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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 األعددما  مدد ار علدد  ، كلدد ي اخلالئدد  بنعمتدد  عدد  العددي ن رب هلل احلمدد 

 وصل  ، ا ؤمنن لعبيده ديني ورضي   اإلسال  ال ين وأكمل ، والسنن

 وصحيبت  الطيبن ال  وعل  ، األمن الصيدق حمم  سي ني عل  وسل  اهلل

 : بع  أمي.. ..    ال ين يم  إىل هنج   عل  سير  ومن األكرمن

 االستبينة :وهي العلمي البحث أدوات من أداة حبثي ممضمع يف أتنيول

 كيفددة بتغطيددة وأقددم  البحددث أمت وأن والسدد اد التمفيدد  اهلل مددن راجيددة

 ....ونب أ نستعن اهلل بس  : في  اهليمة اجلمانب
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  ةــــالمقدم
 

 عـن  لإلجابـة  أو الدراسـة  مشكلة حول البيانات جلمع  أداة أو طريقة من أكثر يوجد

 . فرضياتها لفحص أو أسئلتها

 يكــون وأن ، دراســت  أو لبحثــ  املناســبة الطريقــة مســبقا يقــرر أن الباحــ  علــ  وجيــ 

ــا ــاادوات ملمـ ــالي  و بـ ــة ااسـ ــع املختلفـ ــاتاملع  جلمـ ــرا  لومـ ــ  اغـ ــي البحـ  العلمـ

 : يلي ما البيانات مجع أدوات وتشمل

  االستبانة .1

  املقابلة .2

  املالحظة .3

  الوثائق .4

 : منها عوامل عدة عل  البيانات مجع لطريقة اختياره عند الباح  ويعتمد

 البح  مشكلة طبيعة   

 الدراسة وعينة جمتمع طبيعة  

 للباح  املتاح والوقت املالية القدرات   

 ااداة أو بالطريقة الباح  عرفةم مدى  

 : االستبانة مفهوم

 سلسـلة " أنـ   علـ   يعـر   : بينهـا  مـن  ، االستبانة ملفهوم عديدة تعريفات هناك

 أو االجتماعيــة أو النفســية املوضــوعات بعــ  تتضــمن الــي املواقــ  أو ااســئلة مــن

 " الشخصية البيانات أو الرتبوية
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 (505،ص5002، اهلل فتح)

 طريــق عــن حمــدد البحــ  مبوضــو  املتعلقــة البيانــات جلمــع أداة"  أنــ علــ  ويعــر 

 "املستجي  قبل من تعبئتها جيري استمارة

 (582،ص5005، ملحم)

 اإلنسانية والعلوم الرتبية يف العلمي البح  أساسيات كتاب  يف عودة يعرفها

  ،الي اخلربية اجلمل أو ااسئلة من جمموعة تتضمن أداة"

ــ  ــن يطلـ ــوص مـ ــةاإل املفحـ ــا جابـ ــة عنهـ ــددها بطريقـ ــ  حيـ ــ  ، الباحـ ــرا  حسـ  أغـ

 ".البح 

 ااســئلة مــن جمموعــة" العلمــي البحــ  منهجيــة كتابــ  يف عبيــدات يعرفهــا

 أو ظـاهرة  حـول  املبحـوث   آراء أو معلومـات  علـ   احلصـول  بقصـد  تعـد  والي املكتوبة

 " مع  موق 

 ملعلومــاتا جلمــع وســيلة" العلمــي البحــ  منــاه  كتابــ  يف الرفــاعي يعرفهــا

 ممثلـة  عينـة  قبـل  من تعبئتها يتم استمارة إعداد طريق عن البح  مبوضو  املتعلقة

 " باملستجي  االستمارة بإمالء يقوم الذي الشخص ،ويسم  اافراد من

 جلمـع  أداة" املكتبـات  علـم  يف العلمـي  البح  خطوات كتابة يف عليان يعرفها

 مـن  عـدد  علـ   حتتـوي  معينـة  تمارةاسـ  طريق عن البح  مبوضو  املتعلقة املعلومات

 معيــن  أشــخاص علــ  توزيعهــا جيــري ، مناســ  منطقــي بأســلو  مرتبــة ، ااســئلة

 (81،ص5008، وآخرون عليان) عن نقال "لتعبئتها
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 : والمالحظة والمقابلة االستبيان بين الفرق

  املقابلـة  أو ، كاملالحظـة  ااخـرى  البيانـات  مجع بأدوات االستبيان قارنا ما إذا

ــا ــد فإننـ ــتبيان أن جنـ ــثري لالسـ ــن الكـ ــا مـ ــد املزايـ ــدها ال قـ ــا يف  جتـ ــن غريهـ  اادوات مـ

 الـي  للمواقـ   اافـراد  إدراك مـدى  عـن  ببيانـات  متـدنا  ال مـثال  كاملالحظة ، ااخرى

ــا، ــاتهم أو جيابهونهــ ــيمهم أو وعقائــــدهم  اجتاهــ ــاعرهم أو قــ  الــــي الــــدوافع أو ، مشــ

 . معينا سلوكا يسلكون جتعلهم

 املاضـية  الفـرد  خـربات  معرفـة  – املالحظـة  طريـق  عـن  -أيضـا  ميكـن  ال كما

 الراهنـة  الفـرد  حالـة  عـن  ببيانـات  متـدنا  إذن ،فاملالحظـة  احلالي بسلوك  ،وارتباطها

 نسـتخدم  فلهـذا  واجتاهـات  ، خـربات  مـن  الفـرد  يبطن  ما لنا توضح ال ولكنها ، فقط

 . لسالفةا اجلوان  معرفة يف نرغ  الي املواطن يف االستبيان

 الوسـائل  شـأن  ذلـ   يف شـأن   الفرد يذكره ما عل  أساسا االستبيان ويعتمد

 مع يشرتك االستبيان أن من بالرغم. للفرد الذاتي التقرير عل  تعتمد الي ااخرى

 الــي اخلاصــة مميزاتــ  منهــا لكــل فــان واملميــزات ، اخلصــائص مــن كــثري يف املقابلــة

 ومـا  ، ااخـر  علـ   بهـا  يتفـو    الـي  مميزاتـ   هـا من لكـل  أن كمـا  ااخـر  عن بها ينفرد

 تطلبـ   ممـا  بكـثري  أقـل  ونفقـات  ، جهـودا  يتطلـ  ) انـ   املقابلـة  عن االستبيان ب  ميتاز

 ( واحد وقت يف كبرية أعداد عل  يكون غالبا تطبيق  ميكن أن  كما ، املقابلة

 ن التقـ  نتيجـة  للمقابلـة  تتوفر مما أكثر التقن  ظرو  لالستبيان وتتوفر

 ال ذلـــ  أن إال اإلجابـــات تســـجيل ويف العبـــارات أو ااســـئلة ترتيـــ  ويف ، االفـــاظ يف

 ناحيــة ومـن  ، املخـتلف   لألشــخاص بالنسـبة  املعنـ   نفـ   لــ  السـاال  نفـ   أن يعـ  

 . أخرى
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 القــائم  شخصــيات تــأثري الخــتال  نظــرا تقنينهــا يصــع  املقابلــة أن جنــد

 .أخر إىل وقت من حدالوا بالشخص تأثرها الختال  أو بها،

 اىل يضــطر قـد  فانـ   ، حمــدودة أسـئلة  باملقابلـة  القــائم لـدى  كانـت  إذا وحتـ  

 فرصـة  يعطـي  أيضـا  االسـتبيان  اجلوانـ   بعـ   يف مناسـبة  غـري  أنها وجد إذا تعديلها

 يتعـر   الـذي  للضـطط  يتعـر   فـال  ، احلاالت أغل  يف لالستجابة للتفكري كافية

 .املقابلة موق  يف الفرد ل 

 (31-38،ص5030، اجلرجاوي) 

