
 
1 

 

 التاسعة المحاضرة

  العلمي البحث اصول مادة

  وادي جليل د.أ
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 البيانات والمعلومات  جمع

 

ً ودقيقاً، تأتي مرحلة جمع بعد  أن قام الباحث بتحديد مشكلة بحثه تحديداً واضحا

البيانات  المتاحة عن هذه المشكلة البحثية. وتحتاج عملية جمعالمعلومات والبيانات 

الذي سيقوم عليه البناء العام  إلى اهتمام وعناية خاصة من الباحث ألنها األساس

من أهم المراحل األساسية في إعداد  فهي، أي حجر الزاوية في البحث ، للبحث 

 البحث العلمي.

أن البحث العلمي يسعى بصفة أساسية لإلجابة علي التساؤالت التي يطرحها  ذلك

فإن ذلك ال يتم إال عن طريق جمع معلومات معينة بهدف التعرف علي  ، الباحث

الحقائق المرتبطة بموضوع البحث، ثم معالجة هذه المعلومات والحقائق بأسلوب 

 للوصول إليها. علمي للخروج بالنتائج المنطقية التي يسعى الباحث 

 تعريف البيانات والمعلوماتــ   اوال

هناك خلط واضح بين مدلول البيانات ومدلول المعلومات لدى عدد من المهتمين 

يستخدم بعضهم مصطلح البيانات وهو يقصد به مصطلح  إذ ، بدراسة البحث العلمي

وجد فرق بين مدلولي البيانات ي. ولكن  المعلومات والعكس بالعكس

 :االتي نهما من خالل التعريف يوالمعلومات.ويتضح الفرق ب

 البيانـات: ــ أ 

 مجموعة المشاهدات والمالحظات واألرقام واآلراء المتعلقة بظاهرة أو مشكلة هيو

 معينة. فهي المادة الخام التي يستخدمها العقل في التفكير.

 المعلومات : ــ ب 
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وسهولة الرجوع  والتنظيم والتوثيق المالئمبيانات جاهزة تتصف بالوضوح  وتعني

)وباختصار فإن  والحديثة. إليها مباشرة في المكتبات ومصادر المعلومات التقليدية

طبيعتها، بينما المعلومات هي  البيانات هي مادة يجمعها الباحث كما هي أو علي

  نتاج عملية جمع البيانات وتحليلها وتنظيمها(.

 أهمية البيانات والمعلومات ثانيا ــ 

وتتمثل هذه األهمية فيما ، تبرز أهمية البيانات والمعلومات من أهمية البحث العلمي 

 :يأتي 

أنها المصدر األساسي الختيار المشكالت والظواهر البحثية والتي تشكل نقطة  -1

 االنطالق الحيوية في أية بحوث وجهود علمية.

 وهدفها في آن واحد، حيث أن البيانات والمعلومات أنها وسيلة البحوث العلمية -2

المشكالت  هي المادة األساسية ألي بحث علمي والتي بدونها ال يمكن دراسة وتحليل

 أبعادها وأسبابها وسبل معالجتها. ىوالظواهر والتعرف عل

أنها البذور الحيوية في بناء المعرفة اإلنسانية وتطويرها واسترجعها واستعمالها  -3

 المناسبة وفي الوقت المالئم. ةلصوربا

همة في اتخاذ القرارات الالزمة والمتعلقة بالبحث العلمي في مأنها عناصر  -4

 مختلف المجاالت الخدمية واإلنتاجية.

إن نظم البيانات والمعلومات هي أساس العلم وزيادة الوعي الثقافي والتخصصي  -5

 البحث العلمي.وتأهيل الكفايات البشرية في مختلف مجاالت 

  والمعلومات البيانات جمع صعوبات ــ ثالثا

 الصعوبات من العديد والبيانات المعلومات جمع مرحلة في الباحث يواجه وقد

 :أهمها من والمشاكل

 .البيانات هذه علي يحصل كيف ــ 1

 البيانات مصادر هي ما ــ 2

 .البيانات هذه سيجد أين  ــ 3

 جمع البيانات والمعلومات صعوبات على التغلب كيفية ــ رابعا
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 اعتماده خالل من المشكالت هذه علي يتغلب أن الجيد بالتخطيط الباحث يستطيع

 : يأتي ما علي

 .والتخصصية الشخصية وخبراته العامة ثقافته -1

 .والعلم االختصاص أهل سؤال -2

 (علمية ورسائل ودوريات كتب) من المطبوعات جميع -3

 .والمكتبات المعلومات مراكز -4

 .البيانات وقواعد المعلومات شبكة -5

 البيانات ماهية علي نتعرف أن يجب البيانات مصادر إلي التطرق وقبل

 .أهميتها وما والمعلومات،

 

