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 العشوائي االحتمايلاالستبيان يعتمد يف تكوين وحتديد العينة املأخوذة من اجملتمع على أساس األسلوب 
 يرتكز يف إختيار عناصر العينة على السحب بالقرعة االحتمايل، فاألسلوب االحتمايلأو األسلوب التجرييب غري 

Tirage au sort احتمالالظهور يف العينة املسحوبة،  احتمال، فكل عنصر ينتمي إىل اجملتمع األصلي له 
 فهو يرتكز يف تكوين العينة على Empiriqueمعروف ومتساو لكل عناصر اجملتمع، أما األسلوب التجرييب 

 إختيار احتمال علما أن ، أي أن عناصر العينة ختتار ميدانيا من قبل الشخص القائم بالتحري،إختيار مدروس
  . موضوعيااالختيارالعنصر غري معلوم مسبقا كي يكون 

  
أو التحري (يف العصر احلايل، عصر املعلومات واحلاسب اآليل شرع يف إستخدام التحري اإللكتروين 

الذي يعتمد على شبكة اإلنترنت عن طريق الويب أو عن طريق الربيد اإللكتروين أوكليهما معا ؛ ) االفتراضي
  :إن التحري اإللكتروين يتكون من ثالث خطوات أساسية 

  تكوين اإلستمارة.              أ
  إدارة اإلستمارة .           ب

  الفرز والتحليل .          ت 
  
املعهود إن مرحلة تكوين اإلستمارة اإللكترونية هي شبيهة بتكوين اإلستمارة التقليدية : تكوين اإلستمارة . أ

 فالتقليدية حممولة ورقيا ويتم توزيعها تكوينها يف التحريات امليدانية، لكن اإلختالف يكمن يف حامل عرضها
عن طريق املقابلة أو املراسلة أو اهلاتف، أما اإللكترونية فهي حممولة رقميا ويتم توزيعها عن طريق الربيد 

 .اإللكتروين أو عن طريق عرضها يف صفحات الويب
  
اإللكتروين أو صفحات الويب، تتم إدارة إستمارة األسئلة إلكترونيا عن طريق الربيد : إدارة اإلستمارة . ب

 ألهنا املقبولة من طرف كل برامج الربيد (ASCII)فإستمارة الربيد اإللكتروين تستخدم عموما النسق النصي 
اإللكتروين املعروفة واملتداولة، املستجَوب املشارك يف اإلستبيان جييب على اسئلة اإلستمارة يف األماكن احملددة 

ستمارة عن طريق الربيد اإللكتروين إىل إلملئها يكبس على زر اإلرسال لتصل الإلجابة وعندما ينتهي من 
املستجِوب، ويوجد منط آخر من هذه التقنية يستخدم ملف مرفق مع الربيد اإللكتروين حيتوي على اإلستمارة 

 عن طريق ة امللف املرفق وإرجاعه بعد اإلجابحتميل وما على املستجَوب سوى ،ونص بريد يدعوك إىل اإلجابة
 .الربيد اإللكتروين
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 عرض الويب األفضل كونه يقدم تسهيالت أفضل لإلنتقاء أثناء اإلجابة فضال عن إمكانية إدراج دُّع ُي
 مما يضفي حيوية على اإلستمارة، وكل هذا بفضل ،فيديوية وأ وحىت مقاطع صوتية ،رسومات وأشكال بيانية

  . أيضا بإدخال مراقبة تلقائية لإلستمارةتسمح  اليت HTML148إستخدام لغة النص الفائق 
  

إن الدافع لإلجابة عن اإلستمارة اإللكترونية املعروضة عن طريق الويب ضئيل مقارنة بالعرض عن 
طريق الربيد اإللكتروين، ألن املتصفح لإلنترنت ال يكتشف أو يطلع على التحري املعروض بالويب إال إذا نقر 

 يدعوه لذلك، وقد يرفع من معدل النقر عن طريق الترغيب بنيل جائزة من مسبقا على تشعب أو شريط إعالين
 قد يكون عرض إستمارة األسئلة خمتلطا ،اجلوائز املرصدة للمشاركني لقاء أحسن إستمارة مملؤة بدقة مثال

