جمموعات فرعية ذات أمهية قليلة:  -
 مشارك 2500 -200حبوث التسويق، واختبار املنتج: من   -
 مشارك  1500يتم اختيار   400000وحىت  200000حجم اجملتمع الذي يزيد عن   -

 :iاملطلوب   العينة  حجم  حتديد  أجل  من   التالية  القواعد   Roscoe (1970)   أيضا  اقتح  وقد 
 .   األحباث  ملعظم  مالئما  يعترب  مفردة  500  إىل   30 من -
 الطبقية   العينات يف   مفردة   30  عن   طبقة  لكل  املفردات  عدد  يقل  أال  جيب  -
 أضعاف   يكون  أن  جيب   العينة  حجم  فإن  املتعدد  االحندار  حبوث   ذلك   يف   مبا   املتعددة،  املتغريات  حبوث   يف   -

 الدراسة  احتوت   إذا  فمثال .  الدراسة  متغريات   أضعاف   10  العينة  حجم   يكون  أن  هنا   يفضل و   الدراسة   متغريات 
 .   مفردة 60  عن   هنا   العينة  حجم   يقل   ال  أن   يفضل   فإنه   عليها  التحليل  إلجراء  متغريات  6  على

 الدراسة،   حمور   متغريات  على   عاليا  والرقابة  الضبط  حجم  فيها  يكون   اليت  التجريبية  األحباث  أنواع  بعض  يف   -
   .مقبوال   يكون  مفردة  20 إىل  10  من  مقداره  عينة حجم فإن 

 الختيار   األمثل   العينة  حجم   حتديد  يف   الدراسة  من  اهلدف   معيار   على   املتخصصني   بعد  اعتمد  كما         
 : التايل  النحو   على وذلك  العينة

 %  10فرد( و  1000من جمتمع صغري نسبيا )أقل من    %20  استخدام   ينصح  الوصفية  الدراسات   يف   -
 ( فرد  10000  من   أكرب )  جدا  كبري  جملتمع   %  05(  فرد  10000  و   1000 بني  ما )  كبري  جملتمع 

 . مفردة 50  من   أكرب   يكون   أن ويفضل  مفردة،   20  عن   العينة  أفراد يقل  أال  جيب  االرتباطية،   الدراسات  يف -
 أكثر  أو  اجملموعتني  ذات  التجريبية  الدراسات   حالة   يف  الواحدة   املعاجلة  أو  اجملموعة  أفراد  عدد   يقل   أال  جيب   -

 . مفردة 15  عن
االحتمالية  - اإلحصائية:  العينات  الصيغ  استخدام  االعتبار  يف  أنخذ  االحتمالية  العينات  استخدمنا   إذا 

، وختتلف الصيغ املستخدمة يف حساب حجم العينة يف حتديد حجم العينة  املعتمدة على النظرايت االحتمالية
اخلاصة  الصيغ  نستخدم  اجملتمع  معامل  تقدير  وصفية هبدف  دراسة  فإذا كانت  أخرى،  إىل  حبثية  مشكلة  من 

الباح  وإذا أجرى  العينة،  لتحديد حجم  التقديرات  الثقة هلذه  فتات  أو حبثا جتريبيا حبساب  ث دراسة حتليلية 
هبدف تقدير معنوية أو داللة الفرق بني جمموعات فرعية، نستخدم الصيغ اخلاصة ابختبار الداللة اإلحصائية 

 ملثل هذه الفروق. 
 معلومية  معيار  على  تعتمد   اليت  الطرق  بعرض  وسنكتفي   العينة،  حلجم   األدىن   احلد   لتحديد   عديدة  طرق   توجد

 :iiالتايل   النحو  على  وذلك  العينة  حجم  حتديد   على   أتثري   له  معيار وأكثر  أهم  ابعتباره  اجملتمع   حمدودية   أو
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 فإنه  اإلحصائي،  اجملتمع   أفراد  مجيع  إىل   والوصول  التعرف   الباحث   إبمكان  كان  إذا   : وحمدد  معروف   اجملتمع  *
 : التالية  الصيغة  تطبيق  ميكن
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 العينة   يف  املدروس  اجملتمع   خصائص  تواجد   نسبة  P  املعياري،   الطبيعي  للتوزيع   احلرجة  القيمة  Z:  حيث
 للمجتمع  العينة  متثيل  تقدير  عند   به  املسموح  اخلطأ  e  ،  %50  عند   هبا  يقبلون   الباحثني  أغلب  حيث   املمثلة،

Morgan &   الباحثني   متكن   فقد  اإلطار   هذا  ويف .  للعينة  األمثل  احلجم  n  ، (0.05  نقتح   الغالب   يف)

Krejcie   فرد  1000000من تصميم جدول لتقدير حجم العينة املمثلة للمجتمع املعلوم وال جيوز  
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 اجملتمع   عناصر  الشتاك  املقبولة  النسبة  وأن   موظف،  3000  بـ  يقدر  اإلحصائي  اجملتمع   حجم  كان   إذا:  مثال
، يف حني اخلطأ   %95  بـ   فيقدر   الثقة  مستوى  أما   ،   %50  حبوايل  اخلصائص   نفس   يف   املعاينة   وحدات  مع

