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 مقاس الصفحة  

 A4للطباعة : 

 

 

 اَن ِلىَل  َاُقِل اْعَمُةوا َفَسيَـَرى الةَّـُه َعَمَةُكْم َاَرُسولُُه َااْلُمْؤِمُنوَن َاَستُـَرد  {قال تعاىل: 
 ٥٠١التوب :  }َعاِلِِ اْلَغْيِب َاالشََّهاَدِة فـَيُـَنبُِّلُكم ِبَا ُكنُتْم تـَْعَمُةونَ 

 
 

 
ـــــــ  الــــــعــــــاــــــولحـــــ  ال تــــــ  ، كــــــون اقمـــــعــــــرفـــــــ  ســـــــــــــــــــ ــــــيـــــن

ـــــــامـــــــا ا ـــــــبـــــــ يزكـــــــِّ نـــــــُ كـــــــي الـــــــ ا لِ  هللا ن ـــــــَّ ةـــــــم ي  مـــــــن عـــــــِ
 ةربة سم  ســــــــــــــنواتخل ـــــــيا الـــــــدليـــــــل  و   صــــــــــــــــــــ  

ـــــب لاقراءة  تصــــــــــــــميم يف األحبـــــا  ا عةميـــــ  عشــــــــــــــرة كت
 أن ســاً ا اقموىل، أ ديه لكل طالب اباحث االســتبيانات

  ...اجيعةه من الِعةم النافع اليي ينتفع به  ينفع به

     

http://www.scribd.com/doc/40735232


    

http://www.scribd.com/doc/40735232       رابط الدليل عةى االنرتنت:

  دليل تصميم االستبيانات

3 

 قاًم  احملتويات

 ...................... متهيد .............................................٥
  9| من سيستفيد من قراءة  يا الدليل ص 9| لضافات اإلصدار الرابع ص 8اصف خمتصر جلميع أبواب الدليل ص

 ١ 

 ..............  رمي  االستبيان............................................2
يســـــــــــــــي ص٥1| الاســـــــــــــــم االنتاـاًي   التـ  يةي ص ٥1| ماـدمـ  االســـــــــــــــتبيـان ص ٥2الغ ف ص  | ٥١| االســـــــــــــــتبيان الًر

 |٥1| أقسام أ رى ص٥١قسم اقمعطيات الدميوغرافي  ص

 ٥٥ 

 . األطراف اقمؤثرة اقمت ثرة بتصميم االستبيان ..................................1
 | 2٠| اجمليــــــــب ص2٠| البــــــــاحــــــــث اقميــــــــدا  ص٥9| مصـــــــــــــــمم االســـــــــــــــتبيــــــــان ٥8ص| البــــــــاحــــــــث ٥8العميــــــــل ص

 22| اقمرتجم ص2٥مد ل البيانات ص

 ٥8 

 . مراحل تصميم االستبيان.................................................1
(Chick Listلت نب األ طاء الشاًع  ص )1٠| ا تبار جترب  االستبيان ص22 

 21 

 انات......................................................... أنواع االستبي١
 1١| حبسب األسةوب اقمستخدم جلمع البيانات ص11حبسب  يكةي  األسلة  ص

 11 

 . أنواع األسلة ............................................................1
 11| أسلة  الرتتيب ص 11| األسلة  اقمطالب  ص11ة  الفوري  ص| األسل1٥| األسلة  اقمغةا  ص1٠األسلة  اقمفتوح  ص

 1١| أسلة  استكشاف اقمواقف ص 1١| األسلة  السةوكي  ص

 1٠ 

 . مباحث يف صياغ  األسلة ................................................2
| ســـيال الســـؤال  ١٠عوب  الســـؤال ص| صـــ١٠| ت ثري الةغ  اقمســـتخدم  بالســـؤال ص 11الســـؤال عن اقمواضـــيع اصســـاســـ  ص

| الســـؤال اقمفتوم أم الســـؤال  ١2| الســـؤال العام أم الســـؤال احملدد  ص ١٥| الســـؤال الطويل أم الســـؤال الاصـــري  ص١٠ص
| أســـلة  االســـتيكار  ١2| الســـؤال الغام  ص ١2| الســـؤال اليي يســـاعد اجمليب أم اليي ال يســـاعد  ص ١1اقمغةق  ص

| سؤال الفةرتة  12| السؤال االفرتاضي ص 1١| السؤال اقموجِّه أا اإلحياًي ص 11ا اقمركب ص| السؤال اقمزداج أ 1٥ص
| اليوميات  2٥| األســـــلة  الر تيكر احتماال اآلفي ا  ر ص 2٠|ســـــؤال التناق من صـــــدل اجمليب ص 19أا الغربة  ص

  2٥ص

 11 

http://www.scribd.com/doc/40735232


    

http://www.scribd.com/doc/40735232       رابط الدليل عةى االنرتنت:

  دليل تصميم االستبيانات

4 

 ................ ماايي  التاييم...........................................8
| اقماــايي  النســـــــــــــــبيــ  21| ماــايي  التكرار الةفةيــ  ص21| ماــايي  التاييم الةفةيــ  ص 22ماــايي  التاييم العــدديــ  ص

| ماايي  قياس الوالء  8١| ماارن  عام  بني اقماايي  ص8١| ماايي  أ رى: ص8٠| اقماـايي  ال نســـــــــــــــبيـ  ص2١ص
| اقماايي  العددي  أا 9٠| اعتبارات يؤ ي هبا عند تصــــــــميم اقماايي 88| تانيات تاييم صـــــــورة الع م  الت اري  ص82ص

 91| أساليب ا تبار مستوى مصداقي  ادق  البيانات اجملموع  من اقماايي  ص92الةفةي  األكثر شيوعاا ص

 22 

 .. اعتبارات أ رى مهم ...................................................9
|أماكن تســـــــــــــ يل اإلجابات  ٥٠١| اإلرشـــــــــــــادات )التعةيمات( اقموجه  لةباحثني ص ٥٠2بيان صاقمةهر اخلارجي ل ســـــــــــــت

| يف كتـابــ  العبــارات لايــاس  ٥٠9|طول )اقـت( االســـــــــــــــتبيــان ص ٥٠8|اقمنـاابــ  ص ٥٠1| بطــاقـات العر  ص ٥٠1ص
احث اقميدا  | الب ٥٥1|أ  قيات تصـــــميم االســـــتبيان ص ٥٥2|شـــــعور اجمليب باقمةل ص٥٥٥اقمواقف أا الســـــةوكيات ص

 ٥٥١|اعتبارات أ رى ص ٥٥١أحد أ م أسباب جنام الدراس  ص

 ٥٠2 

 ...... أنواع التنيز عند اجمليبني ..........................................٥٠
| التنيز بسبب عدم اتسال  ٥٥8| حتيز األسلة  اقمؤثرة ص ٥٥2|حتيز ناتج عن ترتيب األسلة  ص ٥٥1التنيز الرتتييب ص

|  ٥2٠| التنيز حنو اخليــارات األ رية ص ٥2٠| حتيز االحرتام ص٥٥8| التنيز اقمرتبط بــاجملتمع ص ٥٥8ألســـــــــــــــلةـ  صا
 ٥2٠حتيز الابول ص

 ٥٥1 

 ............................ اقمةناات..................................٥٥
|اقمةنق ب: تصميم االستبيانات الر ميةلها اجمليب ٥22اقمةنق أ: اعتبارات يف تصميم االستبيان لةمااب ت اهلاتفي  ص

 ٥22|اقمةنق جــ: يف تصميم أدل  النااش لألحبا  النوعي  ص ٥21بنفسه دان مساعدة ص

 ٥2٥ 

 ٥1٠  ........................... اخلامت ......................................٥2

 ٥1٥  ................................... اقمراجع..............................٥1

 ٥12  ........................... الكاتب يف سطور ...........................٥1
 

     
 

  

http://www.scribd.com/doc/40735232


    

http://www.scribd.com/doc/40735232       رابط الدليل عةى االنرتنت:

  دليل تصميم االستبيانات

5 

 دــــمتهي  |  ٥

 

 
، ااألســـــــلة  ن حولهمأشـــــــياء كثرية عةى عرف تمني الطفول  يبدأ الطفل بالســـــــؤال عن كل ما حييط به ليتعةم الي

كثري من بداة األسـرع ااألكثر فعالي  لةوصول لىل اقمعةوم  فبنث الطالب عن معةوم  ما يف كتاب أبط   ي األ
 بادلنهمطب ابنتهم، يعةيها عن طريق ســـــــــــؤال معةمه، اكيا يفعل اخلاطب حني يدل باب قوم ليخ هصـــــــــــولح
األســـلة  بًم  قاضـــعت ا من اجلهات  اكثري  ر، اكيل  نةن  أن  عةى ا منهم يتعرف كل ليبادلونه األســـلة  ا 

 .باستمرار ، الر طرحها عةيهم عم ًهم(Frequeently Asked question FAQ)األكثر تدااالا 

 
جاء االســـــتبيان ليكون عةى شـــــكل حااي  جملموع  من األســـــلة ، اكان أال من  مثا 

 اضـــــــــــــــــــع أا ا ــــــرتع فــــــكــــــرة االســـــــــــــــــــتــــــبــــــيـــــــان  ــــــو فــــــرانســــــــــــــــــــيــــــ  جـــــــالــــــتــــــون
(1911-8221 Sir Francis Galton) (٥) ،صــــــــورته من نف   باجلانب

اقمصـــدر، اكان فرانســـي  ضـــةيعا بعدد من اجملاالت اكان له مســـا ات يف بع ـــها، 
، األرصـــــاد اجلوي ، عةم الوراث ، عةم النف ، اإلحصـــــاء، ذكر منها: االســـــتكشـــــاف
 .حتسني النسلعةم االنثرابولوجيا، عةم اجلرمي ، 

                                                           
1   http://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire 

لى هللا عليق  لييل : عن عبد هللا بن عمر رضييهللا هللا ع ق لا : لا  رليي   هللا صيي  

ليي ُحليييييييين اللييييييي  ” “ ؤا   ِصيييييييي  اليي ييِ  
 حديث ض ي ، لا  ع ق ال جل  هللا فهللا كش  الخفاء: لق ش اهد تقتضهللا حلن
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 ااالجتمـــاعي ايالتســــــــــــــوي ِبـــا فيـــه البنـــثنـــث العةمي يعتةرب االستبيان أحد أ م أداات مجع البيانات يف الب
 عةى حد سواء. االسياسي ااإلع مي

، اســـــــــــــتبانه): ثلم صـــــــــــــطةناتفن د م، العربي  يف لغتنااألداة  يف تســـــــــــــمي   ي اقمتداال  اقمفردات قد آلتةف 
   منهــــــا  و األصــــــــــــــ فــــــ ي ( ، اســــــــــــــتخبــــــاراســــــــــــــتط ع رأياســــــــــــــتفتــــــاء، اســــــــــــــتبيــــــان، اســــــــــــــتاصـــــــــــــــــــاء، 

نســـول أدنا   ،اســـ ســـتمر باســـتخدامه ح  ياي  الدليل ناستتتا   مصـــطة   شـــخصـــياا  أف ـــليف ذل    ف ا 
 .الكم بعد ذل  حري  اال تيار (٥)تعريف كل مصطة  لغ ا 

 من فعل استبيان اجيرد لىل أبان. : يعين طةب اإلبان ، ا ياالسا   ن

 ١١سبيل اجملرمني{ االنعام: التستبني }اكيل  نفصل ا يات  قال تعاىل:  
  .(11١٠، ٥1٥2ةور، )ابن من: طةب الفتوى من ذاي الِعةم، ياال أفتيته يف مس لته: لذا أجبته عنها فا ءسااال

  ٥22يف النساء قل هللا يفتيكم فيهن{ النساء: ايستفتون  قال تعاىل: }

غ  ع الة)جمم ب به ، االشيء ذ، اقد ياال استطةع رأيهم  وذ من طةع ااستطةع الشيء :(2) الرأي اساطالع
 (.٥922العربي  

 .)اقمع م الراًد( بةغ أقصا  يف البنث عنهأي ستاصى األمر ا: اساقص ء
  .)اقمع م الغين( عر فهااِْلِتَماَسها االسؤاَل َعْنها لت ":َحاَاَل االْسِتْخباَر َعْن َأْحَواِلِه أي  ،ِاْسَتْخبَـرَ مصدر : اساخ  ر

  :من بني  ي  التسمياتستهدف  يف البنث، يف تسمي  اقمفردة اقم  نال    ف أي اكما أن 
 . اجمل ب :  الر س ستخدمها يف الدليل، االتسمي(اقمبنو ، اقمفنوص، اقمست يب، اقمستف  ... لخل)

(1)االســــــــــتبيانتصــــــــــميم  مهارةلن 
اتكمن  ،(1) الباحث جيب أن يتنةى هبااقمهارات الر  اأصــــــــــعب من أ م 

اء عةى ســـــبيل اقمثال، الفيزيال ِعةم اص بعك  بت  يف عمةي  أا  طواتعةمي  ثايف عدم توفر قوانني  الصـــــعوب 

                                                           
 .2٠٥٠ 2تعاريف اقمصطةنات لغ ا ااالستشهاد بآيات باقتباس من كتاب: الاواعد اقمنه ي  الرتبوي  لبناء االستبيان، الدكتور زياد اجلرجااي ط 1
  (Polling) -التصويت-ا أن استط ع الرأي  و أف ل مصطة  ميكن استخدامه لةدراسات الر حتتوي سؤاال ااحداا ننو   ن 2
ةوب عةمي ســــاالســــتبيانات:  ي أحد الوســــاًل اقمســــتخدم  يف حبو  التســــويق لتنصــــيل البيانات أا اقمعةومات من فل  معين  من الناس اليين   انتااًهم ب  3

 لكي تعك  اقمعةومات اجملموع  منهم نتاً ا موثوق  اموضوعي  حول موضوع البنث اقمستهدف لة ه  الطالب  لةدراس تمع ليمثةوا ِب مةهم اجمل
 يف اكاالت األحبا  التسوياي . مسمى اظيفي لةمبتدًني( Research Executiveتنفييي األحبا  ) 4
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ثبت بع ــــــها اِل الر أ تصــــــميم االســــــتبيانات عةى العديد من الت ارب العةمي  االنةرياتفن ا ةم المنا ياوم عِ 
 .يثبت بع ها ا  ر

 هم  قةية  منةَّ قِ  ناكيل أن  تبني ، األكادميينياجملال اببع   عةى ا ت طي بـالعـديـد من العـامةني يف  ـيا بنـاءا 
نين الاول بثا  تام  ب ن  اميكباحرتافي ، من األلف لةياء  االســــــتبيانتصــــــميم  يف ااقمهارة الكافي ةكون اقمعرف  تمي

، اتالســـتبياناميم تصـــني يف تصـــعةى األصـــابع خم معدادينال متة  لىل أشـــخاص  -عاقمي –كل اكال  أحبا  
 ن يكون كه  ب   قيات تصـــــميم ايةتزمونن يصـــــممون االســـــتبيان باحرتافي  عندما أقول معدادين ف نا أعين مم

من اســتبيانات األســلة  ( Copy & Paste) لصــق ا  قص عةىبنث الي  أ داف العةى  التصــميم مبنيا
 .(٥) مع البنث اصايلمن حيث أ دافها  هأ رى تتشاب

يســـي عةى مكون احيد أال ا و األســلة ،   ليســـت صــياغ  األســـلة  اقمناســـبعمةي  ا  يعتمد االســتبيان بشـــكل ًر
 رحهاقد   ت ليف العديد من الكتب يف عمةي  صياغ  األسلة  اأسةوب طبتة  السـهول  الر يةنها البع ، ا 

صـــــــــياغته بعدة طرل اقد قام عةماء النف  بكثري من أن تتم ، لن الســـــــــؤال الواحد ميكن بالشـــــــــكل اقمناســـــــــب
صـــــل لىل أف ـــــل التو طرل طرحها هبدف عن ا  ،جتا  األســـــلة فعةه  داتار عىن بدراســـــ  اإلنســـــان األحبا  الر تُ 

   صول عةى أف ل لجابات تحتمة .لصياغتها ابالتايل اص الطرل

 ل بـاريـ  جيدة يراا ار هـا اال يكتـب أاللـ  تاـفي الصــــــــــــــنفيني الـيين يكتبونبـ بع  اجمل ت االصــــــــــــــنف تتميز
ي تتميز ، اكيل  اكاالت األحبا  التســــوياي  فهســــلة  اقمناســــب لأل ملال بســــبب طرحه ان هبا عن غري ميتميز 

يســي عةى  البنو  الر جتريبها االر تعتمد بشــكل نتاًجومات الر تادمها لعم ًها ضــمن جبودة اكم اقمعة ًر
 :  (2) مادم  كتابه " يفFloyd J.Fowler"، ياول اقمعةومات مجعة  االستبيان اقمستخدم يف أسلجودة 

يعتةرب أســـــهل اأف ـــــل اصةول االقتصـــــادي  لتنســـــن جودة البيانات احملصــــــة  من ة  ميم األســـــلتصـــــب لن العناي "
 ."ااب تاقم

 

 

                                                           
أ  قيات العمل الر جيب أن يتنةى هبا مصمم  عديد من الباحثني( اليي ينته ه الCopy&Paste method) صقةاال اصالمنهج ينايف  1

 االستبيان.
2 Improving survey question ‘design and evaluation’ – by Floyd J.Fowler, Jr.1995 
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 يم   أواا  اللل  خماصر جلوصف 

ااب عةى تســـــا الت جت  عةى  رمي  االســـــتبيان اأجزاء  اأنه يبدأ بادم ســـــنتعرف ال    الث ينيف  بعد التمهيد
دفها  كد من أن اجمليب  و من ضــــــــــــمن الفل  الر تســــــــــــتهاجمليب ح  قبل طرحها امن مث لىل جزء انتااًي لةت

يسـي من االسـتبيان االيي حيتوي عدة أقسام اكل قسم حيتوي جمموع  أسلة  تكون  الدراسـ ، امن مث اجلزء الًر
 .امن مث خيتم باسم عن دميوغرافيات اجمليبني أل داف البنثِب مةها تحااه 

، الباحثالعميل،  :ا متصــــميم االســــتبيان ب   اقمت ثرة ؤثرةاألطراف اقمســــ حتد  عن  ال    الث لثامن مث يف 
ةف ، اذكرت أن  ي  األطراف آلتااقمرتجممصــــــــــــــمم االســــــــــــــتبيان، الباحث اقميدا ، اجمليب، مد ل البيانات 

كادميي، اقمشــــرف عةى البنث األ  م:عندما تكون اجله  اقمنفية لةدراســــ  أكادميي  فيصــــب  األطراف اقمؤثران 
 ، امعرفتهم مهم  لوضعهم داما يف عني االعتبار أثناء تصميم االستبيان.يبااجملالطالب 

لىل مراحل تصــــــــميم االســــــــتبيان، تحااال تبســــــــيط عمةي  التصــــــــميم اجعةها  ال    الراو انتاةت بعد ذل  يف 
 ، يســاعد  يا الباب  اخلطوات امفصــل عن  طوات أ رىبشــرم مبســط عن بعضــمن  طوات متســةســة  

   ي  اخلطوات بالرتتيب ح  تنتهي من تصميم االستبيان.  الاراء عةى تتبع

لىل  ســــــــــب  يكةي  األســــــــــلة  اذل  لةفت النةرحباالســــــــــتبيانات عن أنواع  ال    اخل مسامن مث حتدثت يف 
عد ا حتدثت ، امن بي  ابني تصــــميمها لةدراســــ  النوعي الفرل اصاصــــل بني تصــــميم األســــلة  لةدراســــات الكم

  بكل االسـتبيانات حبسب طريا  مجع البيانات لةتنويه لىل االعتبارات اقمختةف  اقمتعةا صـنيف خ ر ألنواعتعن 
 نوع.

 صـــــــياغ  عبارة عن مباحث يف وال    الستتتتتت و خيو  يف أنواع األســـــــلة   ال    الستتتتتت   اتةى ذل  بابني، 
 .  بعد ذل  عةى مراحل تصميم االستبيان األسلة  ا ا أ م بابني يف  ي  الكتاب

ح   تفصـي  مم  يف كل أنواع اقماايي  اقمسـتخدم  يف االســتبيانات احاالت ال    الث منيف  فصـةتامن مث 
 اإلحاط  ِبا يندر استخدامه يف ااقع اصياة العمةي . 

همــ  يف عن بع  االعتبــارات األ رى اقميتنــد   ال تت   الاتت ستتتتتتتتتتت بــابني  فيفي الةــل،  ا تمــت الكتــاب
 نبها. عند اجمليبني اكيفي  جت أنواع التنيزيفصل با تصار يف  وال    الع شرتصميم االستبيان 
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نتاج لىل سي( الكن puzzleالـ )لةصورة اطع الة  الاارئ الكثري من تسيم قراءة كل  ي  األبواببعد 
  تصميم بع  اذل  عةرب التطبيق اتحاال الصني  لتكتمل الصورة اكايم ب كل الاطع يفيبع  الوقت لرتك
  االستبيانات. 

 

 الرئ س ة اليت أجريت على اإلصلار الراو :  اإلض ف ت والاعليالت

اتسهيل الفهم  لتبسيط   لضاف  اقمزيد من التفاصيل ااألمثة  العمةي  يف عدة أجزاء من الدليل اذل  -
 عةى الاارئ.

   قراءة الدليل بتمعن اتدقياه لغويا لةنرص عةى  ةو  من األ طاء الةغوي  االننوي .  -
قمصــادر اقمســتخدم  ا باقي عان  باقمزيد من اقمصــادر ل ــمان ةولي  الكتاب االر   متييز ا عن  االســت -

 باإلصدارات السابا  يف قاًم  اقمصادر بالةون الرمادي الغامق.
 .مستوى مصداقي  ادق  البيانات اجملموع  من اقماايي  ا تبارأساليب لضاف  مبنث عن  -
 الر ميةلها اجمليب بنفسه دان مساعدة.االستبيانات  لضاف  مةنق عن تصميم -
لضــــــــــاف  مةنق عن تصــــــــــميم دليل النااش اقمســــــــــتخدم يف األحبا  النوعي  ضــــــــــمن جمموعات الرتكيز  -

 ااقمااب ت اقمعما . 

  من س اف ل من قراءة هذا اللل  

ا السياسي  أالتسـوياي  أا االجتماعي   البنو ، اكيل  العامةني يف جمال ااألكادميينيكل الط ب اجلامعيني 
الكن اال ت ف فيمــا بني  ــي  األنواع  و يف  ةأا اإلع ميــ  ألن عمةيــ  التصــــــــــــــميم لكــل  ــي  الفراع ااحــد

 أ داف البنث ال أكثر. 

مع التنويه ب ن عمةي  صياغ  األسلة  آلتةف با ت ف الطارم ااقمتةاي، الدليل  يا خمصص لةباحث ااجمليب، 
ني قمتبع  بني اقمدرس اطالبه، ابني احملامي ااقمتهم أا احملاق ااقمتهم، اباال يتد ل ب ســـــــــــــاليب طرم األســـــــــــــلة  ا

تســـــاعد م  منهم كتب الكلالصـــــنفي ااقمشـــــا ري، ابني الطبيب ااقمري  ... لخل، فةكل أســـــاليبهم اخلاصـــــ  
 عةى صياغ  السؤال ِبا يتناسب اطبيع  أعماهلم.
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 بتـــــه من قبــــل: قمـــــاذا تكتـــــب بـــــالةغـــــ  العربيـــــ   يتســــــــــــــــــاءل الكثريان عن كــــل مـــــا كت ملتتتت اا وتتتت لليتتتتة العرو تتتتة 
ن جتد منها لالكتب بالةغ  اإلجنةيزي  الكن  عشــــــراتالر حتدثت عنها يوجد عنها  لن معةم مؤلفايت الســــــابا 

الةغ  العربي  ، االســبب األ م لارار كتابر  يا الدليل بعد عةى األصــابع اأحيانا ال يوجد ياًياا ي بالعربي  لىل ما
 .يزداد عنــــد  حيز اإلبــــداع ااإلنتــــاجســـــــــــــــــان عنــــدمــــا يتعةم بةغتــــه األم فــــ نــــه يســــــــــــــتوعــــب أكثر ا أن اإلن و 
  العةوم حركات ترمج  ضــــخم  تعتين برتمج اصــــاحب ذل ها األمم تتهافت عةى األم  العربي  لةتعةم من تكان
ن ننال عةومهم أ اا ن بعد أن تغريت اقموازين أصــــــــب  من اقمهم متعددة، تعةمها من العرب لىل لغاتيتم الر 

 .معارفهمتسولني تحتاجني خلةرباهتم ا لىل لغتنا بدال من أن نباى لال األبد م
 

يبداا ب ن معةم مؤلفي كتب تصميم االستبيانات يتفاون عةى أن "الادرة عةى  !! أخريا ول س آخرا
ب  ب ن تصتصميم سؤال جيد ال ميكن أن تكتسب من الكتب" اأنا أ يد م الرأي امن البداي  ال أعدك 

ا ب ذن سيكون معينا ل  لتصب  مصمما تحرتف هيا الدليل، الكنهل ت ل ستبيانات ِب رد قراءبارعا مصمما 
 .يف حال قمت بتطبيق اقمعةومات النةري  الر قرأهتا  ا نا ب مثة  عمةي  هللا

بصمته  يرتكأما البصم  عةى غ ف الكتاب ف عين هبا أ  أرجو من كل شخص يعمل يف أي جمال كان أن 
 .هاتممينتفع به بعد  اا ةما نافععِ مسا ته  ي  كون تيف جماله ايدان  ةربته امعرفته ليستفيد منها أقرانه ال

أمتىن من الاراء يف النهاي  أن يارأاا كتايب كام ا قبل أن التواصــــــل معي من أجل حتكيم االســــــتبيان أا من أجل 
–ة ما كتبت  يا الدليل لال ألعةم  الصيد اأعطي  الصِّنار  اصصـول عةى اسـتشـارة قمشـاريعهم البنثي ، أل 

 لتصــــــــــــيد بنفســــــــــــ  مدى اصياة الي  أن أعطي  الســــــــــــمك  قمرة ااحدة لتشــــــــــــعر باجلوع الحااا ...  -الدليل
 

 يا الدليل للكرتانياا لتســـــــــــــهيل الوصـــــــــــــول لليه هبدف اصصـــــــــــــول عةى خراء  جعةت مستتتتتتتتتتايمر: ل   تف علي 
ديل عةيه بشـــــكل مســـــتمر ح  تصـــــب  متكامة ، ا ا أنا أطةق اليوم اإلصـــــدار لةتع (٥)اتوجيهات اقمخ ـــــرمني

يصــــل لا ناك اقمزيد من اإلصــــدارات طاقما اســــتمر االنتااد االتوجيه فشــــكراا لكل من ســــا م يف توجيهي  الرابع
 .لثراء اشكراا سةفا لكل من سيسا م مستاب  يف  لىل ما  و عةيه ا ن الدليل

     
                                                           

 اذل  عةى أمل أن تتواصل معي بع  اخلةربات اقمتخصص  يف تصميم االستبيان يف سبيل حتسينه. 1
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 (٥) ستبياناال رمي   |  2

 

انةر )البنث ااأل داف الر ينبغي له أن حيااها  حتـديد لطار ي  اســــــــــــــتبيـان صــــــــــــــممناطـ  االنط ل ألي م
ط يف يف الشـــــــركات عةى شــــــــكل ناا لطار البنث يتم تةخيصالباب الرابع: مراحل تصـــــــميم االســــــــتبيانات(، 

ون مهم  منه ياهتا اأســـــعار ا لتك يتم لرســـــاله لوكاالت األحبا  لتارتماليي ا جراء البنث أا منوذج إل طةب
كــانــت اقمنه يــ  اقمتفق عةيهـــا منه يـــ  كميـــ  فيمــا لو   تصــــــــــــــميم االســــــــــــــتبيــان من نصــــــــــــــيــب اكــالــ  األحبــا 

"Quantitative" ، اًم  قبعيدا عن الشـــركات يصـــمم الباحث اســـتبيانه بنفســـه غالب األحيان اســـينتاج
 أاضــــــــ  -متطةبات البنث–لطار البنث كةما كان ا  لةتصــــــــميم انط لأ داف ا متطةبات البنث كناط  

 أف ل. استبيانساعد ذل  عةى تصميم 
 

األســـلة  بالتوافق مع أ داف البنث حبيث يكون لكل ســـؤال غر  معني ا دف  االســـتبيانســـي ـــع مصـــمم 
 .مــــن أجــــةــــهـــــــاالــــبــــنـــــــث الــــر ســـــــــــــــــيــــ ــــرى  ـــــــداف األ يف ســـــــــــــــــبــــيـــــــل حتــــاــــيــــق جمــــمـــــــل مــــعــــني حيــــاــــاـــــــه

 

                                                           
  اًرا حول أا نوعني "االستبيانات اخلاص  باألحبا  الكمي "سيكون تحور البنث د 1

"Always the beautiful answer who asks a more beautiful 
question"  E.E. Cummings 

 

"  جيداا  "دائما تأتهللا اإلجابة الجيدة لؤلئك الذين يلأل ن لؤالا 
  ارد إيلتلين ك مي جزإد
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 االســـتبيانمم بتزايد مصـــحبا  )اقمســـلول  عن تصـــميم االســـتبيان( يف حال كانت اكال  األأحيانا ياوم العميل 
التعدي ت نصـــــــاا اله أن ياوم ب الكن لي  بال ـــــــرارة أن يتايد هبا االســـــــتبيان ضـــــــمنب ســـــــلة  معين  لي ـــــــعها 

دف من أن ياوم بفهم اهل االســــــتبيان، لذ حياال مصــــــمم اقم ًم  فيما يصــــــب يف  دف الوصــــــول لىل اقمعةوم 
 .فته ا ةربتهمعر وضـــــــــع األســـــــــلة  اقمناســـــــــب  حبســـــــــب امن مث ياوم ب هقدمها العميل بالتشـــــــــاار معاألســـــــــلة  الر 

 

ألقســـــام الر اآليل ا االســـــتبيانبعد مجع أ داف العميل يف مكان ااحد، ي ـــــعها اقمصـــــمم أمامه ايبدأ بتخيل 
 .عةى ارق  كخريط  مبدًي  نتويها مث يبدأ بعك   يا اخليالسي

 ع  ل ستبياناتشكل يوض  اهليكةي  الشاً

 

 Cover page الصفن  األاىل )الغ ف(

 

 Introduction اقمادم 
 Screener QNR االستبيان االنتااًي
 Main QNR االستبيان الًريسي

 (.…) Section 1 (....) ٥الاسم 
 Q1,Q2,Q3 … etc لخل..  1،س2،س٥س

 (.…) Section 1 .....() 2الاسم 
 Q1,Q2,Q3 … etc لخل..  1،س2،س٥س

 (.…) Section 1 ).....( 1الاسم 
 Q1,Q2,Q3 … etc لخل..  1،س2،س٥س 

  Demographics اقمعطيات الدميوغرافي  

 اليالف

يســــــي  يتم اضــــــعها يف   اابة ، تاري  اقت اقم كل االســــــتبيانات عةى أنواعها ا ي:الغ ف ييكر عةيه أشــــــياء ًر
قم اجمليب )الشخص اليي يتم ماابةته(، ر  اسم (،الباحث أا األكادميي )الطالب اسـماقماابة ،  اقماابة ، مكان
  اتف اجمليب. 