  كل واحد منهما، فيستخدم الربيد اإللكتروين جتميع نقاط قوِةبغرض وذلك ،باستخدام الربيد والويب معا
إلعالم جمموعة معينة من مستعملي الشبكة ذوي العناوين الربيدية املعلومة حلثهم على املشاركة يف اإلستبيان 

  . يشار إىل تشعبها يف نص الرسالة اإللكترونية،املوجود يف صفحة ويب معينة
  

الفرز يدويا يف هذه املرحلة هي مرحلة فرز وإدخال للبيانات اإلحصائية، فقد يكون   :الفرز والتحليل . ت
حالة إستقبال اإلستبيان عن طريق الربيد اإللكتروين وطبعه على الورق، وقد يكون أتوماتيكيا باستخدام برامج 
خمصصة ملعاجلة التحري إنطالقا من إستخدام امللفات ذات النسق النصي وهنا تصبح املعاجلة والتحليل 

الويب بفضل لغة النص الفائق وبفضل برامج منصبة يف اتوماتيكيا بإستخدام برامج معينة، وهناك من يستغل 
 .املوقع، حيث أن الفرز والتحليل يتم حلظيا فور اإلنتهاء من إمتام عملية اإلدخال من طرف الزائر للموقع

  
ن يف تقليص التكاليف املرتبطة  إن إجيابيات االستبيان اإللكتروين تكُم: قوة االستبيان اإللكتروين -1.1

  . وكذلك التقليل من األخطاء ويرفع من معدل اإلجابات،ومدة االستبيانباالستبيان 
  

تقليص التكاليف املرتبطة باالستبيان، يقصد هبا تكاليف التحضري واإلدارة واملَباشرة وتكاليف الفرز 
 امليدان والتحليل، فاالستبيان اإللكتروين ال حيتاج إىل مساعدين يقومون بعملية االستجواب عن طريق املقابلة يف

أو عن طريق اهلاتف أو عن طريق الربيد املألوف الذي يتطلب جهدا لتحرير العناوين وإلصاق الطابع الربيدي مث 
اإلرسال، وال يتطلب أيضا مساعدين للفرز وإدخال املعلومات، فاالستبيان اإللكتروين يعتمد على الويب يف 

تغالل املعلومات الواردة مباشرة من طرف الربامج النشر والربيد اإللكتروين يف اإلسترجاع حيث ميكن إس
  .املخصصة هلذا الشأن

  
                                                           

148  - HTML : Hyper Text Markup Langage  
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فيما خيص تقليص مدة اإلستبيان يقصد هبا مدة احلصول على اإلجابات كنتيجة حتمية إلستخدام 
اإلنترنت الذي يعترب مقلصا للمسافات وخمترقا للحدود اجلغرافية بفضل تنقل البيانات الكترونيا بسرعة كبرية 

 سرعة تنقل املستجِوبني أو الرسائل التقليدية اليت تستغرق وقتا أطول، إضافة هلذا تقليص زمن إدخال تفوق
  .املعلومات إىل احلاسب

  
 ذلك أن إستبيان اإلنترنت عموما الحيتاج إىل ،التقليل من أخطاء اإلدخال إن مل نقل إنعدامها أصال

يف شكل ملفات بنسق نصي، بعكس اإلستبيان التقليدي إدخال املعلومات ألهنا موجودة وحممولة مغناطيسيا 
  .الذي يتطلب إدخال املعلومات إىل احلاسب مما يرفع من إمكانية حدوث أخطاء اإلدخال

  
الرفع من معدل اإلجابات نظرا لسهولة ملئ اإلستبيان اإللكتروين املعروض يف صفحة الويب واملتكون 

التقليدي الذي االستبيان  بعكس ،ء، إضافة إىل سهولة إرسالهمن جمموعة من اخليارات تتطلب فقط اإلنتقا
  .يتطلب وقتا أطول للتحرير

