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وهي بمثابة المادة األولية الخام التي يبني عليها الباحث معرفته األولية حول موضوع ماذا نقصد بالبيانات:  .1

بحثه وقد تكون هذه البيانات في شكل نصوص مثل بيانات بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الطالب، أرقام كعدد 

التدرج االداري لطاقم  طلبة قسم العلوم االجتماعية بجامعة البويرة مثال، صور كخارطة مفاهيمية توضح مثال

 كلية العلوم االجتماعية ، أو أصوات كتسجيل حوار او محاضرة او مقابلة مع عينة البحث.

ان توفر هذه البيانات كمادة خام دون استخدامها ليس لها أهمية ولكن ربطها وبرمجتها ضمن نظام وهدف معين هو ما 

 دة البيانات وتتدرج هذه القاعدة كاالتي:يمنحها داللة علمية ومعرفية، ويسمى هذا النظام بقاع

قاعدة بيانات متعددة المواضيع بمعنى انك تجد فيها عدة مواضيع مرتبطة بمجال او زمان معين مثال كموقع الجامعة نجد  -

 فيه الكليات والمعاهد المختلفة، الهياكل البيداغوجية، عدد الطلبة في كل ميدان مثال.

ات ذات مستقلة مثال حسب كل كلية نجد فيها ملفات خاصة بقائمة الطلبة مثال لجذع مشترك داخل هذه القاعدة نجد ملف -

سنة أولى علوم اجتماعية، ثم قوائم الطلبة في باقي التخصصات، نجد جداول التوقيت األسبوعي للدروس حسب كل 

 تخصص وكل فوج

لديها سجل خاص لكل طالب في الكلية  يحتوي كل ملف على سجالت خاصة بعنصر محدد، مثال مصلحة الدراسات   -

غاية تخرجه وكل ما  إلىهذا السجل يحتوي بيانات الطالب منذ التحاقه بالجامعة ويرافقه ÷ كمثال قسم العلوم االجتماعية

يستجد جديد في وضعية الطالب تضاف وثيقة او بيان لهذا السجل مثال اعادة السنة او االول على الدفعة، المجالس 

 التادييبية  وغيرها من ما يقوم الطالب خالل مساره الدراسي.

بالتالي البيانات نقصد بها مجموعة من الحقائق الموضوعية للظاهرة المدروسة يتحصل عليها الباحث من خالل المالحظة، 

 التحربة أو الممارسة فتصف لنا جزء من الواقع أو الظاهرة المدروسة دون تقديم تفسير للظاهرة.

انطالقا من ما سبق واالجابة عن السؤال المطروح أعاله حول ماذا نقصد بالبيانات يمكننا أن اع البيانات: أنو .2

 نستنتج أنها قسمان أساسيان :

، فيلجأ الباحث إلى تمثيلها وتحليلها تمثيلها باألرقام يصعب غالبا ما  التي من البيانات: البيانات النوعية -

لمقابالت البحثية واالعالمية، دراسة حالة وغيرها من الدراسات التي مثال كتحليل ا  بالنص الكتابي

 تعتمد على التمثيل النصي للحالة.

عادة ما ترتبط باالحصاء ويعبر عنها هذا النوع من البيانات يمكن تمثيله باألرقام، و:  البيانات الكمية -

والنسب المئوية، كتحليل مجموع الطلبة من جنس اإلناث مثال في قسم العلوم االجتماعية  باالرقام

 من مجموع طلبة القسم.  %65والتعبير عنه بنسبة 

 ومن بين األنواع الفرعية لهذه البيانات نذكر منها ما يلي:



 وتتكون من مجموعات متنافية التفاضل بينها   وعادة ماتكون في شكل نص أو صورة ال يمكن: البيانات اإلسمية

مثل األسئلة التي جوابها يكون بنعم أو ال، أو السؤال عن نوع الجنس فهناك طبقتان إما ذكر أو أنثى، أو السؤال 

( وال 1وعادة ما نضع رموز لهذه األجوبة كـ نعم بـ ) ،أرمل( –مطلق  –أعزب  – عن الحالة االجتماعية )متزوج

فهذه البيانات ال يمكننا ترتيبها النه ال يوجد تفاضل بينها أال أننا يمكننا قياسها والتعبير عنها باألرقام.   .(0)بـ

 .%65واإلناث بـ  %35كتحديد نسبة الطلبة من جنس الذكور مثال في قسم العلوم االجتماعية بـ

 تكون في صورة غير عددية وال يمكن إجرا : لبيانات الترتيبيةا ً ء العمليات الحسابية عليها. والفرق بينها وبين هي أيضا