 :االستبانة تستخدم متى

 مــن كــثري يعتقــد كمــا -وأيســرها البحــ  أدوات أســهل ليســت االســتبانة

 ووقت ، الباح  جهد من الكثري الشيء إىل حتتاج أداة احلقيقة يف هي وإمنا – الناس

ــة الن وذلــــ  ــائ  دقــ ــ  نتــ ــوعيتها البحــ ــ  وموضــ ــ  توقــ ــحة علــ ــدلول صــ  ااداة مــ

 .قهاوصد املستخدمة

 وتصــميم  إخراجــ  دقــة يف كــبري جهــد مــن الباحــ  يبذلــ  قــد مــا مــع أنــ  إال

 اجمليـ ،  جّديـة  الختبار وطر  وضوابط صيغ من سنذكره مبا والتزام  ، لالستبانة

 يتأكـد  أو بواسـطتها،  معلومـات  مـن  عليـ   حيصـل  مـا  بصـحة  جيـزم  أن يستطيع فلن

 تكـــون فقـــد.  اجمليـــ  قـــدهيعت مـــا ومتثـــل وصـــحيحة دقيقـــة اإلجابـــات أن مـــن متامـــًا

 يف  القصـور  جوان  من وُيعّد طبيعي أمر وهذا ، الباح  إرضاء جملرد ـ مثاًل ـ اإلجابة

 اإلنسـان  غور إىل يصل وال ، اإلنسان وااخرية ااوىل مادتها الي اإلنسانية الدراسات

 .وتعاىل سبحان  خالق  إال وحقيقت 
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 لبحثــ  أداة االســتبانة يســتخدم أال الباحــ  علــ  فينبطــي هكــذا، اامــر ومــادام

 أو سـجالت  يف تكـون  أخرى،كـأن  أداة بواسـطة  املعلومـات  عل  احلصول علي  تعّذر إال

 النظـر  وجهـة  هـي  املطلوبـة  املعلومـة  تكون عندما أو مثال، املالحظة بواسطة أو كت 

 اسـتنتاج  عـن  عبـارة  اهلـد   يكـون  عنـدما  أو مـا،  قضية يف الشخصي الرأي أو اخلاصة

 .اخل... مثاًل مع  سلوك وراء الكامنة ا ااسب

 (  133ـ130،ص5030 ، العسا )

 االستبيان استخدام مجاالت

 جلمع كأداة فيها االستبيان استخدام ميكن كثرية جماالت هنال 

 :يلي ما استعمال  جماالت أبرز من و املعلومات

 :العام الرأي دراسة مجال في األول

 والصحية االجتماعية اخلدمات خمتل و االجتماعي النشاط أوج  وتقييم

 ودراسة وااهلية احلكومية املاسسات تقدمها الي والتدريبية والتوجيهية والعلمية

 وادراكاتهم املاضية وخرباتهم واملهنية النفسية واجتاهاتهم اافراد مشاكل

 احلياة يف وتطلعاتهم وأهدافهم ودوافعهم ومشاعرهم وعقائدهم احلياة يف وقيمهم

 و وتصرفاتهم سلوكهم وراء تكمن الي وااسبا  وسلوكهم للمستقبل طهموخط

 تهم قد الي اامور من ذل  وغري واقرتاحاتهم وآرائهم للمواق  تفسرياتهم

  االجتماعي الباح 

 الثاني في مجال السياسة :

ميكن استخدام االستبيان كأداة جلمع معلومات عن جمتمع تشطل في  

سي ب  املاسسات وتنفصل في  نقط القرارات عن املواطن  احلكومة املركز الرئي
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نتيجة للبريوقراطية الي البد منها ، هلذا فإن حبوث الرأي العام تشكل إجراء 

يستهد  مجع حقائق عن إعالم اجلمهور ومشاعره، وجند أن االستفتاءات اخلاصة 

الدول الي بالرأي العام حنو كثري من القضايا واملواضيع السياسية تكثر يف 

 متارس الدميقراطية .

 الثالث : في مجال اإلعالم والرعاية والمجال االقتصادي :

يستخدم االستبيان يف احملطات وشبكات التلفزيون الرئيسية يف العامل 

لتقييم براجمها وأدائ ، ومن قبل اجلمهور وذل  بطية حتس  أدائها وبالتالي 

علي  تسويق أكثر للمنتجات الي جذ  أكرب عدد من املشاهدين مما يرتت  

الفناد  والشركات السياحية  وأيضاوسيطًا هلا ،  التلفزيونيةتستخدم الرعاية 

واملستشفيات اخلاصة، وشركات الطريان، والبنوك وغريها تستخدم االستفتاءات 

 لكي تقيم خدماتها، وتزيد من نسبة زبائنها .

 الرابع في المجال التربوي والنفسي :

االستبيانات املدارس واملعاهد واجلامعات وكافة املاسسات الرتبوية تستخدم 

يف أجراء البحوث الرتبوية والنفسية واالجتماعية خاصة يف مجع بيانات رسائل 

املاجستري والدكتوراه أو مشاريع التخرج يف مرحلة البكالوريوس واحلقل الرتبوي 

 وان  احلياة الرتبوية .شاهد عيان لكثري من الدراسات الي جترى عل  كافة ج

 ( 55-53، ص  5030)اجلرجاوي، 

 خطوات تصميم االستبانة :

االستبانة هي ااداة الوحيدة املمكنة جلمع املعلومات،  أنبعد أن يقرر الباح  

 علي  أن يصممها طبقًا للخطوات التالية بالرتتي  :
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 مكتوبة : إجابةالتالية  ااسئلةاإلجابة عل  أوالً : 

 اجملاالت الي أن تشتمل عليها االستبانة ؟ أ( ما هي

 وهي اجلوان  الي تتكون منها مشكلة البح  .

  ( ما هي املعلومات املطلوبة لكل جمال ؟

تتحدد برتمجة أسئلة البح  إىل أهدا  ميكن قياس  الساال هذين  وإجابة

  هي بنود أو املواق ، وهذه ااسئلة أو املواق ااسئلةمدى حتققها بواسطة عدد من 

 . االستبانة

مثال عل  ذل  كما ورد يف االستبانة املستخدمة يف الرسالة املقدمة من 

قبل الطال  / زهري أمحد الكاظمي ، كمتطل  تكميلي لنيل شهادة املاجستري يف 

هـ بعنوان / اامناط القيادية ملديري  3311ه /3315اإلدارة الرتبوية والتخطيط لعام 

الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة مكة املدارس وعالقتها ب

 املكرمة .

 إذا قام الباحث بترجمة سؤال البحث التالي :

ما النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس الثانوية مبكة املكرمة من وجهة  -

 نظر املعلم  ؟ إىل اهلد  التالي :

املدارس الثانوية مبدينة مكة  معرفة اامناط القيادية السائدة لدى مديري -

 املكرمة من وجهة نظر املعلم  .

ثم بعد حتديد هذه ااهدا  يرتجم كل هد  منها إىل عدة أسئلة أو مواق  ميكن 

الباح  من قياس مدى حتقق ذل  اهلد  ، فمثاًل لتحقيق اهلد  ااول )معرفة 
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املكرمة من وجهة نظر  اامناط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية مبكة

 املعلم  ( 

 يمكن توجيه األسئلة أو المواقف التالية :

 ة ملتابعة املعلم  .الرقابة الشديد أسلو يتبع مدير املدرسة  -3

 يرتك املدير للمعلم  احلرية يف اختيار أسلو  أداء عملهم . -5

الكبري من  يدير املدير اجتماعات املدرسة دون خطة أو هد  حمدد وهذا الكم -1

ااهدا  وااسئلة واملوافق ال ميكن أن حيصل علي  الباح  من فراغ أو جمرد تذكر 

وحت  يستطيع الباح  أن حيصر كل ااهدا  واملواق  املهمة الي ال غن  عنها 

 اإلجابة أسئلة البح  :

 يتع  علي  أن يراجع :

 الدراسات السابقة . -

 مبوضو  البح  . االرتباطالكت  ذات -

 السابقة الي تتناول جمال البح  أو جزء من  هذا باإلضافة إىل : تاالستبيانا -

 االستفادة من خربت  العلمية والعملية . -

 استشارة ذوي االهتمام . -

ذات بنود مفتوحة لذوي االختصاص والعالقة ، تهد  لتزويد  استبان تصميم  -

البح   الستبان عند تصميم   الباح  بااهدا  واملواق  وااسئلة الي حيتاجها

 بصورتها النهائية .