  
 ينحصر ضعف اإلستبيان اإللكتروين يف اإلدارة األوتوماتيكية :  نقاط الضعف يف اإلستبيان اإللكتروين - 2.1

ل، ويعاب عليها من جهة عدم مما مينع حدوث مراقبة البيانات يف حالة النقص وعدم املراقبة اآلنية وقت اإلدخا
اإلتصال املباشر باملشاركني وتقدمي التوضيحات يف حالة اإللتباس أو الغموض، زد على ذلك حتيز العينة 

  .املدروسة بسبب حرمان طائفة من املشاركة يف اإلستبيان نظرا لعدم وجود فرصة اإلتصال باإلنترنت
  
  
  :  عرض لإلستبيان اإللكتروني -2
  

مستقبل التجارة اإللكترونية يف اجلزائر، بادرنا إىل تنظيم و ،اإلنترنت واستخداماتهللتعرف على 
 مكون من سبعة وثالثني استفسارا خيص بعضه املستخدمني لشبكة اإلنترنت والبعض 149استبيان إلكتروين

ص الفائق اآلخر خيص شبكة اإلنترنت واستخداماهتا ؛ إعتمدنا يف بناء االستبيان اإللكتروين على لغة الن
HTMLاملخصصة لبناء مواقع الويب .  

  
 حبيث أن  ؛http://www.algeria-guide.com االستبيان نصب مبوقع على شبكة اإلنترنت عنوانه  

 الظهور ، النقر عليها يؤدي إىل صفحة االستبيان إضافة هلذا،روابط تشعبيةد  جي150الزائر املتصفح هلذا املوقع
                                                           

  . قائمة املالحق أنظر - 149
  /www.ouargla-univ.dz/bekhti/ag    أو  /bbekhti.multimania.com/ag:  نسخة من املوقع - 150
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تدعو املتصفح إىل املشاركة يف االستبيان إن رغب يف ) عند طلب النافذة الرئيسية(األتوماتيكي لنافدة إشهارية 
  .ذلك

 دعوة إلكترونية للمشاركة يف االستبيان عن طريق الربيد 1249لضمان مشاركة أكرب قمنا بإرسال 
تروين  رسالة بسبب عدم صحة العنوان اإللك150أعيد منها ما يقرب من  151 دولة58 موزعة على ،اإللكتروين
ومنها من  كان منها املرحب واملشجع ، أو أصبح العنوان غري موجود يف اخلدمة، إستالم الردود،املوجهة إليه

يعرض خدماته يف هذا اجملال، وفريق آخر أحجم عن الرد، والبعض اآلخر يقذف ويشتم ويطلب عدم اإلتصال 
 استبيان عن طريق الربيد اإللكتروين ؛ 252به ثانية، املهم بعد مرور سنة من اإلنتظار إستطعنا أن حنصل على 

 29،  استبيانات بسبب التكرار09 ذلك أننا استبعدنا ، فرد200بعد الفرز والتنظيم قررنا أن تقتصر العينة على 
  .ستبيانا ألغي بسبب التضارب الفاضح يف املعلومات املصرح هباإ 14 واستبيانا أستبعد لعدم اإلمتام

  
 دولة، والزال االستبيان موجودا باملوقع وساريا 58دولة من أصل  21العينة حمل الدراسة تتكون من 

  معطياته يف حبث الحق مستقل عن هذا البحث لتحينيواستخدام بغرض التوسع يف املشاركة
)Actualisation(الدراسة .  