مثل مستوى  تستطيع في البيانات الترتيبية ترتيب البيانات، .عملية المفاضلة والترتيب بين الطبقاتالبيانات األسمية هو 

 فنالحظ .(10000<، 10000-5000، 5000>) جامعي(، أو معدل الدخل الشهري –ثانوي  –متوسط  – التعليم )ابتدائي

 .في هذا السؤال أن هناك نوع من المفاضلة والطبقية بين الخيارات

 :من نفس البيانات السابقة إال أنها مرتبطة بوقت ومكان معين، يمكن أن تتغير مع تغير  بيانات حينية أو وقتية

تتغير بتغير الزمان والمكان، فمثال اسم ولقب الفرد ال يتغير مع الزمان والمكان لكن اسباب ظاهرة الهجرة مثال 

الظروف العامة للفرد والمجتمع فمثال في الجزائر نجد الهجرة في الحقبة االستعمارية الغراض ثورية أو عائلية 

 لكن في العصر الحال أصبحث اغراض شخصية

البيانات أنها عامة متوفرة لكل الناس بمعنى ان من يبحث عنها يجدها وعادة ما  ومن خصاص: خصائص البيانات .3

تكون في ملفات معروفة لدى الناس مثال كدليل الهاتف او مواعيد القطارات مثال، كما أنها ال تمثل كل الحقيقة 

نقول أن نسبة حضور  وانما حقيقة جزئية  تبين الجزء الخارجي للظاهرة ويمكن ان تتغير بعد البحث فيها مثال

ذكةر ولكن بعد التحليل والعودة إلى  4بنات مقابل  10الطلبة للمحاضرات أكبر من نسبة الذكور الننا نجد مثال 

بالتالي فنسبة  10في حين عدد الذكور  25النسبة االجمالية للطلبة من الذكور واالناث نجد ان عدد االناث مثال 

ناث، لهذا يستلزم دائما تحليل وترتيب البيانات للحصول على معلومات حضور الطلبة من الذكور اكبر من اإل

 دقيقة.

جاءت من فعل أو كلمة يعلم بمعنى إدراك الفرد لخصائص ظاهرة أو حادثة معينة، ويتم استخالص المعلومة:   ثانيا:

تجربة أو الممارسة كما سبق و أن المعلومة من خالل معالجة وتحليل البيانات األولية المحصل عليها من خالل المالحظة، ال

ذكرنا، حيث يقوم الباحث بتحليل البيانات ثم تبويبها في شكل ملفات ثم تصنيفها في سجالت خاصة وبعدها تخزينها ليعيد 

توظيفها بشكل يولد عالقات جديدة  من خالل الموازنة والمقاربة بين مختلف البيانات المتوفرة، حيث تعمل المعلومات 

 لمحصل عليها على تغيير اتجاه الظاهرة أو تغيير سلوك وأفكار األفراد كما تساعد على اتخاذ القرارات. الجديدة ا

 يمكن تقسيم المعلومات الى ثالث أنواع : أنواع المعلومات: .1

 

 :تساعد في تنمية ملكات العقل والفهم للظاهرة وهذه المعلومات يتم الحصول عليها من الكتب  معلومات إنمائية

 والمختصين تساعد الطالب او الباحث في تحصيل مفاهيم جديدة وتطوير معارفه القديمة.

 :ن وهي تلك المعلومات التي يتم ادراكها من خالل تطبيق تلك المعلومات المحصل عليها م معلومات تنفيذية

الكتب وغيرها من مصادر المعلومات وتجسيدها على أرض الواقع من خالل اتخاذ قرارات خاصة بحل مشكلة 

معينة أو إنجاز مشاريع معينة بناءا على خبرات سابقة وهذه المشاريع بدورها تساعد في اكتساب خبرات 

 ومعلومات جديدة.

 :ل مساره الدراسي من مختلف المواد والمقاييس وهي ما يتحصل عليه الطالب مثال من خال معلومات تعليمية

 التعليمية في مجال تخصصه، وهذه األخيرة قد تساعد الطالب على اكتساب الملومات االنمائية وتنفيذها .

 

 / الدقة ة والوضوح/ السهول الحينية /الشمولية خصائص المعلومات: .2

ما يدركه أو يستوعبه العقل والخبرة العملية والمهارة  لالتعلم، وكالمعجم الوسيط فيعرفها بأنها يعرفها المعرفة: ثالثا: 

عبارة عن انتاج جديد للفرد ويمكن أن و وإدراك معلومات منظمة تطبق على حل مشكلة، صواالعتياد أو التعود، واختصا

وعملية  ضمن إطار نسميه راسمال معرفي او ثقافي للفرد، وهو كل ما يدركه العقل ويستوعبه من أفكار، خبرات علمية 

منظم يستخدم في حل مشكلة معينة، فالمعرفة هي كل ما يضيفه الفرد من معلومات وحقائق غير متاحة لغيره حول موضوع 

 أوظاهرة معينة.

