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 مصادر البٌانات

 التً الظاهرة عن معلومات الى ٌحتاج فهو معٌنة ظاهرة بدراسة ٌقوم عندما باحث كل : البٌانات مصادر
 : مصدرٌن من البٌانات هذه جمع وٌمكن اإلحصائً التحلٌل لغرض دراستها ٌروم
 

 غٌر او منشورة كانت سواء جمعت التً البٌانات تلك وهً : المكتبً او التارٌخً المصدر -1

  :الى وتقسم البحثٌة المراكز او العلمٌة الهٌئات قبل من منشورة
 

 بجمعها قامت التًت الجها قبل من وتنشر وتبوب تفرغ التً البٌانات وهً : األولٌة المصادر 
  .الوزارات او التخطٌط هٌئة مثل

 التً الجهات غٌر أخرى جهات وتبوٌبها بتفرٌغها تقوم التً البٌانات وهً: الثانوٌة المصادر 
  .والزراعة التغذٌة منظمة او المتحدة األمم إحصاءات مثل بجمعها قامت
 

 طرٌق عن او باألفراد باالتصال وذلكاألصلٌة  مصادرها من البٌانات جمع وهً: المٌدانً المصدر -2

  .البٌانات لجمع طرق عدة وهناك والمالحظة المشاهدة
 

 ةءالقرا ٌعرفون ال أنهم او كبٌر اإلفراد عدد كوني عندما وتستخدم : الشخصٌة المقابلة 

 الباحث وٌتولى استمارة فً أسئلة توضع حٌث ، العامة السكانٌة التعدادات فً وكذلك والكتابة
 : بما ٌلًوتمتاز المعنً الشخصإجابة  وتسجٌل قراءتها

 تجمع التً المعلومات دقة .1
 اآلخرٌن أفعال وردود طباع معرفة إمكانٌة .2
 والكتابة ةءالقرا ٌعرفون ال الذٌن لإلفراد تفٌد .3
 
 
 

 عٌوبها ومن
 .التحٌز خطأ فٌتسبب اإلجابات من نوع الى الباحث ٌتحٌز قد .1
 معٌنة إلجابة او االستنكار اإلعجاب إبداء خالل من األفراد على الباحث ٌؤثر قد .2
 .\كثٌر ووقت ومال جهد الى تحتاج .3

 

 وهذه البحث أسئلة حول إجاباتهم وٌسجل هاتفٌا باألفراد الباحث ٌتصل حٌث : الهاتفً االتصال 
  :الرأي استطالع أو التسوٌق بحوث فً تستخدم الطرٌقة

 وتمتاز
 الوقت وقصر التكالٌف قلة .1
 األسئلة توجٌه طرٌقة على السٌطرة .2
 البٌانات جمع سرعة .3

 عٌوبها ومن
 هاتف لدٌهم لٌس الذٌن األفراد شمول عدم .1
 مجهول او غرٌب لشخص المشمولٌن قبل من البٌانات إعطاء عدم .2
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 .األسئلة  من كبٌر عدد وجود حالة فً تصلح ال .3
 

 (األسئلة استمارة) استمارة فترسل والكتابة القراءة ٌعرفون ال اإلفراد جمٌع ٌكون عندما: والبرٌد المراسلة

  .ئهامل تعلٌمات مع
 

 :تمتاز
 التكالٌف قلة .1
 البٌانات جامعً قبل من بالبحث المشمولٌن اإلفراد على الشخصً التأثٌر تالفً .2
 . علٌها واإلجابة األسئلة اسةرلد لألفراد الكافً الوقت أعطاء .3

 :عٌوبها ومن
 األسئلة بإعادة اإلفراد اهتمام عدم .1
 آخر شخص األسئلة على ٌرد ان احتمال .2
 التحٌز مصادر من مصدر وهذا البحث حدده الذي العدد عن الردود عدد فً نقص .3
 اإلفراد لدى الملل إلبعاد األسئلة ببعض التضحٌة .4

  أخرى طرق
 والوفٌات كالوالدات المطلوبة بالبٌانات الرسمٌة الجهات بإبالغ اإلفراد تقوم : التسجٌل - 1
 تؤثر عوامل عدة او عامل اثر لقٌاس تجربة بأجراء الباحث ٌقوم : والتجربة المشاهدة - 2

 . النتائج وتسجٌل ومشاهدته الظاهرة على