 اأيام األســبوع( يتم اضــع رقم األســبوع يف الســن  Tracking Studyلذا كانت الدراســ  تتابعيه مســتمرة )
 اء  ي  اقماابة . قمعرف  يف أي يوم ايف أي أسبوع   لجر 

لذا كانت الدراســــــــــــــ  جترى يف عدة مدن أا ح  يف عدة دال يتم اضــــــــــــــع أ اء الدال ااقمدن عةى صــــــــــــــفن  
ي كما يتم اضــــع )لقرار لةباحث اقميدا ( يار فيه ب نه ال يعرف اجمليب الي،  الغ ف ليندد ا الباحث اقميدا 

يف  اقمطةوب  من مصـــمم البنث اأن اكتشـــاف أي  ةلقابةه اأن اجمليب اليي قابةه توافق مواصـــفاته الشـــراط 
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اقمتطةبات يف قســــــم ضــــــبط اجلودة قد يؤدي لىل للغاء  ي  اقماابة ، ايطةب منه التوقيع عةيه بعد لياء اقماابة ، 
 ليل  ي ع بع  مصممي االستبيانات  يا اجلزء يف خ ر االستبيان بعد مجيع األسلة .

 

 االسا   ن مقلمة
ؤثر ميكن أن ي ، لذالكنه حساس جداا  دقيا أكثر من  اابة ستبيان ال ي  ي من اقت اقم يا اجلزء من اال

درج   ألناقماابة   إلجراء (٥) عةى اقماابة  بشكل عام كما ميكن أن يؤدي لىل رف  اجمليب أا لجياباا  سةباا 
 ن بينها:مور معن الكثري من األ اصساسي  عند اجمليب تكون مرتفع  يف بداي  اقماابة  ألنه يتساءل

? 
   هبي  الدراس  امن ياوم ماذا يريد  يا الشخص مين 

 شاركر  اما الفاًدة من مقماذا يريد  أنا حتديدا أنا أقوم باقمشارك  يف  ي  اقماابة   
    ل اقمشارك  تطوعي  ل جيب عةي اقمشارك   
 هبا ما مدى سري  اقمعةومات الر س ديل ا ما الغر  من الدراس   

  رقم  اتفي اجلوال اعنين عن ا ي يس ل ذاقما
 كم من الوقت ست  ي اقماابة   

  ل سيتم استغ ل أجوبر أا نشر ا عةرب الصنف 
 

أن يكون ب ، كما جياليل  جيب أن حتتوي اقمادم  عةى لجابات لكل األسلة  اقمتوقع طرحها من قبل اجمليب
ن  األاىل بعد الصــــف ااط يف اقمادم ، يتم اضــــع اقمادم حول أحد الن تســــا للإلجاب  عةى أي  الباحث مدرباا 

 لخل(..  مباشرة االر حتتوي معةومات عام  عن مكان ااقت اقماابة  ااسم الباحث
 

 يف اقمادم  ياوم الباحث اقميدا  بتادمي نفســــه بثا  فيعرف بنفســــه ابالشــــرك  الر تاوم ب جراء البنث ايوضــــ 
تســـــتخدم لال  الن مطةا  باحث من اجمليب ســـــيتم التعامل معها بســـــري أن اقمعةومات الر ســـــينصـــــل عةيها ال

اخيةرب ، يا دق (.....)اأن اقماابة  قد ت  ي تاريبا  .(.....)اأن  ي  الدراســــــــــــــ  جترى هبدف  ألغرا  التنةيل
 رأيه هلجابات صــــنين  أا  اطل  المنا يهماجمليب ب نه من اقمهم أن يعطي لجابات دقيا  اأنه ال يوجد  ناك 

ه عةى اإلجاب  امســــــــــــــتوى تدريب باـدر مـا هتم طرياـ  التاـدمي من قبـل البـاحـث اقماـدمـ  رفيـ ال يهم التايـد حب، "
... يف النهاي  ميكن الاول أن ما ســــــياوله الباحث اكيف ســــــياوله  ا الفيصــــــل يف كســــــب عةى أي تســــــا ل! 
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 اجملـــــيـــــــب أا جـــــعـــــةـــــــه يـــــنـــــفـــــر ايـــــرفـــــ  مـــــنـــــ  الـــــبـــــــاحـــــــث اقـــــتـــــــه لـــــةـــــمشـــــــــــــــــــــاركـــــــ  يف االســــــــــــــــــتـــــبـــــيـــــــان. 
ةى ســـــــــبيل اقمثال قد يطةب أحد اجمليبني من الباحث أن يشـــــــــرم له عن كيفي  التعامل مع اقمعةومات بســـــــــري  ع

ى ِبعىن ما ياوله اال يردد ما كتب يف االســــــــــــــتبيان كالببغاء، الن يب عة مطةا ، فعةى الباحث أن يكون مةماا 
 :كونه يطرم كثريا عةى الباحثني   يا السؤال

 متخصــــــــــــصــــــــــــ  باصفا  عةى ســـــــــــــري  معةومات اجمليبمهني  من قبل  يلات  ســــــــــــياول الباحث حنن مطالبون
اجلودة  ضــــبطاأنا ال أطةب من  ا   ارقم  اتف  لال هلدف أن يت كد أحد زم ًي يف قســـم  ا صـــوصــــيته

ال أكثر، ســـيتم خ ران ب د ال أجوبت  عةى األســـلة  دان بالدراســـ  أن اقماابة  متت مع شـــخص مســـتهدف 
وي ابعد أن يتم لد ال البيانات سيتم لت ف صفن  البيانات الشخصي  الر حتت خصي ربطها ِبعةومات  الشـ

د كل  يا بعيصـــــــل لليه لال األشـــــــخاص اقمعنيون،  ا   ارقم  اتف ، اســـــــيباى االســـــــتبيان يف مكان خمن ال
 ن( لتنتهي )أبو ف اصاياي عوضا عن ا ه ميكن  أن تطةب منه أن يعطي  لاباا  الشرم لذا باي اجمليب مرتاباا 

 .اتبدأ اقماابة  من اسااسه

سم، اسم أا نوع األسلة  يف  يا الاند  عن  دف الضـع مادم  قصـرية يف بداي  كل قسم يتكما يف ـل ا 
مث  لةاســـــم االنتااًي )التايل شـــــرحه( يتم اضـــــع م حة  قصـــــرية تاول: "يف الاســـــم التايل ســـــ ســـــ ل  بع  

ــــ  ألتــــ كــــد من أنــــ ــــدأ بطرم األســــــــــــــلةــــ .يســــــــــــــتهــــدفهــــا البنــــث الر  متتةــــ  الصــــــــــــــفــــات األســــــــــــــلة  " ايب
 

  Section Screener|  (1) / الاأه لي القسم االناق ئي

 الت كد من أن اجمليب اليي يتم لجراء اقماابة  معه ضـــــــمن الفل  ، ا دفهي يت  يا الاســـــــم بعد اقمادم  مباشـــــــرة
 ةيـــــ  تــــ  يعةى أســــــــــــــلةـــــ  عةى معــــايري معينـــــ  احيتوي  ـــــيا الاســــــــــــــم  اقمســــــــــــــتهــــدفــــ  الر   حتــــديـــــد ــــا بنـــــاءا 

(Eligibility Questions) جمليب اســـتخدام اب اأ اجلنســـي ب اأالد ل ب اأالعمر ب اأتتعةق باجلن   قد
ســــــــــــــي لشــــــــــــــراء منتج ما أا ما لذا كان اجمليب  و اقمعيل يأا ما لذا كان اجمليب  و متخي الارار الًر قمنتج معني

يســي لألســرة ... ا كيا(  ت كد ةيف بع  األحيان يكون  ناك ســؤال لا ، بنثا يا يعتمد عةى  دف ال الًر
 لدراســـــ ا ســـــوياي  أا يف نف  اجملال اليي جترى عنهأا أحد أقاربه يف جمال البنو  الت و ال يعمل اجمليب أن 

                                                           

 "Recruiting section ناك اسم خ ر لةاسم االنتااًي مستخدم يف بع  اكاالت األحبا  األ رى ا و قسم الت نيد " 1

hdsfsfds

f 
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يف حال كانت اقمنت ات الر جترى عنها الدراســــــ   تســــــرب اقمعةومات  يا الســــــؤال ضــــــمان عدماهلدف من "ا 
 .سوال(جديدة )غري موجودة يف األ

 
جيري معه اقماابة   ،(٥)ه عميةالر يســــــــــــتهدفها  يتند  لليه  و من الفل  اجمليب الييبعد ت كد الباحث ب نه 

يسي أا يشكر    .  عةى اقته ايبنث عن جميب مرش  خ رباالنتاال لىل االستبيان الًر

عايري الرتشـــــــــي  طابق ام" ح  لو توفرت لديكم قاًم  باألشـــــــــخاص اقمرشـــــــــنني أا   تزايدكم هبا عةى أيا تت
" ِباابةتهم اشــــــــــــــرةاقمب قبل ادة ت كيد كل معايري الرتشــــــــــــــي  مع اجمليبنياقمســــــــــــــتهـدفـ  فـيل  ال يكفي اجيب لع

(Paul, 2005:128 )بتصرف 

 Main Questionnaire|  الرئ سي االسا   ن

يســـي  االســـتبيانقســـم بعد الاســـم االنتااًي ي يت   ي جمموع  من و يت ـــمن عدة أقســـام كل قســـم حيتاليي الًر
ةســــة  تكون األســــلة  يف كل قســــم مرتابط  امتســــ األســــلة  حتاق ِب مةها األ داف اقمرجوة من الايام بالبنث،

األســـــــــلة  عةى  توزيعكيل  ايتم   ب ســـــــــةوب منطاي من بداي  باألســـــــــلة  األكثر عمومي  اياي  باألكثر حتديدا
ة  تتعةق بعادات ع ها حتت قسم ااحد مث : أسلقسـام هبدف تصـنيفها حبيث يتم اضع األسلة  اقمرتبط  بباأل

 ا كيا...  الشراء أا أسلة  تتعةق باالستخدام أا أسلة  تتعةق بصورة اقمارك 

 

 Demographics|  قسم املعط  ت اللمياغراف ة
يب ضمن حيث يتم طرم أسلة  تصنيفي  تصنف اجملايهدف  يا الاسم لىل تصنيف اجمليبني ضمن جمموعات 

 اجلن  -العمر  –اقمهن   – اتوزيع أعمار مح م األســـرة  –نوع الســـكن  –معدل الد ل ) مثل:جمموعات 
 نث( حبســــــــــب  دف البلخل..  األصــــــــــول العرقي  –ي التعةيماقمســــــــــتوى  – االجتماعي الطبا   –العنوان  –

  بني قما لذا كان  ناك أي ع  لتنةيلاالفاًدة من  ي  التصـــــــــنيفات  ي قراءة النتاًج حبســـــــــب األصـــــــــناف 
سهول  فهم أسلةته األن ل االسـتبيانيتم اضـع  يا الاسـم بنهاي  ا ، منطي  لجاب  معين  بتصـنيف دميوغرايف معني

ي ال تشـــكل عاًاا ك  االســـتبيانليل  توضـــع بنهاي   عةيها البع  يعتةرب ا شـــخصـــي  احســـاســـ  فريف  اإلجاب 

                                                           
  اجمليب اقمستهدف:  و شخص مية  مواصفات دميوغرافي  معين ، ميكن أن يكون عميل حاليا أا عمي  مستهدفا .. حبسب نوع الدراس . ٥
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ابة  الي  ســلة  اصســاســ  ليتم طرحها يف ياي  اقمامجيع األ االســتبيانأمام لمتام اقماابة ، اغالبا ما يرتك مصــمم 
 ي  األســــــــــــلة  دميوغرافي ، ألن اخل ل أا اخلوف اليي كان يعرتي اجمليب اقمســــــــــــتهدف بال ــــــــــــرارة أن تكون 

   يت شى يف ياي  اقماابة .

ذا  معرف  ما ل هبدف حدااتصــــــــــــــنيف اجمليبني ميكن اجلهـ  اقمنفـية لةبنـث من معرفـ  لجـابـات كل جمموع  عةى 
، مثال  ي  التصــــــــنيفات ميكن أن يكون عةى األعمار متطةبات معين  أا شــــــــكااى ليتم معاجلتها كان لديهم

، الجتماعي افيتم مشــــــا دة لجابات فل  اقمرا اني أا فل  البالغني أا قد يكون التنصــــــيف عةى حســــــب الطبا  
با  األغنياء انت لجابات طفيعرف جمري البنث كيف كانت انطباعات الطبا  اقمتوســــــط  عن منت ه اكيف ك

 ا كيا.

بعد  يا الاســـــــــــم ياوم مصـــــــــــمم االســـــــــــتبيان برتك م حة  لةباحث اقميدا  ليشـــــــــــكر اجمليب عةى اقته اعةى 
 مشاركته يف  يا البنث. 

 

 أقس م أخرى

لر ت اف االدراسات الكن قد يتوفر  ناك بع  األقسام األ رى  معةميف  تدرجاألقسام اقميكورة خنفا  ي 
 :ال عةى سبيل اصصر لاثف معين  ا ي عةى سبيل اقمأل دا
 

 Psychographic|  (1) قسم املعط  ت الس كاغراف ة
ماياس مكون من سم  نااط لاياس  scalar approachesيتم استخدام النهج العددي يف  يا الاسم 

تمع حسب منط ته لتاسيم فلات اجملعيشمهتتم يف حتديد منط مدى موافا  اجمليب عةى عدد من العبارات 
و قيم الشخص امبادًه يف اصياة ايف العمل، رأيه انةرته حن مث : )تتند  عنفت د العبارات  معيشتهم

التسول اسةوكياته أثناء التسول، مواقفه اانطباعاته اجتا  اإلع نات، عبارات عن الصن ، عبارات لاياس 
بع   ،لر حيصل منها اجمليب عةى معةوماتهمدى اال تمام باقموض ، عبارات قمعرف  مصادر اقمعةومات ا
 .لخل(..  األسلة  قمعرف   وايات انشاطات الشخص يف اقت فراغه

                                                           
، له (Segmentation Studies) ال يتوفر  يا الاسم يف مجيع االستبيانات الكن قد تطةبه اجله  اقمنفية لةدراس  لغر  جتًز  السول 1

 "Lifestyle"تسمي  خ رى ا ي 
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 Firmographics  (1)|  فريماغراف ةقسم املعط  ت ال

 
فلات   عمل لىلال سـولهبدف تاسـيم يسـتخدم  يا الاسـم يف الدراسـات الر جترى عةى اقمنةمات االشـركات 

د اقموظفني عد)، يركز  يا الاســــــــم يف معةم األحيان عةى معرف  ســــــــيم العم ء لىل فلاتكما  و اصال يف تا
تــب مكـان اقمكعـدد اقمكـاتـب االفراع اأمـاكنهم، ، يف اقمنةمـ ، اإليرادات الســــــــــــــنويـ ، طبيعـ  نشــــــــــــــاط اقمنةمـ 

يسي  .(لخل..  الًر

 
     

                                                           
 Template-Definition-http://blog.vovici.com/Blog/bid/18047/Firmographic اقمصدر: 1
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  ستبياناالتصميم بت ثرة ؤثرة اقماقماألطراف  | 1

 
  Stakeholders|   حلأصح   املص

، مصمم ثالباح)العميل، بشكل مباشر أا غري مباشر ا م: أا تت ثر بتصميم ا ي األطراف الر تؤثر 
 (ااقمرتجماالستبان، الباحث اقميدا ، اجمليب، مد ل البيانات 

 Client| العيم   ( 1

تنفيــيي أن ةر من البـاحــث الجعبــ  العميــل الكثري من األســــــــــــــلةــ  اينت ايــدار يفا ي اجلهــ  الطــالبـ  لةبنــث،  
لتســــــويق، اذل  ألن أحبا  اصــــــناع  جييب عةيها ات ثري  يكون ســــــةبيا أا لجيابيا حبســــــب مســــــتوى معرفته يف 

 فهو بالنهاي  عميل اجيب لرضاًه. مطالبه جيب أن تةىب 

  .بالنسب  لةط ب سيكون عميةهم  و الدكتور اقمشرف عةى رسالتهم اجلامعي  أا أحباثهم األكادميي 
 
 Researcher| ( ال  حث2

ســــــيســــــعى جا دا لتةبي  مجيع مطالب  الشــــــخص اقمســــــلول عن لدارة مشــــــراع البنث يف جه  الوكال ، ا و  
تنســــــــيق مع ف نه ياوم بالاألطراف اقمؤثرة أثناء تصــــــــميم االســــــــتبيان ح  الو ِل يكن  و مصــــــــمم االســــــــتبيان، 

 اقميدانني الحاا عةى هتيل  جةســـــــــــــ  تدريب لةباحثنيلتةبي   ي  اقمطالب، احيرص الباحث التنفييي  اقمصــــــــــــمم
يادم هبا لكل باحث ميدا  خمتصــــــر مكتوب عن الدراســــــ ، مث ياوم ِبســــــاعدة اقمشــــــرف عةى الباحثني بالايام 

 لئ  األصم هللا: ب   لت ما  لت؟ 

 لا : بكثرة لؤالهللا  تلقفهللا الحكمة الشر د
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ِباابة  ا ي  أمام الباحثني يتم هبا طرم مجيع أســــــــــلة  االســــــــــتبيان بعدة ســــــــــيناريو ات تحتمة  لةنرص عةى أن 
ثر ذل  ؤ األســــلة  ااضــــ  بالنســــب  جلميع الباحثني، يف حال ِل يهتم الباحث يف ذل  ســــيطريا  اقماابة  اطرم 

، اســــــيهتم كيل  بطول االســــــتبيان اكم عدد األســــــلة  اقمفتوح  اليي ســــــيؤثر عةى التكةف  ســــــةباالنتاًج عةى 
 التشغيةي  لةمشراع. 

 اع يف خن ااحد. يف اجلهات األكادميي  يكون الطالب  و نفسه مصمم االستبيان امدير اقمشر 

 
 Questionnaire Designer| مصيمم االسا   ن ( 3

 حيرص مصمم االستبيان عةى عدة أمور أثناء تصميمه ل ستبيان من أ ها:

الةغ  اقمســـتخدم  يف كتاب  االســـتبيان: حبيث ال يشـــعر اجمليب ب نه مهدد يف حال جااب أا أنه يتم ســـ م   -
شـــكل غري ماصـــود لعدة أســـباب من بينها ثااف  اقمكان اليي جترى به حتديه بالســـؤال ا ي  األ طاء حتد  ب

 الدراس  أا نوعي  اجمليبني.

 أســـلة  تاني  متخصـــصـــ  يصـــعب عةى منلما أليا اضـــوم األســـلة  افهم ماصـــد ا بســـهول : اصرص عةى  -
اأكثر ااضــن ،  أا ألن اقمفردات اقمســتخدم  يف صــياغ  الســؤال غرييف اجملال أن جيااب عةيها،  باعلي  لديه 

 (Piloting) -جتريبه–ا تبار االســـــــــتبيان  ما يفيد يف عمةي  الت كد من اضـــــــــوم األســـــــــلة  لعام  الناس  و
بعد أن تنتهي اقماابة  تؤ ي أ م اقم حةات اال يتم تســـــــــــةيم االســـــــــــتبيان لىل قســـــــــــم حتةيل البيانات. اقد ،(٥)

كغمو  الســــــــــــــؤال أا ناص يف اإلجابات   تكشــــــــــــــف عمةي  الت رب   ي  العديد من األ طاء يف األســــــــــــــلة :
اقممنوحـ  ال تيـار أحـد ـا أا  طـ  يف اإلجابات أا تكرار يف اإلجابات أا أن الســــــــــــــؤال ياود لىل فهم  اط  

 الطباات بني بعيد عن  دف الســــــــــــؤال، أا احتمال اجود كةمات رِبا تكون عربي  الكنها حتمل فهم خمتةف
  أ رى ات العربي  معىن يف دال  عربي  ما امعىن خ ر يف دال  عربياالثاـافات اقمختةف  فاد حتمل لحدى الكةم

اكثريا ما يتم لعادة صـــياغ  االســـتبيان العريب عند لجراء البنث يف أكثر من دال  عربي ، ياوم ب عادة الصـــياغ  
 . يف اكال  األحبا  يف ذل  البةدأحد اقموظفني

 أن يهتم هبا مصمم االستبيان.  ا يا الدليل يسول الكثري من األمر األ رى الر جيب

                                                           

 و الت كد من جودة االستبيان االتناق من جداى  أي أن يتم عمل ماابة  مع جميب مستهدف اك يا ماابة  حايا  ايكون اهلدف منها ٥ 
 بالتفصيل الحاا Pilotingاسنتند  عن  تطبياه يف اقميدان
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 Interviewer| ال  حث امل لاين ( 4

ليل  من اقمهم  ،ايســـ ل اإلجابات عةيهم األســـلة  ياابل اجمليبني اقمســتهدفني ليطرما و الشــخص اليي ســـ 
ســــــــؤال ااضــــــــ  ام ًم لطبيع  اب  عةى أي أن تكون األســــــــلة  ااضــــــــن  اســــــــهة  الةغ  اأن يكون مكان اإلج

الســـؤال،  ناك بع  األســـباب اخلارج  عن ســـيطرة مصـــمم االســـتبيان فن  لو كان تصـــميم اســـتبيانه يف قم  
 االحرتافي  لال أن الباحث اقميدا  قد ياةب النتاًج رأسا عةى عاب، مثاال عةى ذل :

 .طرم السؤال بطريا   اطل  -
 .ن فشل يف تس يل اإلجاب  الصني -
 ل يق اقت اجمليب. عدم طرم بع  األسلة  امةلها عشواًيا يف اقت الحق -
 .اقماابة أا موضوع عدم تس يل اإلجاب  بشكل صني  بسبب اقمةل من طبيع   -

ا يا بالنهاي  لي  له ع ق  ب ي شــــــــــكل ِبصــــــــــمم االســــــــــتبيان المنا اكال  األحبا   ي اقمســــــــــلول  عن تدريب 
عمل عةى أ  اجه، اقد أثبتت الدراســــــــات أنه كةما زاد اســـــــــتيعاب الباحث لياوموا بالالباحثني بشــــــــكل جيد 

ل ســــتبيان اكةما أم ــــت اكال  األحبا  اقمزيد من الوقت يف تدريبه عةى دراســــ  معين  كةما كانت النتاًج الر 
 ي يت هبا أف ل. 

 يدا   ا نا.احث اقمنـيكر ب ن يف حال كان االســــــــــــــتبيان من النوع اليي ميةله اجمليب بنفســــــــــــــه، ف  اجود لةب
  

 Respondent| اجمل ب ( 5

األســـلة  تشـــد  أن تكون ها و الشـــخص اقمســـتهدف اليي ســـيتم ماابةته لي يب عةى أســـلة  االســـتبيان، يهم 
أمور ،  ناك جمليباتل اقمةل عند ااأن تكون متنوع  ت ،الفكر اال تســــــــــتهة  الكثري من اقتهاالنتبا  اال تتعب 
عةى تصـــــــــميم االســـــــــتبيان الكنها تؤثر يف النتاًج ا ن الســـــــــيطرة الي  هلا ع ق  بع  ارج  تصــــــــدر من اجمليب

 العميل أن يعرفها لكي حيتوي النتاًج يف حال ظهر هبا أشياء غري متوقع  امن  ي  األسباب:

 .عدم اإلجاب  بشكل صني  بسبب اقمةل من موضوع اقماابة  -
 رتات الزمني .عدم تيكر أشياء تتعةق بالسةوك أا اقمواقف، أا بالف -
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 اإلجاب  بطريا  معين   اطل  لةن اجمليب أنه سيؤثر بالنتاًج النهاي . -
 .أا الةهور بصورة الًا  بنةر اجملتمع الكيب كردة فعل دفاع عن اليات -
الفصل ) ي  يفنيكر ا تفص من أكةرب اقمشاكل الر تةهر عند اجمليب ا و عةى أنواع التنيز: -

 .يبني(عاشر: أنواع التنيز عند اجملال

ه أم أن باحثا اجمليب االستبيان بنفس سيمة اعةى مصمم االستبيان أن يطرم السؤال التايل عةى نفسه:  ل 
ما سياوم ِباابةته اجها لوجه ايس ل لجاباته، ذل  ألن  ناك اعتبارات  اص  يف عمةي  تصميم 

ات & انةر ام : أنواع االستبيانالباب اخل)انةر  االستبيانات الر ميةلها اجمليبون ب نفسهم دان مساعدة
  الر ميةلها اجمليب بنفسه دان مساعدة(االستبيانات  جــ | يف تصميم ةنقاقم

 

  Data Entry| ملخ  ال   ن ت ( 6

ب ن يكون تصــــــــــــــميم  يا اقموظف م ا و الشــــــــــــــخص الـيي ياوم بـ د ال اإلجابات من االســــــــــــــتبيانات، ايه
ةي  لد ال البيانات، اياوم قســــــــم معاجل  البيانات بوضــــــــع االســــــــتبيان جيد حبيث ال حيصــــــــل أي  ط  يف عم

امن حاا التســـــــــــاعد  يف عمةي  لد ال البيانات قبل بدء العمل اقميدا  لقمســـــــــــات  اصـــــــــــ  عةى االســـــــــــتبيان 
 ضمنها:

 أ. رقم اقمشراع: هبدف األرشف  ااقمتابع  من قبل لدارة العمةيات ااإلدارة اقمالي .
اعد يف عمةيات تصــــنيفي  كثرية مث  لذا أرد شــــخص ما أن ياارن ب. رقم تســــةســــةي لكل اســــتبيان: تســــ

النتاًج ما بني نصـــــــف العين  انصـــــــفها ا  ر يف حال أجري النصـــــــف األال منها قبل لجازة اا  ر 
ايســـاعد كيل  عةى ســـهول  الوصـــول لىل االســـتبيان بعد أرشـــفته يف حال التســـا ل عن  بعد اإلجازة
 لضـــاف  ســـؤال عن اقمدين  الر يتم لجراء اقماابة  هبا يف لحدى دراســـاتنا، أتيكر أننا نســـينا لجاب  معين 

اأناينا يومها الرقم التســــــــةســــــــةي اليي كان مدير الباحثني قد ازع االســــــــتبيانات عةى اقمدن بتســــــــةل 
 معني.

جابات لج. رقم تســةســةي لةباحث اقميدا : تســاعد يف ماارن  النتاًج ما بني الباحثني اما لذا كان  ناك 
 غري ا. بدية   رى أاستبياناهتم االايام ِبااب ت  شاذة بني بع  الباحثني ليتم استبعاد ياا نسبكون ت

 مد ل البيانات يد ل البيانات حســـــــب الرموز اقموجود عند كل ســـــــؤال ألند. رمز معني لكل ســـــــؤال: 
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  Translator|املرتجم ( 7
 
ــــــــــ   !!د يســــــــــــــــــــــــتــــــــــغــــــــــرب الــــــــــبــــــــــعــــــــــ  الــــــــــكــــــــــن حــــــــــ  اقمــــــــــرتجــــــــــم يــــــــــعــــــــــتــــــــــةرب طــــــــــرفــــــــــاا مــــــــــؤثــــــــــراق

من نـاحيـ  الرتمجـ  امن نـاحيـ  مننـه الوقـت الكايف ليرتجم بدق  الال ســــــــــــــتكون ترمجته غري مرضــــــــــــــي ، اكيل  
آلصــيص أماكن معين  لوضــع الرتمج  بالةغ  األ رى الال ســـياوم بوضــع ترمج  كل مجة  أا عبارة بالســـطر التايل 

  اقمكان ِل يكن اقمرتجم مةماا بثااف مباشــرة فهو غري مســلول عن ســ م  اإلطار اخلارجي ل ســتبيان، كيل  لن
اليي يعمل فيه فةن خيتار أف ـــل اقمصـــطةنات أثناء ترمجته ألنه يف  يا اجلزء من عمةي  الرتمج  ينطبق كثريا ما 
نســــميه بالصــــني  ا األصــــ  فنتما ســــيختار اقمرتجم اقمصــــطةنات الصــــنين  الكن  ل ســــيختار األصــــ ، 

   اأعين باألص  األنسب لثااف  اجملتمع.

العديد من الطرل لةت كد من صــــن  الرتمج  أحد ا كان مث  أن يتم لرســــال نســــختني ب كتال يفاقد تطرقت 
من االســـــــتبيان اليي ترغب الشـــــــرك  برتمجته لىل شـــــــركتني خمتةفتني امن مث تاارن النتاًج، اطريا  أ رى كانت 

جه  أ رى  امن مث لرســــــال الرتمج  لىلعن طريق لرســـــال االســــــتبيان اليي تريد الشـــــرك  ترمجته لىل العربي  مث  
ــالنهــايــ  فــ ن مجيع الطرل الر مررت عةيهــا مكةفــ   إلعــادة ترمجتــه لىل اإلجنةيزيــ  امن مث تــدقيق الفوارل ... اب
ات  ي اقتا اأنا أرى أن أف ـــــــــــــل طريا  لةتناق من الرتمج   ي يف مرحة  ا تبار االســـــــــــــتبيان باإلضـــــــــــــاف  لىل 

ي يعمةون بنف  البةــد االــيي لــديهم معرفــ  بــ  ةهــا ابعــاداهتم ابــاقمصــــــــــــــطةنــات الر الــي لبــاحثنيام حةــات 
 يستخدمويا عادة.

ن الســـــــيطرة،  ارج ع ت ثريا كل صـــــــاحب مصـــــــةن  نوعني من الت ثري: ت ثري ميكن الســـــــيطرة عةيه الحةنا أن ل
النســــــــب  اعاهتا أما برة عةيها امر تكمن مهارة مصــــــــمم االســــــــتبيان باإلحاط  جبميع األشــــــــياء الر ميكن الســــــــيط

ـــــــاب    .( 1)ســــــــــــــبق الســــــــــــــيف العـــــــيل  :ا اقمثـــــــل الاـــــــاًـــــــلفينطبق  نـــــــ، ارجـــــــ  عن الســــــــــــــيطرة ـــــــألســــــــــــــب
 

 

                                                           
 قال  يا اقمثل: َضبَّ  بن ادِّ اقم ري، ا ناك مثل عامي أكثر اأبسط ا و ) ما باليد حية  ( ٥
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  تفص  :و لنس ة لألك  مي ني فإن األطراف املؤثرة ختالف وهي من  ون  

 .رسال الاقمشرف عةى البنث األكادميي اقد يكون تحاضر اقمادة أا الدكتور اليي سيناقش  -٥

 ادار مد ل البيانات يف معةم اصاالت. ادار الباحثسيؤدي دار مصمم االستبيان  االيي الطالب-2

 اجمليب: ا و الشخص اليي سياوم الطالب ِباابةته.  -1

 

 اكان غ مه قد ضال من ك مه ،اناطع لىل أيب عةام  غ م خيدمه ف راد أبو عةام  البكور يف حاج "
 فاال: يا غ م أصاعت العتاريف !