بعد حتديد اجملاالت الي جي  أن تشتمل عليها االستبانة، وبعد حتديد املعلومات 

 التالية : لألسئلةاملطلوبة لكل جمال يتع  عل  الباح  أن يستمر يف إجابت  



 

 11 

 ما هي الطريقة املناسبة لتبوي  وتفريغ املعلومات: -أ

 يقة التبوي  والتفريع الي سو  يطبقها أي حتديد طر 

 ما هي الطريقة املناسبة ملعاجلة وحتليل املعلومات ؟ -د

 . اإلحصاءويستحسن أن يقرر ذل  بعد استشارة متخصص يف 

هـا طبقـًا لطبيعـة    : اختيار الطريقة املناسبة لكتابة ااسـئلة الـي ينبطـي تطبيق    ثانياً 

 املشكلة الي هي قيد الدراسة .

ــة     اً ثالث    ــبة لكتابـ ــار الطريقـــة املناسـ ــات: اختيـ ــيالـــي  اإلجابـ ــًا   ينبطـ ــا طبقـ تطبيقهـ

 للمشكلة الي هي قدي الدراسة .

: اختيـــار ااســلو  الـــذي ينبطـــي تطبيقـــ  بطــر  رفـــع نســـبة اجمليـــب  علـــ     رابع   اً 

 االستبانة .

 : تصميم االستبانة وإخراجها إخراجًا أوليًا مراعيًا يف ذل  ضوابط كتابة خامساً 

 وضوابط كتابة اإلجابات . ااسئلة

 من حي  : االستبانة: اختبار  سادساً 

 املدلول اللفظي وسالمة اللطة، ومدى تناس  ذل  مع مستوى اجملي  . -أ

 الصد  والثبات . - 

 طريقة حتليل املعلومات . -ج

 طريقة توزيع االستبانة . -د
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 ئيًا طبقًا لنتائ  اختباراتها .: إعادة تصميم وإخراج االستبانة أخراجًا نها سابعاً 

 : توزيع االستبانة  ثامناً 

 ( 131 – 133، ص 5030: متابعة االستبانة .)العسا  ،  تاسعاً 

 مخطط تفصيلي لتصميم االستبانة
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 (51-518، ص  5030)العسا  ، 
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 االستبانة ؟ أسئلةكيف تكتب 

، مما يتطل  اي موق  حسبما متيل  طبيعة ذل  املوق  تتطري استجابة اإلنسان 

استخدام طر  متعددة للكش  عن االستجابة الصحيحة، فما ميكن أن يكش  

استجابة صحيحة يف موق  مع ، وقد ال يكش  استجابة صحيحة يف موق  آخر ، 

 ومن هنا جاء التنو  يف ااسئلة تنوعًا يف الصياغة وتنوعًا يف املعن  املراد .

لكتابة ااسئلة بأسالي  خمتلفة، ولكن تناول عدد من املالف  الطر  املختلفة 

م( من طر  يتميز بالوضوح 3128) Tucman.B.W يبدو أن ما أوضح  

 والتفصيل .

 غير مباشرة : وأسئلةمباشرة  أسئلة -1

بااسئلة احملددة وااسئلة غري احملددة، ولكن تسميتها  Tuckmanوهي ما مساها 

 باشرة وغري املباشرة أد  يف توضيح املعن  املطلو  .بامل

فااسئلة املباشرة : هي ما توج  بطر  احلصول عل  املعلومة الصحيحة بشكل 

 مباشر، كان يكون الساال )هل حت  عمل  )؟

منها املعلومة الصحيحة املقصودة بشكل   تستنتأما ااسئلة غري املباشرة : فهي ما 

ل  التقدم الوظيفي ،  يهيئلساال : ) هل ترى أن عمل  غري مباشر وكان يكون ا

 .كما هي احلال يف بع  ااعمال ااخرى (

ففي الساال ااول )املباشر( سيتضح مدى ح  اجملي  لعلم  مباشرة، أما يف 

الساال الثاني )غري املباشر ( فيعر  مدى حب  لعمل  من خالل ما يصف  ب  من 

 حي  إمكانية التقدم الوظيفي .
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وكما هو واضح أن اإلجابة عل  الساال املباشر قد تكون صادقة وقد ال 

تكون، إما اإلجابة عل  الساال غري املباشر فيطل  أن تكون صادقة ان اجملي  يدلي 

غري املباشرة  ااسئلةباإلجابة الصحيحة دون أن يقصدها ، وهذا جيعل استخدام 

  عليها للهد  منها . وعند مقصورًا عندما يكون هناك حتفظ من معرفة اجملي

استخدام ااسئلة غري املباشرة قد يلجأ الباح  لطرح عدد من ااسئلة الي تهد  

 يف جمموعها إىل الكش  عن معلومة واحدة صحيحة .

 أسئلة عن حقائق وأسئلة عن أراء : -2

معينة مثل : عدد ااوالد،  حقيقةالساال عن احلقائق هو ما يسأل في  عن 

تاريخ امليالد، عدد السنوات الي درس فيها العامل الذي خترج في  أعر ، متزوج أم 

 اخلمن اجلامعة .. 

اجملي  الشخصي ووجهة  رأيأما الساال عن اآلراء : فهو ما يسأل في  عن 

نظره حنو موق  مع  مثاًل كأن يكون الساال )هل ترى أن للزواج تأثريًا سلبيًا 

 جلامعية (عل  التحصيل لدى طال  املرحلة ا

وعند استخدام أي من هذين النوع ، البد من أخذ االحتياط الكايف 

الصادقة وذل  بتطبيق االختيار الثال  من اختبارات  اإلجابةللحصول عل  

 االستبانة )اختبار مدى جدية اجملي  يف إجابت (

 أسئلة بصيغة سؤال وأسئلة بصيغة جملة : -3

أن يكون الساال مثاًل هل توافق عل  بصيطة ساال ك ااسئلةميكن أن تكت  

 تطبيق نظام اليوم الكامل ؟
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بصيطة مجلة كأن يكون الساال مثاًل )تطبيق  ااسئلةكما ميكن أن تكت  

 اليوم الكامل يتيح للطال  وللمعلم فرصًا تعليمية كثرية (

ولي  هناك ما مييز الساال الذي يكت  بصيطة ساال أو الساال الذي يكت  

من حي  تأثريها عل  احللول عل  إجابات صحيحة ، وإمنا الذي  بصيطة مجلة

حيدد هذه الصياغة أو تل  طبيعة املوق  املراد فقد يتطل  املوق  توضيح  عل  

 شكل عبارة ليبدى اجملي  رأي  حوهلا، وقد يتحقق اهلد  بصيطة ساال .