 



 الدرس الثاني: الفرق بين البيانات، المعلومات والمعرفة:

 الفرق بين البيانات والمعلومات: .1

أحمد بدر بأن المعلومات تتضمن البيانات  رت وكلمة المعلومات وكلمة المعرفة، فيشيهناك خلط بين استعمال كلمة البيانا

المجهزة وتتضمن تغير الحالة المعرفية للشخص في موضوع ما، أما البيانات فهي المادة الخام المسجلة كرموز أو 

 معه ذات معنى وفائدة للمستخدم. أرقام.ويذكر يوسف نصير بأن البيانات عبارة عن بيانات تم ترتيبها بشكل أصبحت

توجد إذن فروق واضحة بين المفاهيم السابقة، فالبيانات هي الحقائق األولية بينما المعلومات ينظر إليها علىى أنهىا مجموعىة 

منظمىىة مىىن البيانىىات، أمىىا المعرفىىة فيىىتم إدراكهىىا علىىى أنهىىا المعلومىىات ذات الداللىىة، أو الفهىىم والىىوعي المكتسىىب مىىن خىىالل 

راسىىة والتفسىىير والمالحظىىة أو الخبىىرة التىىي تكتسىىبها عبىىر الىىزمن وقىىد يىىرى بعضىىهم أن المعرفىىة هىىي التفسىىير الشخصىىي الد

رق كبير بىين مىا تحتويىه الكتىب للمعلومات استنادا على الخبرات الشخصية والمهارات والكفايات والقدرات.حيث أن هناك ف

 .ا في تعريف المشاكل وحلهامن معلومات وقيام البعض باستيعاب مادتها واستغالله

البيانات تعتبر المتغير المستقل الذي ال يتغير وتتحول إلى معلومات بعد تكييفهىا مىع معلومىات سىابقة  ومن الناحية المنهجية 

مىثال جمىع بيانىات حىول عىن األسىهم الماليىة لمختلىف الشىىركات يسىاعدنا فىي جمىع معلومىات وتكىوين معرفىة حىول وضىىعية 

 وخصوصية كل شركة

 الفرق بين المعلومات والمعرفة:  .2

يتحصل الفرد خالل حياته اليومية، واحتكاكه باالخر في مختلىف المجىاالت علىى معلومىات متعىددة زمتنوعىة فيقىوم بتخىزين 

جزء منها في ذاكرته ليعيد توظيفها واستغاللها الحقا في حل ومعالجة مشكلة من المشىكالت، حيىث تتحىول تلىك المعلومىات 

مجموعة معارف في اطار علمي ثقافي اجتماعي معين، فالمعرفىة هىي مجموعىة مىن القىيم، األفكىار والتجىارب المخزنة إلى 

التي تندمج مع اتجاهات العقل البشىري  الىذي يترجمهىا إلىى معلومىات جديىدة ومعرفىة خاصىة بىه ومىادة علميىة يسىتفيد منهىا 

عىة مىن االسىاليب التربويىة فيتبنىى احىدى هىذه االسىاليب االخر، مثال كقراءة كتاب في مجىال التربيىة فيكتسىب الطالىب مجمو

بادراكه لكل التقنيات وكيفية تجسيدها على ارض الواقع فتصبح له معرفة ومهارة في اسلوب مىن اسىاليب التربويىة فيحىاول 

فىىي تنفيىىذ  اسىىتخدامها علىىى ارض الواقىىع فىىي تربيىىة ابنىىاءه مىىثال، وهكىىذا انطلقنىىا مىىن المعلومىىة وصىىلنا إلىىى المهىىارة والكفىىاءة

 وتجسيد ماهو نظري.

 الفرق بين المعرفة والذكاء: .3

عىىادة مىىا تسىىتخدم كلمىىة ذكىىاء الشىىخص لمشىىارة إلىىى المعرفىىة التىىي يمتلكهىىا، إأل أن هنىىاك فىىرق جىىوهري بىىين المغهىىومين، 

قاربىة بىين نتىاج معرفىة جديىدة مىن خىالل تحليىل العالقىات أو م‘فالمعرفة عبارة عن معلومات يتم تخزينها وإعادة توظيفهىا ل

مختلىف المعلومىىات المتىىوفرة حىول الموضىىوع، أمىىا الىىذكاء فهىو ملكىىة ذهنيىىة تختلىف مىىن فىىرد الخىىر فقىد يمتلىىك فىىردين نفىىس 