 : زقفيةمفاال الغ م له
 : اما زقفيةم ِل ا ع هبا من قبل  !قال أبو عةام 
 : اما صاعت العتاريف  !قال
  ا قصدت  ل صاحت الديك قال: امن

 بشر بن ح ر" ! : اانا قصدت ايا ِل ُتصْ  من يا سيديقال
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 مراحل تصميم االستبيان  |1

 
 الشرح املراح  

 حتديد لطار البنث ٥

 ىل موضـــــوعات، اظوا ر،حيث يناســـــم اقموضـــــوع البنثي أا الةا رة أا اقمشـــــكة  اقمدراســـــ  ل
امشــــــك ت فرعي ، اكل مشــــــكة  فرعي  لىل عدة نااط، اعةرب  يا التاســــــيم ي ــــــمن الباحث 
معاجل  مجيع اقمســـاًل اقمتصـــة  بالبنث، كما أن ذل  من شـــ نه أن جينب التعر  قموضـــوعات 
ليســــــــــــت بيات أ ي ، ايعتمد حتديد لطار البنث عةى اســــــــــــتعرا  اتةخيص اقمخزان اقمعريف 

اقمتصل باقمشكة  اقمدراس  سواء باقمراجع، أا الداريات العةمي  أا األحبا  السابا  ...  اقمتوفر
بتصــــــــــــــرف( اذل  الحتمالي  أن جيد الباحث ما ميكن أن يةيب  11، 2٠٥٠لخل )اجلرجااي، 

   -دان أن يعيد ا رتاع الع ة –جبميع أ داف حبثه دان لجراء حبث جديد 

2 
حتديد أسةوب مجع 

 البيانات
، ما لذا كانت اقمااب ت ستتم اجها لوجه أم عةرب اهلاتف أم ذل  يؤثر يف صـياغ  األسلة  ألن

 ... لخل.  اإللكرتا أيا سرتسل عةرب الةربيد العادي أا الةربيد 

1 
حتديد اقمعةومات 

 اقمستهدف 
 ااضعها يف مسودة

 هــا، ابنــاءا اعةى لطــار البنــث ميكن حتــديــد قــاًمــ  بــاأل ــداف الر يرجى من البنــث حتاي بنــاءا 
عةى األ ـــداف حتـــدد اقمعةومـــات اقمطةوبـــ  انوعهـــا ســــــــــــــواء كميـــ  أا نوعيـــ ، كمـــا يتم التفكري 

 .لةوصول لىل  ي  اقمعةوماتاألمثل اأسةوب مجع البيانات نه ي  باقم

إن ل  ت ل  ال اس ث اباا ف لمه  لتدرس بت ليمه  علمك،  ل تجزع من تفريع اللؤا  "

"فإ ق ي بهك على عل  ما ل  ت ل   

 الخلي 
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1 
االط ع عةى 
استبيانات ذات 

 ع ق 

 صو  األسلة  ا يفا يا لي  لنسـ  األسلة  الصاها يف استبيان  المنا ل ط ع ااالستعان  هب
ىل ، حيث أيا قد تةفت النةر لابنـاء صــــــــــــــورة متكـامةـ  عن اقموضــــــــــــــوع اليي يتم البنث فيه

ضــــعها ضــــمن قاًم  اقمعةومات اقمســــتهدف الوصــــول هلا و معةومات مهم  غفل عنها الباحث ل
 من البنث. 

١ 
اضع األسلة  الر 
ستساعد يف اصصول 
 عةى  ي  اقمعةومات

اقماايي  ا ابينر يف أنواع األســــــلة  صــــــياغ  األســــــلة  بيف  ي  اقمرحة  صــــــمم االســــــتبيان يبدأ م
   طريا  ب ف ل اقمعةومات اقمستهدف أنسب سؤال أا ماياس من حيث الوصول لىل  ال تيار

1 
اقمرار عةى قاًم  

 اقمهام
يها عة أن ميرســتبيان ينتاج مصــمم اال( االر ســCheck list)قمت بتصــميم قاًم  باقمهام 

 ، جتدايا بعد  يا اجلدالالتالي يف اخلطوات  قبل م يه

2 
اقموافا  عةى 
 االستبيان

بعد صــياغ  األســلة  اترتيبها ضــمن أقســام )كما نو نا من قبل يف قســم  رمي  االســتبيان( يتم 
 ن عميل قد ، اأعيد باالتعةيق امن مث اقموافا  االط علرســــــــال االســــــــتبيان لىل العميل بغر  

 لةبنث أا اقمشرف األكادميي يف حال  الط ب. تعين اجله  الطالب  

8 
االستبيان  معاجل 
اسم معاجل  ب

 البيانات

بعد الت كد من اكتمال األســـــــــلة  احملاا  أل داف البنث يتم لرســـــــــال االســـــــــتبيان لىل قســـــــــم 
عد لمتامها ب معاجل  البيانات إلضـاف  رمز لكل سـؤال يساعد م  يا يف عمةي  لد ال البيانات

 إلحصاًينيااألكادمييني ف يم يطةعون عةيها أحد اخلةرباء  الباحثنيايف حال   اقميدا من الفريق 
 قبل البداي . وجيههمبتأا اجله  الر ستاوم ب د ال بيانات االستبيانات بالنياب  عنهم لياوموا 

9 
تدريب الباحثني عةى 

 االستبيان

تدريبهم عةى حثني اقميدانني ا بعـد ترميز االســــــــــــــتبيـان يصــــــــــــــب  جـا زا لةميـدان، يتم جتميع البا
االسـتبيان بدءا ب  بار م هبدف الدراسـ  اياي  باقمرار عةى مجيع أسلة  االستبيان االت كد من 

 أن مجيع الباحثني عةى عةم بكيفي  اإلجاب  عةيها.
 ( ا نا لبنثاتنطبق  ي  الناط  عةى  )ف يف حال كان االستبيان من النوع اليي ميةله اجمليب بنفسه 

٥٠ 
التعديل عةى 
االستبيان بعد 
 التدريب

أثنــاء تــدريــب البــاحثني يتم اكتشـــــــــــــــاف أ طــاء طفيفــ  ســــــــــــــواء كــانــت لم ًيــ  أا منطايــ  يف 
حبا  قبل األ، فيتم تعديل االستبيان من قبل تنفييي (٥) هلم اقموجه )التعةيمات(  اإلرشـادات

 بدء العمل اقميدا .طباع  االستبيانات ا 
 ( ا نا لبنثاتنطبق  ي  الناط  عةى  )ف من النوع اليي ميةله اجمليب بنفسه  يف حال كان االستبيان

                                                           

تكون قبل أا بعد السؤال، اداًما ما تكون مميزة من حيث  لةباحث اقميدا  االر اقموجه اإلرشادات أا التعةيمات: ا ي اقم حةات   1 
 التنسيق عن السؤال ف ما تكتب بةون خمتةف أا خبط عري  أا خبط ماًل ا كيا
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االستبيان  جترب  ٥٥
(Piloting) 

 )ســـيتم يع الوجو جترييب ل ســـتبيان من مجيتم ماابة  فل  مســـتهدف  من اجمليبني كا تبار حيث 
 شرحه بعد اجلدال بالتفصيل( 

تهدف  ايتم ف ن االســـــتبيان يوزع عةى فل  مســـــله اجمليب بنفســـــه يف حال كان االســـــتبيان من النوع اليي مية
 م حة  تسا الهتم أا مواقفهم أثناء اإلجاب  عةى االستبيان ليتم التعديل عةيه الحاا. 

٥2 
التعديل عةى 

  االستبيان بعد ا تبار 

بعد ا تبار االســـتبيان قد ي ح  الباحث اقميدا  ضــــرارة تغري بع  اقمصــــطةنات لغموضــــها 
ا تغري حرفي  بع  األســلة  ألن معةم اجمليبني ِل يســتوعبو ا أا ضــرارة اضــع شــرم قمصــطة  أ

التغريات ب اجيب عةى مصـــــــــمم االســـــــــتبيان الايامتاين ألن اجمليبني ااجهوا صـــــــــعوب  يف فهمه، 
 اقمناسب  قبل البداي  الفعةي  لةعمل اقميدا .

٥1 
طباع  االستبيان 

 ال راجه

ســــــــي ال يســـــــــتهان به عةى الباحث فيما لو كانت طريا  مجع البيانات  يا اجلانب له ت ثري نف
اجها لوجه، أا عةى اجمليب نفســـه فيما لو كان االســـتبيان من النوع اليي ميةله اجمليب بنفســـه 

ع: الفصل التاس)يف  ( اس حتد  عن ذل  بالتفصيلSelf-Completionبدان مسـاعدة )
 .  (اعتبارات أ رى

٥1 
اضع جدال زمين 

 ام اقمشراعإلمت

ياوم فريق العمل يف اكال  األحبا  ِبناقشــــ  الوقت اقم ًم االيي حيتاجه كل قســــم من أقســــام 
 الوكــــالــــ  إلمتــــام مهــــامــــه حبســـــــــــــــــب اقمصـــــــــــــــــادر اقمتوفرة اانشــــــــــــــغــــال الفرل ِبشـــــــــــــــــاريع أ رى
ايعتمـد  ـيا اجلـدال الزمين من قبل مدير العمةيات ايعمل اجلميع بعد ذل  عةى لمتام مهمته 

 ي اقمشراع ِبرحة  تسةيم التارير النهاًي لة ه  الطالب  لةبنث.ح  ينته
اكيل  الباحث األكادميي فهو تحصـــور ِبدة زمني  معين  اجيب عةيه أن ي ـــع  ط  زمني  مفصـــة  قبل أن 

 يبدأ حتسبا ألي مشاكل تحتمة . 
 
 حول بع  النااط اقميكورة أع  .  ناك تفصيليف الصفنات التالي ،  مالحظة: 

 
 

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/40735232


    

http://www.scribd.com/doc/40735232       رابط الدليل عةى االنرتنت:

  دليل تصميم االستبيانات

27 

 ق ئيمة و مله م الكاش ف األخط ء الش ئعة

بعد الايام با تبار االســـــتبيان ســـــواء فعةيا أا شـــــخصـــــيا، ابعد أن حتصـــــل عةى موافا  العميل عةى االســـــتبيان 
اترمجته .. انتةر! ِل تنتهي مســــــــلوليت  بعد، تيكر أن العميل ال مية  يف كثري من اصاالت عشــــــــر اخلةربة الر 

ل الســــتبيان اهليا قمت بتصــــميم قاًم  اقمهام التالي  الر جيب التناق منها قبل لط متةكها أنت يف تصـــميم ا
 االستبيان يف اقميدان.

 (Check List) ق ئيمة و مله م لاجنب األخط ء الش ئعة 
 اضع  ريط  قمطابا  أ داف البنث مع أسلة  االستبيان 
 ااحدة(ألسلة  االت كد من لرشادي )لجابات متعددة( أا )لجاب  اقمرار عةى مجيع ا 
 الت كد من اجود تعريف ااض  ألي مصطة  غام  أا تاين ضمن أسلة  االستبيان 
 امنطايتها(الت كد مرة أ رى من االنتااالت اقموجودة يف االستبيان )صنتها  
 لىل بطاق  من الر ال حتتاج.  الر حتتاجالت كد من األسلة   
 .الت كد من س م  اإلطار اخلارجي ل ستبيان 

 
 وض  خريطة ملط وقة أهلاف ال حث م  أسئلة االسا   ن:أ( 

 داف البنث أياوم الباحث من بداي  رحة  تصميم االستبيان بوضع  ي  اخلريط  لةت كد ب نه أحاط بكل 
يف االستبيان اليي ياوم بتصميمه كما يف اجلدال التايل، حبيث ي ع قاًم  ب  داف البنث ايبدأ بوضع 

األقسام اأرقام األسلة  الر ستغطي  يا اهلدف جبوار م من   ل ذل  ي من عدم نسيان أي  دف من 
سىن له مراجعته بل طرحه يف اقميدان لذ يتأ داف العميل، اتساعد العميل يف اقموافا  عةى االستبيان النهاًي ق

بشكل أسرع امعرف  الغاي  من كل سؤال، قد يستغرب البع  لن قةت أن بع  شركات األحبا  تبدأ 
العمةي  بشكل عكسي متاما، فعندما تصةها متطةبات البنث تاوم بتخيل التارير النهاًي اتعود لىل اخلةف 

هاًي اقمرغوب  الر سبق اأن حددا ا عند آليةهم لشكل التارير الن بتخيل األسلة  اقمناسب  إلعطاء النتاًج
ا ي  الطريا  جيدة جدا لذ أن كل شيء ااض  جلميع أطراف الوكال  مني البداي  الن يكون  ناك تغري يف 
متطةبات العميل ألنه أ ي نسخ  عن التارير الر تتوقع الوكال  أن تادمه، الكن كما ذكرت ف ن الشركات 

 تعمل هبي  الطريا  تعد عةى األصابع.الر 
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 أرقام األسلة  الاسم أ داف البنث 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

اكيل   ،أنه جيب حيفه جلعل اقماابة  أقصــريف حال اجود أي ســؤال  ارج نطال أ داف البنث فهيا يعين 
نفســــ : ما  و الارار اليي ســــ آلي   أحد أراع األســــاليب يف معرف  فاًدة الســــؤال من عدمه  و أنت تســــ ل
يفه، أن ذل  الســـؤال ال يهم اجيب حبناء عةى نتاًج الســـؤال  لن ِل جتد لجاب  عةى  يا الســـؤال فهيا يعين 

 ألن  ي  األسلة  ت يع اقمال االوقت، مال الباحث )ألن االستبيان أصب  أطول( ااقت اجمليب. 

 (ة واحلةإج و) أو)إج و ت ماعل ة( تعل يم ت ال  حث: وجا املرور على مج   األسئلة والاأكل من  ( 

الن كان حيتمل تعدد اإلجابات كمثال:  لجاب  ااحد يهدف لةنصــــول عةىعين أن الســــؤال ت (إج وة واحلة)
فتعين أن  ()إج و ت ماعل ةقد نكون مهتمني ِبعرف  أ م ســبب من عدة أســباب فيما يتعةق بتصــرف ما، أما 

ـــــــــــــع مـــــــــــــن تســـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــيـــــــــــــل مجـــــــــــــيـــــــــــــع لجـــــــــــــ ـــــــــــــب الن تـــــــــــــعـــــــــــــددت. ال مـــــــــــــان ـــــــــــــات اجملـــــــــــــي  اب
ألن  ناك بع  الباحثني ك هاز الاارئ االلكرتا  يارأ ايســــــ ل اإلجاب   ماجيب اضــــــعه اناإلرشــــــاد نا يا

فاط، اهليا ال ميكنه متيز الســــــؤال من لغته ما لذا كان حيتمل لجاب  ااحدة أا لجابات متعددة،  ي  اقمشــــــكة  
 اال داع إلرشادات مثل  ي   ناك.يف االستبيانات االلكرتاني  تحةول  برجميا 

 عةى اجمليب( أا )ال تارأ عةى اجمليب( اقرأ) ا ا:اإلرشادين أع    ناك أي ا اثنني مهمني  لضاف  لىل
 

 الاأكل من وجا  تعريف واضح ألي مصطلح غ مض أو تقين: جت(
تبداا غام ـــــ   ات الر قدياوم مصـــــمم االســـــتبيان باراءة األســـــلة  ب عني عام  الناس فياوم بتنديد اقمصـــــطةن

لةبع  أا تانيــ  يصــــــــــــــعــب عةى اجلميع فهمهــا يف أعني البع  ا  رين امن مث ياوم بوضــــــــــــــع تعريف هلــي  
ني ألن بع ـــا منهم جلميع اجمليبمع توجيه لةباحث أن يارأ عةى اجمليب  يا التعريف قبل الســـؤال اقمصـــطةنات 

يان كما تعتةرب عمةي  ا تبار االســـــتب  ،م ـــــةلامن جيااب بشـــــكل  شـــــيءقد يشـــــعر باخل ل لةســـــؤال عن معىن 
حيث نكتشـــــف من   ل اال تبار  يا النوع من اقمصـــــطةنات  ذات فاًدة كبرية عةى  ي  الناط  بالتنديد

 .اليي حيتاج تعريفا
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 الاأكل من مج   االناق الت املاجا ة يف االسا   ن:  (

حيان قد يتم االســــــتبيان الكن يف كثري من األ قد يســــــتغرب البع  اياول لاد قمنا بيل  أثناء الايام با تبار
لضــــاف  ســــؤال يف خ ر صة  اعةى ع ة  اقد ينســــى الباحث تعديل االنتااالت اقمتعةا  به، حيث أن لضــــاف  
ســـــؤال ااحد يف أحد األقســـــام قد تؤثر عةى مجيع االنتااالت يف  يا الاســـــم، االت كد يف  ي  اقمرحة  أف ـــــل 

 .٥٠٠ – ٥٠ – ٥اذل  ييكر  داما بااعدة  من الندم بعد ياي  اقمشراع

 
 اجب شرحها  ا نا أل يتها يف مجيع نواحي اصياة. 

 
 حتا ج. واليت العرض  الاأكل من األسئلة اليت حتا ج إىل وط قة ه(

جتهيز بطاق  العر  ( بطاقات العر  9.1العر ، يرجى النةر لىل الباب التاســــــــــــــع:  ات يـ  بطاق)قمعرفـ  مـا
ة  األ رية قبل بداي  العمل اقميدا  ايتم حت ـري البطاقات من األسـلة  نفسـها، برأي لن من األف ـل يعتةرب اقمرح

تاج لىل لةت كد ب نه أحاط جبميع األســــلة  الر حت الباحث )مدير اقمشــــراع(ت العر  من أن يتم حت ــــري بطاقا
 نوعي  أســــــلة ا ياوم بالاراءة  بطاقات من الر ال حتتاج، ألن بع  األســــــلة  يوضــــــع عند ا لرشــــــاد لةباحث أن

 .أ رى يوضع عند ا لرشاد بعدم الاراءة
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 (Pilotingاالسا   ن ) /جتروةاخا  ر

 أا  (Pilotingيف عمةيـــ  تســــــــــــــمى بـــالـــــــــــــــــــــــــــــ ) تم ماـــابةـــ  بع  اجمليبني قبـــل البـــدايـــ  الفعةيـــ  يف اقميـــداني
(Pre-testing) صــــــــــــــميم خ ر مراحــل ت اتعتةرب  ــي  قبــل لط قــه فعةيــا االســــــــــــــتبيــان اجتربــ  ا ي ا تبــار

حيث يطةب من الباحث لجياد شــخص تنطبق عةيه معايري الفل  اقمســتهدف  مث يطةب منه أن يفكر  االســتبيان،
بصــــــوت مرتفع أا ييكر أي تســــــا ل خيطر عةى باله مع الباحث مباشــــــرة بدال من أن يطرحه بينه ابني نفســــــه 

 .يس ل الباحث كتابيا أا صوتيا كاف  م حةاته عةى أي سؤالا 

األســـلة  اقمطراح   ســـتهدف مععدة فواًد أحد ا  و التماس كيفي  تفاعل اجمليب اقمعمةي  جترب  االســـتبيان هلا 
اتســـــــــ يل ما لذا كان  ناك أي غمو  يف بع  األســـــــــلة  أا اجود أي مصـــــــــطةنات غري مفهومه من  عةيه

  اقمرحة  أليم ن عن أ ي   يقبةه، ليتم بعد ذل  تعديل االســــــــتبيان، لســــــــوء اص  لن كثري من العم ء يغفةو 
   ل اهلا.داًما عةى ع ة  من أمر م فيطةبون من اكال  األحبا

 
 ( وت:Piloting)االسا   ن جتريب \اخا  رفاائل أ( 
ــنـــــــ  اقمســـــــــــــــتــهـــــــدفـــــــ  لــيســـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــعــبـــــــ  أا غــري مــنــطــاــيـــــــ . الــتـــــــ كـــــــد-٥  مــن انــتــاـــــــاء اجملــيــبــني االــعــي
 مـــــــــــــن تـــــــــــــطـــــــــــــابـــــــــــــق بـــــــــــــطـــــــــــــاقـــــــــــــات الـــــــــــــعـــــــــــــر  مـــــــــــــع االســـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــان. الـــــــــــــتـــــــــــــ كـــــــــــــد-2
متوســــــط الوقت اقمســـــــتهة  إلياء اقمااب ت: ا يا يســــــاعد يف معرف  ما لذا كان الوقت اقمســـــــتهة   ف معر -1

 جـــــيـــــــدا أم أنـــــــه جيـــــــب أن يـــــتـــــم تـــــاـــــةـــــيصـــــــــــــــــــــه يف ســــــــــــــــــبـــــيـــــــل اصصــــــــــــــــــول عـــــةـــــى نـــــتـــــــاًـــــج أف ـــــــــــــــــــــل.
من عدم اجود أي غمو  يف األســـــــلة  أا يف لغ  االســـــــتبيان: تســـــــاعد عةى تعديل  ي  األ طاء  الت كد-1

 اقميدا . قبل أن يبدأ العمل 
 اقماذا    ناك أي سؤال رف  أحد اجمليبني عةيه   ل-١
 .مـــن أن  ـــرمــيـــــــ  امـــنـــطـــاــيـــــــ  االســــــــــــــــتـــبـــيـــــــان )كـــــــاالنــتـــاـــــــال(  ـــــــالـــيـــــــ  مـــن اقمشـــــــــــــــــــــاكـــــــل الــتـــــــ كـــــــد-1
 تفاعل اجمليبني اقت بداي  الدراس  اح  يايتها.  م حة -2
ـــهــــــــا مـــن حـــيــــــــث لبـــاــــــــاء ــــــــا عـــةـــى ا ـــتـــمــــــــام ا الـــتــــــــ كــــــــد-8 ـــيـــب ـــةــــــــ  اتـــرت  جملـــيــــــــب. مـــن صـــــــــــــــــ حـــيــــــــ   ـــرمـــيــــــــ  األســـــــــــــــــل
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 االسا   ن اليت جيب أن نقام هب  كم عل  اخا  رات  (  
 

م أن التســـــــويق يف عمةي  حتديد ح م العين  الر جيب لجراء الت رب  عةيها فبع ـــــــهم يارت حبو  خيتةف  ةرباء 
 ااقمال من ح م العين  األصـــــــــــــةي، ا يا مابول نوعا ما لن توفر الوقت % ٥٠لىل  % ١تكون نســـــــــــــبته من 

ـــــ  اإلجراًه استبيان كت رب   ١٠٠فهل ناوم ب جناز  ١٠٠٠الكن بع  الدراسات قد يت ااز ح م عينتها الـــــــ
  . ! ال أعتاد ذل 

 
أن نباى جنرب االســتبيان ح  آلةوا الت رب  من أي  ةل أا لشــكال من جه  اجمليب  لنه جيبخ ران ياولون 

مســــتهدف يعتةرب كافيا إلعطاء مؤشــــرات جميب  1٠ – ٥١أا الباحث، ابشــــكل عام ف ن لجراء الت رب  عةى 
  لمجالي  عن التغريات الر جيب لجراًها عةى االسـتبيان مع مراعاة التنوع يف الفل  اقمستهدف  اتحاال  تنويع العين

   الر جيرى عةيها اال تبار.

ةدي اقرتام ف يف حال رف ت اجله  اقمنفية لةدراس  الايام با تبار االستبيان ل يق اقتهم أا لاة  ميزانيتهم،
 النال أن ا ه: (أضعف اإلميان)أن ياوم به ا و كما تاول العرب  باحثجيب عةى كل 

 

 (Self-Pilotingاخا  ر االستتتتتتتتتا   ن الشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتي )ج( 
جيب أن تتم مراجع  االســـــــــــــتبيان من قبل ث ث  أشـــــــــــــخاص كل 

أحد م يارأ بصـــــــــــوت مرتفع، )منهم يســـــــــــتخدم حاســـــــــــ  معين  
ل الث جييب ايســــــــــ ل لجابته( اك، االثايســــــــــتمعاا  ر يتابع 

منهم يبدي م حةته، فكةما ازدادت اصواس اقمســــــــــــــتخدم  يف 
شـــيء معني ازداد االنتبا  اكةما ازدادت العيون االعاول ازدادت 

 دق  اقم حة .

 

: بـ نـه ال يوجـد أي شــــــــــــــيء يغين عن جترب  االســــــــــــــتبيان من   ل (Paul, 2005:159)مع ذلـ  ياول 
 .  كما ياال  الكن الطريا  أع    ي أضعف اإلميان حايايني، اأنا أ يد  الرأي جميبنيباحثني حايايني عةى 
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 :  واصرف (٥ (ق   إطالق االسا   ن يف امل لان ظهاره ق ئيمة و ملش ك  احملايم   ( 

التناق مع لذا كان  ناك أي صـــعوب  عةى الباحث اقميدا  يف قراءة األســـلة  بشـــكل  . مشـــاكل مع الاراءة:1
طاق  اليي جيب أن يعرضــــــــــــــه كب يارأ  اماد عةى اجمليبني، لمـا لكون البـاحـث ال مييز مـا اليي جيب أن موحـ

اما التعةيمات اقموجه له الر جيب أن ال يارأ ا، ااالحتمال ا  ر أن يكون  ناك ناص يف كةمات السؤال 
 هبيا الناص  وفا من اقمسلولي . ف  يستطيع الباحث أن يتنب  من عند 

قد تكون التعةيمات مشـــــوشـــــ  غري ااضـــــن  أا تاود لىل انتااالت  (:)اإلرشـــــادات اكل يف التعةيمات. مشـــــ2
  اطل  ضمن االستبيان، أا أيا قد تكون معادة لدرج  قد يتو  هبا الباحث فينتال بشكل  اط .

 مشــــاكل يف الوضــــوم: قد تكون األســــلة  طوية ، حتتوي كةمات غام ــــ ، مصــــطةنات تاني ، مشــــاكل يف.1
 )يف صياغ  األسلة (. 2صياغ  األسلة  يف الاسم قواعد الةغ  اقد تطرقت لةمشاكل اقموجود يف 

مشـــــــــــاكل مع التوقعات: لما أن األســـــــــــلة  تتوقع من اجمليب أنه  ا  جتارب معين  أا أيا حتتوي عبارتني . 1
 ميكن تاييم كل منهما بشكل خمتةف. 

رف  اجمليب يؤدي لىل اإلجاب  بشــــــكل  اط  أا مشــــــاكل يف مشــــــاكل مع اقمعرف  أا التيكر: قصــــــور يف مع. ١
 التيكر مع معةم اجمليبني مما يعين أن الفرتة احملددة لةتيكر طوية  أا غري منطاي  اجيب تغري ا. 

أا  التنيز: اكتشــــاف بع  األســــلة  الر يعتةرب ا اجملتمع غري الًا  ألن تطرم\مشــــاكل تتعةق باصســــاســــي  .1
 لعادة صياغتها اتغري مكايا ضمن االستبيان. يعتةرب ا شخصي ، ليتم

 
 

     

                                                           
1 (List of Questionnaire Problems for pre-test Expert Review) from: Introduction to Survey Quality by Paul 

P. Biemer and Lars E. Lyberg. )2003(  
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  أنواع االستبيانات   |  ١
 

 
 االستبيانات بناءا  انب منها تصنيفعةى عدة جو  م تصميم االستبيانات صنفتها بناءا عىن بِعةالكتب الر تُ 

. سنفصل يف ناتااألسةوب اقمستخدم جلمع البيحبسب عةى  يكةي  األسلة  الر حتتويها، اصنفتها كيل  
 السطور الاادم  كل أسةوب تصنيف عةى حدا: 

 

 أنااع االسا   ن ت حبسب ه كل ة األسئلة

، شبه منةم ، اغري )منةم االستبيانات بناء عةى  يكةي  األسلة  هبا لىل ث ث  أصناف  ميكن تصنيف
 منةم ( الكل من  ي  األصناف استخداماته اخلاص .

  Structured| م اقمنةَّ االستبيان  -٥
تحتمة ،  ؤال يرافاه جمموع  لجاباتكل س  –نه حيتوي بشكل كامل عةى أسلة  مغةا  أعىن باقمنةم أي يُ 

 ايسمى  يا النوع يف بع  الكتب ب  اء أ رى كاالستبيان اقمانن أا االستبيان اقمايد. 

ص لىل شخ 1٠يستخدم يف الدراسات الكمي  الكبرية من الر يكون ح م عينتها  اساخلام ته:
 شخص ف كثر. 2٠٠
 مة  شخصي. لوجه،اجهاا  اهلاتف،عةرب  :مج  ال   ن تطرق 
 

 بن حجرا"ال ل  لؤا   ج اب" الحافظ 
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  Semi-structured|   ماالستبيان شبه اقمنةَّ  -2
ا و االستبيان اليي حيتوي  ةيطا من األسلة  اقمغةا  ااألسلة  اقمفتوح  الر ترتك لةم يب كامل اصري  

 .ع معنيما جيول يف  اطر  اما يدركه حنو موضو ليخةرب ع

رضا العم ء، فعةياا  دارساتاكيل  يستخدم يف   ))٥( (B2B: يستخدم يف األحبا  اساخلام ته
ميكن الاول ب نه األكثر شيوعا ألنه يف معةم األحيان البد من ظهور حاج  لطرم بع  األسلة  

هل بطبيع  عدم توفر لجابات تحتمة  عن أسلة  معين  لصعوب  التنبؤ هبا أا بسبب اجلاقمفتوح  لسبب 
 . عةى سبيل اقمثال ال اصصر العين  اقمستهدف 

 : عةرب اهلاتف أا اجهاا لوجه.مج  ال   ن تطرق 
ااال ت ف الوحيد بينه ابني االستبيان اقمنةم  و احتواًه عةى أسلة  مفتوح  )سي يت شرحها الحااا( 

 اقت ااحد.لضاف  لىل األسلة  اقمغةا  هلدف اصصول عةى بيانات كمي  انوعي  يف 
 

     )Unstructured) 2 م  |  اقمنةَّ االستبيان غري  -1
 (Discussion Guide)ا و االستبيان اليي حيتوي أسلة  مفتوح  فاط، يسمى بــدليل النااش 

 : البنو  النوعي اساخلام ته
 جمموعات النااش، زيارات يف اقمنازل .. لخل لوجه،: اقمااب ت اقمعما  اجها طرق مج  ال   ن ت

لة  بنطال حر تطرم األس ب ن األسلة االيي خيتةف يف أسةوب طرحه عن باقي األنواع من االستبيانات 
 . رميته لتتي  لةم يب أن يتند  براحته اال يتايد اقماابل حبرفي  االستبيان أا

 : ال ميكن االعتماد عةيه لحصاًيا ألن يادم ك ما ال أرقاما.ع اوه

 )ميكن لةاارئ االنتاال لةباب السادس: أنواع األسلة  لةاراءة عنهما(: ااقمفتومذكرنا أع   السؤال اقمغةق 
 

 

 

                                                           
1 B2B: Business to Bossiness Studies | أي التهللا تت  مع شركات بدل من األفراد 

 له اسم خ ر: االستبيان الغري مانن.   2 
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 األسلا  املساخلم جليم  ال   ن تأنااع االسا   ن ت حبسب 

 
حث ِبا يتناسب جلمع البيانات االر خيتار ا البا األسةوب اقمستخدمطريا  تصميم االستبيان آلتةف حبسب 

ًريسني: نوعني ل مهميكن تاسيمه، اسةبيات هلجيابيات أسةوبهبا، حيث أن لكل اوم يمع طبيع  الدراس  الر 
الباحث  ميةله ااالستبيان اليي "Self-Competition Surveyاليي ميةله اجمليب بنفسه " االستبيان
 .اقميدا 

 
 Self-Competition Survey|االسا   ن الذي ميلئه اجمل ب ونفسه ( 1

يسي  أن. لجيابيته ام مةله بشكل كامل من قبل اجمليب امن دان مساعدة أحدا و االستبيان اقمصمم ليت  لًر
لةم يب اصري  الكامة  يف مة  االستبيان اقتما يشاء الو قاطعه شيء ميكنه ترك االستبيان قمةله يف اقت 

 الحق. 