 أسئلة خاصة وأسئلة عامة : -4

جمليب  دون ااخرى ، ويف هذه احلال ال : هو ما خيص طائفة من ا الساال اخلاص

تنتظر اإلجابة إال ممن خيصهم الساال فقط، كأن يكون الساال ) هل سبق أن 

بـ )نعم( فأج  عن  اإلجابةدرست يف املرحلة املتوسطة ؟( ثم يقال : إذا كانت 

التدريسي كبري؟ ( أما إذا كانت مثاًل ) هل ترى أن الع ء  – 1الساال التالي رقم 

 مثاًل . 3فال جت  علي ، وإمنا أج  عل  الساال الذي يلي  رقم جابة بـ )ال( اإل

: فهو ما يتطل  من مجيع أفراد العينة اإلجابة علي ، كأن يكون  أما الساال العام

 الساال ) هل تعتقد أن زيادة الرات  ذات أثر إجيابي عل  إنتاجية املدرس ؟ (

أو الساال اخلاص، والساال العام وما حيدد استخدام الساال العام فقط، 

معًا هو مدى تنو  اجمليب  : فإن كانوا متجانس  متامًا أي كانت صفاتهم فيما 

خيص موضو  الدراسة واحدة فال يستخدم إال الساال العام فقط، إما إذا كانوا 

غري متجانس  كأن يكون بعضهم مثاًل درس وبعضهم اآلخر مل يدرس فال بد من 

 اال العام والساال اخلاص، وذل  حسبما يتطل  املوق  .استخدام الس
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 أي من هذه الطرق يستحسن تطبيقه :

يتبادر لذهن القارئ والباح  معًا هذا الساال، خاصة بعد معرفة أن هناك طرقًا 

خمتلفة لكتابة الساال، ولكن لعل  واضح أن عرضها هنا مل يكن بقصد املفاضلة 

 بع  ااحيان ولكن بقصد توضيح إمكانية بينها، وإن كان البد من ذل  يف

كتابة ااسئلة بصيغ وطر  خمتلفة والذي حيدد مدى إمكانية تطبيقها مجيعًا أو 

بعضها أو االقتصار عل  صياغة واحدة منها فقط هو طبيعة املوق  واهلد  من 

 الساال.

 (133-133، ص  5030)العسا  ، 

 ضوابط كتابة األسئلة

نود وأسئلة االستبانة من قبل معظم من يستخدمها عدم االهتمام بصياغة ب

أداة جلمع معلومات لبحث  ، ولد قناعة خاطئة لدى كثري من الناس بأنها أداة غري 

دقيقة جلمع املعلومات ، بل وصل بهم اامر إىل إهمال اإلجابة عليها عندما يطل  

 منهم ذل .

أن يوليها ما  استبان يف هذا ينبطي للباح  الذي يصمم ولعدم الوقو  

تستحق  من عناية واهتمام حت  توىل باملقابل عناية من قبل اجملي  عليها وميكن 

أن تتمثل عناية الباح  بتصميم  لالستبانة يف مراعاة ضوابط كتابة ااسئلة 

 وضوابط كتابة اإلجابات .

 –بأي صيطة كانت  –ت  يف كتابة ااسئلة ومن أهم ما جي  مراعا

 Borg and Gallلي أشار إليها كثري من املالف  مثل الضوابط التالية ا

)1979l  وTuckman  (3128 و )مBababbi (3121: وغريهم ) م 
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جتنب الصياغة الي تاثر عل  اجملي  وذل  حت  ال يرف  اإلجابة أو يتعمد  -3

إجابة خاطئة، فبداًل من كتابة ساال )هل غضبت مرة يف حيات ؟ ( ميكن أن 

 اال ) هل يعقل أن اإلنسان ال يطض  ولو مرة واحدة يف العمر؟ (يتحقق اهلد  بس

الباح  بكتابة  يبدأعند صياغة كل ساال من أسئلة االستبانة البد من أن  -5

أن تكون لدي  القدرة عل  إجابة ساال )ملاذا سألت هذا الساال  –الساال الذي يلي  

 إذا تعذر احلصول عل  ؟( وذل  ان كل ساال يف االستبانة جي  أن ال يسأل إال

وحينذاك البد أن يكون ذا صلة  –كما مر معنا  –تل  املعلومة بطريقة أخرى 

وثيقة بأهدا  البح  وتساؤالت  ، فال يصح أن يسأل عن تاريخ امليالد يف االستبانة 

مثاًل عندما يكون من امليسور معرفة ذل  من السجالت، وال يصح أن يسأل عن  

 صلة وثيقة بأحد متطريات وأسئلة البح  . أيضًا ما مل يكن ذا

 الوضوح والدقة يف الصياغة . -1

كلما كان الساال قصريًا ، كلما كان أدع  لإلجابة علي  فاجملي  عندما  -3

ينظر لساال يتكون من عدة أسطر قد حيجم عن أجابت  ملا يتطلب  من  من وقت 

 .طويل 

كل ساال ، و إمنا حس  ما  إال أن هذه ليست قاعدة عامة جي  تطبيقها عل 

يتطل  طبيعة املوق  واهلد  من الساال، فقد يكون عبارة عن موق  مع  يطل  

من  اجملي  إبداء رأي  في ، ففي مثل هذه احلالة البد من توضيح املوق  ولو طالت 

 كتابت  .

جتن  صياغة ااسئلة بالنفي . انها غالبًا تفهم عل  النقي ، وكذل  قد  -2

لمجي  عليها أن الباح  مييل إلجابة دون غريها مثل )ألي  أوىل أن يصمم يبدو ل
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الكتا  املدرسي تصميمًا خاصًا يتفق مع مستوى الطال ؟( فااوىل صياغة هذا 

الساال بـ ) هل ترى أن  البد للكتا  املدرسي أن يصمم تصميمًا خاصًا خيتل  عن 

 الكت  ااخرى؟ ( 

الي تشتمل عل  )و(  ااسئلةل  فكرت  : وهي جتن  ااسئلة الي حتتوى ع -3

العط  كأن يكون الساال ) هل ترى أن للرات  واملنزلة االجتماعية أثرًا عل  

اإلقبال عل  مهنة التدري  ؟( فاجملي  هنا قد يرى أن أحدهما ل  أثر وااخر لي  

، ولكن صياغة ، أو أن أحدهما ل  أثر قوي جدًا بينما ااخر أثره قليل .. إخل  أثرل  

الساال ال متكن  من أن جيي  مبا يتفق مع رأي  ومن هنا البد من تعديل صياغة 

 هذا الساال إىل ساال  منفصل  .

معرفة املطلو  متامًا مثل ساال حمددة حبي  ميكن للمجي   ااسئلةأن تكون  -2

دد ) هل النشاط الالصفي يساعد عل  حتقيق ااهدا  الرتبوية ؟ ( ساال غري حم

وينبطي تفريط  إىل عدد من ااسئلة احملددة مثل )هل النشاط الالصفي )الثقايف( 

يساعد عل  حتقيق النمو العقلي لدى الطال ؟( و )هل النشاط الالصفي 

 )الرياضي( يساعد عل  حتقيق النمو اجلسمي لدى الطال  .

اال ميكن أال تكون ااسئلة قابلة للتأويل : فساال )هل التدري  عبادة؟ ( س-8

تأويل  اكثر من مفهوم. فمثاًل هل العبادة في  يقصد بها املعن  الضيق للعبادة 

الذي يفيد أن كل عمل يعمل  كالصالة والصيام؟ أو يقصد بهذا املعن  الواسع 

 املسلم بنية العبادة فهو عبادة ؟

 أال حتتاج ااسئلة إىل عمق يف التفكري . -1

 يعر  معناها اجملي  عند صياغة الساال . ضرورة اختيار الكلمات الي-30
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 أال تشتمل ااسئلة عل  مدلول إلجابة معينة دون غريها.-33

 ( 131- 133، ص  5030)العسا  ، 

 كيف تكتب اإلجابات ؟

االستبانة بطر  خمتلفة ميكن إمجاهلا مبا حدده  أسئلةتكت  إجابات 

Tuckman (3128باإلجابات املفتوحة واإلجابات املطل )قة بأنواعها املختلفة.م  

 اإلجابات المفتوحة : 

يعرب عن هذا النو  من اإلجابات يف كثري من الكت  بااسئلة املفتوحة، 

 علمًا بأنها ختص اإلجابة ولي  الساال .

