
 -تابع -ادوات البحث العلمي:المحاضرة الرابعة                          

 : االستبيان                                         

 :هناك عدة تعاريف لالستبيان نذكر منها  -1

يعرف االستبيان بأنه مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معين يتم وضعها في 
ألشخاص المعنيين عن طريق البريد أو يجري تسليمها باليد تمهيدا للحصول إستمارة ترسل 

على أجوبة األسئلة الواردة فيها و بواسطتها يمكن التوصل إلى حقائق جديدة عن الموضوع 
 .من معلومات متعارف عليها لكنها غير مدعمة بحقائق و تأكد

بنفسه إلى األشخاص ويسجل بنفسه و األسلوب المثالي في االستبيان هو أن يحمله الباحث 
 .األجوبة و المالحظات التي تثري البحث

 

أداة تتضمن مجموعة من األسئلة أو الجمل الخبيرة التي يطلب من المفحوص اإلجابة عنها  -

 .بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث 

آراء المبحوثين مجموعة من األسئلة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصول على معلومات أو   -

 .حول ظاهرة أو موقف معين 

وسيلة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق إعداد استمارة يتم تعبئتها من  -

 .قبل عينة ممثلة من األفراد ، ويسمى الشخص الذي يقوم بإمالء االستمارة بالمستجيب 

تمارة معينة تحتوي على عدد أداة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق اس  -

 .من األسئلة ، مرتبة بأسلوب مناسب ، يجرى توزيعها على أشخاص معينين لتعبئتها 

  

 :خطوات االستبيان  -2

 :إن عملية االستبيان تتطلب وضع أسئلة من خالل الخطوات التالية 

: ذلك تحديد موضوع الدراسة بشكل عام والموضوعات الفرعية المنبثقة عنه ، مثال 1- 

دراسة الخدمات التي تقدمها المكتبة الجامعية للطلبة وهيئة التدريس ، حيث يتم تحديد هذه 

 إلخ... الخدمات وتقسيمها إلى خدمات اإلعارة والخدمات المرجعية ، الخدمات اإلعالمية 



يتم صيغة مجموعة من األسئلة حول كل موضوع فرعي بحيث تكون جميع هذه األسئلة  -2

 .ر مكررة ضرورية وغي

إجراء اختبار تجريبي على االستبيان عن طريق عرضه على عدد غير محدد من إفراد  -3

مجتمع الدراسة قبل اعتمادها بشكلها النهائي ، والطلب منهم التعليق عليه وبيان األسئلة 

الغامضة أو غير المفهومة ، ومدى تغطية االستبيان لموضوع الدراسة ، واقتراح أسئلة 

ترد في االستبيان ، ويجب كذلك عرض االستبيان على عدد من المحكمين  إضافية لم

 .المتخصصين في مجال البحث العلمي 

تعديل االستبيان بناء على االقتراحات السابقة وطباعته بشكله النهائي ، متضمنا مقدمة  -4

 .عامة وفقرات االستبيان 

 . توزيع االستبيان على عينة الدراسة بالطرق المناسبة -5

  

 :أنواع االستبيان 3-  

  