ألن  Top of mind Awareness (TOM)من عيوبه: أن يصــــــــــعب الســــــــــؤال عن الوعي األايل 
كما ،  حتتوي أ اء الع م  الت اري  أا اخلدمات اًم يف األســـــلة  التالي  تســـــ ل عن اقمعرف  ااالســـــتخدام ناك قو 

اقمنت ات أا   توفر  يا يا لما لعدم ســري  ال يصــعب لرســال منت ات أا تصــاميم لىل اجمليب لتاييمها بســبب
 ن تعر جله  اقمنفية لةدراســـ  أيف الســـول بعد أا أيا   ت لع ني  ِل تطةق الي  من مصـــةن  ا التصـــاميم

 نــــفســـــــــــــــــهـــــــا خلــــطــــر بــــتســـــــــــــــــرب  ـــــــي  اقمــــعــــةــــومـــــــات مــــن أحـــــــد اجملــــيــــبــــني لىل شـــــــــــــــــركـــــــ  مــــنـــــــافســـــــــــــــــــــ .
 

، أقل هاألســــــلة  اصســــــاســــــ  دان   ل، كةفت ســــــاعد يف تاةيص االحنياز ا أن جييب اجمليب عةىمن فواًد : ي
 .ؤالوب تيكر  يف الســــــــــــــألن اجمليب ي  ي اقته يف تحاال  تيكر ما  و مطة أســــــــــــــلةـ  االســــــــــــــتيكارطرم ل جيـد

 
عندما ظهر  يا النوع كان يرسـل عةرب الةربيد العادي عةى صــناديق بريد م، اكيل  االســتبيانات الاصــرية االر 

وظفني قم، كما ميكن أن نطةق  يا اقمســــمى عةى االســــتبيانات الر توزع عةى ا(٥)تســــمى ببطاقات خراء العم ء
  ـــــــــــــــــــم.االء ـــــــــــــــــــم أا رضـــــــــــــــــــــــــــــــــايف شـــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــدى 

                                                           
 //:www.scribd.com/doc/36484237httpقمت بكتاب  حبث تفصيةي عن "بطاقات خراء العم ء" ا و منشور عةى الرابط:  ٥

http://www.scribd.com/doc/40735232
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تبيان اإللكرتا : االســاأ ريا مع التكنولوجيا أصــب   يا النوع من االســتبيانات أكثر شــيوعا يف عاِل اإلنرتنت 

ا يا من خ ر صــــينات البنو  التســــوياي ، ا و االســــتبيان اقمةربمج عةى صــــفنات الويب، يتم لرســــاله عةرب 
تم اســــــتهدافهم حســــــب الةربيد اإللكرتا  لىل أشــــــخاص مســــــتهدفني ضــــــمن قاًم  ضــــــخم  من األشــــــخاص ي

اقمعطيات الدميوغرافي  الر ســــــــــ ةو ا عن أنفســـــــــــهم يف  ي  اقمواقع ا من أشـــــــــــهر اقمواقع العربي  الر تاوم هبيا 
 شـــــــــــرك  من مث ا  (٥) "siraj yougovشـــــــــــرك  "االةيان ميةكان أكةرب قاعدة بيانات جمليبني عرب  ا النشـــــــــــاط 

"research-maktoob" (2) مي  ــدمــاهتــا لة ميع المنــا بــاتــت تركز عةى عم ًهــا الــيي الر توقفــت مؤ را عن تاــد
 يعةنون معهم من   ل موقع يا و )اليي استنوذ عةى موقع مكتوب(.

 
 :االلكرتا من عيوب االستبيان 

 .جتااب قةيل مع بع  األسلة  -
 .لذا ااجه اجمليب مشكة  بفهم أحد األسلة  لن جيد من يساعد  -
 .كن ا تبار اقمنت ات كدراسات التيال أا الشم أا الةم ف  مي F2F (1)لن قورنت مع  -

 ناك أنواع أ رى من االسـتبيانات الر ميةلها اجمليب بنفســه االر تكون ك زء من ضــمن دراســ  كمي  تت ــمن 
 اســــــــــــــتبيــــان ميةلــــه البـــــاحــــث اقميـــــدا  ااســــــــــــــتبيـــــان ميةلـــــه اجمليـــــب بنفســــــــــــــــــه ايســــــــــــــمى  ـــــيا األســــــــــــــتبيـــــان بـ 

(Placement Questionnaire)  ا يا االســــــــتبيان يرتكه الباحث اقميدا  عند اجمليب ليمةله بنفســــــــه
 اتليومياذل  ل ــــــــرارة رصــــــــد تصــــــــرفات يومي ، ا ناك شــــــــيء مشــــــــابه هليا النوع من االســــــــتبيان يســـــــــمى ا

(Diaries. س حتد  عنه يف فصول الحا ) 

                                                           
1 http://www.yougovsiraj.com/ 
2 http://www.maktoob-research.com 

 1  (F2F)  ي ا تصار لـ Face to Face .اتعين اقمااب ت اجها لوجه 
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 ه ال  حث امل لاينئاالسا   ن الذي ميل( 2

 Face to Face Interviews  | اقمااب ت اجها لوجه أ(

ا ي االستبيانات اقمطبوع  عةى الورل االر ياابل هبا الباحث اقميدا  اجمليب اقمستهدف ايس له من االستبيان 
 ايس ل لجاباته عةى  يا االستبيان، ا و األكثر شيوعا ح  ا ن.

تم فهمه، ميكن ِل يأسـلة  أكثر تعايدا، اسـتفسار اجمليب عن السؤال يف حال  طرم، فواًد ا: عر  البطاقات
 .(٥)حتفيز اجمليب إلعطاء لجابات أكثر تفصي  يف األسلة  اقمفتوح  

 
  Central Location Test(CLT)|   ا تبارات اقمواقع اقمركزي ب( 

 تستخدم ال تبار اقمنت ات ااقمفا يم  -
اقمنت ات يف  لف  داعي لتنري  اقمنت ات من جميب لىل جميب بل توضع ك اقمنت ات:تساعد يف نال  -

 مكان ااحد ايتم لح ار اجمليب لىل موقع الدراس . 

 ن .لن كان حيتاج لىل تةربيد بدرج  حرارة معي مث :تساعد يف ضمن ليصال اقمنتج باألاضاع الصنين   -
 الدراس . نياقمنافسأي شخص من ال مان عدم لظهار اقمنت ات يف األماكن العام  كي ال يةن  

 

 In- home face to face interviewing| لوجه يف اقمنازل  مااب ت اجها ج( 
 

الر جيرى  أا يف حال كان يسهل نال اقمنت ات، ايتم استخدامها يف حال كان جيب جترب اقمنتج لفرتة معين 
 عةيها الفنص.

 

  | CAPI: computer assisted personal interviewingاقمااب ت الشخصي  ِبساعدة الكمبيوتر  د(

يتم استخدامه يف حال كان عدد اجمليبني ، ، أا احملمولPDA، تبيان مةربجم  يتم مةلها عن طريق اصاسوباس
 ع االســـتبياناتالنتاًج اجملمع  من مجيكي يعطي لقةيل، ا و يســـرع من عمةي  حتةيل البيانات لذا يكون مةربجما 

                                                           
 يف الاسم التايل س حتد  عن أنواع األسلة  بشكل تفصيةي. ٥
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تتم  االنتااالتا م يب عةى الشــاشــ  مباشــرة اتاةص من   له التعةيمات لةباحث لذ أن التعةيمات تةهر لة
. أل ي انطباعات عام  ...، األماكن العام  كاقمهرجانات، بشـــــــــــكل أاتوماتيكي يتم اســـــــــــتخدامه يف اقمعار 

الر جترى لشــــــــــــــهادات معين  االر تعطي النتاًج مباشــــــــــــــرة بعد ياي  مة   االمتناناتيشــــــــــــــابـه لىل حـد كبري 
 .  االستبيان

انات ب مكاني  عر  فيديو ات لةم يب لدراســات تايم اإلع نات مث  اعر  يتميز  يا النوع من االســتبي
 منت ني أا ســــــوقني أا صــــــاالت عر .  أصــــــوات اصــــــور بســــــهول  تام  كيل  يتم عر  برامج تحاكاة لتايم

 

 Telephone Administrated| املق والت اهل تف ة  ( 
 

، من أســــــــــــــرعها  ي اقمااب ت عن طريق اهلاتفلةايام باألحبا  التســـــــــــــوياي  ا  االقتصـــــــــــــادي من أكثر الطرل  
فكةفتهـا التشــــــــــــــغيةيـ  قةيةـ  جـدا ماـارنـ  بـاألنواع األ رى من األحبـا ، اتســــــــــــــتخـدم عادة عندما تكون العين  

 أالا اقمسـتهدف  موزع  يف عدة أماكن يصعب الوصول هلا ايف ل أن يكون ح م االستبيان اقمستخدم صغريا، 
ألن الشـــــخص اقمســـــتهدف  B2Bاًق، اغالبا ما يتم اســـــتخدامها يف دراســـــات تت ااز مدة اقماابة  عشـــــرة دق

 يف ل أن يتم لجراء اقماابة  معه  اتفيا بدال من أن يزار  شخصا ما يف مكان عمةه.

ألن البـاحـث التنفييي ال ياابل اجمليب اجها لوجه، الكن عيبها  Biasنتـاً هـا أف ــــــــــــــل من غري من نـاحيـ  
   F2F م هبا أسلة  معادة كما يف الالوحيد أنه ال ميكن أن يطر 

 CATI  :Computer Assisted Telephone Interviews ا نــاك نوع خ ر يتم عةرب اهلــاتف يســــــــــــــمى بــال
ي ـــــاف لىل ميزات  يا النوع لمكاني  اســـــتخدام االســـــتبيانات اقمةربجم  يف الكمبيوتر ا يا يســـــاعد عةى اقمنااب  

 .مسبااليي حتدثنا عنه ا CAPIال  استبيانلضاف  لىل ميزات  ا لي 

 عيوبه: 

 عدم لمكاني  عر  بطاقات أا صور -
عدم لمكاني  طرم األسلة  الر حتتوي قواًم طوية  يف جداال اإلجاب  ألن اجمليب لن يستطيع  -

" الستبيانابالتيكر" أحيانا يتم الطةب من اجمليب أن يس ل عةى ارق  اأحيانا يتم لرسال فاك  
 الكن  يا غري تحبي.
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 الًريسي    خمتصرة بني أساليب مجع البياناتماارن
 

 اقمااب ت اهلاتفي 
Telephonic 
Interviews 

 اليي ميةله الباحث
F2F interviews 

دان مساعدة اليي ميةله اجمليب  
Self-completion * ماارن  من حيث 

مةل اجمليب احتمالي  مرتفع  منخف   متوسط   
كةف الت األقل تكةف  األعةى تكةف  متوسط   
 طول االستبيان قصري طويل متوسط
 سرع  التنفيي متوسط  طوية  سريع 
اقمشارك  احتمالي  متوسط  مرتفع  متوسط   

الت ااب مع األسلة   الطريا  األف ل ضعيف  متوسط 
 اصساس 

 ضعيف الطريا  األف ل متوسط 
الت ااب مع األسلة  

 اقمفتوح 

 ال حيتمل مرتفع  متوسط 
يز بسبب التناحتمال 
اابلاقم  

الصعوب درج   مرتفع  الطريا  األف ل متوسط   
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 أنواع األسلة  | 1

 
ست ح  أن  ناك الكثري من أشكال األسلة  الر ميكن طرحها عةى اجمليب هلدف ااحد ا و اصصول عةى 

 ل.لكل ماام ماالون: اقمعةوم  اقمناسب  منه، اكل شكل من أشكال األسلة  يناسب اضعا معني، كما ياو 
بسبب األ داف اقمختةف  لكل سؤال، لي   ناك نةري  متفق عةيها عاقميا يف عمةي  صياغ  السؤال، الكن "

 (٥) "السي  امكونات السؤال ناك اتفال عام حول مكونات السؤال اجليد 
 

 Open and Close Questions|  واألسئلة امليلقةاألسئلة املفااحة 
 

 ةفااحامل أ( األسئلة

بل الباحث بشــكل مباشــرة من ق لجابته ايتم تســ يل حبري  تام الر تتي  لةم يب أن يطرم اجه  نةر   ي ا 
ماذا  ؤاله:ســـــــــــيق عن طر عةى التعبري أكثر أا لعطاء اقمزيد من اجهات نةر  حريف احيفز الباحث عادة اجمليب 

ــــــ   أي ــــــــــــــــــــا ــــــت ذل ــــــب  ــــــي أا قمــــــاذا قة ــــــ    ، ابســــــــــــــب ــــــب مســــــــــــــمىعةيهــــــا بع  ا أطةاــــــتاصري  لكت
  (Free-answer questions) 

                                                           
1 The Power of Survey Design by Giuseppe Iarossi, THE WORLD BANK Washington, D.C. 2006 

 

If you do not know how to ask the right question, you discover nothing"  
W. E. Deming“ 

 
  إذا ل  تكن ت ر  كي  تلأ  اللؤا  الم الب، فلن تكتش  شهللاء""

  يليا  إد اردز ديمي ج
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" و الــــيي حيتوي عةى لجــــابــــات جــــا زة الكن ال يتم عر  Pre-coded openنوع خ ر منهــــا " -

جــابــ  جمليــب لي ــااب تةاــاًيــا فــ ن توفرت اإلاار أحــد ــا المنــا يرتك يــ تااإلجــابــات عةى اجمليــب أا حثــه ح  
 "أ رى الال اضــــع داًرة حول فارة " يدا  داًرة حوهلاضــــمن الااًم  احملددة يف االســــتبيان، اضــــع الباحث اقم

األ رى، ا يا النوع من األســـــــــــلة  يوفر كثريا من الوقت عةى  خمصـــــــــــص لإلجاباتفرا   اكتب نص لجابته يف
 لذا ما قورن بالوقت اقمستهة  منهم عةى األسلة  اقمفتوح . (٥) (.Coding Deptقسم التكويد )

 حيان ال يةتزم حبرفي  اإلجاب  المنا يكتب ما يةن ب نه مهم فاط من اجه أن الباحث يف بع  األ من عيوبه
 نةر  الشخصي  ا يا حيد  كثريا فيما لو كان اجمليب ثرثارا. 

فسه، ذل  نتكون األسلة  اقمفتوح  جمدي  أكثر يف أسةوب مجع البيانات عةرب اقمااب ت الر ميةلها اجمليب ب
ل اكان ، بينما لن سلةوا نف  السؤا-فيما لو طةب منهم أن يكتبوا أي–ألن الناس خيتصران يف الكتاب  

 اقمطةوب منهم أن جييبوا لفةيا لتندثوا أكثر. 

ياي  االســــــــــتبيان يتي  الباحث من   له لةم يب أن  أقصــــــــــى" ناك داًماا لمكاني  لطرم ســــــــــؤال مفتوم يف 
ة ه  الر تنفي ته لر ارغب اجمليب ب ثيعطي رأيه الشخصي حول أي موضوع خ ر  ارج االستبيان االيي قد ي

 .(Paul, 2005:128البنث")
 

 امليلقة  ( األسئلة
ميا بـ ا ي  األســـــــــــلة  ثناًي  التفرع تســـــــــــمى عة لر متن  اجمليب فرصـــــــــــ  اإلجاب  بنعم أا الألســـــــــــلة  ا ي ا         

(Dichotomous items،)  اب م لجمنها ناك نوع خ ر منها مين  اجمليب لجابات عديدة ليختار 
 .Pre-codedااحـــــــدة أا عـــــــدة لجـــــــابـــــــات مـــــن بــــــيــــــنـــــهـــــــا ايســـــــــــــــــــمـــــى  ـــــــيا الــــــنــــــوع بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أشهر اقماضي   1مثال: س.  ل قمت ِباابة  لبنث ما   ل الـ 
Yes |    نعم   1 
No |   ال    2 

                                                           

اًم  هبي  قمهم   يا الاسم خمتةف  عن قسم معاجل  البيانات، ا م مسلولون عن تس يل تكرارات اإلجابات الر ياوهلا اجمليبني حبرفيتها ابعد صياغ    ٥
ةها ضمن لد اله إلجابات باقي األسلة  اقمغةا ، ايف حال اضع اإلجابات اتكرار كل لجاب  يتم لرسال  ي  الااًم  لىل قسم معاجل  البيانات ليد 

لـ ا السؤال بالطريا  الر حتدثت عنها باألعةى فتصب  عمةي  لد ال اإلجاب  أسرع اأسهل اتنفي من قبل قسم معاجل  البيانات الي  من قبل قسم
Coding. 
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حبيث ال يســــــــــم  لةم يب ب ن جييب ب كثر من لجاب  ااحدة لما ألن اإلجابات  الواحد:اال تيار  أســــــــــلة -أ

صــويت فاط كما  و اصال يف دراســات الت (بنعم أا ال)ها، ففي بع  األســلة  تكون اإلجابات تناق  بع ــ
Polls غالبا  اتســتهةكهالر  الشــوكوالت   ي مارك  أا ألن السـؤال ال حيتمل أكثر من لجاب  ااحدة مث : ما  

اجمليب فع   ت قد يكونيعيب  يا النوع من الســــــــــــؤال ب نه ال حيتوي عةى لجاب  تحايدة، ألنه يف بع  اصاال
 ،لي  لـديـه فكرة مـا لذا كانت اإلجاب  نعم أا ال ارِبا كان ال يعرف ف جابته  ا نا بنعم أا ال تعتةرب م ــــــــــــــةة 

   .موا االستبيان أليم يت كدان أنه ال يوجد لجاب  تحايدة لةفل  اقمستهدف  يف البنثمالكن يستخدمه مص

(Split Ballot Techniqueتســـــتخدم  ي  ا )ني  مع  يا النوع من األســـــلة  لت نب التنيز اليي لتا
، حبيث تناق ـــــــتنيم تصـــــــميم الســـــــؤال اقمغةق بطرياتني خمتةفتنيقد حيد  بســـــــبب نص الســـــــؤال، االتاني   ي 

تعر  الصـــــياغ  األاىل عةى النصـــــف األال من اجمليبني بينما تعر  الصـــــياغ  الثاني  عةى النصـــــف ا  ر من 
 يبني.اجمل

 حق اقمواطن أن يةوم اطنه ألنه ِل يادم له شيء     نعم   |    ال مثال: أ( من  

 ب( من حق الوطن أن يةوم اقمواطن ألنه ِل يادم له شيء     نعم   |    ال               

مث جتمع النتاًج من الســــــــــــــؤالني كنتي   ياًي  هبدف الا ــــــــــــــاء عةى اال ت ف اليي قد حيد  فيما لو طرم 
 دة.السؤال بصياغ  ااح

 
يتام لةم يب أن خيتار عدة لجابات ضـــمن اإلجابات اقمتاح  اغالبا ما يتم أســـلة  متعددة اال تيارات:  -ب

 اجمليب مجيع اإلجابات عةى قراءةيتم  اعادة ال ،معرف  اجمليب أا اســـتخداماته الكتشـــاف يا النوع  اســتخدام
ا عرضــــها اإلجابات أ قراءة اأحيانا يتماا الكن ينتةر اقماابل لجاب  لي د ا من ضـــمن اإلجابات اقمعدة مســـب

 اخيتار منها. يف بطاق  ليارأ ا العميل بنفسه
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 عل ة()إج و ت ما عاًةت  يف أي من اقمهن التالي   مثال:  ل تعمل أنت أا أي من أصدقاً  اقماربني أا

 ٥  األحبا  التسوياي 
اإلع ني  الوكاالت   2 

  1 الع قات العام 
ل اجله  الطالب  لةدراس طبيع  عم   1 

 ١  اال ااحد مما ذكر
ا ي أسلة  مغةا  بعدة ا تيارات تعطي جماال لةم يب أن ي يف أي لجاب  اقمغةا  اقمفتوح :  األسلة -ج

أ رى يف حال رغبته عن طريق تزايد  يا اخليار يف ياي  اخليارات اقمتوفرة، ا و ال يغين عن السؤال اقمفتوم 
 ال حيصل عةى نسب  جتااب كبرية من اجمليبني كاألسلة  اقمفتوح . احبسب  ةربيت

: س. لاد قةت يل أن  ترغب يف شراء البتوب جديد قريبا، أي من  ي  اقماركات ست ع يف ٥ مثال
 عني االعتبار 

 ٥ توشيبا
 2 سو 

 1 فوجتسو سيمين 
 1 ديل

...................التنديد(أرجو )أ رى   ١ 
 

   اأصدقاً  بالتعامل مع الشرك  )س(ذا قمت بتوصي  زم ً  : قما2مثال 

 ٥ بسبب احرتافي  موظفيها
 2 بسبب موقعها اجلغرايف اقم ًم

 1 بسب ساعات عمةهم
 1 بسبب  دمتهم اقمتميزة

.................. التنديد(أرجو أ رى )  ١ 
قد يكون من الصــــــعب حصــــــر اإلجابات  يف اقمثالني أع   ا صــــــوصــــــا لن كان البنث يتم لجراء  ألال مرة،

 احملتمة  لةسؤال اليا ي طر مصمم االستبيان أن يسة   يا اقمسة  لت نب فادان لجابات مهم . 

http://www.scribd.com/doc/40735232


    

http://www.scribd.com/doc/40735232       رابط الدليل عةى االنرتنت:

  دليل تصميم االستبيانات

44 

 األسئلة الفارية

 المث : اقمــاركــ  اقمــيكورة أا  ا ي الر تطةــب من اجمليــب أن يــيكر أال مــا خيطر عةى بــالــه حبســـــــــــــــب الســــــــــــــؤال
)TOM(شـــراًها عر  هلا لع نات، اقماركات الر   ااقماركات الرباقماركات  تســـتخدم لتســـ يل اقمعرف  ()٥ 

 هأا اســــــــتخدامها، تيكر تحتوى لع ن، تســــــــ يل اقمواقف اجتا  لع ن أا منتج أا شــــــــخص، ما حيبه أا ال حيب
 اجتا  منتج أا لع ن أا مفهوم.

    ــــــــــــل تــــــــــــيكــــــــــــر أي لعــــــــــــ ن يــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــةــــــــــــق بــــــــــــاقمــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــج الــــــــــــفــــــــــــ  : متتتتتتتتتثتتتتتتتتت               
ــــاشــــــــــــــر                يكون لــــدى البــــاحــــث قــــاًمــــ  الكنــــه ال يعرضــــــــــــــهــــا عةى اجمليــــب. مفتوم،ســــــــــــــؤال مب
 

 األسئلة املط ل ة

 ا ي الر حتـث اجمليـب اتطـالبـه ِبزيـد من اإلجـابـات اغـالبا ما يكون  يا الســــــــــــــؤال  ةفا لةســــــــــــــؤال الفوري. 
 (bridging remarksاني  التيكري اجلسري )اتسمى  ي  الطريا  ب: لاد قةت ب ن  ).....( ٥ال مث  

  (....) ل ميكن  أن آلةرب  عن تكرار : 2مثال 
 

 Raking questions   |  بلرتت اأسئلة 

 يا النوع من األسلة  يعطي اجمليب قاًم  ِباركات أا  دمات أا ميزات ايطةب منه ترتيبها حسب األ ي  
ب   )انةر ماياس الرتتي سؤال، اله عدة طرل يف صياغ  الاألف ةي  أا حسب كمي  االسته كأا حسب 

 . التف يل يف الباب الثامن(

ب ميكن أن ترتبها يل حس ،  ل: س قرأ عةي  بع  العوامل اقمتعةا  بشراء البتوب جديدمث  
 .تعين ثا  أكةرب أ ي ، ... ا كيا 2تعين األكةرب أ ي ،  ٥األ ي   حيث 

 

  

                                                           
  Top of mind لـ:ا تصار  ٥
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  Behavioral Questions | السلاك ةاألسئلة 
  .أفعال األشخاص أا الشركات استكشافيم األسلة  السةوكي  هبدف يتم تصم

 لن  ي  النوعي  من األسلة  هتدف لىل حتديد اصااًق الي  ا راء أا اقمواقف.
 ل يي ب الناس لةنادي، م  يي بون، مع من يي بون، ماذا ي كةون ايشربون،  ل قمت : مث  

 ل أي منها تف   كانت خ ر مرة قمت بـ،م من تعرف،  ل فعةت كيا من قبل،، مسباا بــ
  باقمستابل  ل ستشرتي  يا  كيف تفعل،  ل متة ، كم عدد، أكثر،
 

م حة : عند االستفسار عن سةوك ما يرتبط ِبرحة  زمني  معين  جيب عةى مصمم االستبيان أن يت كد أن 
 دف .ناسب  لةفل  اقمستهالوقت الفرتات الزماني  الر اضعت ضمن اإلجابات لسؤال معني منطاي  ام

 الدفع ما  و تكرار شراً  لةبطاقات اقمسبا   مث  :
ث    مرة كل شــــــــــــــهرين،مرة كل  الشــــــــــــــهر،اإلجـابات اقمتاح  جيب أن تكون منطاي  ف  نكتب مث  مرة يف 

مرتني كل  اقمثال:شـــهور ألن معدل شـــراء  ي  البطاقات أكثر من ذل  فتكون اإلجابات احملتمة  عةى ســــبيل 
 ا كيا ، مرة يف الشهر ...مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوعني، سبوعأ

 

  Attitudinal Questions | أسئلة اساكش ف املااقف

لدى كل فرد مواقف معين  تؤثر يف قرار  الشـــراًي، تتكون  ي  اقمواقف من جتارب شـــخصـــي  اتراكمات ثاافي  
ون  ي  ي  يف بناء اقمواقف الي  بال ـــــــرارة أن تكاأحيانا تتد ل العوامل العرقي  االدين ااجتماعي  اســـــــياســـــــي 

بنف  اقمنزل الكن لكل منهم مواقفه  أ وين نشـــــــــــ اافيمكن أن يكون  ناك ، اقمواقف صـــــــــــنين  أا ســـــــــــاًدة
 .الر تؤثر يف قرار  الشراًي اخلاص 

ــــــــــــــــــ:ياوم الباحث ِبناال  اكتشـــــاف  ي  اقمواقف عن طريق طرم األســـــلة  الر تبدأ  ن، م ،  يماذا، قماذا، أ) بـ
 ل توافق عةى، كيف تايم كيا، ما  و ، كيف،  ل ميكن أن تشـــــــرم يل ســـــــبب، قماذا فعةت، ما رأي  بـــــــــــــــــــــ

 أا األف ل يف اقمنتج س   األسوأ
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 يف صياغ  األسلة  مباحث  | 2
 

 

 Asking about sensitive topics|  حلس سةاملااض   ا السؤا  عن
 

واضيع ع االعرف يعتةرب حساسا بع  الشيء لدى اجمليبني، اطبعا قد آلتةف اقمكل ما يتعةق ِبا يعيبه اجملتم
من أي بةد كان امن أي عرل ا من أي  اليي تتم ماابةتهاقمكان االشخص الزمان ا اصساس  با ت ف 
   اصساسي  كيل  با ت ف العمر. دين اآلتةف درج

 
، التد ني، اقمخدرات، الكنول، اجلراًم)سط: بع  األمثة  عةى اقمواضيع اصساس  يف الشرل األا أضرب 

التنرش اجلنسي، االغتصاب، الشياذ اجلنسي، الط ل، لساءة اقمعامة ، اقموت، األمرا  العاةي  ااإلعاق ، 
 (... لخل العااًد، الدين، اجلهاد، اإلر اب، السياس 

  
ات أن يتم اضع اإلجاباس سحسؤال ةنصول عةى لجاب  أي نوع من أنواع اقماايي  ل نص  عند استخدامي

 يا عةى الورل الن كان الباحث من ياوم باإلجاب  فيارأ اقماياس عةى اجمليب مبتدًا  السةبي  يف أال اقماياس
 باإلجابات السةبي .

 
 

 "ال ل   أفقا   مفاتيحها اللؤا "

رضهللا هللا ع ق هللا بن أبهللا طالبي لب لإلما  عل  
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 :وعض األس ل ب املا عة للحصا  على إج و ت على األسئلة احلس سة

 ( اســــــــتخدام االســــــــتبيان اليي يرســــــــل عةرب الةربيدPost survey االيي ال يطةب من الشــــــــخص )
 حتديد  ويته.

  أن  -اجمليب– ســـري  اقمعةومات ميكن لةشـــخص اليي تتم معه اقماابة  االتيكري ِبســـ ل بالتنفيز اجليد
 .يت ااب بشكل لجيايب اجتا  األسلة  الشخصي 

  ُةطرف ل دار كبري يف هتيلـ  البيلـ  اقمنـاســــــــــــــب  العطاء االنطباعات اجليدة -البـاحـث اقميـدا – اـابـللةم
 ا  ر يف سيبل اصصول عةى معةومات شخصي . 

  تحتوى االســــــــــــتبيان مهم جدا يف جيب أا تنفري اجمليبني، عةى اقمصــــــــــــمم أن يعرف أن الســــــــــــؤال عن
 مثال: االســــتبيانات الر  معةومات شــــخصــــي  يكادان ال جيتمعان  االســــؤال عنمواضــــيع حســــاســــ  

أليا احتوت  جتاابأي ا اقمخدرات ِل تةق أكنول عةى ط ب يف الثـانويـ  تتعةق بـ دمان ال توزيعهـا
 .يف مادمه االستبيان اجمليب اسمعةى  ان  تس ل عن 

   اضـــــع األســـــلة  اصســـــاســـــ  يف ياي  اقماابة : ألن اجمليب يف  ي  اصال  يكون قد اعتاد اشـــــعر باأللف
ال غ ــــب كل يف حااهلدف من اضــــعها يف النهاي   و عدم  ســــارة اقماابة  ك اقميدا  اجتا  الباحث

 اجمليب اترك اقماابة .
 اقميدا  الباحثبع  الدراســـــات أثبتت أن  ناك ع ق  ما بني اإلجاب  عةى األســـــلة  الشـــــخصـــــي  اب 

حيث أن الشــخص اليي تتم ماابةته يشــعر باصرج اجتا  اإلجاب  الصــادق  عةى بع  األســلة  اعتااد 
اب العاشر: )انةر الب انطباعات سـيل  عنه هطيأا أنه سـيع باحثن ذل  سـياةل من قيمته أما المنه أ

 .(التنيز اقمرتبط باجملتمع
 مأالســــــــؤال الطويل انةر  ) يا الباب ذل  يف  تفصــــــــيل لطال  عدد كةمات الســــــــؤال له دار اســــــــنيكر 

 (السؤال الاصري
 ـــــعه يف ي طةب من اجمليب أنلعطاء اجلزء اصســـــاس من االســـــتبيان )ليمةله اجمليب بنفســـــه( امن مث ي 

الفكرة تســــتغل حايا  أن اجمليبني جيبون عةى األســــلة  اصســــاســــ  يف االســــتبيانات   ي ( ٥)ةف مغةقمغ
ن  صــوصــا لن ِل يرد أي أســلة  شــخصــي  )كالســؤال ع الر ميةلها اجمليب بنفســه براح  اصــدل أكةرب

ن م ةمااب ت اجها لوجه أن تتم اأن ياوم الباحث اقميدا  ب عطاء اجلزء اصســاسل، فيمكن االســم(
( فعندما تصل اقماابة  CAPIاالسـتبيان لةم يب ليمةله بنفسـه، اكيل  اصال بالنسـب  لدراسـات )

                                                           
1 Improving survey question ‘design and evaluation’ – by Floyd J.Fowler, Jr.(1995) p.32 
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ســـــــــــلة  لةم يب لي يب عةى األ الكفي لىل اجلزء اصســـــــــــاس ميكن لةباحث اقميدا  أن يعطي اجلهاز
 .من اإلجاب  بعد االنتهاء   لهامن مث يعيد بنفسه

  لغني ا ي ت ـــمن عدم ت ثر م بالباحث اقميدا ، حيث قامت   اســـتخدامها مع البا (٥)طريا  أ رى
اجله  اقمنفية لةدراســــ  بتســـــ يل األســـــلة  عةى أشـــــرط  ليســـــمعها اجمليبون فيما بعد اجياابوا عةى ارق  
 اصــ  باإلجاب ، هبي  الطريا  ال يوجد باحث قد يتنرج منه اقمرا ق اال يوجد رقاب  من األ ل اهبيا 

 و  ن التندي الوحيد هبي  الطريا مكاقمااب ت العادي ، اي ةى منه يفيكون مســـــــــتوى الصـــــــــراح  أع
 تس يل األسلة  بشكل ااض  امفهوم عةى األشرط .