وهي ما يرتك للمجي  حرية التعبري بكلمات  وأسلوب  دون أن حتدد ل  إجابة 

 معينة.

 : المفتوحةمميزات اإلجابة 

 تتميز ب  اإلجابات املفتوحة أنها : أهم ما

للمجي  الفرصة ان يوضح مراده متامًا مما ميكن الباح  أيضًا مدى  ئيته -3

 معرفة مدى عمق إجابت  .

تتيح للباح  فرصة معرفة اإلجابات احملتملة مبا ميكن  بالتالي من بناء -5

 دراسة حقيقة . اإلجابات املطلقة خاصة عندما تكون الدراسة أولية ومتهد إلجراء

 عيوب اإلجابات المفتوحة :

 عل  الرغم ما تتميز ب  اإلجابات املفتوحة إال أنها هلا عيوبًا ومنها :

 صعوبة تبويبها مما يادي بالتالي إىل صعوبة حتليلها . -3
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طبيعة كتابة اإلجابات املفتوحة ال متكن الباح  من إكثارها وبالتالي  -5

 بها. ءاالكتفايصبح من غري املمكن 

عل  الرغم مما تتميز ب  اإلجابات املفتوحة من إمكانية التعمق يف اإلجابة  -1

وتوضيح املراد، إال أن  من املمكن جدًا أن يكون التعمق حول جان  ثانوي من 

 املطلو  وبالتالي تفقد اإلجابة قيمتها .

مما يضا  لكل ما سبق عامل الوقت وما تتطلب  اإلجابات املفتوحة من وقت  -3

 قد يدعو اجملي  إىل رف  اإلجابة .

 ثانياً : اإلجابات المغلقة :

املطلقة، علمًا  بااسئلةوهي أيضًا ما يعرب عنها خطأ يف كثري من الكت  

واإلجابات املطلقة هي ما حيدد فيها  بأنها أيضًا ختص اإلجابة ولي  الساال.

 ما يصد  علي  منها . اختيار ما يراه ، أو اجملي الباح  إجابات معينة، وعل  

 مميزات اإلجابات المغلقة :

 تتميز اإلجابات املطلقة مبيزت  أساسيت  :

سهولة إجابتها : ملا تتطلب  من وقت قصري ، وقلة تفكري، حي  كفاه الباح   -3

 عناء التفكري والتأمل فيما جي  أن تكون اإلجابة علي  .

 سهولة تبويبها وحتليلها . -5

 المغلقة :عيوب اإلجابات 

 إال أن  مع كل ما تقدم ال ختلو اإلجابات املطلقة من عيو  ومن أهمها :

صعوبة إعدادها، خاصة عندما يريد الباح  منها أن تكون دقيقة وشاملة  -3

 لتحقيق الطر  الذي من أجل  تعد .
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 . عدم إمكانية التعمق ومعرفة مراد اجملي  متامًا . -5

 ، تنوع اإلجابات المغلقة، فهي عدة أنواع هي :ومما قد يقلل أثر هذه العيوب 

 أوالً : إجابات التكملة :

وهي تشب  اإلجابات املفتوحة من حي  حرية اجملي  يف التعبري عن إجابت ، 

إال أنها أيضًا تعد نوعًا من اإلجابات املطلقة وذل  أن مقدار تل  احلرية مقيد 

ذات عبارات مبعلومة حمددة  بطبيعة الساال الي تلزم اجملي  بأن جيي  علي 

متوقعة من قبل الباح ، وهلذا فإن الباح  بداًل من أن حيدد إجابات معينة علي  أن 

مثال : كأن يكون الساال مبا هو مطلو  متامًا  بتعبئت يوفر فراغًا ليقوم اجملي  

)من أي جامعة خترجت؟ ( ثم يوفر ل  فراغًا ليكت  في  اسم اجلامعة الي خترج 

وال حيصرها يف جامعات معينة، ثم يطل  من اجملي  تعي  اجلامعة الي منها 

 خترج منها من ب  تل  اجلامعات .

 ثانياً : اإلجابات المجدولة :

اإلجابات اجملدولة تشب  إجابات التكملة من حي  أن الباح  يوفر للمجي  

ابات فراغًا ويطل  من  مأله بعبارة أو كلمات حمددة، ولكنها ختتل  عن إج

التكملة من ناحية مشولية اإلجابة . فالباح  يوفر فراغات يف جدول واحد خيتص 

 كل فراغ جبان  من الساال .

 مثال :

في أي عام انتقلت 

 من التدريس

كم أخر راتب 

 استلمت ؟

كم عدد السنوات التي 

 درست فيها ؟

ما هي المدارس التي 

 درست فيها ؟
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االستبانة ستكون قليلة جدًا ، مما جيعل اجملي   أسئلةمن أهم ما مييز هذا النو  أن 

ينظر إليها عل  أنها خمتصرة وال تتطل  من الوقت إال القليل ، وعل  الرغم من أن 

الساال هلذا النو  من اإلجابات ال ينطبق علي  الضباط رقم سبعة من ضوابط 

دد الساال بشكل )أن يكون الساال حمددًا ( إال أن اإلجابة علي  حت ااسئلةكتابة 

 جيد .

 ثانياً : اإلجابات ذات المقياس :

وهي ما ميكن بواسطتها حتديد قناعة اجملي  باملوق  أو الساال املطروح، 

الذي يتكون  Likert Scaleحي  يتم حتديد اإلجابة باستخدام مقياس ليكرت 

ل ( لتسجل مدى قناعة أو موافقة اجملي  للساا2-3من مخ  درجات ، تندرج من )

 او الفكرة املطروحة، ومن اامثلة عل  اإلجابات ذات املقياس ما يلي :

 املثال :

 الموقف أو السؤال المطروح

موافق 

 بشدة

1 

 موافق

2 

غير 

 موافق

3 

غير 

موافق 

 بشدة

4 

ليس لي 

 رأي

5 

جي  أن يكون الرتكيز يف مقرر 

التاريخ اإلسالمي حمصورًا عل  

استعرا  احلياة الشخصية للخلفاء 

 مراء املامن  وأ

     

وواضح أن اختيار كلمات املقياس ختتل  طبقًا للموق ، أو الساال املطروح فقد 

( أو )مناس  جدًا، اخل، قوي ... ( أو )قوي جدًا اخلتكون )موافق بشدة، موافق ... 



 

 24 

( ، كما أن اهلد  من إعطاء  اخل( أو ) ل  تأثري كبري، ل  أثر ... اخلمناس  .... 

هو إمكانية تطبيق  –باإلضافة إىل التدرج يف اإلجابة  –رقمًا متدرجًا كل إجابة 

 املعاجلة اإلحصائية املختارة عل  اإلجابة (

 رابعاً : اإلجابات المرتبة :

هي عبارة عن عدد من العبارات متثل اإلجابات احملتملة للساال أو املوق  

جملي  يف اإلشارة إىل املطروح، وحتدد سلفًا من قبل الباح ، بينما يكمن دور ا

القيمة الي يراها مناسبة لكل عبارة، مشريًا بذل  إىل مدى أهميتها بصفتها 

 إجابة لذل  الساال أو املوق  .

