
االستبیـــان) 4دراسة رقم (
باالستناد الى مجموعة دراسات ومقاالت منشورة على االنترنت/ د. فراس العزة)(تم إعداد الدراسة

مقدمة:
جمع المعلومات االستبیان آداة من األدوات المستخدمة بكثرة في المؤسسات التعلیمیة، ونحن في جامعة الزیتونة نستخدم العدید منها في 

واألدلة من أعضاء الهیئة التدریسیة، من العاملین في الجامعة، من الطلبة، من الخریجین، من الجهات الموظفة للخریجین، من 
عداد واستخدام وتفریغ وتحلیل  ٕ المختصین ومن فئات عدیدة في المجتمع المحلي. وهذا یتطلب منا درایة كبیرة ودقة متناهیة في تصمیم وا

االستبیانات.نتائج 
بدراسة سلوك اإلنسان بالعلوم التي تهتماالستبیان عملیة في غایة األهمیة تتطلب من صاحبها درایة و خبرة إعدادإن عملیة تصمیم و 

.النفسي....الخالقیاس االجتماع، علم النفس االجتماعي و هذه العلوم هي علم النفس، علم كالتفكیر واالنفعال واالتجاهات والمیول، و 
هما:عداد االستبیانإلهناك طریقتانو 
و إثارة اهتمامه و إقباله المستبیناشر أو عن طریق البرید، بحیث یهتم بجذببشكل غیر مبستبینالموجه إلى الماالستبیان-1

على ملء البیانات، مما یحتم إرفاق قائمة التعلیمات التي تعرفه بالموضوعات و المفاهیم المدرجة ضمن االستبیان، كتوضیح الغرض 
ون من البحث أو عملیة جمع المعلومات هذه و الجوانب و الموضوعات التي تتناولها األفراد القائمون بجمع المعلومات و الباحث

نتائج سلوكه إزاء هذا االستبیان.عن ستبین المحللون لنتائج البحث و تاریخ وفترة جمع المعلومات لطمأنة الم
بالصیاغة اإلجرائیة لألنماط السلوكیة المراد مالحظتها داخل حجرة بحیث یهتم بصورة مباشرة، ستبیناالستبیان الذي یقدم للم-2

یة تربویة أو بیداغوجیة أو عالئقیة أو معرفیة.الدراسة سواء كانت هذه األنماط السلوك

مفهوم االستبیان :

في البحوث النفسیة و التربویة واالجتماعیة، أكثر أدوات جمع المعلومات و البیانات استخدامااالستبیان أو االستمارة من أهم و یعتبر 
تكلفة استخدامها من جهة و سهولة استخدامها و معالجة البیانات التي نحصل علیها من جهة أخرى، و هي ببساطة ةذلك نظرا لقلو 

صول على معلومات حول موضوع معین. و یمكن تعریف االستبیان على قائمة أسئلة توجه لألفراد لیقوموا باإلجابة علیها و هذا للح
:النحو التالي

ال األساسیة للباحث و المبحوث، تحتوي على عدة أسئلة تدور حول الموضوع المراد اإلجابة علیه من طرف االستبیان وسیلة االتص-1
المبحوث.

االستبیان في ابسط مفاهیمه هو مجموعة أسئلة تعد إعدادا محددا و ترسل بواسطة البرید أو قد تسلم إلى األشخاص المختارین -2
) ، و یتم ذلك بدون مساعدة الباحث (االستخبارردة ثم إعادتها ثانیة، و هذا ما یطلق علیهلتسجیل إجاباتهم على ورقة األسئلة الوا

لإلفراد سواء في فهم األسئلة أو تسجیل اإلجابات علیها، و قد تنشر األسئلة المطلوب اإلجابة علیها في الصحف و المجالت و 
ة على البحث، و یعرف أیضا باالستبیان البریدي.التلفزیون لیجیب علیها األفراد و یرسلونها إلى الهیئة المشرف

االستبیان وسیلة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة المكتوبة في نموذج یعد لهذا الغرض و یقوم المجیب بملئه بنفسه.-3
قرارات بهدف التطویر و االستبیان وسیلة منظمة لجمع المعلومات و تحلیلها بغرض اتخاذ إجراءات أو إصدار أحكام أو اتخاذ -4

التحسین.