   عن طريق لعطاء عين  من اإلجابات الســــةبي  ااإلجيابي  ضــــمن نص الســــؤال نفســــه، الح  بنفســـــ
اقمثال التايل كانت كةها ســـــــةبي  اقممنوح  يف  اإلجابات عين رغم أن  :(2)الفرل بني الســـــــؤالني التاليني 

 يم صوتوا ب اليي حتدثنا عنه مسـباا سـياول التنيز اقمرتبط باجملتمع أغةب الناس ابسـبباذل  ألن 
 ح  الو ِل يصوتوا. 

يسي  الر جرت يف نوفمةرب اقماضي ٥سمث  :   .  ل قمت بالتصويت   ل االنتخابات الًر
 ]صياغ   اطل [

حيان يصعب عةى الناس أن يصوتوا لعدم ا تمامهم باالنتخابات، أا . نعةم أنه يف بع  األ2س 
 بالتفكري يفانشغاهلم بالعمل، أا لسبب ضغوطات عاًةي ، أا ألي أسباب أ رى،  بسبب

يسي   ]صياغ  صنين [ ال  ل قمت بالتصويت أم  الفاًت الر أجريت يف نوفمةرب  االنتخابات الًر
 

 من أكثر الطرل شــــــيوعا، اينطبق ذل  عةى ســــــؤال الد ل،  طريا  تبســــــيط التفاصــــــيل اقمطةوب  ا ي
فعندما يتم ســــــــــؤال اجمليب عن د ةه أا د ل عاًةته غالبا ما يواجه الباحث اقميدا  رف ـــــــــــا لإلجاب  
الكن عندما   تبسـيط التفاصـيل اقمطةوب  ااضـع الد ل ضمن فرتات، أصبنت العمةي  أسهل عةى 

 اجمليب اازدادت نسب  الت ااب. 

 ضمن أي فل  ياع د ة  الشهري  . ٥س مث  :

                                                           

 .11صـ اقمصدر السابق ٥ 
 .1١اقمصدر السابق صـ 2
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  بطاق  عةى اجمليب حتتوي فلات رااتب شهري  حتتوي اصد األدىن ااألعةى لةد ل يف ايتم عر 
 الدال  الر جيرى هبا البنث

   امن مث يطةب من اجمليب باإلجاب   اصســــــــــــاسطرم الســــــــــــؤال  حيث يتماســــــــــــتخدام بطاقات العر
من  رجو ألةم يب: اإلجابات متوفرة يف  ي  البطاق ، ياول الباحث بشـــــــــكل غري مباشـــــــــر، حيث 

أن تعطيين الرقم اإلجاب  ألدايا عندي يف االســــــــــــتبيان، اهبي  الطريا  يتســــــــــــىن لةم يب أن يارأ رقم 
 .-لتاةيل اإلحراج –اذل   اإلجاب  نفسها قراءةاإلجاب  عوضا عن 

 
 اإلســـــــااط |Projection ،ل تةن ب ن األشـــــــخاص مث :  : ب ن تســـــــ ل عن لجاب  طرف ثالث

متم  ب نه ال يدري  وعةى لســــــايم ا اجمليب عن نفســــــه الكن في يب    اقمتطرفني ياومون بــــــــــــــــــــ  ...
أن  ايتم حتصــــــــيل لجاباته عن نفســــــــه دانأا مرشــــــــ  ليكون متطرفا مصــــــــنف كمتطرف  ماابةته ألنه

  ا نــــــاك مســــــــــــــمى خ ر أا تانيــــــ  شــــــــــــــبيهــــــ  بــــــاقمــــــيكورة أع   تســــــــــــــمى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:، يــــــدري
ا ي تاني  تســتخدم يف االســتبيان لذا :  counterbiasing-statements |عكســي العبارة ال

ما شــــــعر مصــــــمم االســــــتبيان أن اإلجاب  عةى ســــــؤال معني قد تكون تحرج  لةم يب، اتنص التاني  
عةى لضـــاف  جزء قبل الســـؤال يكســـر حاجز اخل ل أا الشـــ ، مث : بع  اجمليبني ياومون بكيا يف 

جتد  أينم ا  ر ياوم بكيا يف حال تعرضـــــــه لكيا، لو ســـــــ لت  أنت حال تعرضـــــــهم لكيا ابع ـــــــه
 أا عةى سـبيل اقمثال: يسـتشـهد ِبصدر عةمي موثول امن مث ، أنتمتيل أا لىل أي الفرياني نفسـ  

 يطرم السؤال اليي قد يستدعي ش  اجمليب اذل  لتعزيز اقمصداقي  لديه مما يدفعه لةمشارك . 

 
م أي ســـــــــؤال حســـــــــاس أن يتم ل بار اجمليب ب ن له كامل اصري  يف عدم "ابشـــــــــكل عام ف ن يف ـــــــــل عند طر 

ــــه ) ــــ  عةي ــــاإلجــــاب ــــ  عةى  ــــيا الســــــــــــــؤال فيمــــا لو شــــــــــــــعر بعــــد االرتيــــام ب  "(Paul,2005:132اإلجــــاب
 

أال ا و اضـــــــع مادمات قبل   ناك  ط  ياع به بع  مصـــــــممي االســـــــتبيان يف جانب األســـــــلة  اصســـــــاســـــــ 
أكر  أن أســـ ل عن ذل ، الكن ما رأي   ،لكن جيب أن أســـ ل  عن ...األســـلة ، مث : عيرا عةى الســـؤال ا 

 :اقمادمات  و تطبيق لةمثل الااًل أسةوب ،قد يزع   سؤايل الكن م طر أن أس ل  عن .... ،بـــــــــــــــ ....
 د اتباععن اجمليب عةى ردك اعدم اإلجاب  عةى ســـــــؤال " أي ك ن  تعني رد  عةى أعان  خب ل طةب  من"

  يا األسةوب.
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 Question wording|  اللية املساخلمة و لسؤا تأثري

ةم تمع ، ا تيار اقمفردة األسـهل ااألكثر انتشـارا ااألكثر تاب  لاقمرادفاتلكل مفردة بالةغ  العربي  العديد من 
األحيان قد يؤدي  . يف كثري مناليي يتم لجراء الدراســــــــــــــ  فيهباجملتمع  القمام معرف لىل  و فن حبد ذاته حيتاج 

كةم  ااحدة أا حرف ااحد لىل قةب معىن الســـؤال رأســـا عةى عاب ابالتايل اصصـــول عةى لجابات غري   تغري
 .أا م ةة  لن ص  التعبري مرغوب 

 

! عيفاقمســــــــتهدف  لةغ  الفصـــــــــنى ضـــــــــ  لال لن كان فهم الفل  العاميَّ الةغ  كما ال ينصــــــــ  البت  يف اســـــــــتخدام 
الت د أن أرســـةت هلا االســـتبيان بالعربي  الفصـــنى حينما قتفاجلت يوما من لحدى زمي يت يف دال  مصـــر بع

يل ب يا حتتاج لىل يومني عةى األقل لتنويل االســـتبيان لىل الةه   العامي !! ذل  أن الفل  اقمســـتهدف  يف ذل  
البنث كانت ضـــــمن مســـــتوى تعةيمي منخف  اقد تكون قراءة األســـــلة  هلم بالعربي  الفصـــــنى كاراءهتا هلم 

 .يف حـــــال   قراءهتـــــا عةيهم بـــــالعربيـــــ  الفصــــــــــــــنى –أعين أيم لن يفهموا شــــــــــــــيلـــــا  –نيـــــ  بـــــالةغـــــ  الصــــــــــــــي

 

 Question Difficultyصعاوة السؤا  |
اإلجاب  عةى  ألن اجمليبني بشـكل عام ال يف ةون االعتبارصـعوب  السـؤال عةى اجمليب جيب أن توضـع يف عني 

تطةب من شــــــــــخص أن يكتب ل  كل ماركات ، مث : أيهما أســــــــــهل أن األســــــــــلة  الر تتطةب منهم جمهودا
ا  الر يعرفها أم أن تزاد  بااًم  حتتوي كل  ي  اقماركات لياوم  و بالت شـــــري فاط عةى الر يعرفه الشـــــوكوالت 

أالويات عن طريق كتاب  العبارات الســـــــبع  مرة أ رى حبســـــــب  2اأيهما أســـــــهل أن يرتب اجمليب قاًم  حتتوي 
 .  ا كـــيا ... 2بــــاأل يـــ  الرقم  امـــا يةيهـــا ٥ةـــب منــــه أن مين  األ م رقم أ يتهـــا بـــالنســــــــــــــبــــ  لـــه أم أن تط

 

 Question contextس  ق السؤا  | 
قبل  ثاجمليب من   ل اقمادم  الر يارأ ا عةيه الباحث عن البن بنيهيالســــــــــيال يتعةق باالنطباع العام اليي 

ار ال تبارات عندما تكون يف اال تب، فكما يف اطرم األســــــلة  اكيل  يفهم الســــــيال من تســــــةســــــل األســــــلة 
النهاًي قمادة الفاه يســـتنيل أن جتد أحد األســـلة  يســـتفســـر عن اســـم الكاًن احيد اخلةي  !! ألن ذل  ســـؤال 
يتعةق ِبادة األحياء )العةوم( اقد ترفع يدك اتشـــتكي مباشـــرة عند قراءت  هليا الســـؤال ألن ا تبار مادة الفاه 

هج  ي  اقمادة ال ِبواد أ رى، اكيا اصال يف االســــتبيانات ألنه عندما يتكون يســــتدعي اجود أســــلة  مرتبط ِبن
 ؤاال  ارج الســـيالندما تطرم عةيه ســـســـيال اانطباع معني يف ذ ن اجمليب عن اقماابة  قد تتفاج  بردة فعةه ع
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الر يعرف   يرا عن طرم  ي  األســــــــــــــلةعطى اجمليـب تةرب ة ردة فعةـه أن يُ  اقـد خيفف من اطـ الـيي بنـا  يف عاةـه
، اليل  غالبا ما يتم اضـــــع مادم  بســـــيط  قبل بداي  العام ل ســـــتبيان أيا  ارج الســـــيالمصـــــمم االســـــتبيان 

ةم بع  األســــــــلة  البعيدة عن ســــــــيال مع تســــــــ ل عنالر ( ســــــــابااحتدثنا عنه )قســــــــم األســــــــلة  الدميوغرافي  
 الد ل أا األسرة.  االستبيانات، كالسؤال عن

 ?Long or Short Question|    ؤا  القصريالس أمالسؤا  الطاي  

ـــ  أالبع  الدراسات تاول ب ن عدد الكةمات يف السؤال جيب  لال أن بع  الدراسات  (٥(كةم   2٠تت ااز الـ
فمن  (2) الســــــــــــؤال الطويل فهو يعطي اجمليب بع  الوقت لةتفكري األ رى تاول بعك  ما ســــــــــــبق اتف ــــــــــــل

 نعتمد 

اذل  ألن الباحث اقميدا  حياال لياء اقماابة  ب سرع اقت  الفريق األال أقوى ح  ا منرِبا الفريق ا  ر 
ميكن الكن  يا ال يعين أن جنعل مجيع األسلة  طوية  جملرد أن الباحث اقميدا  متع ل من أمر  الكن يعين أنه 

سلة  جيب أن ألجيب تدريبه عةى قراءة السؤال برتاي االت كد من أن اجمليب قد استوعبه، مع البت ب ن بع  ا
تكون طوية  ل مان استيعاب اجمليب لةسؤال مثل األسلة  الر تستخدم ماياس ميزان اصرارة اقمكون من مل  

كةم  الكن  يا اقماياس نادرا ما يستخدم عةى    ٥1٠درج  لذا قد يصل متوسط الكةمات يف  يا السؤال لىل 
 كل األحوال.

 
أف ل اأسهل لةفهم ا ري الك م كما نعةم ما قل ادل  يا  كةما كان السؤال أقصر كان ذل بشكل عام،  

 بالنسب  لألسلة  اقمغةا . 

اأما بالنسب  لألسلة  اقمفتوح  فاط أثبتت بع  الدراسات أن طول السؤال يف األسلة  اقمفتوح  جيعل الباحث 
 ل أدل.رتجاع اقمعةومات لي يب بشكيارأ قمدة أكةرب مما يهي  الفرص  لةمست يب باس

لو ِل يكن اب طويل ا السؤال تستدعي ردة فعل اجمليب ب عطاء جو  لن لطال  ياول األطباء النفسيني بع 
  .ل ناك داع لي

                                                           
1 The art of asking questions, by Payne 1951 page : 136 
2 Experiments in interviewing technique by Cannel, J.B., P.davies, and B.richman (1973( 
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لال أن بع  الت ارب أثبتت أن ، "(٥)األف ل بدان ش   ي استخدام األسلة  الاصرية  االسرتاتي ي لذن لن 
 (اضيع اصساس واضيع ترتبط بالتيكر أا باقمو األسلة  الطوية  تعطي لجابات أكثر دق  عندما يتعةق البنث ِب

 .(1 (، أم األسلة  الر ترتبط باقمواقف في ب استخدام األسلة  الاصرية)2

 

 ?General or Specific Question|   احملل السؤا   أمالسؤا  الع م 

من ف لن كان السؤال نفسه يفهم من قبل عدة أشخاص بطرل خمتةف  احيمل لدى كل منهم معىن معني
 التنديد عند طرم السؤال.األف ل 

 : 1مث  
ضع كل شيء يف عني االعتبار اقل يل، كيف ترى األشياء  ي  األيام   ل تاول ب ن  سعيد  (أ

 ]صياغ   اطل [ كثريا جدا، سعيد لىل حد ما، لست سعيد  
ب. بالنةر لىل شهر العسل اليي أم يته مع زاجت ، كيف كنت ترى تة  األيام   ل تاول 

 ]صياغ  صنيني [ د لىل حد ما، ِل تكن سعيد كثريا ب ن  كنت سعيد جدا، كنت سعي

عام جدا اال يدع لةم يب جماال ب ن يفكر يف مناســـــــب  معين ، اال أرى أن  (الســــــؤال أحتكيم األســــــلة  أع  : 
  نــــاك لجــــابــــ  منــــاســــــــــــــبــــ  لســــــــــــــؤال كهــــيا فةو طرم عةي ســـــــــــــــــ قول ال أعرف أا لن أقوم بــــاإلجــــابــــ  أبــــدا.

يسي  يف األسلة  العام  أن تت ثر ِبا يسباها من أسلة ، فةو كنت أحتد  قبل السؤال أ عن األاضاع السةب ي  الًر
 .(1)كثريا لىل درج  أيا قد تصب  سةبي  ألن الغاي  من السؤال غري تحددة ( أ)يف غزة ستت ثر لجاب  السؤال 

م العاطةني عن العمل ح  جيداا موافا  عام  الشعب عةى دع استفتاء  طرم سؤال بغر   :2مث  
  اظاًف بعدة أشكال

   :  ل تعتاد أن اصكوم  جيب أن تدعم العاطةني عن العمل ماديا ح  جيداا اظاًف٥س
 ]صياغ   اطل [  % 11اقموافا  كانت بنسب  نسب  ا 

                                                           
1 Survey Questions - Handcrafting the Standardized Questionnaire by Jean M. Converse, Stanley Presser (1986) 
2 Constructing effective Questionnaire by Robert Peterson (2000). 
3 Response effect in Surveys: a review and Synthesis by S. Sudnam and N.M. Bradburn (1974) 
4 Survey Questions - Handcrafting the Standardized Questionnaire by Jean M. Converse, Stanley Presser )1986( 
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  أسبوعيا $ 2١ ن الدعم سيكون ِبادار ب :األال آلصيصا نص السؤال ف عةىا: ي 2س
 ]صياغ  أص [ % 11 لىل وافا اقم ب ت نسفاخنف 

عم سيتم رفع ال راًب ماابل د: ب نه االثا  آلصيصااألال  نص السؤالني ف عةىاي : 1س
   داالر أسبوعيا % 2١العاطةني ِببةغ 

 ]الصياغ  األف ل[ .(٥(% 11من أكثر ت نسب  اقموافا  لىل فاخنف   
 

 غ   اطل []صيا عام() اجلامع  أ. م  آلرجت من  :3مث   
  []صياغ  صنين ب. يف أي عام آلرجت من اجلامع  )تحدد(         

 يف العامأا  2٠٠2سنوات أا عام  1الحةوا أن السؤال األال سينتمل الكثري من اإلجابات مث  قبل 
  .2٠٠2عام  ااحدة:أما السؤال الثا  ف  حيتمل لال لجاب   ،اليي حدثت به حرب بني كيا اكيا

 ٥الفرل بني س (2): الح  يف اقمثال التايل ف ل التنديد يف العبارات ح  عند استخدام اقماايي كيل  ي
 .2االبساط  االسهول  الر تاابل طرم نف  السؤال بطريا  أ رى يف س

 
 : 4مث  
  ي  العبارة )حالر الصني  ممتازة(   عةى. لىل أي مدى أن توافق أا ال توافق ٥س

 ]صياغ   اطل [| غري موافق بشدة: ٥| |2| |1| |1| |بشدةموافق :١اقماياس : |
 
 أن تستخدم اقماياس التايل لةتعبري عن رأي أرجو . كيف ميكن أن تايم حالت  الصني   2س 
 [صنين ]صياغ  : مرتدي | ٥|| 2| |1| |1| :ممتازة|١| اقماياس: 
 

 صياغ   اطل [] (2١ :2٠٠١ )اجلرجااي،: س. أنت حتب أقارب ، ألي  كيل   5مث  
كيف لةم يب أن يعرف عن أي أقارب نتند ، لضاف  لىل أن  يا السؤال حياال أن يوجه  

 اجمليب لإلجاب  بنعم.

                                                           
1 Gallup polls researches – May & June 1945. 
2 Improving survey question ‘design and evaluation’ – by Floyd J.Fowler, Jr.(1995) 
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عن  .. مث  لن كان اقموضـــوع يف أحيان أ رى ســـ م ذا حدين يفيد أحيانا اي ـــر التنديدبشـــكل عام ف ن 
من مث الســؤال ا  (تشــربه )عند األكل، يف العمل،.. ما نوع اقمشــراب اليي  التنديداقمشـرابات الغازي  في ب 

 ة أف ل من العام  عةى مجيع األصعدة.احملددعن الع مات الت اري ، الكن ميكننا البت ب ن األسلة  

  جلعل السؤال تحددااما  ي أف ل طريا   قد يتساءل البع :
 ، (َمن، ما، م ، أين، اكيف)ذل  سهل جدا كل ما عةيكم أن تفكراا بـ 

 ]صياغ   اطل [س. ما  و لمجايل د ل أسرت  الشهري   :6   مث
 السؤال:  حتديدبعد 

ما ك،  بدان أن تستاطع ضريب  الد ل ، كم كان لمجايل د ل أسرت  الشهري 2٠٥٠س. يف سن  
من  أن تت من يف ذل  أي رااتب تااعدي  أا لعانات حكومي  أا ضمان اجتماعي موجه أرجو 

 [صنين ]صياغ   ألي فرد من أفراد أسرت  

  ?Open or Close question|   امليلق السؤا  أم املفااح السؤا 

األســــلة  اقمغةا  تحددة أكثر من األســــلة  اقمفتوح  فهي ال ترتك جماال لةم يب أن يعةرب بكةماته اخلاصــــ  الكين 
مت  ، اخلةربة ا  بالت رب  احســـب  ةربيت اجدت أن حتصـــيل اإلجابات لألســـلة  اقمفتوح  حيتاج لىل باحث  بري

 اصصــول عةى بالصــفوف االبتداًي  ناتعةمول لىل لجاب  منطاي  أا كما كنا لكي يســتمر يف حث اجمليب لةوصــ
 .اغــــــــام ـــــــــــــــــــــ  اقمـــــــعــــــــىنألن كـــــــثــــــــريا مـــــــن اإلجـــــــابــــــــات تــــــــكـــــــون ســــــــــــــــــــــطـــــــنــــــــيـــــــ   مـــــــفــــــــيـــــــدة()مجـــــــةـــــــ  

 مفتوم"ؤال "ســــــ: كل موظف هتمه جوانب معين  يف عمةه، ما  ي أكثر اجلوانب الر هتم  يف عمة   مث  
لو حصـــــــــــــةنا عةى لجاب  مثل: الراتب .. ماذا يعين اجمليب بالراتب  ل نزاله يف اقته أم أن يكون راتبه مرتفعا، 
اذل  بســـــــــــبب قة   ةربة الباحث أا تع ةه يف لياء اقماابة  ألن مثل  ي  اإلجابات ال تســـــــــــمن اال تغين من 

 جوع.
 

 (٥ (جها لوجه(ت اهلاتفي  تكون أف ـــــل منها يف اقمااب ت )ا األســـــلة  اقمفتوح  يف اقمااب  ةىلجابات اجمليبني ع

لر الال أن الادرة عةى اصصـــول عةى اقمزيد من التوضـــينات حول اإلجاب  نفســـها يكون أف ـــل يف اقمااب ت 
 اجها لوجه.تتم 

                                                           

: A National Comparison with personal Interviews by Groves, R.M and R.L Khan (1971) Surveys by telephone ٥ 
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قام بع   ةرباء األحبا  بطرم ســــــــــــؤال ااحد عةى عينتني خمتةفتني تارة بشــــــــــــكل مفتوم اتارة بشــــــــــــكل مغةق 
لنتـاًج كـانـت خمتةفـ  كةيـا، الـيلـ  لن عمةي  التميز بني النوعني امعرف  الوقت األنســــــــــــــب ال تيار اقمغةق أا اا

 اقمفتوم مهم  جدا. 

  م  تستخدم األسلة  اقمفتوح 

لطار ســــــــــؤال مغةق أا عندما  ضــــــــــمنيصــــــــــعب آلمينها( لوضــــــــــعها أي ال يتوفر قاًم  باإلجابات ) عندما-٥
اضـــــــــــع ا تيار لجابات أ رى )حدد( ....... يف ياي  قاًم  باإلجابات  افكرة)يصـــــــــــعب حصـــــــــــر ا لكثرهتا 
 لاة  جتااب الناس معها ح  لو كان فع  لديهم لجابات أ رى.  ليست جمدي  لىل ذل  اصد

يسي  إلع ن ما. لتس يل-2  فهم العميل اجتا  مفهوم معني أا لع ن معني، كالسؤال عن الرسال  الًر

ل رغب  العميل باصصــول عةى األشــياء اقمخفي ( يف ــل اســتخدام األســلة  اقمفتوح ،  في أعةم )يف حا ما-1
 االقرتاحات، التنسينات، أسباب التوقف عن استخدام  دم  معني أا عن استه ك منتج معني. مث :

اسـتيعاب سـؤال مغةق معني بشـكل أكةرب، يتم اضـع سؤال مفتوم بعد السؤال اقمغةق مباشرة لغر   لغر -1
ااط ميكن من عشـــر ن عابه بشـــكل أف ـــل، مث : لو كان الســـؤال اقمغةق عبارة عن ماياس تف ـــيل مكوناســـتي

 اهبيا ميكن حتةيل لجابات اجمليبني بعمق أكةرب. ذل  (قماذا قةت )اضع سؤال مفتوم يةيه نصه 

 .  يف ل اضع األسلة  اقمفتوح  يف بداي  االستبيان أا يف يايته أا يف بداي  األقسام اقمستاة -

يســـــــــــــي  لةســـــــــــــؤال اقمفتوم يف اصري  الر يتينها  يا النوع من األســـــــــــــلة  لةم يب ليرتك أفكار   تتمثل اقميزة الًر
  يــتنســـــــــــــــاب يف حريــ  متكننــا من التعرف عةى أفكــار  كمــا يعةرب عنهــا بةغتــه اخلــاصـــــــــــــــ  ابطرياــ  تةاــاًيــ  عفو 

يســــي عةى البا1٠ :2٠٠١)اجلرجااي، ول حث اقميدا  اجديته يف اصصــــ(، اما ذكر ســــابااا يعتمد بشــــكل ًر
الباحث: ] مثل لةباحث (تعةيماتلرشـــــــادات )عةى لجاب  من اجمليب اهليا ياوم مصـــــــمم االســـــــتبيان بوضـــــــع 

عريف حث بعد كل سؤال مفتوم، اقد   تحث اجمليب لتنصـل عةى لجاب  مفصة  اس ل اإلجاب  حبرفيتها[ 
من اجمليب لعطاء  اقمزيد من التفســـريات الباحث يطةب ا و عندما (: 22٥، ٥981اجمليب حبســـب )اجلةيب: 

 ر ـــــــا.اابــــــداء األســــــــــــــبـــــــاب عمـــــــا قرر  أا تعمـــــــد منـــــــاقشــــــــــــــــــــ  ق ــــــــــــــيـــــــ  معينـــــــ  ِل يكن اجمليـــــــب قـــــــد ذك
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( حيث Probeخ ر مشـــــهور يرافق الســـــؤال اقمفتوم أال ا و التناق ا االســـــتاصـــــاء ) لرشـــــادكما أن  ناك 
اذا قةت قم عةيها يف االســــتبيان مث  أن ياول:صــــوص يطةب من الباحث أن يســــ ل اقمزيد من األســــلة  الغري من

جمليب   ا كيا ... مع التنويه أن اوضـ  أكثر  أ ةرب  بالاص  الكامة تعين بيل    ل ميكن أن تذل   ماذا 
صر ايزعج اجمليب ي أاليف بع  األحيان قد ال يتوفر لديه لجاب  مفصـة  في ب أن يكون الباحث مدربا عةى 

ــــــــــــــــــــ مارك توين "لي  ي منه أي لجاب  إلجاب ا من أمتكن يلك ترضــــــير متت لاد ، أتيكر  نا قوال م ــــــنكا لـ
 "أعرف ال قةت. فعةت ما ا يا بسرع ،

 األسئلة امليلقة األسئلة املفااحة
 تايد اجمليب ب جابات تحددة اتاةل من درج  تفكري  تعطي حري  مطةا  لةم يب يف اإلجاب  االتفكري

لة  يف ل أن يستخدم معهم األس  ناك نوعي  من اجمليبني
( اذل  نيصــصــخت، اقماألكادميينياخلةرباء، )اقمفتوح  مثال 

 أليم ال حيبوا أن يايداا ب جابات معين 

د تزعج األســــــــــــــلةـ  اقمغةاـ   ي  النوعي  من اجمليبني أليا قـ
 بنةر م قاصرة اغري ةولي .

 اقمعرف  لدى اجمليب ال ميكن أن تاي  مستوى تساعد عةى قياس مستوى معرف  اجمليب
 ال حتتاج لىل مهارة أا  ةربة كبرية من الباحث تعتمد بشكل كبري عةى  ةربة الباحث امهارته

 عمةي  معاجلتها أسهل اأسرع ت  ي جهدا ااقتا أكةرب يف عمةي  التنةيل )مكةف (
 .(٥)تعطي لجابات موثوق  أكثر نسب  عدم لجاب  اجمليب أا لجابته بشكل غري دقيق أكةرب

 بع  اجمليبني ال يعرف كيف يعةرب عن رأيه
تســـــــــــــــاعــد اجمليــب عةى اإلجــابــ  ح  الو ِل يعرف كيف 

 يعةرب
من غري اصكم  أن تســــــــتخدم لةتاييم أليا ســــــــتعود بكم 
 ــــاًــــل من اإلجــــابــــات اقمتنوعــــ  الر يصــــــــــــــعــــب حتةيةهــــا 

 ااالستفادة منها. 

ليل  جند عدة ماايي   اصـــ  [ ي األف ـــل يف التاييم 
بينما ال جند أي شـــــــــكل من أشـــــــــكال األســـــــــلة   بالتاييم

 ]اقمفتوح  لةتاييم
يف ـــــل اســـــتخدامها يف حال مواجه  صـــــعوب  يف حصــــــر 

 اإلجابات احملتمة  ضمن لجابات مغةا .
قد يصعب حصر اإلجابات ايف  ي  اصال  يف ل جعل 

 السؤال بصورة مفتوح  بدال من اقمخاطرة.
 

                                                           
1 How Unclear Terms Affect Survey Data by F. J. Fowler – Public Opinion Quarterly 56 (2): 218–31 (1992). 
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ا من نه حيتوي الكثري من األسلة  اقمفتوح  فاد اقع يف  ط   و أيف حال اجدت مصـمم االسـتبيان أن استبيا
  )اســـــتباقي ( اســـــتكشـــــافي نوعي حبث ا تار اقمنه ي  الكمي  ألن ذل  يعين أنه كان  ناك حاج  لةايام ِبرحة 

مســـــــــــاعدة   تة  اقمرحة  النوعي لتكون خمرجاهتا مد  ت لةمرحة  الكمي  اتكون نتاًج الكميقمرحة  البنث 
  سلة  مغةا .استبدال األسلة  اقمفتوح  بعةى 

 

 Aided or Unaided questionالذي يس عل اجمل ب أم الذي ال يس عله |  السؤا 
 

عندما ناول أن الســــــؤال اليي يســــــاعد اجمليب، فاقمعىن أنه يســــــاعد  عةى الوصــــــول عةى اإلجاب  لما عةرب قراءة 
لع ن  ي اقمايــاس أا اإلجــابــات احملتمةــ  أا عةرب عر بع  اإلجــابــات احملتمةــ  عةيــه أا عةرب عر  بطــاقــ  حتتو 

الشــــاكة  ف ن أي اســـــية  تســــتخدم قمســـــاعدة اجمليب عةى اإلجاب  جتعل تصــــنيف الســـــؤال عةى أنه  اعةى  ي 
 يساعد اجمليب. 