( 3ويرمز للقيمة برقم متدرج حس  عدد العبارات املوفرة، فإن كان عدد العبارات )

( 3بارات رقم )( فعندما يضع اجملي  أمام إحدى الع3-3مثاًل فيكون التدرج من )

( مثاًل هي ااقل 3مثاًل، فهذا يع  أنها ااهم، بينما العبارة الي يضع أمامها رقم )

( أيضًا بصفت  قيمة تشري عل  أن العبارة ليست 0أهمية .وميكن استخدام الصفر )

 احملتملة إطالقًا. -رأي اجملي حس  –من ب  اإلجابات 

 مثال :

العامل الي تاثر عل  استمرار املدرس يف مهنة الساال أو املوق  املطروح هو )

 التدري  وجتعل  راضيًا مبهنت  هي (

 ) ـــــــــــــــــــ(     زيادة الرات  

  ) ـــــــــــــــــــ(   قلة النصا  التدريسي

  ) ـــــــــــــــــــ(    التقدير االجتماعي

 () ـــــــــــــــــــ   اإلعداد العلمي وامله 
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 ) ـــــــــــــــــــ(  العالقات اإلنسانية يف املدرسة 

وكما هو واضح أن هذه الطريقة متتاز عن سابقتها )اإلجابات ذات املقياس( 

 –بأنها ختتصر بنود االستبانة، فبداًل من أن تعدد بنود االستبانة حول موق  مع  

حمتملة ،  جاباتإيكتفي ببند واحد ذي  –كما هي احلال يف الطريقة السابقة 

)اإلجابات املرتبة (أيضًا يعطي اإلجابات نوعًا من الكلية كما أن هذا النو  

 والشمول، فاجملي  ينظر للموق  ككل ولي  أجزاء متفرقة .

 خامساً : اإلجابات المختارة :

ال تقل عن خيارين  –اإلجابات املختارة هي الي تتكون من عدد من اخليارات 

 ها ما يراه مهمًا أو ما ينطبق علي  منها .خيتار اجملي  في –

 مثال :

 التخصص الذي يرغب  اجملي  يف املرحلة اجلامعية واإلجابات املختارة هي :

 ) ـــــــــــــــــــ(  التاريخ   ) ـــــــــــــــــــ( اجلطرافيا 

 ) ـــــــــــــــــــ(  الرياضيات  ) ـــــــــــــــــــ(  العلوم

ب  هذا النو  من اإلجابات وما سبق  من أنو  يكمن يف أن أن الفر  واضح 

هذا النو  خيلو من أي تدرج يف املقياس سواء أكان رقميًا كاإلجابات املرتبة، أو من 

 حي  درجة القناعة كاإلجابات ذات املقياس .

 وهذا مما يسهل إجابت  من قبل اجملي  من جان  ولكن  ال يقي  درجة قناعت  .

 دساً : اإلجابة ذات الخيارين :سا
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اإلجابات ذات اخليارين تشب  اإلجابات املختارة متامًا إال أنها ال تزيد عن 

خيارين، كأن يكونًا )نعم( و )ال( أو )صح( و )خطأ( ، واجملي  خيتار إجابة واحدة 

 مثال : قد يكون الساال )هل أنت متفرغ للدراسة ؟ ( .منها 

  ال ) ـــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــ( واإلجابات هي نعم ) ــــ

وواضح أيضًا أن تطبيق هذا النو  من اإلجابات وما سبق  )اإلجابات 

فقط، الي يكون  االستكشافيةاملختارة( جي  أن يكون حمصورًا جدًا يف اجملاالت 

 اهلد  منها هو احلصول عل  املعلومة فقط .

 (153 – 311، ص  5030)العسا  ، 

 كتابة اإلجابة : ضوابط

 ينبطيجي  عل  الباح  مراعاة ضوابط كتابة اإلجابات ، نورد هنا أهم ما 

 مراعات  عند كتابة اإلجابات :

أال يكون احتمال اختيار إجابة الساال أكرب يف خيار واحد دون غريه من  -3

 اإلجابات املوفرة لذل  الساال ، وذل  حت  يتضح الفر  ب  إجابة اجمليب  .

أن تكون اخليارات مستقلة يف مدلوهلا عن بعضها البع  حت  ال يرتدد  -5

 اجملي  ب  إجابت  ، كأن جيد أن  ميكن أن خيتار خيارين مثاًل .

التأكد من أن اخليارات املوفرة للمجي  تشتمل عل  مجيع اإلجابات -1

ى( احملتملة، وعندما حيتمل أن يكون هناك خيار غري ما ذكر فيضا  كلمة )أخر

 أو ) غريها( لتكون مكانًا مناسبًا اي خيار حمتمل .

 ( أو  رأيعدم اشتمال خيارات اإلجابة عل  اخليارات السلبية مثل )لي  لي  -3

انها غالبًا ستكون هي  –إال إذا دعت الضرورة لذل   –) ال أعر ( أو ما شابهها 
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أو الكامل باإلجابة  اماالهتماخليارات املفضلة لدى أكثر اجمليب ، وذل  إما لعدم 

ملا يعتقده اجملي  بأن هذا هو اخليار املناس  ملن مل يكن لدي  علم كامل بطريه من 

 (152 – 513، ص  5030اخليارات .)العسا  ، 

 ؟ االستبانةكيف ترتفع نسبة المجيبين على 

أو عدم االهتمام باإلجابة عليها من تعد قلة نسبة من جي  عل  االستبانة 

ائق الي حتد من االستفادة منها بصفتها أداة جلمع معلومات يتعذر أو أهم العو

يصع  مجعها بطريقة أخرى ، وهذا يتطل  من الباح  أن يبح  عن أجنح السبل 

اجملي  لإلجابة عن االستبانة جبدية وصد  ، ومن الطر  الي ميكن أن الي جتذ  

 تساعد عل  ذل  ما يلي :

 : االستبانة)أ( شكل 

 جاذبية الشكل : مدى -1

املطبوعة ختتل  عن املكتوبة باليد ، وما كت  بأورا  ملونة كل  االستبانة

جان  من اجلوان  الي تشتمل عليها االستبانة بلون ختتل  عن غري امللونة، والي 

يوضع هلا غال  جذا  ومطبو  ختتل  عن الي كت  عنوانها يف أول صفحة 

ي مل ترقم، والي كتبت بصفحات قليلة منها، وما رقمت صفحاتها ختتل  ال

متقاربة جدًا ختتل  عن الي كتبت بصفحات كثرية وأسطر متباعدة  وأسطره

 تريح ع  القارئ وتبعد عن  امللل أثناء اإلجابة .

 تدرج األسئلة : -2

 فالسهل قبل الصع ، واملمتع قبل غري املمتع، واملختصر قبل املطول ... إخل .

 جابة :وضوح كيفية اإل -3
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وذل  بتزويد اجملي  مبعلومات واضحة عن كيفية اإلجابة مكتوبة بصيطة 

 .مفهوم  لدي ، وخبط عري  يلفت انتباه  ، ومزوده مبثال لكيفية اإلجابة 

 

 ترتيب جوانب وأسئلة االستبانة : -4

 أسئلت وكل جان  خيدم غرضًا حمددًا توضح أهميت  واهلد  من  وجتمع 

 ا أي ساال ال خيدم ذل  الطر  حت  ال تتداخل اجلوان  .وحدها وال يكت  معه

 )ب( الرسالة المصاحبة : 

باإلضافة إىل االعتناء بالشكل البد من تزويد اجملي  برسالة موجهة إىل 

الباح  يضمها لالستبانة ، وتقع عل  غالفها مباشرة، ويوضح فيها املشكلة قيد 

همية مشاركة اجملي  يف حتقيق الدراسة باختصار ،واهلد  من حبثها ، ومدى أ

ذل  اهلد  ، وحت  تصبح الرسالة ذات جدوى ، البد أن تتص  باملواصفات 

 التالية:

 أن تكون خمتصرة حبي  ال تتجاوز صفحة واحدة . -3

 أن تتضح فيها أهمية البح  واهلد  من  . -5

 أن تتضح فيها أهمية مشاركة اجملي  ودوره يف حتقيق أهدا  البح . -1

 اجملي  بسرية إجابت  . يطمئنأن تشمل عل  ما  -3

من وقت  االستبانةأن تشتمل عل  ما يطمئن اجملي  بقلة ما حتتاج   -2

 إلجابتها .