یمكن تقسیم االستبیان إلى ثالثة أنواع : أنواع االستبیان :
أو یقترح لصاحب االستبیان بدائل محددة )نعم أو الـ (االستبیان المقید : حیث توجه للمبحوث أسئلة مغلقة تتطلب اإلجابة ب-1

.لالستجابات، بحیث نقلل من الخطأ في تفسیر المعلومات
اتجاهاته، له الحریة في اإلجابة حسب رأیه  واعتقاداته و االستبیان المفتوح : في هذه الحالة توجه أسئلة مفتوحة للمبحوث و تترك -2

بألفاظه هو نفسه.و موقفه و إطاره المرجعي و قائي عن رأیهلبحیث یسمح له بالتعبیر الحر الت
مغلقة و تحدد بدائل االستجابات و علیه أن حالة توجه للمبحوث أسئلة محددة و هذه الاالستبیان المزدوج أو( المقید المفتوح ): في-3

یختار أحدا منها و یبرر اختیاره.
و خالصة القول ، إن اختیار احد أشكال االستبیان السابقة یتوقف على بعض الشروط السیكومتریة و التي تتعلق بالصدق و الثبات و 

یحبب الجمع بین االستبیان المفتوح و االستبیان المغلق بغرض التنویع في تعدد مصادر جمع المعلومات.إمكانیة التطبیق، و كثیرا ما 
و باإلضافة إلى هذا قد یقسم االستبیان إلى : 

استبیان مقنن- 
استبیان غیر مقنن- 

و یقسم حسب طریقة التوزیع إلى : 
استبیان بریدي أو الكتروني- 
استبیان مباشر.- 

م حسب العینة إلى : و یقس
استبیان جماعي التطبیق- 
استبیان فردي التطبیق- 

عند القیام ببناء أو تصمیم االستبیان على المصمم أن ینطلق من أن المبحوث فرد بسیط قد ال یفهم مواصفات االستبیان الجید : 
ضوح و اختصار و دبلوماسیة ة و طرح األسئلة بو بسرعة أو ال یفهم جیدا، و قد یكون صعب الطباع و مزاجي، و علیه البد من صیاغ

من مواصفات االستبیان الجید نجد على سبیل المثال :فائقة. و 
الموضوعیة-
الصدق-
الثبات-
الشمول-
التكامل-
قلة األسئلة-
االهتمام بحجم العینة-
منح وقت كاف لالستجابات-
االستجابات باعتبارها نهائیة.تقبل-



تصمیم االستبیان :
لیات تصمیم ا على مدى خبرة و درایة الباحث بآبدقة عند تصمیم تلك األداة التي تتوقف كفاءتهاهناك قواعد عامة یقتضي األمر إتباعه

صمیم االستبیان و مدى معرفته بخصائص و تركیبة العینة التي یوجه إلیها. و فیما یلي مجموعة من الشروط السیكومتریة و المنهجیة لت
استبیان جید : 

تحدید إطار البحث و أهدافه و تفاصیله لتجنب الحصول على معلومات سطحیة و بعیدة عن الموضوع.- 
تحدید المشكلة و المعلومات المطلوبة.- 
تحدید العینة بدقة.- 
تقسیم موضوع البحث إلى أجزاء تفصیلیة أو محاور أساسیة.- 
ور واضح عن كیفیة معالجة البیانات المتحصل علیها( كوضع تصور للنتائج الفعلیة المتوقعة ).تصمیم الجداول التمثیلیة لوضع تص- 
صیاغة األسئلة و تحدیدها في االستبیان.- 
مراجعة االستبیان قبل التطبیق كمراجعة األسئلة و مراجعة مدى شمول البیانات التي تتضمنها ....الخ.- 
تجریب االستمارة.- 

سئلة : شروط صیاغة األ
السهولة و عدم الغموض، كصیاغة األسئلة بوضوح بعیدا على التعقید اللفظي لتفادي اللبس و سوء الفهم.- 
عدم التحیز.- 
تجنب األسئلة التي توحي باإلجابة.- 
اقتراح بدائل كافیة لإلجابة.- 
اإلجابة على األسئلة ال تتطلب مجهود فكري شاق.- 
سة التي تمس الحیاة الخاصة للفرد بصیاغة األسئلة بعیدا عن اإلحراج و إثارة الحساسیة.تجنب توجیه األسئلة الحسا- 
صیاغة األسئلة بطریقة ال توحي بأي شكل من األشكال بإجابة معینة.- 
سخریة.الإجابات بدیهیة تثیر االستهزاء و تفادي طرح األسئلة التي تترتب عنها- 
عدم طرح األسئلة المركبة.- 
مفتاح صدق االستمارة( تكرار بعض األسئلة بصیغ مختلفة للتأكد من صدق المبحوث ).تصمیم - 
مراعاة التدرج في ترتیب األسئلة.- 
مراعاة الترتیب المنطقي لألسئلة( حسب طبیعة الموضوع ).- 
مراعاة التسلسل و الربط بین محتوى األسئلة.- 
مستقلة.و طرح األسئلة في إطار محاور واضحة - 
األسئلة الخاصة بالوضعیة ما رأیك في مدیر مدرستك مثال)، و ( األسئلة المحرجة( هل أنت عنصري ) و تجنب طرح األسئلة العنیفة- 

و المكانة االجتماعیة ... الخ.

تفریغ االستبیان : 
ه دراستها و بدون ذلك لن یتسنى لال یمكن للباحث أو مستخدم االستبیان أن یفهم شیئا من المعلومات المجمعة إال بعد تفریغها، ألنه



وضعها في جداول، و توزیعات تكراریة الستخالص النتائج منها و معالجتها إحصائیا إذا ما تطلب منه األمر ذلك، تحلیلها و تصنیفها و 
حیث یتبع الباحث عدة خطوات نذكر منها :

مراجعة االستبیانات المجمعة و فرزها.- 
لصادقة.استبعاد االستبیانات غیر ا- 
استبعاد االستبیانات مجهولة المصدر( البیانات ).- 
استبعاد االستبیانات غیر الكاملة .... الخ.- 

مزایا االستبیان :
الحصول على قدر كبیر من المعلومات في وقت قصیر.- 
یمكن الباحث من الحصول على معلومات من عدد كبیر من األفراد.- 
لى عدد كبیر من الباحثین.ال یحتاج تطبیق االستبیان إ- 
سهولة وضع األسئلة و تقنینها و ترتیبها.- 
یوفر االستبیان الوقت للمجیب و یمنحه فرصة للتفكیر.- 

عیوب االستبیان :
الفهم الخاطئ أحیانا للسؤال من طرف المبحوث.- 
جابة علیه.طول االستبیان في بعض األحیان یؤدي إلى الملل و بالتالي عزوف المبحوث عن اإل- 
االستبیان المغلق قد ال یتیح الفرصة للمبحوث لتقدیم اإلجابة التي یرغب فیها هو فعال.- 
قد تكون العینة المختارة غیر ممثلة لخصائص المجتمع األصلي.- 
التحیز و الذاتیة في وضع األسئلة قد یؤثر على استجابات المبحوثین.- 

أسس إعداد االستبیان
إن من خطوات كتابة البحث العلمي تجمیع المعلومات من مصادر مختلفة ( الكتب والمراجع والمعاجم والمقابالت واالستبانات ) ومعرفة 

ما یؤثر فیها من عوامل ، أو عالقات تربط بینها وبین غیرها من المتغیرات واألفكار . 
تكالیف الى حد ما ویمكن القول بأن هناك من االستبیانات ما ال تستند وما نحن یصدده أالن هو االستبیان وهو من األسالیب األرخص

إلى منهجیة علمیة مما یفقدها المصداقیة في النتائج.

دارة االستبیان ٕ الخطوات الواجب أتباعها لتصمیم وا
.تعلیمات االستبانة:1

إلبداء الرأي الموضوعي والمشاركة الفاعلة، مع منحهم الثقة یلزم أن تخاطب االستبانة الفئة المستهدفة بلغة ودیة متفائلة فیها دعوة 
المطلقة بأن آراءهم سوف لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ، وانه من المهم إخبار المشاركین في االستبیان بان هناك حمایة 

هم.لخصوصیاتهم وإلجاباتهم ولن یتم اطالع احد غیر القائمین على االستبیان مهما كانت إجابات
إشعار الفئة المستهدفة بأن ملء االستبانة سیكون على حساب وقتهم، وعملهم، ولكن مشاركتهم ستعود بالفائدة إن آجال أم عاجال 
ن كانت  ٕ علیهم، وعلى زمالئهم وعلى طالبهم حدد لهم ما المطلوب منهم فعله، إن كانت استبانه مفتوحة كم سطرا یكتبون مثال، وا



ا، أو التعلیق المراد إضافته.ما اإلشارة التي یتوجب علیهم وضعهاستبانه مغلقة حدد لهم
تحدید أهداف االستبیان:. 2

لن نحصل على ما نرید من نتائج اذا لم یكن هناك هدف واضح ومحدد من عمل االستبیان، فكلما كان الهدف او الغرض غیر واضح 
خذ هذا المثال ان مصمم االستبیان یجب علیة أن یكون دقیق جدا في كلما كان ذلك مضیعة لوقت المشاركین في ذلك االستبیان. ولنأ

تحدید الهدف وال یتركه عائم او یرمى إلى أشیاء عامه قد تفهم بعدة مقاصد وأهداف وتلخیصا لما ذكر فانه إذا وجدت انه من الصعوبة 
كتابة استبیان فتذكر انك لم تأخذ الوقت الكافي في تحدید أهداف االستبیان.

ایة ال بد من التمییز بین نوعین من االستبیانات: بد
بالكم والكیف الذي یرید) ولنأخذ الصیغة المفتوحة وهى بكل مستبین(عبارة عن أسئلة مقالیة یجیب عنها ال) استبیانات مفتوحة :1

یكون هناك تحدید معین لألشخاص بساطة إعطاء المستخدم حریة كتابة رأیه وال یكون هناك تحدید لإلجابات وهذا النوع مفید عندما ال
میزة انه یعطى الحریة لألشخاص لكى یعبروا بحریة تامة. تذكر أنه باستخدام بالمشاركة فى االستبیان وایضا لهالذین سوف یقومون

بشكل منفرد ومن هذه الطریقه ستزید احتمالیة استقبال أراء غیر متوقعة وقد تكون غریبة، ومن مساوئه ان أسئلته یجب قراءتها بدقة و 
الصعب عمل دراسة إحصائیة لهذا النوع ومن الواضح ان استخدام هذا النوع مكلف من ناحیة الجهد والوقت والمال حیث یحتاج الى 
الوقت الطویل لقراءة اإلجابات بتمعن ودقة واخیرا وهو االهم انة سیأخذ وقت طویل من المشارك. تذكر انة كلما كانت األسئلة طویلة 

لمشارك سیحس بالملل والضجر.فان ا
وهي على صورتین:) استبیانات مغلقـــة : 2

أ. صحیفة رصد: وهي عبارة عن أسئلة من نوع اإلجابات القصیرة، لكل منه إجابتان: غالبا نعم أو آل، موافق أو غیر موافق. 
هذا الحكم أو التقدیر یكون واحدا من ثالثة أحكام، . مقیاس رتب: وهو عبارات تقریریة تحتاج إلى إصدار حكم بشأنها، أو تقدیر لها و ب

أو ثالثة تقدیرات، أو أكثر من ثالثة. وبالنسبة لمقاییس الرتب، یستحب أن یكون عدد األحكام أو التقدیرات فردیا، ثالثة أو خمسة أو 
ى مقیاس رتب ثالثي أو مقیاس رتب سبعة أو ... وفي كل حالة یسمى المقیاس باسم عدد األحكام أو التقدیرات في االستبانة؛ فیسم

خماسي أو مقیاس رتب سباعي.
والصیغة المغلقة وهى التي لها عدة إجابات ویتم اختیار واحد اوعدة اختیارات. فى الحقیقة لیس هناك عدد محدد لإلجابات ولكن یجب 

عدم كثرتها الى درجة انها تسبب الغموض ان تكون اإلجابات تغطى جمیع احتماالت اإلجابة على السؤال ویجب األخذ بعین االعتبار
وبشكل عام یكون عدد اختیارات اإلجابات بین خمسة الى عشرة احتماالت. على سبیل المثال: 

لوكان هناك سؤال یبحث فى مدى سهولة استخدام شيء ما فقد تكون اإلجابات * اما سهل وصعب * او مریح وغیر مریح * بهذة 
ة فمن األفضل ان تكون احتماالت اإلجابة فردیة حتى یتسنى لمن له رأى محاید او لیس لدیة رأى ان الحالة لم تدع مجال للمحاید

یختار.
وهناك وجهة نظر أخرى تقول ان اإلجابات الزوجیة هى األفضل حیث انها تدفع المستخدم لكى یبدي رأیه. وینصح فى حالة 

ون هناك إجابات محایدة كثیرة. وللصیغة المغلقة عدة محاسن من ناحیة الوقت االستبیانات الطویلة ان تكون إجاباتها زوجیة حتى ال تك
والكلفة النة وعن طریق تحدید اإلجابات تسهل عملیة حسابها واستخراج النسب المئویة وكذلك حساب اإلحصائیات المعقدة وعن طریق 

الحاسب اآللي تكون العملیة سهلة وسریعة. 
ند وضع االستبانه وهي كاألتي:هناك اعتبارات یجب األخذ بها ع

دم وضوحالوضوح : فى أحیانا كثیرة تحدث األخطاء وعدم دقة اإلجابات مما ینتج عنها نتائج غیر دقیقة ویكون سبب ذلك هو ع-1
ؤال السؤال. فالواجب ان یكون السؤال واضح وال یوجد به غموض. عند وضع السؤال یجب التفكیر فى الحد من احتمالیة ان یفهم الس



بأكثر من معنى من قبل اكثر من مستخدم هذه نقطة مهمة جدا.
أخرى من ناحیة اللغة والتعبیرات، فیجب تجنب العبارات الغریبة التي ال تستخدم بكثرة-2
الفقرات: ، وهناك جملة من الخصائص یجب أن تتمتع بها الفقرات حتى تؤدي الغایة المرجوة منها بسهولة ویسر: -3
.أن تكون متقاربة في الطول
(في الماضي أو الحاضر أو المستقبل) أن تكون موحدة في الداللة الزمنیة
(كأن تبدأ بالمصدر أو الفعل المضارع أو أداة االستفهام) أن تكون متطابقة في البدایة
 .أن تكون الفقرات بصیغة واحدة من حیث اإلیجابیة والسلبیة
نطقیاأن تكون متسلسلة م
.أن تكون منتمیة للبعد الذي تندرج تحته
 .أن تشتمل على شرح للمصطلحات الجدیدة
 (ال ، إال) أن یوضع خط تحت حروف النفي واالستثناء: مثل
:یلزم تحكیم االستبانة من ذوي االختصاص من حیث
سالمة اللغــــــة -1
تسلسل الفقرات -2
انتمـاء الفقرات -3
تجریب االستبانة على عینة صغیرة مماثلة للفئة المستهدفة كنوع من التحكیم لمعرفة:یلزم -4
ــــــة االستبانة ـــــ قرائیــ
 .تقدیـر زمن ملء االستبانة .
.وضوح تعلیمات االستبانة
ن االستبیانات المكتملة تمثل عینة بحثهتحلیل نتائج االستبانة قبل التحلیل یستبعد الباحث االستبیانات غیر المكتملة، ثم یتأكد من أ.

من عیوب االستبانة:
تحتاج الى جهد وعنایة في اعدادها وصیاغتها.-1
ال یجیدون القراءة والكتابة.وأمستجیبین غیر مثقفین یصعب استخدامها اذا كان ال-2
احتمال سوء فهم بعض االسئلة.-3
.عادتهاإو عدم أشخاص بعض االسئلة فیها من قبل بعض األو عنأجابة عنها و عدم االأاحتمال فقد بعض نسخ االستبانة -4
راءه.آر بللتأثفیكون عرضة تعطي للمستجیب فرصة مناقشة االسئلة مع غیره-5
في حالة عدم اجبار المستجیب على ذكر اسمه او الكشف عن شخصیته ال یمكن الرجوع الیه.-6
الفرد المستهدف باإلجابةاحتمال قیام افراد آخرین غیر -7
الذي یؤدي الى جعلها طویلة وتثیر ملل المستجیب.بعض االحیان تتطلب االستبانة عددًا كبیرًا من االسئلة االمر-8

انتهت