ن اعةى لمكاني  تيكر اإلجاب  مالســؤال اليي يطرم نفســه: أيهما نســتخدم  ذل  يعتمد عةى  دف الســؤال 
   بدان مساعدة. ِقبل اجمليب

 

 Ambiguous question|  الي مض السؤا 

جيب عةينا داًما أن نتيكر ب ن اجمليب يسمع السؤال اال يارأ  ينفسه ا يا يؤثر كثريا، فكةما استخدم 
  .افهمه له اإلنسان حواسا أكثر يف أي شيء زاد تركيز  فيه

 
 :، أمهه حيلث الييماض ألس    مع نة

 ، ايســــــــــــــمى ذلـــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )النفي اقمركـــب( يف ســــــــــــــؤال أا عبـــارة ااحـــدة عبـــارتني ســــــــــــــةبيتني اجود-٥
ِل يارأ  يف حال ،]صـــــــــياغ   اطل [ مســـــــــتهدفنيغري ياابةوا أشـــــــــخاصـــــــــا أن  جيب عةى الباحثني ال مثال:

 أاافق بشدة بدال من أاافق بشدة. الباحث  ي  العبارة بوضوم، قد جيب اجمليب ب  
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اقد يسيء فهمها اجمليب أا قد ياوم الباحث عن طريق اخلط  بع  اقمصطةنات تؤثر عةى السؤال  اجود-2
بنطق أحد كةمات الســــــــــؤال بشــــــــــكل  اط  ف  يفهمه اجمليب أا يفهم عك  معنا ، من  ي  الكةمات 

 مث : )متنع، حترم، تايد، تعرت ، تكب ( 

  عاما  12التااعد لىل رفع سن  اليي مينع  ل أنت مع أم ضد الاانون أ( :مث  
 ]صياغ   اطل [سةيب(  ِبصطة  ت ثر)السؤال         

 ]صياغ  صنين [ عاما  12 ل أنت مع أم ضد قانون رفع سن التااعد لىل   (        

عدم استخدام اقمصطةنات العةمي  أا التاني  مهما كانت بسيط  ألن عام  الناس ال يعرفويا، الن   جيب-1
ن بوضع شرم عن  يا اقمصطة  مع مثال لن أمكن كان االبد فمن األحرى أن ياوم مصمم االستبيا

 .لي من أن اجمليب استوعبه

 ]صياغ   اطل [  جيدة  X)) ل تعتاد ب ن عمةي  توزيع اقمشرابات الغازي  قمارك   (أ :مث  

 ا  ًهبشرامتوفرة يف األسوال عندما ترغب  X) ل تعتاد أن اقمشرابات الغازي  لةمارك  ) (     
 ]صياغ  صنين [                  

يف اقمثال أع  ، مصـــــــطة  التوزيع يف عةم التســـــــويق، قد يســـــــتوعبه البع  بســـــــهول  الكن  ناك فل  كبرية من 
الناس قد ال تســـــــــــتوعب ماذا تعين كةم  توزيع اليا يف ـــــــــــل اســـــــــــتخدام اقمثال )ب( ألنه أكثر عمومي  ا ناك 

 ضمان  ب ن يفهمه اجلميع. 

لوزن ااقمساح ، ، اخلاص  باصرارة احدات الاياس:  ناك العديد من راف احدات قياس غري مع استخدام-1
.. لخل، فمث  أنا قد ال أستطيع فهم البااند المنا أفهم الكيةوجرام اهليا عةى مصمم االستبيان استخدام 

س يف اياال حتياط ميكن ذكر أكثر من اسم م يف اجملتمع الر تتم عةيه الدراس ، األ اء اقمتعارف عةيها
 السؤال نفسه مع مراعاة الفرل اصسايب بني  ي  الوحدات.

يف توصيل الرسال  لةم يب: ألن كل ما يريد تنفييي األحبا  لةم يب أن يسمعه أا يعرفه جيب  اخلط -١
 لفةيا يف اثيا  تدريب الباحثني.أن ي عه يف نص السؤال نفسه يف االستبيان الي  

جيب عدم اضع ا تصارات يف أي جزء من االستبيان  :(Abbreviationsاال تصارات ) استخدام-1
أليا ميكن أن تفسر بطرل خمتةف  من شخص   ر مع العةم أن بع  اال تصارات قد تاود لىل أكثر 
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تخدم العرب سخمتةف ، ا يا اصال ينطبق أكثر عةى الةغات األ رى غري العربي ، لذا قةما ي معا  ٥٠من 
 .الستعارة االكناي ا ا جيب عةى مصمم االستبيان اصير كيل  منكم،  اقمختصرات يف ك مهم

بع  اقمصطةنات الر ميكن أن يفسر ا كل جميب بطريا  خمتةف  أا الر تؤدي لىل فهم متفاات  اجود-2
 بني الناس الةتوضي  أضرب اقمثال التايل:

 [  اطلصياغ  ]  اقماضي  ل الشهر مع طبيب  بش ن اضع  الصني  حتدثتكم مرة  أ(مثال:     

أم   اتفيا ل تعين   :حتدثتالكةمات الر اضـــعت حتتها  ط يفهمها الناس بطريا  متفاات ، مث  كةمت    
"  ل تعين ي  ل الشـــــــــــهر اقماضـــــــــــماذا عن " أم تعين أنين قمت بزيارته يف العيادة  اإللكرتا  عةرب الةربيد 

ـــــــــــــــ  ا كيا يتو  اجمليبني اكل منهم جييب ، (٥) ]لتاومي ايوما اقماضــي   أم يف الشــهر اقماضــي يف  1٠  ل الـ
عةى حســــــــــــــب فهمه ف  حتصــــــــــــــد بالنهاي  لال أراء خمتةف  ال ميكن االعتماد عةيها. اكل ما عةينا أن جنعل 

 يصب :السؤال ااض  اأكثر حتديدا ف ذا قمت ب عادة صياغته 

 ]صياغ  صنين [ كم مرة راجعت طبيب  يف عيادته   ل الث ثني يوما اقماضي      (

 ناك بع  الكةمات الر تؤدي حتما لىل فهم متفاات بني الناس، يف ل عدم استخدامها ا ي  -
  -مثل: الكةمات 

 عندما تاول أا أكثر ف ن فهم الناس لألكثر متفاات اليل  يف ل التنديد. (:أكثرأا )

قماطع أا ل عبارة حتتوي  ي  انف  السابا  يصعب أن تطةب من اجمليب أن يبدي رأيه حو  ما(: )كثريا - 
 قةي  ما( فهي ال تعطي لةم يب مادارا تحددا اتسبب له التشويش. )

قد تعين أحيانا لشخص ما ب ع مرات يف السن  الكن لشخص خ ر قد تعين ب ع مرات يف  )أحيانا(: -
 الشهر ليل  يف ل عدم استخدامها أي ا.

. كةم  داري قد تعين بشكل أسبوعي أا شهري أا )داري( مث : أن متارس الرياض  بشكل داري . -
 مو ي .. ميكن أن يتم فهما ب كثر من طريا  ليل  يف ل التنديد.

                                                           
1 This e.g. from: What is a survey? by Fritz Scheren (2004) 
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أا  شـــكل لبســـا، اأغةبها يصصـــر اا ناك الكثري من اقمصـــطةنات األ رى الر ِل يتســـع يل الكثري من الوقت 
االجتماعي  ي  توا ميان بالفل  اقمستهدف  امسستب، ابالنهاي  تكون معرف  مصـمم االفهما متفااتا بني اجمليبني

الفيصــل لصــياغ  الســؤال ِبا يتناســب مع  ي  الفل ، أما فيما لو كان البنث يســتهدف عام  الناس فهنا يكةرب 
 التندي عةى اقمصــــــــــمم يف تصــــــــــميم عدة لصــــــــــدارات الســــــــــتبيانه بنف  األســــــــــلة  الكن بصــــــــــياغات خمتةف . 

 

 لىل السوبرماركت لشراء حاجيات اقمنزل   مثال: يف كل شهر كم مرة تي ب عادة

 أ
 [ اطل ]صياغ  

 بشكل داري كثريا بع  األحيان باقمناسبات لط قا ال أذ ب
٥ 2 1 1 ١ 

 

 ب
 ]صياغ  صنين [

 أكثر من أربع مرات ث   أا أربع مرات مرة أا مرتني أقل من مرة
٥ 2 1 1 

 

بالطبع )ب( ألنه ســــــــــــيعطي  أرقاما أما    (ب)أم  (أ)يعطي لجاب  أاضـــــــــــ  لةباحث   أي اقماياســـــــــــني أع  
 لجـــابـــات اقمايـــاس )أ( فةن تســــــــــــــتطيع تفســــــــــــــري ـــا أليـــا نســــــــــــــبيـــ  اتعين شــــــــــــــيلـــا خمتةفـــا من جميـــب لىل خ ر. 

 
الـيا جيـب عةى البـاحث أن ينتاي الكةمات الر هلا نف  اقمعىن لدى كل جميب حســــــــــــــب مســــــــــــــتوا  الثاايف، 

 (19، 2٠٥٠ستبيان حبسب )اجلرجااي، االةغوي االعةمي ا يا معىن: تانني اال

وص  ةفيته الثاافي  اخمزانه الةغوي، اكم أ ط  دعاة معاصران يف تفسري نص فسـر كل جميب السـؤال حبسبي
  ازايم الةغوي، ا يا اقمثال دعوة لىل عدم جعل أســــــلةتنديني  ا الفوا من ســـــةفهم يف ذل  بســــــبب ضــــــعف خم

 ن تفسري ا.كالنصوص الديني  الر يصعب عةى الكثريي
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 نــاك قــاعــدة عــامــ  تنص عةى: "كةمــا ازداد احتمــال ماــاطعــ  اجمليــب لةبــاحــث أثنــاء طرحــه لةســــــــــــــؤال، كةمــا 
ا يا ال ي ـــمن ب ن الســـؤال  (٥)ازدادت احتمالي  تغيري الباحث لنص الســـؤال أثناء قراءته لةم يبني ا  رين" 

 يان.من اضعه من قبل مصمم االستب اليي سيطرحه الباحث بعد لعادة صياغته سيناق النتي   اقمرجوة

بنهاي   ي  الفارة ننصـــ  مصـــمم االســـتبيان ب ن يســـ ل نفســـه األســـلة  التالي  ليت كد ب نه ال يوجد يف اســـتبيانه 
 سؤال غام : 

يســــي  يف الســــؤال تةف  ب كثر م  حيتمل الســــؤال أا أحد مفرداته أي معىن أ ر ل  ن  ل الكةم  اقمفتاحي  الًر
نات  ل يوجد يف قاموس الفل  اقمســـــــــتهدف  مصـــــــــطة بدية (  ،بيه الباحث أا ال تيار كةم  طريا  )اذل  لتن

غمو  ، اأ ريا:  ل قدم ا تبار االســتبيان أي نتاًج توحي ب أكثر شــيوعا من الر اســتخدمتها يف االســتبيان
 أحد األسلة   

…   
 أرد ِل قال: ألف.ااحد لىل أكثر من  : منقال السنني : كم تعد من الفوطي: قال رجل هلشام قال اقمةربد

 قال: هلل.كةها   ،ما  ي يل قال: السنني كم ل  من   قال: سنا.اثنان اث ثون  قال: السن كم ل  من   ، يا
 ىعةلو أتى  قال: عةي  فكم أتى  قال: اأب.ابن أم  قال: أنت فابن كم  قال: عةم. قال: سن  فما 

  كم م ى من عمرك  قل: قال: أقول فكيف  ،احي  قال: ،لاتةين ،شيء
…  

                                                           
1   Surveying Surveys and Questioning Questions: Learning from the World Bank - By Francesca Recanatini, 

Scott J. Wallsten, Lixin Colin Xu (2000) 
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 Recall Questions|  أسئلة االساذك ر

عةى   تيكر تصــرفا أا موقفا أا ســةوكا يف اقماضــي من أصــعب األســلةألســلة  الر تطةب من اجمليب أن يتعتةرب ا
( الوقت اليي م ـــــى عةى 2)( اصد  اليي نســـــ ل عنه، ٥الن لمكاني  التيكر ترتبط بث ث  أمور: ) ،اجمليب

 عةى ذاكرة اجمليب.  اقعه ( تكرار  يا اصد  فعةيا أا1خ ر حدا  لةند  )

ح  الو مر عةيها ســنوات الكن قد تســ ل الشــخص  ســهل جداعةى ســبيل اقمثال: تيكر حد  شــراء ســيارة 
يكر ذل ، تقبل أســـــــــبوع فت د  يواجه صـــــــــعوب  بتناال فيها عشـــــــــاء  عن اســـــــــم مطعم الوجب  الســـــــــريع  الر 

 :بستخدم  لتنفيز ذاكرة اجملياقمتانيات ال بع  سنتند  يف التايل عن
 :اعتبارات ال ت ف االستخدام من اقت   ر لعطاء-٥

فمث  لذا أردت معرف  تكرار ذ اب اجمليب لىل السينما فسؤاله عن ذل  بشكل عام قد يسبب مشكة ، 
ا خيتةف األسبوع اتكرار ذ ابه يف الشهور الر يعمل هب في ابه يف األيام العادي  خيتةف عن عط ت ياي 

عن تكرار ذ ابه يف فرتة لجازته السنوي  اليل  تاسيم السؤال باعتبار  ي  اال ت فات الزمني  يساعد 
 اجمليب عةى االستيكار بشكل فعال أكثر.

رم عةيه لكن عندما تطفمن الصعب أن يتيكر اجمليب رقما تحدد ا  :عن متوسط التكرار أا الفعل السؤال-2
 بالسؤال اتطةب منه أن يعطي  متوسطا فيل  يساعد  أكثر باإلجاب . 

لن عمةي  آلزين اقمعةومات يف دما  اإلنســـــان معادة جدا، ليا لي  من اجملدي داما أن التةمي :  أســـــةوب-1
ات اقمرتبط  نيتم الســـــؤال بشـــــكل مباشـــــر باليات يف أســـــلة  االســـــتيكار المنا يتم اضـــــع العديد من التةمي

   االستيكارتساعد كثريا يف عمةيبالشيء اليي نرغب من اجمليب يف استيكار  فت د أن  ي  التةمينات 

 نس له: ل ااجهت أي هت م   ل السن  اقماضي    س. اجمليب:بدال من أن يس ل مثال: 
 ي  اض  ل العام اقم (س.  ل ااجهت أحدا قام بـ )هتديدك بس م، ضرب ، خبنا ، سرقت  ..

 ا ي  التةمينات كالكةمات اقمفتاحي  الر نستخدمها يف تحركات البنث إلجياد أف ل النتاًج  

مثال خ ر:  ناك ارتباط قوي ما بني األحدا  التارخيي  اما بني أفعال األشــــــــخاص فكثري منا يتيكر ماذا كان 
يكر كيف صـــدل يكر حفة  آلرجه يتيفعل عندما اصـــطدمت الطاًرات يف أبراج الت ارة العاقمي  اكثري منا يت

أا األحدا  اقمصـــــــاحب  لزااجه، كما ميكن لةشـــــــخص أن  شـــــــهاداته من اجلهات الر ي  قبل ترك الب د ..
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يتيكر تفاصـيل شـراًه لسـيارة أكثر من تفاصـيل استل ار  لسيارة،  ناك العديد من اقمناسبات أا األحدا  
 ا.ا أا تيكر األحدا  الر حدثت يف فرتة قريب  منهالر حتةى با تمام أكةرب من الدما  يسهل تيكر 

 ثاني  قبل اإلجاب  عةى  يا السؤال(  1٠ ي اقت  لإلجاب  عةى السؤال( أا )فكر قمدة )عبارة  لضاف -1
 .)٥ (بنهاي  السؤال، ف ن  يا الشكل من العبارات يساعد اجمليب عةى االستيكار بشكل أف ل

من رغم أن  ي  الطريا  تزيد من طول االســتبيان لال أيا ت ــ دة أســلة :تاســيمه لىل ع عةربالســؤال  تبســيط-١
نتاًج أدل، ا ي ليســـــــــــت أكثر من عمةي  تبســـــــــــيط لةســـــــــــؤال، فبدال من أن نطةب من اجمليب أن يعطينا 
الد ل اإلمجايل لألسـرة الر يعيش معها، يسـتعا  عن ذل  بسؤال اجمليب عن د ةه اعما لذا كان  ناك 

ايف النهاي  يتم مجع اإلجابات احملصــــــــــــــة  من ًةـ  لديه د ل مث نســــــــــــــ ل عن د ل األفراد فرد خ ر من العـا
 األسلة  لننصل عةى لمجايل د ل لةعاًة  )أدل( من لمجايل طرم السؤال مرة ااحدة.

 التانيات األ رى لعةي أتطرل هلا يف اإلصدارات الاادم . بع ا ناك 
 

 عند استخدام أسلة  الـ "م "  

اقماضــي .. أليا تفهم يف عدة التاري  بدق  من تاري  كيا لىل كيا عوضــا عن قول يف الشــهر يف ــل حتديد 
دق  اإلجاب  تزداد يف الســؤال عن الفرتات الاصــرية فةو ســ لت اقمســت يب عن األم  اكانت ذاكرته ، طرل

 2ل بنسب  الكن سينفع % ٥٠٠ضـعيف  فسـوف يتند  زيادة عن الةزام ارِبا ب شـياء ِل ياوم هبا بنسب  
لن ســــــــــــ لته عن خ ر ث ث  أشــــــــــــهر. % ٥لن ســــــــــــ لته عن ما فعةه باألســــــــــــبوعني األ ريين ابنســــــــــــب   %  

 

  Aided or Unaided Recallالاذكر و ملس علة أو ولون مس علة |

باقمســــاعدة أي بعر  صــــور أا بطاقات قد تســــاعد اجمليب عةى التيكر اغالبا ما يســــتخدم  يا األســــةوب يف 
نات الت اري ، مســ ل  الســؤال ِبســاعدة أا بدان مســاعدة تعتمد عةى اقمادة الر جيرى عنها الســؤال عن اإلع 

البنث اعةى الوقت اليي حد  به اصد ، فكةما كان بفرتة طوية  اســـــــــتدعى ذل  مســـــــــاعدة اجمليب عةى 
 التيكر بدرج  معاول . 

                                                           
1 Cognitive process used by survey respondents to answer behavioral frequency questions by E. Blair and S.Burton (1987) – the  
    Journal of consumer research 14 (2) : 280 - 88 
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   Double-barreled or compound question|  أو املركب لسؤا  املز وجا

من نص ضــــســــؤالني عبارة عن  اك ن الســــؤالعن أكثر من ق ــــي   اســــتاصــــاءا  تت ــــمنســــلة  الر تة  األ ا ي
ااحد اذل  قد يكون عن طريق الســـؤال عن شـــيء معني الكن الســـؤال يكون عن شـــخصـــني كما  و ســـؤال 

يســيان يف صــ( أليما أا)، (ا)أا من   ل اســتخدام حريف العطف  ٥اصال يف اقمثال  ؤال الســ ناع عام ن ًر
 ٥اقمركب أا اقمزداج. 

 ]صياغ   اطل [  ل االدي  من أصل سعودي  :1 مث  

اجمليب ســــعودي األصــــل الكنه أمه  .. ماذا لو كان أبو (نعم أا ال)ااإلجابات اقمتوفرة لةم يب  ي 
 ســــؤال يفال يف ــــل فصــــلليل   أ رى حاصــــة  عةى اجلنســــي  الســــعودي  أا ح  من جنســــي  عربي  

 دال من طرحه هبي  الطريا .سؤالني ب

نعوم  يدي    احياف  عةىأن يزيل الد ون  (س.  ي ميكن لساًل الغسيل )مارك  س :2مث   
من جًزيني انفي أحد ا أا لجيابي  أحد ا مينعنا من معرف   السؤال مكونألن  ]صياغ   اطل [

 الني منفصةني. أيهما قصد اجمليب باإلجياب أا النفي امن األحرى فصل السؤال يف سؤ 

س. ما رأي  يف ضرب الط ب يف الصف، احرمايم من الي اب لىل  (21اجلرجااي، ): 3مث   
  ]صياغ   اطل [ اقمعسكر الكشفي 

 
 

لذا ح ــــــــــــر أحدكم جةســــــــــــ  تحاكم  أا شــــــــــــا د ا عةى التةفاز ســــــــــــي ح  أنه عندما يطرم أحد احملامني يف 
توي ســـــؤالني يف ســـــؤال ااحد( يعرت  احملامي ا  ر عةى ذل  مســـــاًةتهم لةشـــــا د أا اقمتهم ســـــؤاال مركبا )حي

   .تحددا كل مرة ايوافق الااضي عةى اعرتاضه ايطةب منه أن يس ل سؤال ااحدا

أثناء حتكيمي لبع  االســــــــــــــتبيانات الحةت ب ن الوقوع يف  يا الف  يتكرر داًما يف العبارات الر يتم تاييم 
ااقمتهم الوحيد  ا نا،  و ااا العطف اليي ينصـــــ  بعدم اســــــتخدامها مســـــتوى الرضــــــا عنها أا اقموافا  عةيها 
 ياًيا يف صياغ  أي سؤال أا أي عبارة.

                                                           
 (Thought questions-Dualه اك تلمية أخرى لهذا ال  ع من األلئلة أل  ههللا: األلئلة ذات األفكار المزد جة ) 1 
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: سؤال يطةب من اقموظف أن يعةرب عن مدى موافاته عةى عبارة: تعامل الشرك  موظفيها 4مث   
 ]صياغ   اطل [!!  اجن  اقموظفبعدل بغ  النةر عن جنسي  

موظفيها بعدل بغ  النةر عن اجلنسي  الكن ال تعامل اجلنسني بعدل  لرِبا كانت الشرك  تعامل
ارِبا العك  ليا يصعب البت ب ن النفي أا اإلجياب لك  اصالتني ح  يتم دجمهما يف عبارة 

 ااحدة. 

 قد تتفاج  بوجود عبارات مركب  من ث ث  اجو  الي  اجهني احسب، تسمى بـ

 (Triple, treble)-barreled. 

 Leading question | أو اإلحي ئي ه  املاج   السؤا
 

بطريا  معين  بشــــــــــكل ال لرادي، ا يا النوع من األســــــــــلة   أا يدفعه لإلجاب ا و الســــــــــؤال اليي ياود اجمليب 
، ل كيا عةى كيا أن يفع: س. أال تعتاد أنه جيب لامث .يعطي اجمليب نصــــف اإلجاب  ضــــمن الســــؤال نفســـــه

اكـ ننــا   مثـال خ ر: أال تعتاــد بـ ن اصكومـ  أ طــ ت يف ..  : نعم أعتاـد،تجتـد أن كثريا من اإلجـابــات كـانـ
أن تاوم باقموافا  فاط، ابيل  حنصـــــــــد أراء مشـــــــــو ه حول الا ـــــــــي   رجو ناول لةم يب اصكوم  أ ط ت ف

بســــبب اســــتخدام  يا النوع من األســــلة ، ااصل الوحيد  و كتاب  الســــؤال بطريا  أكثر موضــــوعي  ابعيدا عن 
، صـــياغ  أن آلةرب  ما  و رأي  يف  يا التعديل أرجو مث : لاد قامت اصكوم  بتعديل يف الاانون .. التنيز 

 .من اجمليبني صــــــــــــــول عةى رأي موضــــــــــــــوعي اغري متنيز ــــيا الســــــــــــــؤال هبـــــي  الطرياـــــ  ي ــــــــــــــمن لـــــ  اص
ثال م كما ميكن أن يكون الســـؤال موَجها حنو لجاب  معين  يف حال اضـــع لجابات معين  ضـــمن نص الســـؤال،

 ذل 
   1٠أم  1٠، 2٠، ٥٠كم سي ارة تاريبا تد ن كل يوم   ل ميكن أن ناول   .س :1مث  

 ]صياغ   اطل [

يف اقمثال الســـــــابق نكون قد حصـــــــرنا اجمليب ضـــــــمن اخليارات الر ذكرنا ا له دان أن نعطيه الفرصـــــــ  
من  ي   أقلليعطي رقما دقياا ابالتايل ســـــندفعه لإلجاب  بشـــــكل  اط  ا صـــــوصـــــا لن كان يد ن 

 الكمي  أا أكثر. 
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 جـ: ا ب ،أ األسلة :قارن بني  (:١٠ :2٠٥٠)اجلرجااي،  2مث   
]صياغ  اقمنزل أم أن  يا من صميم عمل الزاج    لن كان يف ل من ااجب الزاج لطعام الطفل  (أ

  اطل [
 ]صياغ   اطل [ل عن لطعام الطفل عندما يكون الزاج يف اقمنزل  ؤا من اقمس ( 
 صياغ  صنين [] الطفل ل عن لطعام ؤا اقمس من (جت

 ن ح  ب ن السؤال )جـــ( ال حيتوي أي لحياء ايرتك اصري  الكامة  لةم يب ب ن جييب من نفسه. 

 (:2١ :2٠٥٠)اجلرجااي،  3مث   
 ]صياغ   اطل [ س.  ل تت نب التد ني ألن  تشعر ب نه ي ر بالصن  

  فم أا ال اقد يكون ك  اإلجابتني  اطلا لذا لو قال ال ه اجمليب لىل أن ياول نع يا السؤال يوجِِّ 
يسي  ي ر بالصن  المنا قد يعين ب نه لي  السببب نه الذل  يعين  لت نب التد ني  له بالنسب  الًر

 الن قال نعم فرِبا يوافق الرأي ب ن ال رر بالصن   و أحد األسباب ال أكثر. 

 : 1مثال 
 ل []صياغ   اط مر الوطين أن يوظف كوادر اطني  فاط أ(  ل تعتاد أنه جيب عةى اقمستث

 غ   اطل []صياب(  ل تعتاد أنه جيب عةى اقمستثمر الوطين أال يوظف كوادر أجنبي  )اافدة(  

لصني  أن   السؤالني، ااتنيز اجمليب لىل اإلجاب  بنعم عةى كِ سيك  الصياغتني أع    اطل  ا 
لكوادر ا  ل جيب عةى اقمستمر توظيفسؤال: ال اجيعل يس ل بشكل عام مع استبعاد كةم  اطين

 امن مث يس ل اجمليب قماذا ذكر ذل  ...  صياغ  صنين []  الوطني  أا األجنبي 

ه اال حيرتم ب نه يســـــــــــتخف ب  ب ن  يا النوع من األســـــــــــلة  ميكن أن ينتبه له اجمليب ايشـــــــــــعر  كما جيدر باليكر
ى اابة ، الو   طرم مثل  يا النوع من األســـلة  يف قاع  احملكم  عةســـري اقم ط عةى  عاةه، مما قد يؤثر ســـةباا 

معين  ايابل   بطريا إلجاب ل الشـــــا د هاقمتهم أا عةى الشـــــهود جتد أن أحد احملاميني يعرت  ألن الســـــؤال يوجِِّ 
  الااضي االعرتا  لن قم  ذل  يف السؤال.

ي  اإلجابات عةى منطها االر ســـــــــــتؤثر حتما قد يندرج حتت  يا النوع بع  من األســـــــــــلة  الر البد من طرح
فيما لو   الســـــؤال عنها يف بداي  االســـــتبيان أا يف اســـــطه، اليا ينصـــــ  بوضـــــعها يف ياي  االســـــتبيان لن كان 

   .االبد من طرحها
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   أا ما  ي احتمالي  أن تتند  لآل رين عن تمر يف ع قت  اصالي  مع شــرك  س ل ســتســ مثال:
 الشرك  بشكل سةيب  

ميكن  متييز األســلة  اإلحياًي  اقمفتوح  عندما حتصــل عةى لجابات حتتوي جزءا من الســؤال نفســه، مما يعين أن 
الســــــــــؤال أاحى ب جاب  معين  أا قاد اجمليب لإلجاب  بطريا  معين ، اجيب حينها اســـــــــــتبعاد الســـــــــــؤال من تارير 

 الدراس  ألنه سؤال متنيز.  

 

   | Assuming question السؤا  االفرتاضي

 
جترب   ب  ا أن اجملي، كافرتا  يمنا ل ســــتبيانمن اخلط  الفادم أن ن ـــع أي افرتاضــــات مســــبا  أثناء تصــــم

مث : لذا  ،لىل أكثر من ســـؤال الت رب  عن طريق تاســـيم الســـؤال اليي يفرت  معين  دان أن نت كد من ذل 
 بل طرم الســـــؤالق الريا  فعةينا الت كد  م مديناخلةرب أمدين  أردنا االســـــتفســـــار عن تف ـــــيل اجمليب لةعيش يف 

تف ل  باشرة:  لما يا يعين أن سؤاله  ،اقمدينتني ليعطينا لجاب  منطاي   ن أن اجمليب قد جرب اصياة يف كِ م
نتــ كــد قبــل ذلــ  أنــه عـــاش لوقــت كــاف يف الريـــا  اميكننــا أن   - ــاط  -  العيش يف اخلةرب أم بــالريــا 

ا  التســـــــــــوياي  لي   ناك مكان لوضـــــــــــع االفرتاضـــــــــــات االتخمينات لي  يف اكيل  يف اخلةرب، يف جمال األحب
ي  من مشاريع الوكال    .(٥)مرحة  تصميم االستبيانات فنسب المنا يف كل قسم اكل جًز

ون يف الســةوكيات فكثري من اقمصــممني خيطل أا عنكيل  اصال بالنســب  لألســلة  الر تســ ل عن االســتخدام 
 ـــــع يف عني ي أالا   أن اجمليب ســـــيكون لديه منط ثابت ل ســـــتخدام أا الســـــةوك جعل الســـــؤال مفتوحا يفرت 

االعتبار أن االســــــتخدام يف األيام العادي  قد خيتةف عنه يف أيام ياي  األســــــبوع أا ح  يف ســــــاعات النهار أا 
 ساعات الةيل حبسب ما يتم السؤال عنه. 

ةق األحكام عن ي : ا ي األسلة  الر تتد ل يف النوايا اتطكيل  تعتةرب األسـلة  التاريري  من األسـلة  االفرتاضـ
 اجمليب، عةى سبيل اقمثال:

                                                           
دان أن  طريا  معين بسبب افرتاضي أن العميل يريد  حدثت قص  طريف  ذات يوم بيين ابني أحد زم ًي يف العمل لذا أ ط ت جبزء يف لحدى الدراسات ب ٥

( ا ي تعين Ass u me( اتعين افرتا  مث كتبها مرة أ رى هبي  الطريا  )Assumeأت كد اعندما عةم زميةي يف العمل ب   كنت أفرت  كتب كةم  )
 أن االفرتا  جعل مين امن  غبيا، امن يومها اأن أكثر حرصا عةى عدم االفرتا .
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  ياغ   اطل []صــ ألن  أحد اقمســتفيدين، ألي  كيل  كنت تتمىن أن يباى معمر الايايف يف اصكم  أ(

  عنــدمــا كــانــت الثورة قــاًمــ  يف ليبيــا،  ــل كنــت ترغــب بســــــــــــــاوط أم بباــاء معمر الاــيايف  اقمــاذا ب( 
   صياغ  صنين []

 

  ناك نوع من األسلة  افرتاضي الكنه من ناحي  اجمليب الي  من ناحي  اقمصمم  ي  اقمرة ا و:

 Implicit Assumptionاألسلة  الر حتمل عدة افرتاضات | 

ســيال بع  األســلة  قد جيعل اجمليب يكمل من عند  ايفرت  عةى أســاســه عدة افرتاضــات تؤثر بشــكل كبري 
ي  لجابته كاقمســـــاًل النســـــبي  بني البشـــــر، فكل جميب ســـــيفرت  افرتاضـــــا خمتةفا عن اجمليب ا  ر عةى مصـــــداق

 اجييب عةى  يا األساس، عةى سبيل اقمثال: 

 ]صياغ   اطل [ ل أنت مع ت مني الوافدين يف برنامج الت مينات االجتماعي      (أ
هم ضراًبا شرط أن تفر  عةي ل أنت مع ت مني الوافدين يف برنامج الت مينات االجتماعي ، ب (ب

 ]صياغ  صنين [مماثة  لتة  الر تفر  عةى اقمواطنني  
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 Filter or Contingency Question|  الفلرتة أو اليرولة سؤا 

األســــــــــــــلةــــ  اقمتفرعــــ  ا  (Conditional questionsاألســــــــــــــلةــــ  الشــــــــــــــرطيــــ  ) مثــــل ى ر أ أ ــــاءاهلــــا 
(Branching questions )(٥)، الةوحات اإلرشــــــادي  الر نشــــــا د ا عةى طريق أشــــــبه  ي  األســــــلة  ب

 ســـةســـلر تتوجهه لىل مســـالرشـــادي  لةباحث اقميدا  اإلوحات دا ل االســـتبيان: تكون كالة الســـفر ا يا حاهلا
 األسلة  الصني .

