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ما ھي البیانات األولیة ؟ (1)



Introduction1.

البیانات األولیة ھي البیانات التي تم جمعھا من مصادر مباشرة ●
من قبل الباحث / فریق البحث.

یقودھا متطلبات المشروع أو سؤال (أسئلة) البحث ؛●
یتحكم الباحث في األسالیب التي سیتم استخدامھا. ومع ذلك:●

ھذا ال یعني السیطرة الكاملة ؛○

التحكم الكامل ال یبرر جمع البیانات لمجرد المقدرة. بل یجب ○
ربط كل قطعة من البیانات التي تم جمعھا بمتطلبات محددة.

ما ھي البیانات األولیة 



طرق جمع البیانات األولیة

المالحظة المباشرة●

المالحظة غیر المباشرة●

(2)



المراقبة المباشرة - یسجل المساح مالحظاتھ وفًقا لتفسیره ●
وحساسیتھ ، أو وفًقا لقیاسات األجھزة المساعدة (إن 

 ، (GPS) وجدت) ، مثل نظام تحدید المواقع العالمي
وكامیرات التصویر ، ومقاییس الحرارة ، وما إلى ذلك) ؛

  مثال: استطالعات البیئة المادیة●

المالحظة غیر المباشرة - یسجل المساح ما یقولھ لھ ●
المخبرون.

مثال: استبیانات منزلیة ، مقابالت ، مناقشة جماعیة●

یمكن تصنیف طرق جمع البیانات األولیة وفًقا لنوعین رئیسیین:

2.1

طرق جمع البیانات األولیة



ممارسات مھمة  (3)

اإلستبیانات ●
التقنیات ●
األخالقیات ●



3.1 Best Practices 

اإلستبیان

مبھمة

 األسئلة

عادة ما یكون شیًئا غیر مرغوب فیھ ؛
السؤال "ھل تحب السودان قد ال تكون مفیدة للغایة إذا كنت تبحث ، على سبیل المثال ، في ✔

التصورات المتعلقة بنوعیة الحیاة.

تأكد من أن األسئلة مفھومة ؛
تجنب المصطلحات الفنیة ثقف نفسك حول الحساسیات الثقافیة والسیاسیة✔  الھدف

 األسئلة

تجنب األسئلة المفتوحة (لكن ال تخف منھا!) ؛
  ماذا ستفعل بـ 50 إجابة من 300 كلمة لكل منھا؟✔

أسئلة تسعى للحصول على نفس المعلومات ؛
 التكرار  إن السؤال عن عمر الشخص بعد تسجیل تاریخ المیالد بالفعل لن یضیف الكثیر!✔

كلما قل عدد األسئلة كلما كان ذلك أفضل ؛
ال أحد یحب االستبیانات المكونة من 10 صفحات والتي تستغرق ساعة واحدة لملئھا!✔



3.2 Best Practices 

استخدم أكبر قدر ممكن من القیود ؛
یجب أن یقبل حقل "العمر" األرقام من 12 إلى 18 فقط إذا كان ھدفك من المراھقین)✔

اذا كان یحتوي المسح الخاص بك على مكون مكاني فیجب التخطیط لھ بعنایة!
ما ھو مستوى الدقة المكانیة التي تحتاجھا؟✔
ما نوع األشكال الھندسیة التي تحتاجھا؟✔
ھل یمكن للجھاز والبرمجیات تغطیة متطلبات الدقة والھندسة؟✔

دع أجھزة الكمبیوتر تقوم بالعمل - فھي غبیة لكنھا موثوقة ؛
  إذا سجلت موقع شيء ما ، یمكنك بسھولة معرفة سیاقھ اإلداري - ال تدخل ھذه المعلومات بنفسك.✔

تجنب الحلول التي تعتمد بشكل كبیر على التكنولوجیا ؛
  ال ترغب في إجراء االستبیان الخاص بك على تطبیق یجب أن یكون لدیھ اتصال باإلنترنت 4G / 3 طوال الوقت.✔

التقنیات



Do NOT 
trust 
humans! 

(they are a 
species 
best know 
for making 
mistakes…)

3.2 Best Practices 

Use as much constraints as you can;
✔ The field ‘Age’ should only accept numbers from 12 to 18 if 

your target are teenagers)

Does your survey has a spatial component? Plan it carefully!
✔ What is the level of spatial accuracy you require?
✔ What kind of geometries do you need?
✔ Can the device and software cover the accuracy and 

geometrical requirements?

Let the computers do the work – they are stupid but reliable;
✔  If you record the location of something, you can easily know 

what is its administrative context – don’t enter that information 
yourself.

Avoid solutions that rely too heavily on technology.;
✔  You don’t want to conduct your survey over an application that 

has to have 3/4G Internet access all the time.

التقنیات



ً  كن صادقا

3.3 Best Practices 

كن واضحا بشأن الغرض من المسح●

عند القیام بالمقابالت تأكد من حصولك على موافقة صریحة من األشخاص الذین قمت باجراء ●

المقابالت معھم.

ال ُیسمح لك تحت أي ظرف من الظروف بمشاركة بیانات غیر مجھولة الھویة .●

كن حذًرا من المخاطر والعواقب التي قد یتكبدھا من تجري معھم المقابالت من خالل التعاون ●

مع االستبیان واسأل نفسك عما إذا كان األمر یستحق ذلك .

 كن حذًرا عند مشاركة البیانات (حتى لو كانت مجمعة ومجھولة المصدر) مع جھات فاعلة ●

لیست من أصحاب المصلحة المباشرین.

في معظم األحیان قد یستغرق االستطالع وقًتا أطول مما خططت لھ. بما انھ تتم مساعدتك من ●

قبل الناس ، لذا فھم یستحقون اھتمامك وصبرك.

األخالقیات 



شكراً للمتابعة