  
اهلدف من هذه الدراسة هو الوقوف على عدة متغريات تتعلق باستخدامات اإلنترنت   : هدف الدراسة -

التكنولوجية والتجارة اإللكترونية يف اجلزائر مقارنة بدول أخرى أجنبية، وكذلك معرفة صالحية األرضية 
هلك لفكرة  وما مدى إمكانية قبول املست،باجلزائر، وهل هي قابلة خلوض غمار املنافسة التجارية إلكترونيا

  .، أي بصورة أخرى التحقق من فرضيات الدراسةالتسوق من خالل الشبكة
  

ت جزائريون كانوا   املشاركة يف اإلستبيان مفتوحة وممكنة جلميع مستخدمي شبكة اإلنترن: العينة املقصودة -
  .أم غريهم، داخل الوطن أو خارجه

  
  نقصد بقاعدة اإلستبيان املعطيات املستخلصة من اإلستبيان اإللكتروين احملصل عليها عن :قاعدة اإلستبيان  -

 2000طريق الربيد اإللكتروين يف شكلها اخلام، وقد إرتكزنا يف بناء هذه القاعدة على برنامج إكسل 

EXCELسطرا، األعمدة متثل 200 عمودا وعدد األسطر يقدر بـ 108صل عدد األعمدة إىل ، حيث و 
ستبيان، وقد حاولنا قدر إلاإلستفسارات املطروحة على املشاركني فيما متثل األسطر عدد املشاركني يف ا

املعطيات اإلمكان أن تكون اخلاليا الناجتة عن تقاطع األسطر مع األعمدة ذات حمتويات عددية مبعىن تكميم 

                                                           
-CERIST:  04/06/1999, http://www.cerist.dz/annuaire/E العناوين اإللكترونية موجودة مبوقع مركز اإلعالم العلمي والتقين  151-

MAIL/ANNU.HTM 
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 "1" نرمز لنعم بالرقم "ال" أو "نعم"الكيفية لتسهيل التعامل احلسايب، فمثال اإلجابة اليت تتطلب إحتمالني 
  : مؤنث، كما هو مبني أدناه  "0" مذكر و "1" ، أيضا "0"وللنفي بـ 
  

 1 2 3 4 … … … 106 107 108 
N° Citoyenneté Sexe Age Niveau … … … Satisfait Peu Sat. No Sat.
1 Alg 1 45 Uni … … … 1 0 0 
2 Alg 0 19 Sec … … … 0 1 0 
3 Etr 1 38 Doc … … … 1 0 0 
…     … … …    
…     … … …    
…     … … …    
200 Alg 0 25 Uni … … … 0 0 1 

  منوذج من قاعدة اإلستبيان  - 1.5اجلدول 
  قاعدة اإلستبيانمستنبط من : املصدر 

  
 مدخلة يوميا أي إستغرق بناء 1620 معطية مت إدخاهلا يدويا مبعدل 21600ه القاعدة من تتكون هذ
 إستبيانا، وكان من املفترض أن يكون 15 ساعات عمل يوميا لكل 4 على أساس ، يوما13القاعدة بالتقريب 

  .ت، وهبدف مراقبة املدخالعدم وجود الربنامج املخصص لذلك، ويرجع هذا لدخال أتوماتيكياإلا
  
  
 تليها %35.5 وجـد أن أكرب عدد مـن املشاركني كان من اجلزائر بنسبة :توزيع املشاركني  -

، وعلى هذا األساس سوف تقتصر %22 مث بقية الدول بنسبة %15.5 مث كندا بنسبة %27فرنسا بنسبة 
 نسبة املشاركة ريت على أساسخٍت أُ، جمموعات إحصائية04دراستنا على املقارنة والتحليل ما بني أربعة 

 فردا، 30 على توزيع القانون الطبيعي الذي يسري على العينات  املساوية أو اليت يفوق عدد أفرادها وباالعتماد
ومجع مشاركوا بقية الدول يف جمموعة واحدة لنتمكن من التحليل واملقارنة اإلحصائية دون إمهال ألي جزء 

تبقية واجملمعة يف جمموعة واحدة مبينة يف اجلدول التايل الذي من العينة حمل الدراسة، مشاركة هذه الدول امل
تتصدره الواليات املتحدة اإلمريكية ويعزى نقص املشاركني من هذه الدولة العظمى اليت تعترب بؤرة الشبكة 
والرائدة يف خدماهتا إىل لغة اإلستبيان الذي عرض بلغة واحدة، فلو كان معروض بلغتني على األقل اللغة 