جاب  ل كةم  شـــــــــرطي  تعين احتواء  ي  األســـــــــلة  عةى شـــــــــرط عند أحد اإلجابات، أي يف حال ا تار  اجمليب
أن يســـــــــ له الباحث ســـــــــؤاال معينا ايف حال   ا تيار لجاب  أ رى في ب عةى الباحث أن  احينهجيب  معين 

 يس له سؤاال خ را .. ا كيا.

أكثر  يف كل سؤال ألنه يف حال اجود انتاالي ()يكون  ناك أكثر من ث   مسـتويات  أالجيب اصرص عةى 
ع  حــال اجود انتاــال ااحــد ينصــــــــــــــ  بمن انتاــاليني يبــدأ البــاحــث بــالتشــــــــــــــوش اقــد خيط  يف االنتاــال، يف 

مصـممي االسـتبيان جبعةه جرافيكي كاسـتخدام سـهم خيرج من اإلجاب  الشـرطي  ياود  يا السـهم لىل صندال 
، ٥س ة (األســــــلمســــــتوين من )حيتوي الســــــؤال ا  ر، كما  و موضــــــ  أدنا ، ااقمثال التايل ميثل انتاال ااحد 

 مث  : أ:٥س
  لدفع أم خجل الدفع .  ل تستخدم  ط جوال مسبق ا٥س

   خجل الدفع 
  ا استةمتهما  ي قيم  خ ر فاتورة  .أ٥س 2لتت   اسايمر مسبق الدفع  

  ................................ 
  . أي بطاق  شنن تستخدم غالبا  2س

١٠ ٥٠  
2٥٠٠ ٠  

 

                                                           

يستغرب البع  ليكري جلميع األ اء احملتمة  ا ديف من ذل   و تسهيل عمةي  البنث عةى أي شخص أراد التوسع يف جانب معني من الكتاب، قد  ٥ 
 اقد ا تةفت التسميات بني الكتب الر عكفت عةيها أثناء كتابر هليا الدليل.
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أســــــــلة  الغربة  تغربل اجمليبني حبســــــــب لجاباهتم لي يبوا عةى ســــــــؤال معني أا أن ينتاةوا لىل ســــــــؤال خ ر، ا ي 
طي من اجمليب ألن كثريا من اجمليبني يدعي اقمعرف  اقد يع م ــــــــةة مفيدة جدا لت نب اصصــــــــول عةى لجابات 

ي أي ــــا يبني اليي يدعون اقمعرف    يوفر  يار: ال أعرف، اكما أيا تفيد مع اجملِللجاب  م ــــةة  ألن الســــؤال 
مفيدة مع اجمليبني اليين قد يدعون اجلهل لســــــــبب أا   ر، اكما يفعل ال مباشــــــــران من الناس لذ يســــــــ لون 

يســي االيي ال ميكن  جتنب اإلجاب  عةيه بســبب لتســةســل ا عدد من األســلة  التمهيدي  قبل طرم ســؤاهلم الًر
يســـــي، مث : كيف حال صـــــديانا تحمد  اما  اقمنطاي إلجابات  اليي يدل عةى اجود لجاب  هليا الســـــؤال الًر
أ بار   م  التايت به خ ر مرة  اف  ة يســـــــــــ ل  أعطين رقمه أريد أن أحتد  لليه !! ا و يف نيته من البداي  

 الوصول لةرقم الي  السؤال عن أحواله احاله. 

  Validity testing question  |)1) من صلق اجمل ب الاحقق سؤا 

يســي  و التناق من صــدل اجمليب اجديته يف اإلجاب  عةى األســلة  لن أحســنا الني  ا   ي  األســلة   دفها الًر
ميةلها اجمليب  االســــــتبيانات الر ، اغالبا ما يتم اســــــتخدامها يفميكن أن ناول ب نه شــــــارد الي ن أا فاد تركيز 

 يفبع  األســلة  بصــيغ خمتةف  ل اا تكرار ا ي  األســلة  ليســت لال  (Self-Completion) بدان مســاعدة
 .أماكن خمتةف  يف االستبيان

عةى ســبيل اقمثال: يســ ل اجمليب عن تاييم رأيه عن شــيء ما يف بداي  االســتبيان أا اســطه امن مث تطرم نف  
  مث  أنا ضــــــــــــــد ... ا نا يتبني ما لذا كان العبارة مرة أ رى أا يطرم عك  العبارة لذا كانت أنا مع تصــــــــــــــب

اجمليب ياوم باإلجاب  بشـــــــــــكل منطي دان قراءة األســـــــــــلة . اغالبا ما يتم اســـــــــــتبعاد لجابته يف حال ثبت ذل  
صصــــول عةى حافز مرتبط باقمشــــارك ، كيل   نال  ما الحااا ألن مشــــاركته م ــــرة ام ــــةة  اقد تكون جملرد ا

( االيي ياوم به اقمشــــــرف عةى الباحثني أا معاا البيانات أا Logic Checkيســــــمى بالتناق اقمنطاي )
ا ي تكشــــف بســــهول  زيف اإلجاب  عةى بع  األســــلة  لكون أن اإلجاب  غري منطاي  أحيانا الباحث نفســــه 

اكتشــــــــــــاف  ي  النوع من  ن تكون مرتابط  مع لجاب  ســــــــــــؤال خ ر، ايصــــــــــــعب عةى الباحث اقميدا أاجيب 
مثال: قد نســ ل شــخص عن عادات اســته كه قمنتج معني لديه باع طويل يف  يا اجملال، لن كان  األســلة  لال

مث يف سـؤال الحق نطرم سـؤال يرتبط بيل  اقمنتج اليي ادعى ب نه استخدمه فن د أن لجابته تتنايف اصفات 
لغاء اقماابة  ل ، يف  ي  اصال  يتم دراســـ  كيب اجمليب أا الباحث ايتخي قرار يفاقمنتج اليي ادعى اســـتخدامه

 ياًيا. 
                                                           

 nsChecking Questio| أسلة  اقمراجع  قد جتداا هلا ا ا خ ر ب:  ٥ 
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الرضــــــــــــا أا  ســــــــــــواءا  احتديدا يف ماايي  التاييم يف االســــــــــــتبيانات اإللكرتاني  )الر يتم مةلها من اجمليب ذاتيا(
اقموافاـ : يتم اضــــــــــــــع عبارة لةتناق من أن اجمليب ياوم فع  باراءة العبارات ااحدة تةو األ رى، تنص العبارة 

ار نف  اإلجاب  ، ف ذا ا تب ن آلتار موافق بشــــــدة يف اقماياس )ســــــؤال حتاق( أرجو أن تاييم  ي  العبارةعةى: 
عرفنا ب نه متيا  الن اجدنا لجاب  أ رى لوضــعنا احتمال ب نه جييب بعشــواًي  التناانا من ذل  عةرب الت كد 

 من أمور أ رى مثل مدة ملء االستبيان.

 Implicit Alternatives|  اآلخراألسئلة اليت تذكر احايم ال وختفي 

احيد  ذل  لما عن طريق اخلط  أا عمدا جلعل اجمليب يتنيز لىل االحتمال اقميكور بالسؤال، عةى سبيل 
 (  ل تف ل الصعود باقمصعد لألداار األاىل  اقمثال: أ

 جمليبني سي يب بنعم احنن ال نريد ذل ، أعين أننا ال نريد الت ثري عةى اجمليب ب ي اسية  كانت،الكثري من ا
 عةرب الدرج  أم تف ل الصعود   و:ااالحتمال ال مين اليي جيب اراد  يف اقمثال أع   

( الر حتدثنا عنها مسباا يف حال ظن Split Ballot Techniqueاينص   ا نا بتطبيق تاني  )
 مصمم االستبيان أن لكل بديل متام يف السؤال درج  ااحدة من األ ي . 

 Diaries|  ال ام  ت 

أن جيمع معةومات دقيا  عن اســـــــته ك اجمليب أا جترب  اســـــــتخدامه قمنتج أا  دم   باحثةي أي يصـــــــعب ع
ليل    ا ايصـــعب ح  عةى اجمليب أن يديل هبي  اخلةربات مهما كانت ذاكرته قويه، معين  عةى فرتات طوية  

ابةته اســــؤاله مااســـتخدام "اليوميات" كوســــية  مســـاعدة لةنصــــول عةى معةومات دقيا  من اجمليب حبيث يتم 
رتك الباحث عند اجمليب ما يســـــــــــمى باليوميات ا ي عبارة عن جداال حتتوي بع  بع  األســـــــــــلة  امن مث يَ 

األســــلة  الر جيب عةى اجمليب أن ميةلها أا جيااب عةيها بشــــكل يومي أا عند كل اســــتخدام ابعد فرتة معين  
 ياوم الباحثني جبمع  ي  اليوميات من اجمليبني.

 قمسنول غسيل جديد، يوميات هتدفيوميات هتدف لىل مجع معةومات عن جترب  استخدام  مثال:
 لىل مجع معةومات عن جترب  استخدام منتج فوط نساًي  جديدة.
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 (1)ماايي  التاييم  | 8

 اقماايي ( ا Numeric): اقماايي  العددي  ًريسني نوعنيميكن تصنيف اقماايي  من حيث تحتوا ا لىل 
 :( نتند  عن كل منهما أدنا Verbalةفةي  )لا

 Numeric Rating Scales|  ةالاق  م العل ي مق ي س
أا من  ١-٥) ضــــــــــــــمن مايـاس عـددي لما من رقم م من   ل ا تيـاريايِّ يطةـب من اجمليـب أن  مايـاسا و 
ابي  كثر لجيااإلجاب  األ أا صـــــــفر اإلجاب  األكثر ســـــــةبي  تبدأ من الرقم ااحد أن يثح( ٥٠-٥أا من  2-٥

في  اك ن  متن  درج  معين ، اكثريا ما نســـــــــمع يف اقمااب ت الوظي ،تنتهي بالرقم األكةرب عةى حســـــــــب اقماياس
ي ي ـــع الي ســـؤال: كم متن  نفســـ  من عشـــرة يف اقمهارة الف ني   كيل   ناك شـــكل خ ر هليا اقماياس ا و

، كما يف اقمثال أدنا   ( Anchor Scaleايسمى بـــــــــــ ) طريف اقماياس فاطأقصى ناطتني يف اصفا نصيا يف 
   :اي يت شرحه يف ياي   يا الباب

 ( كانت أسعار  دم  )س( من شرك  االتصاالت )ص  كيف-سمثال: 
غري م ًم  
 م ًم  جدا    لط قا

٥ 2 1 1 ١ 

                                                           
 :التايل كتابال يفاقمتعةا  هبي  اقماايي  االتفاصيل اقمعةومات جتد اقمزيد من  ٥

Questionnaire Design by IAN BRACE, London & Sterling, VA 2004. 

 

"Silence is golden when you can't think of a good answer" 
Muhammad Ali 

 

 "الصيييييييمييييت ذهبهللا ع ييييد عييييد  التمكن من التفكير فهللا إجييييابيييية جيييييدة" 
 محمد علهللا كالي
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( ال يوفر ناط  2-٥( ألن اقماياس )٥٠-٥أا  ١-٥يف ـــــــــــل بع  الباحثني اســـــــــــتخدام اقماياس ) م حة :
اســــطي  تعةرب عن تحايدة اجمليب أا عن تعبري  عن بااء اخلدم  أا اقمنتج يف نف  اقمســـــتوى ف  يعطي اســـــت اب  

 .، اسنفصل ما يتعةق بالناط  الوسطي  الحاا يف  يا البابم ًم  أا ال جييب ياًيا

ينما اياس بألنه يعطي توزيعا أكةرب لإلجابات عةى مجيع نااط اقم (2-٥أف ـــــل شـــــخصـــــيا اســـــتخدام اقماياس )
 تننصر التاييمات عةى نااط معين  يف اقماياس اقمكون من سم  نااط. 

كتبه اقمدير التنفييي إلحدى الشــــــــــركات الر تادم اســــــــــتشــــــــــارات يف لدارة اقموارد البشــــــــــري   (٥) يف ماال مجيل
اــاط غري ن لن اقماــايي  ذات اخلم اتــدريبهم الجراء أحبــا  اقموظفني، لفــت نةري عنوان اقماــال: أال ا و "

اقــد  ،خلم  بــل ترتكز يف ث   ناــاط فاط"  اتطرل الكــاتــب بــ ن اإلجــابــات ال تتوزع عةى الناــاط اجمــديــ 
ذل  ا  حتاات من ذل  بنفســي ااجدته صــنينا يف عدة دراســات )عةى اجه اخلصــوص دراســات اقموظفني(

ر لىل الرســــــوم   ِب رد النةحتديدا يف اســــــتط عات الرأي الر جترى دا ل اقمنةمات، اتوصــــــل لىل  ي  النتي 
يســي  من  البياني  الر متثل نتاًج عدة أحبا  اأضــاف لليها أن أجرى بع  اال تبارات اإلحصــاًي  االســيل  الًر

قد ا عدم توزع اإلجابات عةى النااط اخلم   و صــعوب  دراســ  التغري يف حال لجراء الدراســ  بشــكل داري  
ياس ذا الســــــــبع نااط، ألن ال  بدال من اســــــــتخدام ماياس اخلم  اســــــــتخدام اقماأن يتم كاتب اقماال   اقرتام

يســـي ب نه ال حيتوي ناط  اســـطي  كما  و  نااط اقماذا ال  نســـتخدم العشـــرة،  ماياس العشـــر نااط به عيب ًر
ــــــــاــــــــاط ) ــــــــاس ذا اخلــــــــمــــــــ  ن ــــــــاــــــــاط ) (1اصــــــــال يف اقمــــــــاــــــــي ــــــــع ن  ( .1أا اقمــــــــاــــــــيــــــــاس ذا الســــــــــــــــــــــب

طها من نصـــــــيا لكل ناط  ت ـــــــمن توزع أكةرب لإلجابات بني ناا ماايي  التاييم العددي  الر ال حتتوي اصـــــــفا
 .(2)ماايي  التاييم الةفةي  الر حتدثنا عنها سابااا 

ن  ننو   ـا نـا لىل أ يـ  الت كد من شــــــــــــــيوع اقماايي  يف بةد معني فيما لو كانت الدراســــــــــــــ  عاقمي  ألن يبداا ب
ييم أنه يف اقمدراس األقماني  يســـــــــتخدم ماياس تاكر ذُ من بةد   ر، عةى ســـــــــبيل اقمثال: "االســـــــــتخدام خيتةف 

( " ا يا Paul, 2005:139) األسوء 1تعين األف ل اتعين  ٥نااطـــــــــــ، ااجلدير باليكر ب ن  1مكون من 
  . االستبيانات  ف ما  و مستخدم يف معةم 

                                                           
1 Mark Murphy [accessed Sep 2012] Why 5 Point Scales Don’t Work (and other problems with employee        
  surveys)  [Online] http://www.leadershipiq.com/wp-content/uploads/2012/01/Why_5_Point_Scales_Dont_Work.pdf 

    2 Surveying Surveys and Questioning Questions: Learning from the World Bank - By Francesca Recanatini,    
  Scott J.Wallsten, Lixin Colin Xu (2000), page 27 
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صســـــايب لتاييم عبارة اأيا متن  درجات جمردة، اأعين بيل  اقمتوســـــط  ماايي  التاييم العددي اجلميل يف نتاًج 
معين  االر ميكن تتبع حتســــن أداء ا من اخنفاضــــه يف حال تكرار الدراســــ ، ااألمر ا  ر أيا متكنا من اقماارن  
فةو كان الســـــــــــؤال عةى ســـــــــــبيل اقمثال قمعرف  أ ي  جوانب معين  يف  دم  ميكننا حينها معرف  أ م األســـــــــــباب 

 مننت له.اأدنا ا أ ي  حبسب متوسط الدرج  اليي 
 

 Verbal Rating Scales | ةالاق  م اللفظ  مق ي س
 ي  اإلجابات  ىحدخيتار لاجمليب أن حيث اقمكون  له،  نااطال لكل ناط  من يوفر  يا اقماياس اصفا نصياا 

 ،اليي  ي هبيا االسم تيمنا ِبخرتعه (٥)(Likert Scale) من أشهر األمثة  عةيه، رأيه نعةرب أكثر عتالر 
  شرحه الحاا. اسيتم

 : عةى اقماياس الةفةي مثال
 رأي  باستخدام اقماياس اقمكون، أرجو أن تعةرب عن رأي  بالتصميم اجلديد لةسيارة )س( س. ما
تعين: غري  2أبدا،  بغري جيا تعين: ٥: أعر  بطاق  اقماياس[ حيث ال  حثسم  نااط ] من

   : جياب جداتعين ١تعين: جياب،  1 تعين ال أستطيع التنديد، 1جياب، 

 جياب جدا جياب ال أستطيع التنديد غري جياب غري جياب أبدا
٥ 2 1 1 ١ 

 
 Verbal Frequency Scales ة |اللفظ  الاكرار مق ي س

قمعرف  مدى تكرار شــــــيء معني أا عادة معين ، عةى ســــــبيل اقمثال: يرغب معةم  تســــــتخدما ي اقماايي  الر 
ف  تكرار اســــــتخدام منت هم يف العادة أا يف مناســــــبات معين ، يف  يا اقمصــــــنعني لةمنت ات االســــــته كي  معر 

ل أسبوعني، مرة يف ، مرة كأسبوعنياقماياس يوجد ألفا  اصـفي  لوقع التكرار، ]مث : يوميا، مرتني باألسـبوع، 
 الشهر، أقل من ذل [، يادم  يا اقماياس متوسط تكرار ما يتم االستاصاء عنه. 

 
 
 

                                                           

 س حتد  عنه بشكل أكثر تفصي  يف الفصل التاسع. ٥
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يســــــــــــــني ا ــاماــايي خ را لة يوجــد تصــــــــــــــنيف   : ماــايي  نســــــــــــــبيــ، كــيلــ  ياســــــــــــــم اقماــايي  لىل نوعني ًر
(Comparative Scales ) اماايي  النســبي (Non-comparative Scales  الشــكل أدنا ،)

 يوض  أنواع كل منها عةى حدا: 

 Comparative Scalesاملق ي س النس  ة | 
 

عةى ســــــــبيل  ،أا  يارين متاحني حد من بني بديةنيمهم   ي  اقماايي   ي أن متن  اجمليب فرصــــــــ  ا تيار اا
مــا لذا كــانــت  ايمياقمثــال ميكن أن مين  اجمليــب قــاًمــ  بــاقميزات الر متيز  ــدمــ  معينــ  ايطةــب من اجمليــب أن 

 يف ذل  اجلانب. أف ل أا أسوء من منافستها الشرك  اقمنفية لةبنث تؤدي 

 ينهما. يكون مةماا بك  الشركتني الةتني ياوم باقماارن  ب عيب  يا النوع من اقماايي   ي أن اجمليب جيب أن

ي أنواع اقمااي

ي اقماايي  ال نسب

م ماايي  التايي
اقمستمر 

ماايي  التادير
باقمفردات 

ماياس دالالت 
ي األلفا  التفاضة ماياس ليكرت

ماياس ستيبل  اقماياس الصوري 

ي اقماايي  النسب

ماياس اقماارنات 
اقمارتن  

  ماياس الرتتيب
التف يل

ت ماياس مجع الثواب
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عندما نتند  عن اقماارن ، فةي  بال ـرارة ب ننا نعين فاط ماارن  شرك  مع منافسيها المنا ميكن تاييم الوضع 
اصايل لةشـــــــــــرك  مع اضـــــــــــعها الســـــــــــابق قبل مدة زمني  معين ، اأشـــــــــــهر األســـــــــــلة  كمثال عةى ذل ، مثال من 

(Paul,2005:136): 

س. باقماارن  مع السن  اقماضي ،  ل ترى ب ن مستوى اخلدم  أصب : أف ل بكثري، أم أف ل قةي ، 
 أم ما زال كما  و، أم أنه أصب  أسوء قةي ا أم أسوء كثرياا  

 

 Ordinal / Rank order Scale|  الرتت ب / الافض      قمأ( 
 

د أال ا و ترتيــب األ يــ  أا األاليــ  جملموعــ  من  ــي  اقماــايي  عــدة أشــــــــــــــكــال الكن ذات  ــدف ااحــتــ  ــي 
العوامل، حيث يســـــ ل اجمليب أن يرتب أ م سم  عوامل جتعةه يارر التعامل مع شـــــرك  معين  أا تدفعه لشـــــراء 
منتج معني، فهو لما أن مين  كل عبارة ترتيب معينا أا خيتار ضــــــمن ماياس مكون من سم  نااط جبانب كل 

عمةيــ  ثــا  أكثر أ يــ  ا كــيا ... أا أن تكون  (2)األ م، ا (٥)نةر  حيــث تعين عبــارة األ يــ  من اجهــ  
 األكثر أ ي .  (١تعين )األدىن أ ي  ا ( ٥)الناط  من  األ ي  عةى شكل ماياس حيث تعين 

 
قياس األ ي  مهم جدا ا صوصا يف دراسات رضا العم ء حيث ميكن معرف  ازن كل عبارة امدى ت ثري ا 

 وى الرضا العام عةرب معرف  ازيا )أ يتها( بالنسب  إلمجايل العم ء. عةى مست
  أ ي  كل ناحي اما مدىكيف تاييم أداء الشرك  )لك ( يف كل من النواحي التالي    .: سمث  

 بالنسب  ل :

 مسااى الرض 
 النواحي

 األمه ة
جدا
ي  
س

 

 

جدا
دا 
جي

 

رف
 أع
ال

هم  
ري م
غ

 قا
لط

 

 

جدا
هم 
م

رف 
 أع
ال

 

 99 ١ 1 1 2 ٥ اصول الشننات بالوقت احملدد 99 ١ 1 1 2 ٥
 99 ١ 1 1 2 ٥ أسعار الشننات ماارن  بالشركات األ رى 99 ١ 1 1 2 ٥
 99 ١ 1 1 2 ٥ التعوي ات يف حال فادان الشنن  99 ١ 1 1 2 ٥
 99 ١ 1 1 2 ٥ ابوليصات الشننتوفر مغةفات الشنن  99 ١ 1 1 2 ٥
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  الســـــؤال ا ي أن يطةب من اجمليب أن يرتب بع ـــــا من العوامل من األ م لىل ا ناك طريا  أ رى يف صـــــياغ
األقل أ ي ، ايف ـــــــل يف  يا الســـــــؤال أن يكون  ناك أكثر من ث ث  عوامل كي ال تســـــــبب ارتباكا لةم يب 

 .(٥) ر اخجميب  بنيتنااب ال تطبيقايتم قراءة العوامل عةيه مع 

 

 Paired Comparisons Scale | املق رن ت املقرتنة     ( مق

يطةب من اجمليب هبيا النوع من األسـلة  ب ن ياوم ِباارن  جمموع  من األشـياء مع بع ـها البع  يف مصفوف ، 
 ياارن الشـــــــــيء مع نفســـــــــه" ايف دان أنحبيث ياارن كل شـــــــــيء يف  ي  الااًم  مع مجيع األشـــــــــياء األ رى "

ااألكثر رااجا  االطريا  األســــــهلصــــــاحب أكةرب تف ــــــيل، النهاي  يتم مجع التف ــــــيل لكل ما   ماارنته قمعرف  
االر أ يت مكاننا بدال من  ي  الطريا   ي ســــؤال اجمليب أن ياوم برتتيب جمموع  األشــــياء حســــب األ ي  

   .اصال (لىل عشرة حسب أ يتها )جيب اقمنااب  يف  ي   ٥أشياء رتبها من  ٥٠من اجه  نةر  ف ن كانوا 

يف  ا ال تتنمل ماارن  أشـياء كثرية ألن الوقت اقمسـتهة  يف تاييم اجمليب سـيصب  طوي ،عيب  ي  التاني  أي
 الـــيكر يف جـــدال اإلجـــابـــ  عةى الرتتيـــب التـــايل  عةى تكرار   يتبني لنـــا أن التف ــــــــــــــيـــل جـــاء بنـــاءا اقمثـــال أدنـــا

(D ،B ،C،A) اء أ الكن لاد اضــعت حرافا ل  تصــار، ابدل  ي  اصراف ميكن أن ت ــع بدال منها 
 ماركات أا أا ... لخل.

E D C B A  
A D C B  A 
B D B   B 
C D    C 
H     D 
     E 

اقماياس  و أنه جيب عةى اجمليب أن تكون األشياء الر ياارن بينها م لوف  لديه لكي ياارن  ا"عيب  ي
 بتصرف( Paul,2005:136ِبوضوعي " )

                                                           
 (Rotation)  ناك شرم مفصل عن معىن اقمنااب  التاسعالباب ب ٥
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 Constant Sum Scale|  مج  الثااوت جت( مق ي س

يف  ي  األســـــــــــلة  يطةب من اجمليب أن يكتب نســـــــــــب معين  عةى جمموع  متغريات حبيث يكون جمموع ما   
ـــــــــــــــــــــــــــــ مل  ايكون السؤال عن نسب  االستخدام أا عن الشراء،  توزيعه عةى مجيع اقمتغريات يف النهاي  يسااي الـ

ا ألن نرتنت يســهل أكثر اســتخدامهيت كد عادة الباحث أن اجملموع أصــب  مســاا قمل ، ايف الدراســات عةى اإل
االســـــــتبيان يكون مةربجما جلمع اجملموع اعرضـــــــه عةى الشـــــــاشـــــــ  اقد ال تتام لةم يب الفرصــــــــ  ألن ينتال لىل 
الســـؤال الاادم لن ِل ياوم باإلجاب  بشـــكل صـــني  عةى الســـؤال،  يا األســـةوب منتشـــر أكثر من األســـةوب 

 السابق، ن رب مثاال عةيه:

 مصرافات  عةى اقمكاقمات احملةي  ماابل الدالي  عادة  س. كم  ي نسب  مثال:

% spent on local calls 
 ………………………………… ما تنفاه عةى اقمكاقمات احملةي  %

% spent on international calls 
 ………………………………… ما تنفاه عةى اقمكاقمات الدالي  %

 ٥٠٠ %  
 

ان  ، حيث توضع العبارات الر يرغب مصمم االستبييستخدم اقماياس أع   أي ا ك سةوب لاياس األ ي
 باياس أ يتها ايطةب من اجمليب أن يوزع اقمل  عةى  ي  العبارات حبسب أ يتها بالنسب  له. 

 

 واحل: املق  سني الس وقني يف مق   اجليم  وني 

، اتبعا تلتطبيق اقمثل الااًل ضــــــــــرب عصــــــــــفورين حب ر ابالنهاي  يتم مجع كل صــــــــــف  عةى كم ناط  حصــــــــــة 
لتصــنيف معني يتم تصــنيف  ي  الصــف  ضــمن أي تصــنيف تاع، اجيب أن يكون عدد الصــفات أا العبارات 
يف  ي  اقمصـــــــــــفوف  مكررا بالتســـــــــــااي الكين ِل أطبق  يا عةى اقمثال التوضـــــــــــيني أدنا ، مث  يف اقمثال التايل 

مرات لكل  1ي الصــفات باق مرات جيب أن يتم ذكر 1ففي حال ذكرت  ي  الصــف   لةبيل (ذكرت )صــديق 
 صف  ا كيا. 
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يف الااًم  التالي  أزااج من الصفات اقمتوفرة يف منازل معراض  لةبيع الر قد تكون مهم  اقد ال تكون مهم  بالنسب  ل ، 
من  توزيعها حسب أ يتهم بالنسب  ل ، يف حال كان أحد الصفات مهما جدا  رجو ناط  لكل زاج ف ٥٥  آلصيص 
 نااط اا  ر ناط  ااحدة.  ٥٠ مهم ميكن  أن تعطي اقمهم اا  ر غري

٥٥= 
 جودة الد ان  لون الد ان

………………. + ………………… 

٥٥= 
 التشطيب  العزل

………………. + ………………… 

٥٥= 
 اجود موقف لةسيارة  اجود حديا 

………………. + ………………… 

٥٥= 
 التشطيب  اإلط ل 

………………. + ………………… 

٥٥= 
 كييف اقمركزيالت  العزل

………………. + ………………… 

٥٥= 
 صديق لةبيل   منزل ذكي

………………. + ………………… 

٥٥= 
 تحاط ب سوار عالي   مكشوف عةى اجلريان

………………. + ………………… 

٥٥= 
 يتوفر به مسب   منزل ذكي

………………. + ………………… 

٥٥= 
 صديق لةبيل   يتوفر به مسب 

………………. + ………………… 

٥٥= 
 اجود حديا   ()خمزن اجود قبو

………………. + ………………… 

عند التنةيل ياوم الباحث بتصنيف  ي  الصفات حسب اجملموع اليي حصدته كل صف  عةى الشكل 
 التايل كمثال.

 غري مهم  عةى اإلط ل ٥٠لىل  ٠من كان جمموعها من 
  1٠لىل  ٥٥من كان جمموعها من 
 غري مهم ليست مهم  اال  ١٠لىل  1٥من كان جمموعها من 
 مهم  لىل حد ما 2٠لىل  ١٥من كان جمموعها من 
 مهم  كثريا 9٠لىل  2٥من كان جمموعها من 
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 مستوى اخلدم  اقمادم  من قبل  و: ماارن أحد أ م التطبياات اقمستخدم  يف جمال اقماايي  اقماارن  
 ي: اقماياس كما ية مستخدميه يف  ي  السن  باقماارن  مع مستوى اخلدم  يف السن  اقماضي ، ايكون

 أف ل بكثري أف ل قةي  ريباتا نف  اقمستوى أسوء قةي  أسوء بكثري
٥ 2 1 1 ١ 

 
 Noncompartive Scalesنس  ة | الاملق ي س ال

 
 Continuous Rating Scale | الاق  م املسايمر أ( مق    
يتم استخدام    منطايا، غالبا ماعدة أشكال، يتم توجيه اجمليب لتنري  اقماياس عةى اخلط حبسب ما يرا له

 CATIأا ال  CAPI يا اقماياس يف االستبيانات اإللكرتاني  أا بال 

 أظن أنه األسوأ- - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - -أظن أنه األف ل 
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100  

 
يم اقمســــــــتمر(  و ماياس ميزان اصرارة: يســــــــتخدم  يا اقماياس يف االســــــــتبيانات أحد اقماايي  الصــــــــوري  )لةتاي

بق األ ر به تعبريا عن رضــــــا  أا عن لجيابي  ما يســــــ ل عنه حيث اإللكرتاني ،  ياوم اجمليب بزيادة مســــــتوى الًز
ي  الر يايناصــــــــه ح  خيتفي تعبريا عن عدم رضــــــــا  أا ســــــــةبي  ما يســــــــ ل عنه، ايعتةرب  يا اقماياس أحد اقماا

 تطفي جوا من التسةي  عةى االستبيان.
 

 Itemized Rating Scale|  الاقلير و ملفر ات   مق ( 
العبارات  " امن مث يطةب من اجمليب أن يايم"صفات منتج أا  دم  قفي ياوم الباحث بتصميم العبارات اقمو 

 باستخدام ماايي  تادير خمتةف  يتم عرضها عةى شكل بطاق  عر ، مثال:
 . ما  ي احتمالي  توقف  عن استخدام  دمات مشغل االتصاالت اليي تستخدمه حاليا  س

 غري تحتمل لط قا غري تحتمل لست مت كدا تحتمل نوعا ما تحتمل كثريا
⑤ ④ ③ ② ① 
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 تضيمن مق ي س الاقلير و ملفر ات علة أنااع من و نه :

 tial scaleSemantic differen (1)| مق     الالت األلف ظ الاف ضلي  ( 1

يتكون  يا اقماياس من سبع نااط يف طرف كل جه  كةم  معين  يطةب من ا تيار الناط  األقرب لةوصف 
اليي جيد  مناسبا ب حد األطراف، ميكن أن يستخدم لاياس اقمواقف اعةى الوصف أن يكون قصريا جدا 

 من كةمتني لىل سم  كةمات ك قصى حد.