يمكن للباحث أن يستخدمن في مجال االستبيان أنواعا مختلفة من األسئلة ، ويعتمد ذلك    

على طبيعة الدراسة ، وإمكانات الباحث ومهرته في منهج البحث ، وطبيعة عينة الدراسة 

 :،وبشكل عام تقسم األسئلة إلى 

 ( :المقيد االستبيان ) األسئلة المغلفة  -1  

االستبيان المقيد هو الذي يكتب فيه تحت كل سؤال عدد من اإلجابات ، وعلى المجيب أن 

 .يختار أحدها أو بعضها 

 :ويمتاز هذا النوع من األسئلة بالمميزات اإليجابية التالية       

 .اإلجابات محددة وموحدة مما يمكن الباحث من أن يقارن بسهولة  -

ف وتبويب وتحليل اإلجابات ، مما يؤدي إلى التقليل من الكلفة سهولة عملية تصني -

 .المالية وكذا يوفر الوقت على الباحث 

 .وضوح المعاني والدالالت ، وتقليل الحيرة الغموض لدى المستجيب  -

 .اكتمال اإلجابات نسبيا ، والحد من بعض اإلجابات غير المناسبة  -



 .ي تحتوي إجاباتها على أرقام مثل العمر والدخل سهولة التعامل مع األسئلة الت      -

 .ارتفاع نسبة الردود على االستبيان     -

أما عيوب هذا النوع ، فيعاب على األسئلة المغلقة أنها تقيد المبحوث في إجابات محددة       

مسبقا ، كما أن الباحث قد يغفل بعض اإلجابات أو الخيارات أحيانا ، وهنا ينبغي أن يضع 

 (أرجوا التحديد : غير ذلك : ) يارا أخيرا من نوع خ

 :(االستبيان المفتوح ) األسئلة المفتوحة   -2

وهنا يكون للمجيب مطلق الحرية في اإلجابة على األسئلة وفي هذه الحالة قد تأتي 

 .اإلجابات متنوعة تنوعا واسعا 

للمبحوث ، بطريقته ولغته إذن هنا تكون الحرية في اإلجابة على األسئلة متروكة    

 .وأسلوبه الخاص الذي يراه مناسبا 

ويكون استخدام هذا النوع من األسئلة عندما ال يكون لدى الباحث معلومات موسعة    

 .وتفصيلية ومعمقة حول الظاهرة المدروسة أو المشكلة 

كون له الحرية وهذا النوع من األسئلة يمتاز بأنه ال يقيد المبحوث بأجوبة محددة ، بل ت    

 .في كتابة ما يراه مناسبا من المعلومات 

أما عيوب األسئلة المفتوحة ، فإنه قد يجيب المبحوث على السؤال بطريقة مختلفة إذا لم  

 .يفهمه ، كما أن هناك صعوبة في تصنيف اإلجابات وتحليلها من قبل الباحث 

  

 :(توحة األسئلة المغلقة المف) االستبيان المقيد المفتوح  -3

وهذا النوع من االستبيان يجمع بين النوعين السابقين فيختار اإلجابة المالئمة ويعلق  

 .عليها حسب ما يبدو له من آراء 

إذن ، يطرح الباحث في البداية سؤاال مغلقا ، أي يحدد فيه اإلجابة المطلوبة وقيد           

توح يطلب فيه اإلجابة ، وبعد ذلك يتبعه المبحوث باختيار اإلجابة ، وبعد ذلك يتبعه بسؤال مف

بسؤال مفتوح يطلب فيه من المبحوث توضيح أسباب اختياره لإلجابة العينة ، ويمتاز هذا 

 .النوع بأنه يجمع بين االستبيان المقيد واالستبيان المفتوح 

 



 

 :مثال   

            النشاط البدني يخفف من الضغط النفس هل تعتقد أن     -

 ال  (   )   -     نعم     (   )    

 ، فما هو البديل ؟( ال ) إذا كانت اإلجابة    

 ؟ لممارسة النشاط البدنيهل تعتقد بوجود عوائق    -    

 ال  (   )   -     نعم     (   )        