جنليزية واللغة الفرنسية لكانت نسبة املشاركة أكرب ويرجع إختيارنا للغة وحيدة هو كون أن املوقع كله اإل
   : بلدا18مصمم باللغة الفرنسية ؛ عدد هذه الدول اجملمعة يف اجملموعة الرابعة يقدر بـ 
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م.اإلمارات ع إيطاليا  بريطانيا أمريكا السويد سويسرا كالدامنار الربازيل   ياأملان
6% 2,5% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

  
هلسنكي الصني بلجيكا النرويج النيجر املغرب كوريا  فيللندا تونس
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%     

جمموع املشاركني فردا44
التكرار النسيب 22%

   نسبة الدول املشاركة يف اإلستبيان- 2.5اجلدول 
   قاعدة اإلستبيان:املصدر 

  
 04 املعرب عن توزيع املشاركني املمثلني يف أربعة 2.5ميكن تلخيص العينة املدروسة يف اجلدول 

 إىل اجملموعة الثانية املعربة  FR إىل اجملموعة األوىل املعربة عن اجلزائر وبالرمزDZجمموعات، حيث نرمز بالرمز 
 إىل اجملموعة الرابعة املعربة عن الدول  RPملمثلة بكندا وبالرمز إىل اجملموعة الثالثة ا CAعن فرنسا وبالرمز 

  .املتبقية
  

  4اجملموعة  3اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة 

DZ  FR CA  RP  
 

  اجملموع
 فردا  200 فردا  44 فردا  31 فردا  54   فردا71

 
35.50% 

 
27% 

 
15.50% 

 
22% 

 
100%  

  تبيان اإللكتروين نسب املشاركة يف االس- 3.5اجلدول 
 قاعدة اإلستبيان: املصدر 

    
 االستبيان اإللكتروين من خصائصه أنه غري خاص مبنطقة : اإلطار املكاين والزماين للدراسة -

جغرافية معينة، بل هو متاح لكل الراغبني يف املشاركة، وعليه فإن اإلطار املكاين حمصور يف كل املناطق 
خدم شبكة اإلنترنت ؛ أما اإلطار الزماين فإنه حمدد بسنة واحدة بداية من شهر واجلهات اليت ميكن هلا أن تست

  .2000 إىل غاية هناية شهر ماي 1999جوان 
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باالستعانة  لبناء االستبيان باملوقع املضيف استخدمنا لغة النص الفائق يف الربجمة : الربامج املستخدمة -
 Microsoft Excelبة لعملية حتليل النتائج استخدمنا برنامج ، أما بالنسMicrosoft FrontPage 2000 جبربنام

  .STATITCF V5.0وكذلك الربنامج اإلحصائي . 2000

 
 2000برنامج مايكروسوفت إكسل  - 7.5الشكل 

  

  
  STATITCFبرنامج  - 8.5الشكل 
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  MicroSoft FrontPage 2000برنامج  - 9.5الشكل 

  
  

  اإلستبيان معالجة وتحليل نتائج:  الث المبحث الث
  

قبل التطرق إىل حتليل نتائج الدراسة، نذكر بأنه كان من املمكن أن نقتصر على املشاركني من داخل 
، لكننا سوف نأخذ جبميع عناصر العينة األم، وذلك بغرض املقارنة والتحكيم، لتبيان مدى 152اجلزائر فقط

 نشري يف كامل املبحث إىل مصادر اجلداول واألشكال البيانية، صدق األداة املستخدمة؛ كذلك سوف لن
  :؛ نتائج اإلستبيان مقسمة إىل نقاط رئيسية هي ) دراسة احلالة(لكوهنا متأتية عن دراسة اإلستبيان 

  اخلصائص الدميوغرافية للعينة .1
  خدمات واستخدامات اإلنترنت .2
  التجارة اإللكترونية .3
  اإلعالن التجاري .4
  وزعي اإلنترنتوضعية الشبكة وم .5

                                                           
 .ولقد إقتصر املقال املستخرج من الدراسة على حتليل حالة  اجلزائر فقط - 152