    .   %5املسموح به هو 
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 العينة؟   حلجم األدىن  احلد  هو  ما : املطلوب
 : بتطبيق املعادلة أعاله جند 
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 وهو نفسه يف مثالنا.   341جند احلد األدىن للعينة هو  3000وابلنظر إىل جدول وعند حجم اجملتمع 
قد يتعذر على الباحث الوصول إىل مجيع مفردات اجملتمع، كعدم القدرة على التنقل   اجملتمع غري معروف:   *

إىل مجيع املناطق اجلغرافية حمل البحث، أو لصعوبة حتديد مفردات اجملتمع، ويف هذه احلالة نستخدم الصيغة 
 التالية:
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ي الباحث مل  السابق وابفتاض أن  املثال  املطلوب: ابلرجوع إىل  اجملتمع،  أو إحصاء مفردات  تمكن من معرفة 

 حدد حجم العينة املناسب، 
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 مفردة   384وعليه فإن احلد األدىن لتمثيل حجم اجملتمع اإلحصائي هو 

ميكن للباحث أن يعوض عدم معرفته حلجم اجملتمع اإلحصائي ابالحنراف املعياري   طريقة االحنراف املعياري:  *
هلذا اجملتمع، وذلك ابالعتماد على معادلة فتة تقدير املتوسط احلسايب للعينة كما يلي:  

n
ZX




2

 

 ( لتقدير الوسط احلسايب للمجتمع حيدد ابلصيغة التالية:eاخلطأ املسموح به ) ومنه  
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التالية:  ابلعالقة  يقدر  العينة  حجم  فإن  عليه  وبناءا 
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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 أبن االحنراف املعياري يقدر بـ  % 5أبن حصوله على جهاز معيب خبطأ معاينة قدره  %95واثقا بنسبة 
0.4 

246احلل: بتطبيق املعادلة أعاله جند: 
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العينة ابستخدام شبكة االنرتنت:  -2 اليت ميكن للباحث االعتماد عليها يف   حتديد حجم  املواقع  أبرز  من 
 تقدير حجم العينة جند: 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm  * 
  *calculator-size-https://www.surveymonkey.com/mp/sample / 
  *http://www.raosoft.com/samplesize.html 
  *ortionprop-population-calculator-size-statistics.co.uk/calculators/sample-https://select / 

 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 معروف   ففي لتحديد حجم العينة جملتمع معروف أو غري معروف:    surveysystemموقع    2-1

 نستعمل املعادلة: 
( )
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 املعادلة املذكورة أعاله )يف حالة اجملتمع غري معروف(،   أي   
 نفس املثال السابق، لكن نتك مساحة حجم اجملتمع فارغة )مع مالحظة أن الفاصلة ال ميكن كتابتها ابلنقطة( 

 
 ( نستعمل املعادلة التالية: Finite populationأما يف حالة اجملتمع معروف )   
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 .املعادلة املذكورة أعاله )يف حالة اجملتمع معروف(  أي
 نفس املثال السابق، 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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://select-statistics.co.uk/calculators/sample-size-calculator-population-proportion/
https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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كما ميكن للباحث من خالل هذا املوقع البحث عن هامش اخلطأ املسموح به وهذا بتثبيت حجم العينة الذي 

حبوايل   اخلصائص  نفس  يف  العينة  وحدات  مع  اجملتمع  عناصر  الشتاك  املقبولة  والنسبة    %  50يقتحه 
(Percentage ) 

 نفس املثال السابق: 

 
 
 يعتمد هذا املوقع على املعادلة السابقة:  لتحديد حجم العينة جملتمع معروف  surveymonkey  موقع  2-2

( اجملتمع  وبكتابة حجم  معروف،  اجملتمع  حالة  به Population Sizeيف  املسموح  اخلطأ  هامش  ونسبة   )
(Margin of Errorيف املوقع يظهر حجم العينة املطلوب ) 

 مثال: نفس املثال السابق

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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متعددة:   raosoftموقع    2-3 سيناروهات  وفق  العينة  حجم  بتقدير  املوقع   هذا  على ميتاز  فزايدة   ،

اخلصائص اليت يقوم الباحث بتحديدها )حجم اجملتمع، هامش اخلطأ، مستوى الثقة(، فإنه يقتح نتائج بديلة 
هلذه اخلصائص، فهو يقوم بتحديد هوامش خطأ خمتلفة يف حالة مت االعتماد على )تثبيت( حجم عينة مقتح،  

 (  99، 95،  90( مستوايت ثقة خمتلفة )مثال:  كما يقوم بتحديد حجم العينة يف حالة مت اعتماد )تثبيت
 مثال: نفس املثال السابق: 

 

 
على اخلصائص اليت   ابالضافة   raosoftمثل موقع    هذا املوقع  يعمل:  select-statisticsموقع    2-4

 يقوم الباحث بتحديدها، فإنه يقوم بعدة سيناريوهات كما يلي:
 ينة املقتح حتديد هامش اخلطأ إذا مت تثبيت حجم الع -
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 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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