 مصادر جمع البيانات والمعلوماتخامسا ــ 

 : ــ تنقسم مصادر جمع البيانات الى نوعين وهي اكثر التصنيفات شيوعا

 المصادر األولية  ــ

 المصادر الثانوية:ــ 

  المصادر األوليةــ أ

العلمية  والمجاالت واالطاريح وتتضمن البحوث التي نشرت ألول مرة مثل الرسائل

الباحث عادةً إلى  باإلضافة إلي المقابالت وقوائم االستبيان واالستقصاء. وهي تقود

 عن الموضوع. مباشرة وآنيةمعلومات أولية عن موضوع البحث أي معلومات 

الباحث بجمعها مباشرة ألول  والبيانات األولية : يقصد بها تلك البيانات التي يقوم

ويلجأ الباحث لهذا النوع من البيانات  لبحث الذي يقوم به.بامرة لألغراض المباشرة 

وتركيزا وارتباطا بمشكلة البحث، إذ ال تفي  التي تتصف غالبا بأنها أكثر تحديدا

الحاالت باالحتياجات التي يتطلبها بحث معين عن مشكلة  البيانات الثانوية في معظم

البيانات األولية إما مكتبيا أوميدانيا أو تجريبيا، باستخدام طريقة  ويتم جمع، محددة 

 أوأكثر، مثل تحليل المضمون، االستقصاء ، المقابلة، المالحظة، التجربة...الخ.

  المصادر الثانوية:ـــ ب 
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من المصادر األولية ومن  وتتضمن المصادر التي نشرت ملخصات بحوث جمعت

اإلرشادية، الموسوعات، والمواد  المختصرات، المراجعات، الكتب مجالتأمثلتها 

الباحث بمعلومات غير مباشرة وغير  المترجمة، والمقاالت. وهذه المصادر تزود

 أنية عن موضوع البحث.

 البيانات المنشورة أو التي تم جمعها وتسجيلها، والمتعلقةوالبيانات الثانوية: تلك 

. وتتوافر ايقوم الباحث بدراسته التيبظاهرة معينة أو موضوع من الموضوعات 

الجهات صاحبة  البيانات الثانوية في الكتب والمجالت العلمية، أو لدى بعض هذه

جيلها كوزارة وتس البيانات أو الجهات المتخصصة في جمع البيانات والمعلومات

وبعض المراكز البحثية  كزامرالإلحصاء ولالتخطيط والجهاز المركزي 

 قضية جمع البيانات والمعلومات اهتماما كبيرا. يتول والمؤسسات األخرى التي

ومن الضروري أن يميز الباحث بين البيانات المتصلة بموضوع البحث وتلك التي 

ً أو جهداً فيما ال عائد ال صلة لها بهذا الموضوع علي اإلطالق، حت ى ال ينفق وقتا

 منه.

 مزايا البيانات الثانويةسادسا ــ 

 : تتميز البيانات الثانوية بمجموعة من المزايا أهمها

 تمثل نتاج خبرات سابقة ال يستطيع أي باحث أن يتجاهلها. -1

إعدادها،  ، إذ هو لم يبذل أي جهد يذكر في توفر للباحث الوقت والجهد والنفقات -2

األرقام التي  بل تتاح له دون عناء. وليس أدل علي ذلك من استعانة الباحث بمئات

وتوصيات الرسائل الجامعية التي  ينشرها الجهاز المركزي لإلحصاء، أو نتائج

أفكار مستحدثة يمكن االستعانة بها  أجيزت في مختلف التخصصات وما تتيحه من

 لالنطالق إلى مجال بحثي جديد.

في  تتميز البيانات الثانوية أيضا بأنها دورية تيسر الكشف عن التسلسل والتغير -3

بمفرده لما  الظواهر الطبيعية واالجتماعية التي يتعذر علي الباحث الحصول عليها

 تتطلبه من جهود مالية وبشرية ضخمه.

 عيوب البيانات الثانويةسابعا ــ 

 الثانوية مثل:وجه بعض الخبراء عدة انتقادات للبيانات 

 عدم التيقن من وضوح مفاهيمها أو دقة أدواتها. -1
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 قد تحمل أخطاء في النقل والنشر. -2

 احتماالت أخطاء التصميم والتحليل والتبويب واالستنتاج لعدم كفاءة بعض -3

من  العاملين بهذا العمل أو لنقص خبراتهم، مما يستلزم من الباحث ضرورة التأكد

التوصل الي  ي اتبعت في جمع هذه البيانات والكيفية التي تم بهاسالمة الطريقة الت

 نتائجها النهائية.

الباحث، نظراً الختالف األهداف التي جمعت  عدم اتفاقها أحياناً مع احتياجات -4

األولى عن األهداف التي يسعى إليها الباحث، أو  من أجلها البيانات في المرة

 للتركيز علي النواحي الكمية دون الكيفية... الخ.مغايرة، أو  الستخدام وحدات قياس

 احتماالت تقادم البيانات إلي الدرجة التي يصعب فيها استخدامها لإلشارة إلي -5

التطور  ظواهر حالية، بحيث ال يمكن االستفادة من هذه البيانات إال في حالة دراسة

لسريع في مفاهيم التطور ا التاريخي. أما في حالة دراسة ظاهرة اجتماعية ، فإن

وسائل وأساليب اتصالية لم تكن  يد مندوعادات وتقاليد البشر وما يشهده القرن الج

 الثانوية القديمة، قليلة الفائدة والجدوى. معروفة من قبل، تجعل االستفادة من البيانات


