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 الخطوات األساسٌة فً تصمٌم العٌنة والمسوح اإلحصائٌة، تصمٌم استمارة االستبٌان

 :الخطوات الرئٌسٌة لتصمٌم العٌنة 

هنــاك بعــض الخطــوات األساســٌة الــتً ٌجــب وضــعها فً االعتبــار األول عنــد إجــراء ُمعاٌنــة نـورد  

  : أهمهــا فٌمــا ٌلً

 ٌُمكــن  مــن دراســتها حتــى والهــدؾ المدروســة المشــكلة ٌســتلزم تعرٌــؾ  :تحدٌــد المشــكلة

 المختلفــة عــن التصــمٌمات بحــث نبعــد ذلــك ثــم اإلحصــائٌة المطلوبــة المشــكلة تمٌٌــز

 الممكنـــة تحدٌـــد المصــادر وكــذلك إجابــات لهــا، إٌجــاد المــراد عــن األســئلة أو الممكنــة

 .ةالمطلوب الدراسة الُمعــدة لتحقٌـــق أهداؾ األســـئلة علـــى إجابــات منــها سنحصـــل الــتً

  المــرادالمجتمع وتحدٌــد   الُبــد مــن تعرٌــؾ: ُمعاٌنتــه المــراد المجتمع وتحدٌــد تعرٌــؾ 

 الى مجتمع ما ُعنصر تماءنا على ٌُمكن الحكم فٌه بحٌث الداخلة ومعرفــة العناصر بدقــة ُمعاٌنتــه

  وٌسر بسهولة من عدمه

 وُطــرق التحلٌــل وفروضــه البحــث أهــداؾ ضــوء علــى جمعهــا المطلــوبت ـانتحدٌــد البٌا، 

ُمســـتخدم  باستشـــارة ذلـــك وٌـــتم. لمجتمع وا الوحـــدات ،وطبٌعـــة إتباعها الــتً ســـٌتم

ٌُحللها ـاتنالبٌا  . والباحـــث الذي 

 ٌُمكـــن زٌـــادة الدقـــة:المطلوبــة الدقــة درجــة واســتخدام  أكــبر حجمــاًا  بأخـــذ عٌنــات  

لــذا دعـــت الحاجـــة إلتمـــام . ٌترتــب علــى زٌــادة التكــالٌؾ  أجهــزة قٌــاس أكثــر دقــة ممــا

 ال أي بحـــث إلى تحدٌـــد درجـــة الدقـــة المطلوبـــة والـــتً تســـمح بنســـبة خطـــأ مقبولة

 البحث أهداؾ على تؤثر

  مثــــل ؼــــٌر المباشــــر ُمتعــــددة كاالتصــــال  وهــــً:ــاتنالبٌا وقٌــــاس جمــــع طرٌقــــة 

ٌقــوم  الــتً الشخصــٌة كالمقابلــة المباشــر واالتصــال.  الخ...البرٌــــد والتلفــــون والفــاكس

المجٌبٌن عــدم  ســبة نتقلٌــلناحٌة مــن  كفاٌــة المباشــر أكثــر واالتصــال.  بهــا العــدادون

 .تزٌــد كثٌراًا فً تكالٌفها هــذه الطرٌقــة ؼــٌر أن الخاطئــة اإلجابــات وتقلٌــل

   إذ العٌنــة مكــن اختٌــار يالمعاٌنــة حتــى وحــدات علــى تكــوٌن إطــار  ٌجــب:اإلطــار، 

   .للمجتمع كاملة تؽطٌة تكون ٌُمكن أن هــذا اإلطــار ال بــدون

 ـوع نأمــا.  ومعرفــة تكالٌفهــا وتحدٌــد حجمهــا العٌنــة ـوعنو وحــدة المعاٌنــة االتفــاق علــى 

 أم ُمنتظمة أو طبقٌــة بســٌطة عشــوائٌة ،هــل ســنجرى ُمعاٌنــة فــالبــد مــن تحدٌــده العٌنــة

 . نتطرق لذلك الحقاوسوؾ ُعنقودٌة أو

 أٌضــاًا  المســح وٌشــمل لمكــان الالزمــة الخــرائط عمــل ٌضــم وذلــك: المٌــدان عمــل ترتٌــب

 الضــعؾ نقاط بعــض ولمعرفــة اإلجابــات بعــض لمراجعــة الترتٌــب العــدادٌن وعمــل تــدرٌب

 ــات الناقصـــةنالبٌا بعـــض أولى اســـتكمال تحتــاج إلى إٌضـــاح الــتً والــنقط فً االســتبٌان

  .عـــدم اإلجابة فً حالـــة خـــاص ترتٌـــب عمـــل ٌشـــمل كمـــا
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   أن قبـــل  أو حتـــىرةلالســـتمانً االســـتخدام المٌـــدا قبـــل  وٌجـــب:اختبار سابق إجـــراء 

 وذلــك اقترحــت  الــتًةاالســتمار اختبــار– البحــث  العـــدد الــالزم مــن اســتمارات ُتطبـــع

 تمــعلمجا مــن أفــراد اختبارٌه كعٌنــة مــن النــاس علــى مجموعــة تجــرٌبً بالقٌــام ببحــث

االســـتمارة إذا  ٌُمكـــن تعـــدٌل ، هــذا االختبــار التجـــرٌبً ُضــوء وعلــى الدراســة موضــوع

ٌُمكـــن االســـتفاد.  لـــزم األمـــر ٌُمكننـــا انه فً  االختبارٌـــة وذلــك مـــن هـــذه التجربـــةة و

  .والتبـــاٌن  المختلفــة وعـــن التقــدٌرات العٌنــة حجــم علـــى اســتخدامها فً الحصــول

 تمـــع وقٌـاسلمجمعـــالم ا علـــى تقـــدٌرات للحصـــول وتحلٌلـــها ــاتنالبٌا وتبوٌـــب تلخـــٌص 

 أن  ٌجـبنهأ إال مـن أهمٌــة فً النـواحً العملٌـة ومـالهـا السـابقة النقــاط كـل ورؼـم.  دقتـها

 أن علٌنـا  ٌجـبنهفإ مـثالًا  المعاٌنـة فعنـد اختٌـار طرٌقـة المعاٌنـة ظرٌـة نأخــذ فً الحسـبانن

اختٌارهــا  وطرٌقــة للبحــث الصــالحة العٌنــات تعطٌنــا أفضــل المعاٌنـة حتــى ظرٌـةنإلى  لجـأن

 . ٌُمكن من النفقات ما بأقل الدقــة المطلوبة ذات علــى التقــدٌراتتتحصل 

 :خطوات تنفٌذ المسح اإلحصائً 

قـد ٌبـدو للبعـض أنـه مـن السـهل تنفٌـذ مسـح إحصائـً، بحٌـث ٌتـم جمـع بٌانـات ومـن ثـم تحلٌـل         

إن الحصـول علـى نتائـج دقٌقـة تعكـس واقـع الظاهـرة المدروسـة .  هـذه البٌانـات واسـتخراج نتائـج منهـا

 وفـق خطـوات واضحـة ومتسلسـلة بحٌـث تتضمـن كل خطـوة صٌـػ اإلحصائًٌتطلـب تنفٌـذ المسـح 

  :هـذا وٌمكـن تصنٌـؾ خطـوات تنفٌـذ المسـح ضمـن أربـع مراحـل رئٌسـٌة.  وإجـراءات دقٌقـة ومحـددة

    

 

إن التعـرؾ علـى تفاصٌـل هـذه المراحـل ٌتطلـب التعـرؾ علـى المهـام أو الخطـوات التفصٌلٌـة التـً       

  :هـذا وتأتـً خطـوات إجـراء المسـح علـى النحـو التالـً. تتضمنهـا كل مرحلـة منهـا

 اإلحصائًتخطٌط المسح  -1

 اإلحصائً صٌاؼة أهداؾ المسح  -2

 اإلحصائٌةاختٌار إطار معاٌنة المسح والوحدة  -3

 تحدٌد تصمٌم المعاٌنة المناسب  -4

 تصمٌم استمارة المسح  -5

 اإلحصائٌةجمع البٌانات  -6

 تدقٌق البٌانات وترمٌزها  -7

 معالجة البٌانات والتعوٌض عن القٌم المفقودة -8

  اإلحصائًالتقدٌر  -9

 تحلٌل البٌانات  -10

نشر البٌانات  -11

 نشـــر تصمٌم وبناء

 

 جمع وتدقٌق معالجة وتحلٌل
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 :  عند تصمٌم المسح بالعٌنةباالعتبار التً ٌجب أن تؤخذ األمور

وتشـمل الخبـرات المحلٌـة المتوفـرة والقـدرة علـى اسـتخدام البرمجٌـات :  الفنٌـة المتاحـةاإلمكانٌات -1

  .التـً تعالـج قضاٌـا العٌنـات وتختصـر الوقـت والجهد

 ال محـددا لحجـم العٌنـة وأسـلوب العمـل حٌـث أنـه التعتبـر عامـ:  المادٌـة المتوفـرةاإلمكانٌات. -2

ٌجـوز تنفٌـذ مسـح إحصائـً ٌحتـاج تنفٌـذه أكثـر ممـا هـو متوفـر مـن أمـوال أو كـوادر، لذلـك ٌجـب 

 . المتوفـرةواإلمكانٌاتالموازنـة بٌـن تصمٌـم المسـح المقتـرح 

 إذا كان مطلـوب ال مسـتوٌات النشـر عنـد تصمٌـم المسـح، فمثـباالعتبارتؤخـذ : مسـتوٌات النشـر -3

بـد مـن ال أو المنطقـة السـكنٌة ؾالاسـتخراج النتائـج علـى مسـتوٌات جؽرافٌـة تفصٌلٌـة كالقطـاع مثـ

التوجـه نحـو أسـلوب العـد الشـامل، أمـا إذا كانـت مسـتوٌات النشـر المطلوبـة أعلـى أي علـى 

  . أو مسـتوٌات إقلٌمٌـة ٌمكـن اللجـوء إلـى أسـلوب المسـح بالعٌنـةالمسـتوى الدولـة مثـ

ٌجـب أن ٌكـون تصمٌـم المسـح بالعٌنـة ٌحقـق الهـدؾ بحٌـث :  النتائـجالستخراجالوقـت المتـاح .  -4

ن المعلومـة لهـا أهمٌـة وثمـن فـً وقـت معٌـن، التسـتخرج النتائـج حسـب الوقـت المحـدد وذلـك 

  .وتفقـد قٌمتهـا وأهمٌتهـا فـً حـال تأخـر صدورهـا عـن الوقـت المحـدد لذلـك

إن أكثـر التصامٌـم فاعلٌـة هـو الـذي ٌعطـً أعلـى دقـة بأقـل كلفـة :   مسـتوى الدقـة المطلـوب -5

 إلـى تصمٌـم العٌنـة باإلضافة  ، وٌعتمـد حجـم العٌنـة علـى مسـتوى الدقـة المطلـوب، ممكنـة

  .المسـتخدم، وكلمـا زاد حجـم العٌنـة تزٌـد الدقـة لنفـس التصمٌـم

 أن تصمٌـم عٌنـة لمسـح لـه هـدؾ واحـد ٌختلـؾ عـن تصمٌـم عٌنـة المالحظمـن : أهـداؾ المسـح -6

 فـً حجـم العٌنـة وحجـم العمـل وحجـم اختالؾ، ممـا ٌترتـب علـى ذلـك األؼراضلمسـح متعـدد 

  .قواعـد البٌانـات وعـدد متؽٌـرات المسـح ومـا إلـى ذلـك

 فـإن ذلـك االستجابةففـً حالـة توقـع حـدوث نسـبة عالٌـة مـن عـدم :  المتوقعـةاالستجابةعـدم   -7

 المسـح بالعٌنـة مـع دراسـة متأنٌـة لحجـم العٌنـة المختـار بحٌـث ٌأخـذ أسلوبٌتطلـب اسـتخدام 

  .سـتجابةاال نسـب عـدم باالعتبار

ا وكان : دورٌـة المسـح -8 ًٌا  ٌتطلـب األمرفـً حالـة تنفٌـذ المسـح سـنوٌا أو فـً كل ربـع أو شـهر

 فـإن تصمٌـم العٌنـة ٌختلـؾ عـن المسـح الـذي األشهر أو األرباعإجـراء مقارنـة بٌـن السـنوات أو 

 .ٌجـرى لمـرة واحـدة فقـط

 تصمٌم استمارة االستبٌان

 المسـتخدمة علـى نطـاق واسـع مـن أجـل الحصـول األداة هـً الوسـٌلة أو اإلحصائٌة االستمارةتعتبـر        

علـى معلومـات وبٌانـات مرتبطـة بمتؽٌـرات إحصائٌــة حــول موضــوع أو ظاهــرة محــددة، وٌمكــن أن 

تكــون المعلومــات والبٌانــات الخاصــة بهــذه المتؽٌــرات التــً ٌتــم جمعهــا، اقتصادٌــة، اجتماعٌـة، 

 .أو ؼٌرهـا دٌموؼرافٌـة

 مـن أسـئلة تتنـاول عـدة متؽٌـرات، ٌتـم إخراجهـا بشـكل ورقـً أو إلكترونـً، وٌتـم االستمارةتتكـون       

، اإلحصائًتوجٌههـا أو إرسـالها أو تسـلٌمها إلـى المسـتجٌبٌن الذٌـن تـم اختٌارهـم ضمـن عٌنـة المسـح 
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 التـً ٌوجههـا لهـم الباحـث المٌدانـً مباشـرة إذا تـم اسـتٌفاء بٌاناتهـا مـن األسئلة عـن باإلجابةلٌقومـوا 

  .خـال باحثـا مٌدانٌـا، أو بتسـجٌل إجاباتهـم وإعادتهـا للباحـث، إذا قـام المسـتجٌب بتعبئتهـا

 دورا مركزٌــا فــً عملٌــة جمــع البٌانــات، فهــً ذات االستمارةهــذا وٌــؤدي تصمٌــم وبنــاء          

. االستجابةتأثٌــر مباشــر علــى جــودة البٌانــات، وعلــى ســلوك المسـتجٌبٌن وأداء الباحثٌـن ونسـب 

 أهـداؾ المسـح ومتطلبـات مسـتخدمً البٌانـات، ومتطلبــات باالعتبار االستماراتفٌجـب أن ٌأخـذ تصمٌـم 

 . إلــى متطلبــات آلٌــات إدخــال ومعالجــة البٌانــاتباإلضافةإدارات المســوح 

 :االستمارة مراحل إعداد وتصمٌم 

  :وتشتمل هذه المرحلة على مجموعة من الخطوات وهً كما ٌلً  :المرحلة التحضٌرٌة : اوالًا  

 مـع مرحلـة تحدٌـد أهـداؾ المسـح، فٌجـب أن االستمارة ٌبـدأ تصمٌـم  :تحدٌـد أهـداؾ المسـح -1

 أهـداؾ األسئلة إلـى متؽٌـرات تصـاغ علـى شـكل أسـئلة، بحٌـث تحقـق إجابـات هـذه األهداؾتتحـول 

التعـرؾ علـى تقٌٌـم موظفـً دائـرة مـا، “ : علـى سـبٌل المثـال إذا كان هـدؾ المسـح هـو .المسـح

  :، مـن خـال شـكل ومضمـون الموقـع فـإناإللكترونًوتصوراتهـم واقتراحاتهـم لموقـع دائرتهـم 

 .االقتراحات المسح هً التقٌٌم، التصورات، ألهداؾهناك ثالث محاور  - أ

 المناسـبة اإلجابات المناسـبة للحصـول علـى األسئلةكل محـور ٌجـب أن ٌصـاغ لـه عـدد مـن  - ب

  .األهداؾ تحقٌـق اإلجاباتل هـذه ال مـن خـاالستمارةكمـا ونوعـا، وذلـك لتتمكـن 

 العـام ألهـداؾ المسـح، اإلطار فـً ضـوء االستمارةٌتـم تصمٌـم : تحدٌـد نـوع المعلومـات المطلوبـة -2

بحٌـث تتضمـن المحـاور الرئٌسـٌة والفرعٌـة للمسـح، وٌتـم ترتٌـب هـذه المحـاور بطرٌقـة منطقٌـة، 

 ا تتباٌـن وفقـاألسئلة فـإن أنـواع اوعموم.   المتعلقـة الخاصـة بهاألسئلةوتحـت كل محـور توضـع 

 بحقائـق مثـل العمـر، إجاباتها أسـئلة ٌعبـر عـن االستمارة، فقـد تتضمـن  للمعلومـات المطلوبـة

  .والمؤهـل العلمـً، أو أسـئلة آراء واتجاهـات، أو أسـئلة معلومـات عامـة، وؼٌرهـا

، تعتمـد األسئلة والطرٌقـة التـً ٌتـم فٌهـا طـرح االستمارة إن طـول  :معرفـة طرٌقـة جمـع البٌانـات -3

سـتٌفاء البٌانـات،  ال المسـوحات التـً تسـتخدم الطرٌقـة الذاتٌـةالعلـى منهجٌـة جمـع البٌانـات، فمث

  وضوحـا، وأقصـر مـن التـً تسـتخدم المقابلـة الشخصٌةوأكثر فٌهـا أقـل تعقٌـدا االستماراتتكـون 

التعــرؾ علــى خصائــص أفــراد العٌنــة، ٌنبؽــً النظــر فــً خصائــص وحــدات العٌنــة عنــد  -4

وٌمكــن أن ٌكــون لهــا تأثٌــر علــى المصطلحــات أو تعقٌــد اللؽــة المســتخدمة . األسئلةصٌاؼــة 

 المعــدة لعامــة النــاس مفهومــة بســهولة مــن قبــل جمٌــع األسئلةفٌجــب أن تكــون . األسئلةفــً 

المشــاركٌن، فــً حٌــن إذا كان المســح ٌســتهدؾ المهنٌٌــن، فٌمكــن أن تســتخدم فٌــه اللؽــة 

 الفنٌــة أو المهنٌــة ذات الصلــة بعملهــم

، والنظـر فـً االستمارة وصٌاؼتهـا، والهـدؾ مـن وجـود كل سـؤال فـً األسئلةتحدٌـد محتـوى  -5

 فـً أدنـى حـد ممكـن، األسئلة، بحٌـث ٌكـون عـدد األسئلة لتقدٌـم إجابـات الالزمٌنالوقـت والجهـد 

 االستجابةوذلـك لتخفٌـؾ عـبء 

تصمٌـم جـداول المخرجـات، وذلـك لوضـع تصـور واضـح عـن كٌفٌـة التعامـل مـع البٌانـات التـً  -6

 سـتمارة الفعلٌـة للمسـحالسـٌتم الحصـول علٌهـا وذلـك فـً مرحلـة تسـبق تصمٌـم ا
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 من حٌث كونها مفتوحة، أو محددة باختٌارات، أم األسئلة، ٌجب تحدٌد أنواع األسئلةتحدٌد أنواع  -7

 .أنها ستكون مزٌجا من النوعٌن

  .األسئلةتحدٌد أو وضع نظام تفصٌلً للترمٌز فً الوقت الذي تصاغ فٌه  -8

، األصلٌة االستمارةٌنبؽـً أن ٌكـون لـكل اسـتمارة رقـم تعرٌفـً فرٌـد، والـذي ٌسـهل العـودة إلـى  -9

 االستمارةللتحقـق مـن أن المعلومـات الـواردة فـً ملـؾ البٌانـات هـً نفسـها الموجـودة فـً 

تشــكل اســتمارات المســوح الســابقة مصــدرا جٌــدا للمعلومــات :  الســابقةاالستماراتمراجعــة  -10

 المســتخدمة فــً مســوح مماثلــه أو األسئلةوٌعتبــر اختبــار . عنــد تصمٌــم اســتمارة جدٌــدة

، األسئلة عنــد صٌاؼــة باالعتبارمشــابهه فــً الموضــوع نقطــة بداٌــة مفٌــدة ٌمكــن أخذهــا 

، وخصوصـا عنـد إجـراء مقارنـة األسئلةن نسـتخدم نفـس ال، ربمـا نحتـاج الحاالتوفــً بعـض 

وكمـا ٌجـب فحـص وثائـق جـودة البٌانـات مـن تلـك المسـوح،  نتائـج المسـح مـع مسـوح أخـرى

 الرفـض ومعدالتوعـبء المسـتجٌب، األسئلة  مثـل مشـاكل صٌاؼـة االستمارةوذلـك لتقٌٌـم فعالٌـة 

 . ومـا إلـى ذلـك

ٌتمثـل الهـدؾ الرئٌسـً مـن جمـع البٌانـات، فـً تلبٌـة : التشـاور مـع مسـتخدمً البٌانـات -11

 قٌمـة لهـذه البٌانـات إن لـم ٌتـم اسـتخدامها ال مسـتخدمً البٌانـات بكافـة مسـتوٌاتهم، واحتٌاجات

 مالئمة فـً تقدٌـم إحصـاءات االستمارة ألهمٌةونظـرا .  التـً جمعـت مـن أجلهـااألهداؾولـم تخـدم 

 التــً وضعــت مــن األهداؾمرتبطــة بمســتخدمً البٌانــات مــن أجــل المســاعدة فــً فهــم 

ل صٌاؼـة أهـداؾ المسـح البــد مــن التواصــل مــع مســتخدمً البٌانـات واستشـارتهم خـالأجلهــا، 

 مرحلـة التصمٌـم الل خـاًا  أٌضلألهداؾ االستمارةفـً مراحـل سـابقة، وتسـتمر عملٌـة متابعـة تحقٌـق 

، وٌكـون ذلـك مـن االستمارة عنـد تصمٌـم باالعتبار مسـتخدمً البٌانـات مالحظاتوالبـد مـن أخـذ 

  : التالٌـةاإلجراءاتخـال 

  مرحلــة بنــاء اللتحدٌــد المســتخدمٌن الرئٌســٌٌن ودعوتهــم إلــى اجتماعــات خاصــة خــ 

  . الحقٌقٌــةاحتٌاجاتهماســتمارة المســح، وذلــك للتشــاور معهــم وتلمــس 

 وطلبات مستخدمً البٌاناتتساؤالتت توثٌق لكل ال سج إعداد .  

   للحصــول علــى التؽذٌــة الراجعــة حــول اإلحصائًتصمٌــم اســتمارة قصٌــرة كمرفــق للمنتــج 

  .مــدى تحقٌــق المنتــج وتلبٌتــه لمتطلبــات المســتخدم

   وإخراجهـا بشـكل االستمارةفـً هـذه الخطـوة ٌتـم تنسـٌق :  بصورتهـا النهائٌـةاالستمارةإعـداد 

جٌـد، بحٌـث ٌتـم مراعـاة إرشـادات عامـة، سـٌتم ذكرهــا بالتفصٌــل فــً بنــد التوجٌهــات 

 األولى مثــل كتابــة عنــوان المســح فــً أعلــى الصفحــة االستمارةالعامــة حــول إعــداد 

 شـكر االستمارة وٌجـب فـً نهاٌـة اإلمكان قصٌـرة قـدر االستمارةوأن تكـون . باالستمارة

  .الـخ. ...المجٌـب علـى تعاونـه

 :األسئلة أنواع 

 علٌهـا وبحسـب نـوع لإلجابات وفقـا لشـكلها ووفقـا اإلحصائٌة االستمارة ضمـن األسئلة تتعـدد وتتنـوع 

المتؽٌـرات التـً تتضمنهـا كأن تكـون كمٌـة أو نوعٌـة، أو أسـئلة تحتمـل إجابـات مفتوحـة علٌهـا أو تكـون 

 .ضمـن اختٌـار إجابـة مـن بدائـل إجابـات محتملـة للسـؤال
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 حسب شكلها  األسئلةتصنٌؾ  

 اإلجابة فٌمــا بٌنهــا، حٌــث ٌمكــن تصنٌفهــا إلــى فئــات وأنــواع بحســب شــكل االستماراتتتفــاوت      

 ذات اختٌــار إجابــة مــن واألسئلة المفتوحــة األسئلة ،علٌهــا، وهنــا ٌمكــن تقســٌمها إلــى نوعٌــن همــا

   .إجابــات محتملــة متعــددة

 اإلجابة التـً توجـه للمسـتجٌب، وتتـرك لـه الحرٌـة فـً األسئلةوهـً :   المفتوحة األسئلة 

حسـب رأٌـه واعتقاداتـه واتجاهاتـه، بحٌـث ٌسـمح لـه بالتعبٌـر الحـر عـن رأٌـه وموقفـه 

 وبألفاظـه هـو نفسـه

 التـً توجـه للمسـتجٌب، وتتطلـب اختٌـار األسئلة وهـً  : ذات اختٌار من إجابات متعددةاألسئلة 

وأحٌانـا .   المحـددة سـلفا مـن قبـل مصمـم المسـحاإلجاباتإجابـة مـن ضمـن عـدد محـدود مـن 

 تتطلـب أهـداؾ السـؤال اختٌـار أكثـر مـن إجابـة واحـدة ممكنـة للسـؤال

 المفتوحـة تعطـً المجـال للمسـتجٌب فاألسئلة إٌجابٌاتـه ومحدداتـه الفنٌـة، الهإن لـكل نـوع مـن النوعٌـن أع 

، الـذي ٌسـهل اإلجابات، ولكنهـا تواجـه تحـدي فـً ترمٌـز األسئلة الكافٌـة والتفصٌلٌـة علـى اإلجاباتبتقدٌـم 

 ذات اختٌــار إجابــة مــن األسئلةوعلـى العكـس مـن ذلـك . إدخالهـا للحاسـب الحالـً وتبوٌبهـا وتحلٌلهـا

ســتطراد فــً لال تتٌــح المجــال أمــام المســتجٌب الإجابــات متعــددة فهــً محــددة بإجابــات معٌنــة و

   . ومرمـزة ذاتٌـااالستٌفاء، ولكنهــا ســهلة  التفاصٌــل

  : ذات اختٌار من إجابات متعددة إلىاألسئلةمن جانب آخر ٌمكن تصنٌؾ     

 فـً المتؽٌـرات الثنائٌـة األسئلةٌسـتخدم هـذا النـوع مـن : اإلجابة ذات الخٌارٌـن فـً األسئلة 

 المؽلقـة، وفـً كثٌـر األسئلة وهـذا النـوع هـو أبسـط أنـواع لإلجابةالتـً تحتمـل بدٌلٌـن اثنٌـن 

 ال/  نعـم :  تكـون خٌاراتـهاألحٌانمـن 

  فـً المتؽٌـرات التـً األسئلةٌسـتخدم هـذا النـوع مـن  :  ذات الخٌـارات المتعـددة األسئلة 

، أو ال مثـاالقتصاديقـة بالنشـاط ال أو العالزوجٌة أكثـر مـن بدٌلٌـن كالحالـة إجاباتهاتحتمـل 

  .األسرةقـة بـرب الالع

  . الحالٌة؟ اختر واحدةالزوجٌةما هً حالتك : مثال

  

 

    

  : علٌها وفق التالًاإلجابة حسب طبٌعة األسئلةمن جانب آخر ٌمكن تصنٌؾ هذه  

/  المحتملة هً أنواعاألجوبة التصنٌفٌة عندما تكون األسئلةتستخدم :  التصنٌفٌة األسئلة -1

  .نوع واحد فقط/  تنتمً إلى صنؾواإلجابةأصناؾ، 

؟  (الجنس )االجتماعًما هو النوع : مثال 

 

 مطلق أعزب أرمل منفصل متزوج

 أنثى ذكر
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 القٌاسٌة عند محاولة تحدٌد مواقؾ أو أراء أو شعور األسئلة تستخدم  : القٌاسٌةاألسئلة -2

  .المستجٌبٌن اتجاه شًء معٌن

 فً تفوق الطالب فً الجامعة؟ االعدادٌة معدلبرأٌك ما مدى أهمٌة :  مثال

ا  ًٌا امهم محاٌد ؼٌر مهم ؼٌر مهم نهائ  مهم جدًا

 

، ترتب الوحدات   قٌم لمتؽٌرات ترتٌبٌةإجاباتها التً تكون األسئلة وهً  :  الترتٌبٌةاألسئلة -3

  .المستجٌبة حسب معامل أو صفة معٌنة

 قٌم ذات معنى لمتؽٌرات عددٌة،مثل إجاباتها التً تكون األسئلةوهً :  العددٌة األسئلة -4

 العمر، الدخل، المصروفات

؟  ٌنارما هو عمرك الحالً بالسنوات الكاملة؟ أو ما هو متوسط دخلك السنوي بالد: مثال

 : حسب محتواهااألسئلةتصنٌؾ 

 إلى أنواع بحسب نوع المعلومات االستمارة أو ترتٌبها فً األسئلة ٌمكن تصنٌؾ         

  :التً تتضمنها، على النحو التالً

وتشـمل إجابـات علـى متؽٌـرات دٌموؼرافٌـة مثـل العمـر، :  الدٌموؼرافٌـةاألسئلة -1

. الجنـس، المهنـة، والسـنة الدراسـٌة، إضافـة إلـى أٌـة معلومـات وصفٌـة أخـرى

  علـى ذلـكاألمثلةوهنـا بعـض 

 المدارس الثانوٌة فتكون صٌؽة  لطالبإذا كان السؤال عن العمر، وموجه  :1مثال 

كم عمرك؟ :  السؤال

 رأي ٌستهدؾ الناس فً الشارع تكون صٌؽة استطالعإذا كان المسح  :2 مثال 

ضع دائرة حول فئتك العمرٌة :  السؤال

 معلومات توضح ممارسات األسئلةتتضمن إجابات هذا النوع من :   السلوكٌةاألسئلة -2

 ص كٌؾ ٌتصرؾ الشخ ، مثالوسلوكٌات

كم ساعة تقضً فً مشاهدة التلفزٌون ٌومٌا؟   :1مثال 

 4أكثر من 
ساعات 

أشاهد ال ساعة ساعتٌن  ساعات 3
 التلفزٌون

 

هذه المعلومات توضح كٌؾ ٌمكن لشخص أن ٌفكر فً وقت أو :  أسئلة أراء ومواقؾ -3

  .ظرؾ معٌن

  .؟ ضع دائرة حول اختٌاركاألوقاتهل أنت سعٌد فً معظم  :1مثال 

ؼٌر سعٌد 
نهائٌا 

سعٌد جدا سعٌد محاٌد ؼٌر سعٌد 
 

 

 :مواصفات االستبٌان الجٌد 

عند القٌام ببناء او تصمٌم االستبٌان على المصمم ان ٌنطلق من ان المبحوث  فرد 

بسٌط قد ال ٌفهم بسرعة او ال ٌفهم جٌدا ، وقد ٌكون صعب الطباع ومزاجً ، وعلٌه 
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البد من صٌاؼة وطرح األسئلة بوضوح واختصار ودبلوماسٌة فائقة ومن مواصفات 

 :االستبٌان الجٌد 

 الموضوعٌة  -1

 الصدق -2

 الثبات -3

 الشمول -4

 التكامل -5

 قلة األسئلة -6

 االهتمام بحجم العٌنة -7

 منح وقت كاؾ لالستجابات -8

 .تقبل االستجابات باعتبارها نهائٌة  -9

 : االستبٌان مزاٌا
 
 .قصٌر وقت فً المعلومات من كبٌر قدر على الحصول -1
 .األفراد من كبٌر عدد من معلومات على الحصول من الباحث ٌمكن -2
 .الباحثٌن من كبٌر عدد إلى االستبٌان تطبٌق ٌحتاج ال -3
 .ترتٌبها و تقنٌنها و األسئلة وضع سهولة -4
 .للتفكٌر فرصة ٌمنحه و للمجٌب الوقت االستبٌان ٌوفر -5

 
 : االستبٌان عٌوب

 
 .المبحوث طرؾ من للسؤال أحٌانا الخاطئ الفهم -1
 عن المبحوث عزوؾ بالتالً و الملل إلى ٌؤدي األحٌان بعض فً االستبٌان طول -2

 .علٌه اإلجابة
 هو فٌها ٌرؼب التً اإلجابة لتقدٌم للمبحوث الفرصة ٌتٌح ال قد المؽلق االستبٌان -3

 .فعال
 .  األصلً المجتمع لخصائص ممثلة ؼٌر المختارة العٌنة تكون قد -4
 . المبحوثٌن استجابات على ٌؤثر قد األسئلة وضع فً الذاتٌة و التحٌز -5