عليها،  اإلجابةأن يشري فيها الباح  إىل مدى تطلع  الستالم االستبانة بعد  -3

 وقت ممكن .  بأسر ماكدًا حاجت  إلرساهلا إلي  
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 (110-158، ص  5030)العسا ، 
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 :ج(أسالي  الرتغي  املادية 

ابة بع  اجمليب  عل  االستبانة لشكلها وللرسلة قد تكون استج

املصاحبة هلا قليلة ،ممايتطل  االحتياط يف تطبيق بع  االسالي  

 االخرى كاستخدام بع  أسالي  الرتغي  املادية مثل :

 (تزويد اجملي  بظر  معنون ومزود بطابع 3

(التعهد بارسال ملخص الدراسة بعد اكماهلا ملن يرغ  من اجمليب  5

 اذا زود الباح  بعنوان  

( دعم الرسالة املصاحبة برسالة ممن يرأس املاسسة الي يعمل بها 1

 العينة ، يوص  بها يف االهتمام باالستبانة وسرعة االجابة عليها.أفراد 

 

 

 

 

 اختبار االستبانة :

اختبار االستبانة يع  التأكد من أنها أصبحت أداة مناسبة، من حي  املدلول 

جلمع املعلومات حول املشكلة قيد البح  وبهذا املفهوم الختبار  – واحملتوى

 االستبانة ميكن التفريق ب  :
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* االختبار الذي يهد  إىل تصحيح املدلول اللفظي لكل بند من بنود االستبانة ، 

 وإزالة ما ميكن أن يادي إىل غموض  أو عدم معرفة املراد من .

 وثباتها . االستبانةمن مدى صد  * واالختبار الذي يهد  إىل التأكد 

 الذي يهد  إىل التأكد من مدى جدية اجملي  يف إجابت  لالستبانة . واالختبار* 

ويف االختبار ااول الذي يهد  ل)تصحيح املدلول اللفظي ( يقوم الباح  بعر  

 االستبانة عل  من هلم خربة علمية أو عملية يف جمال البح  .

لذي يهد  لقياس مدى صد  وثبات االستبانة ، يقوم * ويف االختبار الثاني ا

الباح  باختيار عدة أشخاص من جمتمع البح  ثم يطل  منهم إجابة االستبانة 

 موضحًا هلم اهلد  من ذل  .

وقد جيمع ب  حتقيق هديف االختبار ااول واالختبار الثاني إذا كان أفراد جمتمع 

طل  من جمموعة منهم إجابة البح  ذوي مستوى علمي ميكنهم من ذل  ، في

ااسئلة )لقياس صدقها وثباتها( والكش  عن مدى الطمو  أو احلاجة لتصحيح 

 بعضها أو حذف  . إضافةأو تعديل املدلول ، أو 

ومن أجل أن يتحقق الطر  من االختبار ااول واالختبار الثاني لالستبانة البد من 

 ( يف النقاط التالية :م3121) Borg and Gallمبا أشار إلي   االلتزام

أن يقدم الباح  االستبانة للمختربين بالصيطة والشكل الذي سو  يقدمها  -3

 حيز أمام كل بند للتعليق علي  من قبل اجملي  . إضافةفي  افراد العينة، عدا 

عندما يكون الباح  مرتددًا يف اختيار اافضل ب  بديل  يتع  عليها  -5

حت  يبق  عل   رأيهماة االختبار، ويطل  من املختربين كتابتهما مجيعًا يف نسخ

 . لالستبانة النهائيةوحده يف الصيطة  اافضل
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إذا مل يتأكد من مشولية ما وفره من خيارات أخرى ، يضي  فراغًا ليكت   -1

في  املختربون ما يرون  من خيارات أخرى يتطلبها املوق ، مشريًا عل  تطلع  

 .ات املصاحبة وحاجت  لذل  يف التعليم

وبعد أن يسلم الباح  االستبانة من قبل املختربين يقوم بتحليل إجاباتهم حتلياًل 

 دقيقًا ميكن  من :

* التأكد من صياغة ااسئلة ومدى وضوحها،وكذل  مدى احلاجة إىل إضافة 

 أو حذ  بع  البنود .

ون واحدة * التأكد من مدى ثبات االستبانة وتع  بالتأكيد من أن اإلجابة ستك

تقريبًا لو تكرر تطبيقها عل  ااشخاص ذاتهم ، وميكن معرفة ذل  باستخراج 

 معامل الثبات .

* التأكد من مدى صد  االستبانة وتع  التأكد من أنها سو  تقي  ما أعدت 

من أجل قياس ، وميكن ذل  باستخراج معامل الصد ، فإذا تب  أن درجة )معامل 

د ( أقل مما هو مطلو  فااوىل أن يعيد صياغتها الثبات( ودرجة )معامل الص

 وخيتربها مرة ثانية .

* فائدة اختبار االستبانة ال تقتصر عل  تصحيح مدلوالت بنودها اللفظية، ومدى 

صدقها وثباتها، وإمنا ميكن أن تتحقق ب  فوائد أخرى كثرية ، ولعل أهمها أن 

 :الباح  يتمكن من جتري  ما سو  يطبق  من طر  مثل 

 طريقة توزيع االستبانة عندما يوزعها عل  املختربين . مالئمةاختبار مدى -3

 اختبار طريقة تبوي  وتفريغ املعلومات عندما يبو  ويفرغ إجابة املختربين . -5

 اختبار طريقة حتليل املعلومات عندما يقوم بتحليل إجابة املختربين . -1
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ن حي  التوقيت واهلد  عن فهو خيتل  م لالستبانةالثال   االختيارأما 

فهو يهد  االختبارين السابق  )صحة املدلول اللفظي ( و )الصد  والثبات( 

متعددة ، كأن يعمد الباح   أسالي بواسطة  إجابت لقياس مدى جدية اجملي  يف 

أكثر ذي مدلول واحد ليتب  ل  من خالل مقارنة اإلجابة  لتنويع صياغة ساال أو

بة الواحدة عل  الساال ذي املدلول والصياغة املتعددة تدل مدى جديتها ، فاإلجا

عل  دقة اإلجابة وصحتها، بينما اختال  اإلجابة باختال  صياغة الساال دليل 

 عل  عدم دقة اإلجابة .

وبعد اإلجابة عل  االستبانة بصيطتها النهائية من قبل مجيع أفراد العينة 

اح  مبراجعة كل استمارة ، فيستبعد وقبل البدء يف تفريغ املعلومات، يقوم الب

االستمارات الي يتب  فيها عدم جدية اجملي  يف إجابت ، كأن تكون إجابة )بنود 

 اختبار اجلدية( متناقضة، حت  ال تاثر عل  موضوعية النتائ  ودقتها .

 (113-113، ص  5030)العسا  ، 

 

 

 طرق إرسال أو توزيع االستبانة :

 باليد املباشر :  -3

احلصول عل  مجيع  تاز هذه الطريقة بسهولتها وقلة تكلفتها ، وإمكانيةومت

املوزعة كاملة، وتوضيح بع  ااسئلة الي قد ال يفهمها املبحوث، إال  تاالستبيانا

 أن املبحوث قد يتأثر بوجود الباح ، وقد يكون الوقت غري مناس  ل  .

  بواسطة الربيد التقليدي : -5
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إمكانية تططية مناطق واسعة ومتباعدة وعدد كبري من ومتتاز هذه الطريقة ب

اافراد بتكلفة قليلة وجهد قليل، كما تعطي هذه الطريقة الفرصة للمبحوث 

لإلجابة عل  االستبانة يف الوقت الذي يريده دون وجود تأثريات من قبل الباح ، 

سري نسبة الردود، وعدم الفرصة لتوضيح أو تف اخنفا ويعا  عل  هذه الطريقة 

 الي مل يفهمها املبحوث . ااسئلةبع  

 :  عن طريق اهلات  -1

ومتتاز هذه الطريقة بسهولتها وإمكانية مقابلة أفراد يف مناطق خمتلفة من 

العامل، غري أنها مكلفة وتتطل  وجود الشخص يف الوقت احملدد وتوافر أجهزة 

 االتصال لدى الطرف  .

 عن طريق الربيد االلكرتوني : -3

  ميكن توزيع االستبانة حاليًا إىل أي شخص يف العامل عن طريق شبكة حي

االنرتنت الي توفر خدمة الربيد االلكرتوني ، ومتتاز هذه الطريقة بكل اإلجيابيات، 

إال أنها تقتصر عل  اافراد الذين لديهم مثل هذه اخلدمة، كما أن نسبة الردود قد 

 ( 13- 11، ص  5008،  وآخرون)عليان،  ال تكون مرتفعة .

 متابعة االستبانة :

عل  الرغم مما قد يتخذه الباح  من أسالي  متعددة لتشجيع اجملي  عل  إجابة 

االستبانة )كما مر تفصيل  حتت عنوان " كي  ترتفع نسبة اجمليب  عل  

االستبانة؟ " إال أن تدني نسبة ما جيي  عليها ال تزال تعد أهم عقبة تق  يف طريق 

وهلذا أصبح توقع الباح  لتدني نسبة اجمليب  أمرًا ضروريًا ، حت  ميكن  الباح ، 
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أن حيتاط ل  وأن خيطط سلفًا ملعاجلت  وذل  عن طريق حتديد ااسلو  املناس  

 للمتابعة .

 فقد يرى الباح  أن تكون املتابعة بـ :

 * إرسال رسالة شخصية أخرى للمجي  حتتوى عل  ما احتوت  الرسالة املصاحبة

من معلومات، مع إضافة عبارات حمددة يستح  بها الباح  اجملي  عل  لالستبانة 

 يشرتط : ااسلو اإلجابة وسرعة إرجاعها إلي ، وعند تطبيق هذا 

أن يضي  الباح  هلذه الرسالة نسخة من االستبانة باإلضافة إىل ظر  مزود  -3

 بالعنوان والطابع .

جي  لعدم إجابت ، وإمنا إضافة عبارة مثل أن ال تشتمل الرسالة عل  لوم للم -5

وأرسلتها ولكن لألس  أنها مل تصل  ، وهلذا  االستبانة)حيتمل أن  أجبت عل  

 أمل التكرم بتعبئة النسخة املرفقة وإرساهلا لي يف أقر  وقت ممكن .

أكثر من رسالة يستح  بها الباح  اجملي  عل  أن  إرسال* قد تدعو احلاجة إىل 

 . ااسلو رسالة عن سابقتها من حي  ختتل  كل 

 اإلجابة*وقد تكون املتابعة بتكلي  ممثل للباح  بزيارة اجملي  وحث  عل  إجابة 

 واستالمها من  .

الرسائل ومل يتوفر للباح  من ميكن أن ميثل ، يلجأ إىل استخدام * وإذا مل جتد 

 اهلات  .

عندما يستخدم طريقة واضح أن مجيع هذه الطر  وما شابهها يطبقها الباح  

استخدم طريقة التوزيع املباشر فتكون املتابعة  إذاالتوزيع غري املباشرة، أما 
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املباشر باجملي  عددًا من املرات، وإذا مل جتد يقدم الباح  عنوان   باالتصال

 للمجي  ويطل  من  إرساهلا ل  .

مع الباح  العينة للتجاو   أفراديف إقنا  وعندما ال تثمر مجيع هذه الطر  

إلي ، يتع  علي  أن خيتار عينة أخرى من جمتمع  وإعادتهابإجابة االستبانة 

البح  بعدد من مل جي  عل  االستبانة، ثم يرسل االستبانة إليهم ، ومن املهم 

عل  الباح  أن ال يلجأ لالختيار مرة أخرى إال  أيضاالتأكيد هنا عل  أن  يتع  

إلجابة من الذين مت اختيارهم اول مرة كبرية، عن اإذا كانت نسبة املتخلف  

% فأكثر .وقد ثبت أن طر  املتابعة هذه وما 10وتاثر عل  نتائ  البح  كأن تكون 

 شابهها ذات أثر يف ارتفا  نسبة اجمليب  .

 ( .113-112، ص  5030)العسا  ، 

 مزايا االستبانة :

متباعدين جطرافيًا  ميكن احلصول عل  معلومات من عدد كبري من اافراد -3

بوسيلة االستبيان بأقصر وقت ممكن مقارنة مع وسائل أخرى جلمع البيانات 

 واملعلومات .

يعترب االستبان من أقل وسائل مجع املعلومات تكلفة سواء يف اجلهد املبذول أو  -5

املال ، وال حيتاج تنفيذ وإدارة االستبيان إىل عدد كبري من الباحث  املدرب ، 

 ان اإلجابة عل  ااسئلة وتدوينها مرتوكة للمستجي  ذات  .وذل  

يعترب كثري من الباحث  املعلومات الي تتوفر عن طريق االستبيان أكثر  -1

موضوعية من إجابات املقابلة أو غريها من طر  مجع البيانات بسب  أن معظم 
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موثقة عل  إعطاء معلومات االستبيانات ال حتمل اسم املستجي  مما حيفزه 

 وصحيحة .

إن طبيعة االستبيان توفر ل  ظرو  التقن  أكثر مما يتوفر لوسائل أخرى -3

مما يزيد من قيمة  اإلجاباتوتسجيل  ااسئلةبسب  التقن  يف االفاظ وترتي  

 االستبيان .

يوفر االستبيان وقتًا كافيًا للمستجي  للتفكري يف إجابات  مما يقلل الضطط -2

 دقيق يف معلومات  .علي  ويدفع  للت

 (512- 513، ص5005)ملحم، 

 عيوب االستبيان :

يفقد الباح  اتصال  الشخصي بأفراد الدراسة وهذا حيرم  من مالحظة ردود -3

 ، واستجابتهم اسئلة البح  .اافرادأفعال 

كثري من املصطلحات والكلمات ال حتتمل أكثر من معن  بالنسبة ملختل  -5

 . اافراد

ال  أفرادهاستخدام االستبيان وخاصة االستبيان يف جمتمع غالبية ال ميكن -1

 ة والكتابة .ءجييدون القرا

حمددة إذ ال ميكن توجي  أسئلة مطولة  أسئلةعادة ما يشتمل االستبيان عل  -3

يف  اافرادتردد  ااسئلةإجاباتهم فكلما كثرت  إرسال، حت  يقدموا عل   لألفراد

 يف التدقيق عند إجابتها .الرد عليها وقل اهتمامهم 

 قلة العائد من االستبيانات .-2
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ال ميكن للباح  التأكد من صد  استجابات اافراد، والتحقق منها ان -3

 االستبيان يعتمد عل  التقرير اللفظي للشخص نفس  .

 ( 535،  533، ص  5002 ،)فتح اهلل
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م( ، القواعد املنهجية الرتبوية لبناء االستبيان ، مطبعة 5030الصرماوي، زياد، ) -

 . 5أبناء اجلراح ، ط

م( ، املدخل إىل البح  يف العلوم السلوكية، 5030العسا ، صاحل بن محد، )-

 د .الريا : مكتبة الرش

م( مناه  البح  يف الرتبية وعلم النف ، دار املسية 5005ملحم، سامي حممد ، )-

 . 5، ط

م( ، التقويم الرتبوي ، الريا  : دار النشر 5002فتح اهلل، مندور عبد السالم، )-

 الدولي .

 

 

 

 

 

 

 

 