 ، فما هي أهم هذه العوائق ؟( نعم) إذا كانت اإلجابة 

 :إعداد االستبيان  الشروط الواجب مراعاتها أثناء -4

 :هناك شروط شكلية وأخرى موضوعية يجب توافرها   

 :الشروط الشكلية / أ

 :تتمثل الشروط الشكلية فيما يلي   

 .تقديم االستبيان في شكل مطبوع طباعة واضحة والئقة -

 :يجب أن يقسم االستبيان إلى ثالثة أجزاء  -

البحث ، مع إعطاء ضمانات حول سرية وتتضمن التعريف بالباحث وأهمية : المقدمة -1

 .المعلومات 

معلومات وإرشادات حول تعبئة االستبيان ، وهذا يدرج الباحث عنوانه لكي يستطيع -2

 .المجيب االتصال به من أجل االستفسار 

 .يتضمن األسئلة الموجهة للمبحوث : المتن  -3    

 :الشروط الموضوعية /ب 

 .وبلغة تتناسب مع مستوى المبحوثين  يجب صياغة األسئلة بشكل واضح -

تجنب استخدام تعابير ومصطلحات غامضة ، أو تحتمل أكثر من تفسير ، وفي حالة  -

 .ورود مثل هذه المصطلحات فعلى الباحث تعريفها إلزالة هذا الغموض 

 .أن يكون طول السؤال مناسبا ، ويجب تجنب األسئلة الطويلة التي قد تضلل المبحوث  -

التدرج في طرح األسئلة من السهلة إلى الصعبة ومن العامة إلى الشخصية أو الخاصة  -

. 



يجب أن يعالج السؤال مشكلة واحدة أو ظاهرة واحدة ويجب تجنب األسئلة التي تتطرق  -

 .ألكثر من مشكلة أو موضوع واحد في نفس السؤال 

 :طرق إرسال االستبيان  -5

بواسطة البريد التقليدي أو عن طريق الهاتف أو عن طريق  يرسل االستبيان إما باليد أو   

 .البريد االلكتروني 

وتمتز هذه الطريقة بسهولتها وقلة تكلفتها، وإمكانية الحصول على جميع :  باليد مباشر     -1

 .االستبيانات الموزعة كاملة ، وتوضيح بعض األسئلة التي قد ال يفهمها المبحوث 

تمتاز هذه الطريقة بإمكانية تغطية مناطق واسعة ومتباعدة ، : التقليدي بواسطة البريد      -2

وعدد كبير من األفراد بتكلفة قليلة وجهد قليل ، كما تعطي هذه الطريقة الفرصة للمبحوث 

لإلجابة على أسئلة االستبيان في الوقت الذي يريده دون تأثير من الباحث ، غير أنه يعاب 

سبة الردود ، وغياب الفرصة لتوضيح بعض األسئلة التي يمكن على هذه الطريقة انخفاض ن

 .أن تكون غير واضحة للمبحوث 

تمتاز هذه الطريقة بسهولتها وإمكانية مقابلة أفراد في مناطق مختلفة :  عن طريق الهاتف   -3

من العالم ، غير أنها مكلفة ، وتتطلب وجود الشخص في الوقت المحدد ، وتوافر أجهزة لدى 

 .الطرفين 

هذه الطريقة تسمح بتوزيع االستبيان إلى أي شخص في :  عن طريق البريد االلكتروني  -4

بكة االنترنت التي توفر خدمة البريد االلكتروني ، إال أنها تقتصر على العالم عن طريق ش

 .األفراد الذين ليهم مثل هذه الخدمة ، كما أن نسبة الردود قد ال تكون مرتفعة 

 :مزايا االستبيان  -6

 :لالستبيان مزايا تتمثل في 

خاصة إذا كان  توفير الكثير من الوقت والجهد على الباحث في عملية جمع المعلومات ، -

 .االستبيان قد أرسل بالبريد 

الوصول إلى كم هائل من المبحوثين في مختلف مناطق العالم وفي فترة زمنية معقولة ،  -

 .خاصة مع توفر البريد السريع وخاصة البريد االلكتروني 

 



 

 :عيوب االستبيان  7-

المعلومات ، إال أن لها بعض لالستبيان عيوب ، فعلى الرغم من مزاياه كأداة لجمع     

 :العيوب التي يجب على الباحث أن يقلل منها ما أمكن ، ومن العيوب 

 .قلة الكشف عن الصدق والثبات  -

 .تأثر صدق االستبيان بمدى تقبل المستجيب لها  -

يتأثر صدق اإلجابة بوعي الفرد المستجيب ودرجة اهتمامه بالظاهرة أو المشكلة أو  -

 .البحث 

عددا من فقرات االستبيان دون إجابة ، دون أن يعرف ( المستجيب ) يترك المبحوث  قد -

 .الباحث السبب وراء ذلك 
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