المعرفىىة لكىىن لىىيس بالضىىرورة لهىىم نفىىس مسىىتوى الىىذكاء فمىىثال طىىالب الجامعىىة فىىي تخصىىص معىىين يحصىىلون علىىى نفىىس 

قىدرة التحليىل وذكىاء الطىالب تختلىف فىي حىل المشىكالت المعلومات ويكتسبون نفس المعارف حىول مجىال التخصىص لكىن 

المتعلقة بالميدان ويظهر دلك مثال في فهم سءال االمتحان وتحليله بطريقة جيدة وهنا يظهر اختالف ذكاء الطىالب فىي حىل 

جديىدة مىن المشكالت رغم اشتراكهم في نفس المعرفة، فالىذكاء يسىتخدم فىي رإعىادة هيكلىة المعلومىات السىابقة لتوليىد افكىار 

خلتال اكتشاف العالقات والبرهنة بالنظريات الستنتاج العوامل المتحكمة في المشكلة، فالىذكاء هىو اسىتعمال المعرفىة اليجىاد 

 حلول منظمة للمشكلة. 

الحظنا فىي مىا سىبق االخىتالف الموجىود بىين المفىاهيم  اشتراك المعلومات، البيانات والمعرفة في نفس األنواع: .4

المعلومىات  إلىىالثالثة وكيف أن كل مفهوم مرتبط ومكمل للمفهوم االخر في شكل متسلسل ومتتابع مىن البيانىات 

 فالمعرفة، ويشتركون في األنواع ونذكر منها ما يلي:

  واالحتكىىاك المباشىىر بالموضىىوع ويىىتم قىىد تكىىون المعلومىىات أساسىىية يىىتم جمعهىىا مباشىىرة مىىن مصىىدرها األساسىىي

الحصول عليها بالمالحظة، التجربة أو البحث الميداني ، أما المعلومات الثانوية فهي تلك التي يتم الحصىول عليهىا 



من المىذكرات والمطبوعىات  الجامعيىة مىثال أو التقىارير الرسىمية والصىحف حيىث ينطلىق الباحىث مىن مىا توصىل 

 اليها الباحث السابق.

  المعلومىات والبيانىات كميىة بمعنىى معطيىات احصىائية ورياضىية رقميىة تتميىز بالدقىة واالعتمىاد علىى نسىب تكون

 محددة، المعلومات الكيفية فتعتمد على أحكام وتقديرات نسبية غير دقيقة وهي معرضة للذاتية.

 ة مىا تكىون فىي شىكل االراء والحقائق وهي ما يتحصل عليه الباحث من الخبراء والمختصين في مجال معين وعاد

 اقتراحات وتوصيات تساعد في حصر جوهر المشكلة وادراكها جيدا .

  ،قد تاتي المعلومات بشكل مىنظم مركبىة بطريقىة واضىحة تسىهل عمليىة اورسىال والتلقىي باقىل تكلفىة وأقىل أخطىاء

مىثال فىىي  وأحيانىا تكىون المعلومىات غيىر منظمىة وغيىر واضىحة بسىىبب ارتباطهىا بىذات الفىرد وشخصىيته كالبحىث

مسىىألة الهويىىة واالنتمىىاء للقىىيم والمعىىايير االجتماعيىىة وهنىىا يصىىعب التحلىىي بالموضىىوعية ويصىىعب تحديىىد موقىىف 

 الباحث من االشكال وكيفية معالجته.

 

 العوامل المؤثرة في قيمة المعلومات: تتحدد قيمة وأهمية المعلومات والبيانات حسب : .5

 .حداثة المعلومات 

 .مصدر المعلومات 

 المعلومات تكامل. 

 

 مطالعة موفقة طلبتي األعزاء، تحياتي ولنا موعد مع المحور الثاني الذي سارسل دروسه عن قريب

 


	- البيانات النوعية: من البيانات التي غالبا ما يصعب  تمثيلها بالأرقام، فيلجأ الباحث إلى تمثيلها وتحليلها بالنص الكتابي  مثلا كتحليل المقابلات البحثية والاعلامية، دراسة حالة وغيرها من الدراسات التي تعتمد على التمثيل النصي للحالة.
	- البيانات الكمية : هذا النوع من البيانات يمكن تمثيله بالأرقام، وعادة ما ترتبط بالاحصاء ويعبر عنها بالارقام والنسب المئوية، كتحليل مجموع الطلبة من جنس الإناث مثلا في قسم العلوم الاجتماعية والتعبير عنه بنسبة 65% من مجموع طلبة القسم.
	ومن بين الأنواع الفرعية لهذه البيانات نذكر منها ما يلي:

