
 questionnaire: االستبيان
 شيوعًا، البحث أدوات ثركآ من وهو، معينة فئة لدراسة تهدف األسئلة من قائمة هو : االستبيان
 .  آراء استطالع أو استفتاء أو استقصاء : أيضاً  ويسمى
 : االستبيان عناصر

 يكن لم إذا نتائج من تريد ما على تحصل لن انك دكالمؤ  من : االستبيان أهداف تحديد-١
 واضح غير الغرض أو الهدف كان فكلما االستبيان، عمل منة، ومحدد حةواض فاهدا هناك

هدار ينكالمشار  لوقت مضيعة ذلك انك لماك  مصمم أن، االستبيان ذلك أصحاب لموارد وا 
 إلى يرمى أو غير واضح هكيتر  وال الهدف تحديد في جداً  دقيقاً  يكون أن عليه يجب االستبيان

 تابةك في صعوبة وجدت إذا فإنه ُذآر لما وتلخيصاً  ، وأهداف مقاصد بعدة تفهم قد عامه أشياء
 .االستبيان أهداف تحديد في الكافي الوقت تأخذ لم أنك فتذآر االستبيان

 أسئلته آتابة دور اآلن يأتي االستبيان من الرئيسي الهدف تحديد بعد : االستبيان تابةك-٢
 :ومنها لألسئلة، شائعة أنماط عدة هناك أن حيث .وفقراته
 .“أعرف ال” خيار أو “ربما” خيار أحيانا ترافق قد والتي : “ال” أو “نعم” أسئلة -1
 . ممكنة أجوبة عدة أو واحد جواب اختيار إما تتضمن والتي :االختيارية األسئلة  -2
 .المختلفة المقاييس ذات التقييمية ألسئلةا -3
 .المجمعة األسئلة  -4
 .حر نص تابةك تتطلب التي ألسئلةا -5

:Open‐ended المفتوحة واألسئلة closed • المغلقة األسئلة 
 المتوقعة، اإلجابات من محدد مجال ضمن جوابه ينحصر الذي السؤال هو : المغلق السؤال

 ويميةالتق المعدل وأسئلة ،“ال” أو “نعم”: أسئلةك
 الخاصة، آرائهم إضافة على االستبيان على سيجيبون الذين األشخاص يشجع : المفتوح السؤال

 .النوعية المعطيات جمع في استخدامها من الباحث يمكن حيث ومواقفهم، ومشاعرهم،
 من “أفضل معطيات” تنتج  المغلقة األسئلة أن واالستبيان، المسح مجال في تقليدي باحث وهو

 تابةك تستدعي التي اإلجابة ذات لألسئلة وحساسة هامة فائدة أدرك ولكنه المفتوحة، األسئلة
 :وهي نص
 .متوقعة غير أجوبة على الحصول في الفرصة للباحثين المفتوحة األسئلة تتيح :أوالا 

 لهم الفرصة بإتاحة يرغبون الذين لألشخاص الحقيقية النظر وجهات براك بعمق تصف  :ثانياا 
 .الخاصة بكلماتهم األسئلة بعض على لإلجابة



 بكلماتهم األسئلة بعض على باإلجابة يرغبون لالستبيانات يستجيبون الذين األفراد إن :ثالثاا 
 .الخاصة

 :االستبيان إعداد وضوابط أسس -٣
 .الرئيسية االستبيان محاور تحديد :أوالا 

 .األخرى المحاور عن منفصلة مجموعة في المحاور هذه من محور لكل األسئلة تابةك :ثانيا  
 : التالية النقاط األمور الباحث يراعي األسئلة هذه تابةك وعند
 .االستبيانات أسئلة اختصار -1
  .المبحوثين لمستويات والمناسبة السائدة اللغة أي البسيطة اللغة استخدام -2
  .للتأويل قابلة السؤال صيغة تكون ال أن -3
  .المتعددة والخيارات ،“ال” أو “نعم” مثل للردود، بسيطة أشكال استخدام -4
  .المالئمة األماآن في “أعرف ال” أو “ربما” خيار تضمين -5
  .الشخصية األسئلة طرح تجنب -6
 . معينة بإجابة توحي ال أي،معينة إجابة نحو المرشدة األسئلة طرح تجنب -7
 رةكذا على تعتمد التي أو ذهنية، حسابات إجراء تتطلب التي األسئلة طرح تجنب  -8

  .المستجيب
 .الفقرة في فقط واحد سؤال طرح -9

 .منتظمة غير أو فوضوية، تبدو االستبيان صفحة جعل تجنب -11
 .لإلجابة افيةك مساحة ترك -11
 الخاص إلى العام من األسئلة تدرج، معين منطقي ترتيب وفق األسئلة طرح -12

 .األفراد ماهتما تثير بحيث
 .الشخصية مالحظاتهم األفراد يضع لكي افيةك االستبيان، في مساحة وضع -13

خراجه االستبيان بتنسيق الباحث يقوم الخطوة هذه في : االستبيان إخراج -٤  بحيث جيد بشكل وا 
 : اإلخراج عملية في مراعاتها يتم نقاط عدة وهناك .المبحوثين اهتمام تثير

  .االستبيان قمة في البحث عنوان تابةك -1
 .المناسبة لإلجابة تسمح بطريقة صفحة آل في األسئلة ترتيب -2
 .اإلمكان قدر قصيراً  االستبيان يكون أن -3
 .وموجزة واضحة االستبيان ملء تعليمات تكون أن -4
 .فقط واحد وجه على والكتابة جيداً  الورق نوع يكون أن -5
 .واضحة عناوين لها وتوضع محاور في األسئلة تقسيم يجب -6



 .تعاونه على المجيب شكر االستبيان نهاية في يجب -7
  وأهميتها الدراسة من الغرض يشرح تمهيد أو بخطاب مصحوباً  االستبيان يرسل ماغالبًا  -8
 العلمي البحث ألغراض تستخدم وأنها  اختياري االسم تابةك  المعلومات سرية على يدكوالتأ
 .فقط

 
 على تطبيقه قبل االستبيان ضبط عملية إن : الفعلي التطبيق قبل ضبط االستبيان

 في عليها ُيعتمد علمية قياس أداة إلى تؤدي ألنها هامة عملية ُتعد المستهدفة الفئة
 : يلي ما تتطلب االستبيان ضبط وعملية النتائج تعميم وبالتالي البيانات جمع
 ذلك ولمعرفة لقياسه، وضع ما يقيس االستبيان إن به ويقصد : االستبيان صدق :أوالا 
عداد البحث مناهج في المتمرسين الخبراء من مجموعة على االستبيان عرض يتم  وا 

 أو حذف أو إلقرار وذلك البحث، موضوع في المتخصصون وآذلك االستبيانات
 .لالستبيان فقرات إضافة أو تعديل

 عينة خارج ومن البحث مجتمع من استطالعية عينة على االستبيان تطبيق :ثانياا 
 الثبات معامل لحساب وذلك البحث، عينة مع خواصها في متفقة وتكون البحث

 .لالستبيان
 نواحي عدة من الباحث يفيد االستطالعية العينة على االستبيان تطبيق أن  :ثالثاا 
 :هي
 .لالستبيان المبحوثين استجابة درجة تحديد •
 .الغامضة األسئلة على التعرف على تساعد •
 .للفرض المبدئي االختبار إتاحة في تساعد •
 .والمنهجية بالتصميم المتعلقة المشكالت بعض توضح •