ألنه ياوم بتوضي  موقف اجمليب بشكل أدل، الي  لع ابه  Likert Scaleيعتةرب  يا اقماياس أف ل من 
 من عدمه فنسب.

 اضع مثال عن كيفي  مةله،  قد يصعب فهم  يا اقماياس عند بع  اجمليبني، في ب أن يتم
 منت اهتا س. باصديث عن الع م  الت اري  )س( كيف ترى  مثال:

 غري عمةي  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ عمةي 
 ال تستنق سعر ا ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ اتستنق سعر 
 من الصعب لجياد ا ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ يسهل لجياد ا
 ك سيكي  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ عصري 
 كما  ي ال تتغري ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ مت ددة
 رديل  اجلودة ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ عالي  اجلودة

 
 Likert Scale (2)| مق    ل كرت ( 2
 

تخدامه مع األسلة  اقموقفي  الر تطرم اقمواقف عةى شكل عبارات ماياس مكون من سم  نااط، يتم اسا و 
مث تطةب من اجمليب أن يايم كل عبارة ايبدي موافاته من عدمها، يتم استخدام طرم حتةيل بياني   اص  مع 

                                                           
ناس التفريق وامل ليوض  كيف يستطيع الم ا رتع شارلز اازجودز  يا اقماياس عن طريق استخدام تكنولوجيا اصاسوب احتةيل الع 1957عام  ٥

 بني معا  الكةمات اح   ي  األيام مازالت  ي  التاني  مستخدم  عةى نطال ااسع. 

 (Rensis Likertمي دي  ااشتق اسم اقماياس من ا ه ) ٥912  اكتشاف  يا اقماياس من قبل رينسي  اليكرت عام  2
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 يا اقماياس هبدف اصصول عةى تصنيف لةم يبني حبسب اقمواقف الر اافاوا عةيها أم ال، "ينص  
 .٥س شعور اجمليبني اجتا  الاوانني االتشريعات ااجتا  األفكار ااقمفا يم"باستخدام لايا

⑤ ④ ③ ② ① 
 ال أاافق بشدة ال أاافق تحايد أاافق أاافق بشدة
 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا

 
 من عيوب  يا اقماياس:

  نزع  اجمليب لإلجاب  بنعم ااقموافا  من دان تادمي أي اعرتا  عةى كل األسلة. 
 ( تــ ثري الرتتيــبorder effect مييــل النــاس ال تيــار لجــابــات اجلهــ  اليســــــــــــــرى من اقماــايي  يف )

 .self-completionدراسات 
 (  اإلجاب  بنمطيPattern answering ) ا ي لجابات قد تكون غري صـــــــــنين  تصـــــــــدر عن

ر حتتوي   الفت د  جيااب عةى األســـــــلة اطبيع  أســـــــلةته اجمليب بســـــــبب مةةه من  يكةي  االســـــــتبيان
  يارة بطرل ميكانيكي  معين  كاإلجاب  بشكل ماًل أا ا تيار مجع اخليارات لكل األسلة . 

  Staple Scale|مق    سا    ( 3

ااالسم مشتق من اسم خمرتع  يا اقماياس، يف  يا اقماياس يتم اضع عبارة معين  ايطةب من اجمليب تايمها 
 لكل من اإلجيابي  االسةبي  ما لذا كانت لجيابي  أا سةبي  خبم  نااط

عةى فر  أن السؤال يايم عددا من النااط يف أحد اقمتاجر، اكانت لحدى النااط أن لديه موظفني 
 متعاانني، سيكون اقماياس عةى الشكل التايل.

لديهم موظفني  1- 2- 3- 4- 5-
 متعاانني

+1 +2 +3 +4 +5 

          
 

 استبيانات ن يستخدم يفال يتم استخدامه بكثرة ألنه يرب  اجمليبني ف  يعرفوا اإلجاب  عةيه. ميكن أ
 اإلنرتنت.

                                                           
1 The Power of Survey Design by Giuseppe Iarossi, THE WORLD BANK Washington, D.C. (2006) P: 64. 
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 Pictorial scale (1)| املق    الصاري ( 4

ا تكون العين  اقمستهدف  من األطفال، ألن معةم األطفال ال يستطيع غالبا ما يستخدم  يا اقماياس عندم
يسي  هليا النوع من اقماايي  أنه خيرج  التعبري، كما ميكن استخدامه مع فلات أ رى من اجمليبني ااقميزة الًر

 اجمليب من جو االستبيان ايشعر  ببع  اقمرم أثناء اقمشارك . 
النوع من اقماايي  يف اقمستشفيات، اليي يتم به اضع اجو  بتعبري قد رأاا  يا  الاراءأعتاد ب ن معةم 

خمتةف  ليختار أحد ا الطفل معةربا عن حالته أا أحيانا ليختار أحد ا من ال يستطيع الك م سوءا لعمةي  أا 
 ألِل أا لتخدير .. 

 
 ضياع اقمعىن، اال هبا لىل يستخدم اقماياس الصوري يف الدراسات العاقمي  الر خيشى أن تؤدي ترمج  العبارات

تنسوا أي ا أن  ناك من ال يستطيع الاراءة االكتاب  ا م خي ةون من قول ذل ، هليا قد تةيب الصور مع 
 .)أدنا ( أشهر  ي  اقماايي   و ماياس الوجو ، اجتهم لةتعبري عن رأيهم دان   لاألرقام ح

 
كن أن يكون ماتبســـــــا من نةام تاييم الفنادل ا ناك أي ـــــــا ماياس شـــــــهري خ ر ا و ماياس الن وم، اليي مي

حيــث يوفر الســــــــــــــؤال سم  جنوم ايطةــب من اجمليــب تةةيــل عــدد الن وم الــيي يرا  منــاســــــــــــــبــا قمــا يتم تاييمــه 
 )يستخدم عادة يف االستبيانات االلكرتاني ( 

صــــــر عةى الوجو  تثورة التكنولوجيا ااإلنرتنت طورت كثريا من اســــــتخدامات  يا النوع من اقماايي  اِل يعد يا
ند  أســـــــلة  تفاعةي  تانم اجمليب اتاتل اقمةل ع ناك بل أن ، أا عةى ماياس ميزان اصرارة فنســـــــب فنســـــــب

يتم عر  غ ف قمنتج ما مث يطةب من اجمليب باســتخدام الف رة أن يةةل أكثر اجلوانب الر أع بته يف  مث :
                                                           

 (Diagrammatic rating scale ناك اسم خ ر هليا اقماياس  و ) ٥
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التنوع   ب اجمليب يف الغ ف، ابرأيي الشـــــخصـــــي ف نالغ ف اكيا اصال بالنســـــب  ألكثر اجلوانب الر ِل تع 
اليي يادمه اقماياس الصوري ااالبتعاد عن النمطي  الساًدة الر تعود عةيها اجمليب يف العديد من االستبيانات 
من اقماايي  التاةيدي  متننه ميزة عن باي  اقماايي  ألن اجمليب ال يشـــعر باقمةل أثناء اإلجاب  ألنه تفاعةي أكثر 

 من أي ماياس خ ر. 

 

 Graphic rating Scale| مق    الاق  م اجلراف كي 4.1

توي عةى فاط، ألنه حي االكرتاني  ســـــــتبياناتااليتم اســـــــتخدامه يف ا و من ضـــــــمن أنواع اقماايي  الصـــــــوري ، 
تم ي مؤشـر جيب عةى اجمليب أن حيركه ايتكون اقماياس من مل  ناط  تبدأ بصفر اتنتهي ِبل ، ايف أحيان أ رى

تصـميمه ليكون مشـاهبا قماياس سـتيبل الكن يكون  ناك ناط  اسـطي  صـفر بعك  ماياس ستيبل امن عةى 
ا يا اقماياس ثناًي الاطب بعك   ١٠ –امن ميني الصــــــــــــــفر نااط لىل حد  ١٠يســــــــــــــار ا نااط لىل حد + 

 ماياس ستيبل.
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 أخرى: مق ي س 
 | Positioning Statement Scalesحتليل الاض   مق ي س

د  من كل ااحصف  ار ي ت  قم بافيما يةي قاًمتني بصفات عام  لةناس أين جتد نفس  مث  :
  عامود

 أم عا   2 عاطفي ٥
 أم مت   2 متسرع ٥
 أم منةم 2 معاِّد يف طريا  عمة  ٥
التعةم بطيء ٥  أم سريع التعةم 2 
 أم تشارك الغري 2 حتب اصفا  عةى معرفت  ٥
 أم أن  تت قةم مع أي اضع 2  غطال تنتج حتت ال ٥

 

 (1) مق رنة ع مة وني املق ي س
 

 
  Non comparative Scale|      اليري نس  ة املق ي س 

 املس وئ احمل سن االساخلام الصف ت األس س ة اسم املق   

٥ 
اقمستمر( )ماياس التاييم 

Continuous Rating 
Scale 

اضع ع م  عةى  ط 
 مستمر من مل  ناط 

يانم اجمليب  
اخيفف من درج  

 اقمةل لديه

عمةي  التس يل متعب  لن ِل يكن 
 استبيان للكرتا 

 ماياس التاييم اجلرافيكي 2
Graphic rating Scale 

ناط   ١٠ماياس يتكون من 
سةبي  ا و  ١٠لجيابي  ا

 ثناًي الاطب

يستخدم يف 
االستبيانات 
 اإللكرتاني 

يانم اجمليب 
اخيفف من درج  

 لديهاقمةل 

ال ميكن استخدامه يف اقمنه يات 
 الر تستخدم الورل أا اهلاتف

 

  

                                                           
  يا اجلدال حيتاج لىل الكثري من البنث، العةي أثريه باقمزيد من اقمعةومات يف اإلصدارات الاادم . ٥
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 Itemized Rating Scale |   مق ي س الاق  م و ملفر ات
 املس وئ احمل سن االساخلام الصف ت األس س ة اسم املق    

٥ 

ماياس دالالت األلفا  
 التفاضةي

Semantic 
differential scale 

ماياس من سبع  نااط 
 ناًي الاطبث

جيد لتنديد موقف 
 نياجمليب اجتا  اقمتنافس

 متعدد االستعماالت
من أف ل اقماايي  
 لاياس صورة اقمارك 

يثري جدال حول أنه 
 متاطع، 

 ماياس اإلع اب 2
Likert Scale 

ماياس من سم  نااط 
( تعين ال أاافق بشدة ٥)

 ( تعين أاافق بشدة١ا )

لاياس شعور اجمليبني 
  ني ااجتااجتا  الاوان

 األفكار ااقمفا يم

يسهل تصميمه ايسهل 
اإلجاب  عةيه، فهمه ا 

ميكن استخدامه مع 
 األطفال

يستهة  اقتا أطول 
لذا ما قارنا   إلجناز 

ِباايي  أ رى، حتد  
حاالت حتيز من قبل 

 اجمليبني

 ماياس ستيبل 1
Staple Scale 

ماياس يتكون من سم  
نااط لجيابي  اسمس  

ن التاييم مسةبي ، أحادي 
 دان ناط  اسطي  تحايدة

لاياس رأي اجمليب 
حول جوانب معين  

 لشيء معني.

يسهل تصميمه ايسهل 
فهمه لن كانت 

اقمااب ت  اتفي ، أا 
 عةى اإلنرتنت

مشوش ايصعب عةى 
 بع  من اجمليبني فهمه

1 
 Pictorialاقماياس الصوري 

scale 
 

يكون عةى شكل صور 
تعةرب عن رأي اجمليب 

اإلجاب  لن   اتساعد  عةى
 كان  ناك أي مانع. 

يستخدم مع األطفال، 
أا مع تحو األمي  أا 
لوجود صعوب  يف 
الرتمج  أا فراقات 

 ثاافي . 

 يساعد عةى التعبري
يكسر حاجز اخل ل 

لدى الطفل أا لألميني، 
مفيد يف الدراسات 

 العاقمي .

 

 

  Comparative Scales |   املق ي س املق رنة
 املس وئ احمل سن االساخلام الصف ت األس س ة   اسم املق  

 اقماارنات اقمارتن  ٥
Paired Comparisons 

ريين متغمصفوف  قماارن  
 أا أكثر مع بع هم

 البع 

قمعرف  معةومات أكثر 
حتديدا عن التفاضل 

 لدى اجمليبني 

لعطاء صورة أدل 
 عن رأي العميل

ال ميكن أن تاارن متغريات كثرية 
 لطول الوقت

 ماياس مجع الثوابت 2
Constant Sum 

عمةي  توزيع نسيب 
يسااي اقماً  الستخدام 

أا شراء أا لاياس 
 األ ي .. لخل

قمعرف  معةومات أكثر 
حتديدا عن التفاضل 

 لدى اجمليبني 

لعطاء صورة أدل 
 عن رأي العميل

قد يواجه اجمليب مشكة  يف 
فهم السؤال أا يف جعل اجملموع 

 ٥٠٠مساايا لـ 
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 Loyalty measurement scales| الاالء ي س ق    مق

 لاياسه. عدة أنواع لاياس الوالء اغالبا ما يتم استخدام اقماايي  العددي  ال يوجد

 (Net Promoter Score NPSصـــــــــايف درج  اقمراجني )ألداات لاياس الوالء  و ماياس أحد أشـــــــــهر ا
أقاربه باستخدام  أا أصدقاًه أا زم ًهن ياوم بتوصي  اليي يطةب من اجمليب التعبري عن رأيه حول احتمالي  أ

اا اسـته ك اقمنتج أا اخلدم  اقمادم  من الشرك  )س(، من   ل استخدام ماياس مكون من عشر نااط من 
جمموع  – ٥٠&  9(، ايتم حســـــــــــــابه عةرب طرم جمموع اإلجابات كنســـــــــــــب  ملوي  عةى الناطتني ٥٠لىل  ٥)

   1-٥لنااط من اإلجابات كنسب  ملوي  عةى ا

 

 فةو افرتضنا أن توزيع اإلجابات عةى نااط اقماياس العشر كانت عةى الشكل التايل:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

11 % 5 % 3% 2% 2% 3% 5% 5% 35% 41% 

 

 %45 ( =%1+%2+%2+%1+ %١+ %٥٠) –( %1٠+%1١ف ن مؤشر صايف اقمراجني = )
 ك  ادرج  االء م عالي  هلا. من اجمليبني يتندثون بشكل لجيايب عن الشر 

التوصــي  ليســت  ي اقمعيار الوحيد لةوالء، بع  الشــركات تف ــل قياس أشــياء أ رى عةى نف  طريا  اقمؤشــر 
أع   الكنها بالنهاي  ت  ي متوســـطها اتت ـــمن تة  اقمعايري أشـــياء مثل: احتمالي  جتديد االشـــرتاك أا الشـــراء 

مل أا االســــته ك، أا اســـــته ك منت ات أ رى من نف  الشـــــرك ، أا مرة أ رى اكيل  احتمالي  زيادة التعا
 التند  ب جيابي  أمام ا  رين.
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ا ناك العديد من الشــــــــركات الر تغين عةى أن لديها مناذج  اصــــــــ  تطبق معادالت لحصــــــــاًي  معادة لاياس 
ين عةى أ  أستخف ـــــــــــــــ تغ، اأنا ال أعين بمؤشـر الوالء اليي يعتمد عةيه بشـكل كبري يف التنبؤ حب م اقمبيعات

شـيء ال ميكنين دراسته افهم  اأي -النماذجأعين –من قدرات  ي  النماذج الكن كل ما  و صـندال أسـود 
اجلوانب العةمي  فيه أآلي به موقف احملايد، ألن كل  ي  الشـــركات ترف  التصـــري  عن تفاصـــيل حســـاب  يا 

 النموذج قمعدل الوالء. 

 (1) لاج ريةالعالمة اتق  م صارة  تقن  ت 
 أدنا  أحتد  عن بع  التانيات أا اقماايي  اقمستخدم  يف تاييم صورة الع م  الت اري 

 Scalar Approaches| النهج العل ي   (أ
اب  ناط  يم مناات اايتم تاييم كل مارك  عةى حد، تستخدم  ي  التاني  لتاييم صورة اقمارك  من عدد أبعاد

  (Agree-Disagree scale)عن اقماركات الر يعرفها باستخدام  ال اجمليبسؤ البداي  ألبعاد التاييم، ايتم 
 من سؤال سابق يتم تس يل اقماركات الر يعرفها اجمليب به.  

من عيوبه أن ي  ي الكثري من الوقت، ف ن كنا نريد تاييم صورة اقماركات الر يعرفها اجمليب، فسي  ي تاييم  
 . اعةى حديتم السؤال عنها  ، ألن كل مارك  ثاني ٥١رك  مدة كل عبارة مع كل ما

TOM 
 اقميكورة أاال

Other 
TOM 

 أ رى ذكرت تةااًيا
 بدان مساعدة

Aware of 
(aided) 

 ف اقمعر 
 ساعدة(اقم)ب

Brands 
ever used 

اقماركات اقمستخدم  عةى 
 اإلط ل

Brands 
currently use 
اقماركات اقمستخدم  

 حاليا

Brand most 
often use 

 رك  اقمستخدم  غالبااقما

Brand would like to 
use in future 

اقماركات الر تود استخدامها يف 
 اقمستابل

(SA) (MA) (MA) (MA) (MA) (SA) (MA) 
 

  

                                                           
  يل الغوص يف حبور ا، العةي أحيط هبا مجيعاُ يف اإلصدارات الاادم . ناك العديد من التانيات األ رى الر ِل يتسىن ٥
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  Attribute Association| تراوط الصف ت أو امليم زات   ( 
اركات عةى ر  قاًم  من اقمحبيث يتم ع، اقمارك  –البديل ا  ر لتايم صـــــــــور اقمارك   و لوم ترابط صـــــــــفات 

ل ت  ي اقتا أق أا تعر  عةيه، ا ي اجمليب ايطةب منها أن يربطها يف بع  العبارات لصـــور اقمارك  حني تارأ
ى نطبق لحدنت تصـــــفات اقمارك  مرة ااحدة امن مث التارير ما لذا كا قراءة من ســـــاباتها فةي  عةى اجمليب لال

 دة أم ال. عةى لحدى اقماركات اقموجو   ي  الصفات

 السؤال يطةب من اجمليب أن يعطي رأيه ما لذا كانت العبارة مرتبط  باقمارك  اقميكورة أم ال مثال:

 اال ااحدة مما ذكر مارك   ـ مارك  د مارك  ج مارك  ب مارك  أ 
 ① ① ① ① ① ① ليا ااحدة من أف ل ماركات السيارات
 ② ② ② ② ② ② ليا أف ل من معةم اقماركات األ رى

ليا مارك  جيدة، لكن ليست أف ل من معةم 
 ③ ③ ③ ③ ③ ③ اقماركات األ رى

 ④ ④ ④ ④ ④ ④ ليا ليست جيدة كاقماركات األ رى
 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ليا ااحدة من أسوأ ماركات السيارات

 
 

    Indirect Technique  |  يري م  شرةال الاقن ةجت(   
 

اركات مع صــــور يعرضــــها عةيه الباحث، ا يا األســــةوب يســـــتخدم  ي  الطريا  تطةب من اجمليب أن يربط اقم
تخدم  يف ،  ي  التاني  مســــــــــــــمع اجمليبني اليي جيدان صــــــــــــــعوب  يف ماارن  اقماركات مع اقمواصــــــــــــــفات اقمكتوب 

 األحبا  النوعي  أكثر منها بالكمي ، هليا لن أ و  يف تفاصيةها.
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 اعا  رات يؤخذ هب  عنل تصيم م املق ي س

 اال يعر   ـيا اخليـار يف البطاق اإلجـابـ (رف   \  احتمـال )ال أعرف ايياقماـ مجيعة لىل ي ــــــــــــــاف عـاد  
ااهلدف من  يا اخليار  و جتنب اصصــــــــــول عةى لجابات م ــــــــــةة  اكيل   الر يتم عرضــــــــــها عةى اجمليب

يســــاعدنا عةى معرف  ما لذا كان  ناك أي قصــــور معريف يف جانب كان اقمفرت  أن يكون معراف من قبل 
 .مجيع اجمليبني

 راضـــــــــــــي جدا ) يف ـــــــــــــل اســـــــــــــتخدام التعبري(Very Satisfied  راضـــــــــــــي بشـــــــــــــدة من اســـــــــــــتخدام بدالا 
((Extremely Satisfied اياس أطراف اقم  لثبات ب يا تســــــــــتاطب اقمزيد من اإلجابات عةى  هألن

حملايدين كثرة ازيد من اإلجابات الوســـطي  احملايدة، ابشـــكل عام كل زادت احتمالي   اىل ياأن اســـتخدام األ
( بشــدة- Strongly) عدم اســتخدام كةم ايرى نف  اقمؤلف  (٥) يف ــل اســتخدام ماايي  بنااط أكثر

ضــــــــــــــمن أي مايــاس تاييم ألنــه يرى أن هلــا تــ ثريا عــاطفيــا عةى اإلنســـــــــــــــان ايف ـــــــــــــــل أن يتم اســــــــــــــتخــدام 
(Completely agree-أاافق )عوضا عنها متاما. 
  عةيــــــــه  نزيـــــــد  أالاـــــــايي  جيـــــــب أســــــــــــــلةـــــــ  التاييم بـــــــاقم ـــــــل  ـنـــــــاك عـــــــدد مـعـني مـن العبـــــــارات يف 

عبـــارات  و رقم ميكن لكـــل اجمليبني أن يايمو  بطرياـــ  جيـــدة،  2لىل  ١أنـــه من يف كتـــابـــه  فةويـــد يـــيكر
 .1لىل  1ن يكون عدد العبارات بني ابالنسب  لةمااب ت اهلاتفي  فهو ينص  ب 

 :أا ال لىل   يي ال مييل لىل الســــــــــــةبي  اال لىل اإلجيابيال احملايد اتعين اخليار النقطة الاستتتتتتتتتطى يف املق ي س
 ا أا عدم لضافتها.اقمصممني يف لضافته بع ايتنري  اقموافا  اال لىل عدم اقموافا 
الناط  الوســـطي  من عدم لضـــافتها، نبدأ باقمدرســـ  اقمؤيدة إلضـــافتها االر ترى   ناك مدرســـتني جتا  لضـــاف 

 :منها جود ا لعدة أسباباجود  ي  الناط  أف ل من عدم ا  أن
 )اصياد(. طيكون  ناك جميبني ال يف ةون الوس أالألنه يستنيل  اتوزان اقماياس يصب  أكثر منطاي  -
اقماياس مع ناط  اســــــــطي  يفيد اقمتنريين يف اإلجاب  ب عطاء لجاب  اســــــــطي  بدال من لعطاًهم لجاب   -

 .ل الن اة لةغريقبفعةيا فتكون اإلجاب  الوسطي  كنمشو   ال تعك  ما يعنو  
عند اخلوف من الناط  الوســــــطى يتم اضــــــع ناط  لضــــــافي  ايتم عرضــــــها لةم يب بعك  ا تيار ال  -

 Cannot Assessال أقدر عةى التاييم |   و:ال أتيكر ا يا اخليار  \أعرف 
الت كد من أن اجمليب قادر عةى اإلجاب  اتوجيه الباحث لىل تادمي الشــــــــرم يف حال عدم فهم اجمليب  -

 ةماياس.ل
                                                           

1 Improving survey question ‘design and evaluation’ – by Floyd J.Fowler, Jr.(1995) 
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 ـــمن أن ذل  ســـي  ي  اقمدرســـ  تدعيا أما أصـــناب اقمدرســـ  الثاني  الر ترى عدم لضـــاف  ناط  اســـطي ، 
، اأنا مع اقمدرســــ   ي  يف حال كان   لما مع أا ضـــد اصصـــول عةى لجاب  ااضـــن  لما ســــةبي  الما لجيابي 

الر  اصياد() طا  الرمادي الباحث مت كدا ب ن اجمليب اقمســــــــتهدف يف الدراســــــــ  يســــــــتنيل أن يكون يف اقمن
عندما   -افاه هللا–حتتاج لىل اجود ناط  اســـــــطي ، اقد رأيت يف لحدى حةاات  واطر أل د الشـــــــاريي 

كان يف زيارة إلحدى اجلهات اصكومي  يف حكوم  ديب أيا تســـــــــــتخدم اقماياس اخلايل من ناط  اســـــــــــطي  
ر حصل عةيها يف لكي يايم اقمسـتفيد اخلدم  ال )من أربع نااط( ناطتني لجيابيتني اخ رتني سـةبيتني اذل 

 تة  اجله  اصكومي .
 
      ه  يام تسيم ة مج   النق ط يف املق    املساخلم، أم يكفي تسيم ة طريف املق 

( اجدت لفت  راًع  عن اقماايي  اما لذا كان جيب تســــــــــــــمي  Robert, 2006:142اأنا أقرأ يف كتاب )
 لطرفني، حايا  كنا نســتخدم األســةوبني دان أن يكون ااضــنا قماذا يســتخدممجيع النااط أم يكتفى بتســمي  ا

 يا اقماذا يسـتخدم ذاك !! الكن شـرم أسـباب اسـتخدام اقماياس اليي تسمى أطرافه فاط قد توض  الصورة 
 اتساعد اقمصمم عةى اال تيار. 

ا  سبب التسمي ، اال أدري حاي( Anchor Scaleأطرافه فاط بـــ ) يتم اصفيسمى اقماياس اليي 
اعندما ناول بتسمي  األطراف فاط فهيا يعين أنه لو كان اقماياس مكون من سم  نااط ف ن الوصف 

 فاط، مثال:  ١ا  ٥الةفةي مين  لةناطتني 
 بالت كيد س شرتيه ١ 1 1 2 ٥ بالت كيد لن أشرتيه

 
 أما عن أسباب استخدامه فهي كالتايل: 

بني أا كان الوصــــف: بني ا صــــف الةفةي لةناط  الوســــطي ، فةو  التخةص من الغمو  الناتج عن الو  -
 فكيف لةباحث أن يعرف لىل أي طرف من اقماياس مييل اجمليب.  ،لست مت كدا الست غري مت كد

عدم اقمادرة عةى  ةق ماياس متوازن، ا صـوصـا حينما يكون طريف االسـتبيان سةبيا كنال يف حال  -
لطرف ا  ر : حةو جدا ايف اييكر أن اقمنتجيف أحد الطرفني  دراســـات جترب  اقمنت ات مث : اقماياس

ط بدال من فايـيكر بـ نـه غري حةو عةى اإلط ل، فينصــــــــــــــ  الكتـاب أع   بتســــــــــــــمي  طريف اقماياس 
نه جدا بالنســـــــب  لةماايي  الر تســـــــمى هبا مجيع النااط: أ نذكر ونقطة مهيمةتســـــــمي  كل ناط  فيه، 

   من حيث عدد اإلجابات السةبي  اعدد اإلجابات اإلجيابي . جيب أن تكون  ي  اقماايي  متوازن
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 (٥) حسب غرض االساخلام()األكثر ش اع ً  العل ية أو اللفظ ة املق ي س
 
 تكرار االساخلام أ( 

لن ســـةوكيات الناس قد تكون متشـــاهب  يف بع  األشـــياء اخمتةف  كثريا يف أشـــياء أ رى، مث  من اقممكن 
ة التةفاز الكن يصـــــــــعب أن يتشــــــــابه الناس يف ممارســـــــــتهم لةرياضـــــــــ ، ا ي  أن تتشــــــــابه حاالت مشـــــــــا د

 السةوكيات ميكن أن يصنفها الباحث حبسب  ةربته. 

لرياضـــــ  أي اأعين با الرياضـــــ  يف األســـــبوع الفاًت  ل ميكن  أن آلةرب  كم ســـــاع  أم ـــــيت يف ممارســـــ  
  نشاط رياضي من مشي أا رك  أا سباح  ... لخل

الوصـــــفي  تفســـــر من كل جميب بطريا  خمتةف ، جيب عةى اجلميع جتنب اســـــتخدامها   ناك بع  اقماايي 
ااســـــــــتبداهلا ِباايي  حتتوي فرتة عددي  تكون أكثر دق ، امثال ذل : ماذا ميكن أن يكون فهم كل قارئ 

 استخدمت معه  يا اقماياس الوصفي   لةسؤال التايل يف حال

تادميهم لةم يب لإلجاب  عةى سؤال يتعةق بتكرار  مثال: قارن بني اقماياسني أدنا  يف حال  
 حتما اقماياس اليي عةى يسار الاارئ اضوحاا استخدامه قمنتج معني، أي من اقماياسني جتد  أكثر 

 مرة يف اليوم أا أكثر  كثريا جدا
 مرات يف األسبوع 1لىل  2من   كثريا

 مرة يف األسبوع  يف بع  األحيان
 مرة يف الشهر  نادرا
 اال مرة  اال مرة

 

 
 
 

                                                           
 عةى سبيل اقمثال ال عةى سبيل اصصر. ٥
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 حلس   حجم الاأثر، حجم املشكلة  ( 

 م  ها حجم مشكلاك
 إىل أي ملى أثر عل ك ... 

  اهايم مكم  ها مسااى 

None at all Only a little some A lot/ a great deal 
 كثرياا  بع  الشيء قةي ا  مطةاا

 

None at all small medium Big 
 ةكبري   متوسط ةصغري  ال تعين يل شيء

 

 ق    األح س سج( 

 ..... جتا شعورك ما  و 

Very 
positive 

Generally 
positive 

Mixed: 
About equally positive and negative 

Generally 
Negative 

Very 
Negative 

 سةيب جداا  سةيب بشكل عام خمتةط: تتسااى السةبي  مع اإلجيابي  لجيايب بشكل عام لجيايب جداا 
١ 1 1 2 ٥ 

 

 قمعرف  الشعور الشخصي اجتا  شيء معني

Delighted Pleased 
Mostly 
Satisfied mixed 

Mostly 
dissatisfied unhappy Terrible 

 مستاء لست سعيدا بالكاد غري راضي شعور خمتةط بالكاد راضي مسرار مبتهج
2 1 ١ 1 1 2 ٥ 

 
ن أكثر  يان اقماياسارارة لاياس الشعور ايستخدم كيل  ميكن استخدام ماياس الوجو  أا ماياس ميزان اص

 .)اقماايي  الصوري ، حتدثنا عنها ساباا( مع األطفال
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 مق ي س الاق  م ( 

 من أشهر ماايي  التاييم 

Excellent Very good good Fair  Poor 
 سيء مابول جيد جيدا جدا ممتاز
١ 1 1 2 ٥ 

 
 يف ل استخدام اقماياس التايل كما

Very good  Very bad 
 سيء جدا  جيدا جدا
٥٠ 9 8 2 1 ١ 1 1 2 ٥ 

 

 لاياس الرضا: 

الرضا  و الع ق  بني ما يريد  الشخص ابني ما حيصل عةيه فعةيا، جيب اصرص عةى سؤال األشخاص 
 اليين  اضوا جتاربا عن الشيء اليي تايي  مستوى الرضا عنه لكي يكون التاييم منطايا. 

Strongly Agree 
وافق بشدةم  

Agree 
 موافق

Disagree 
 غري موافق

Strongly Disagree 
 غري موافق بشدة

1 1 2 ٥ 

 

Completely Agree 
متاماموافق   

Generally Agree 
بشكل عام موافق  

Generally Disagree 
بشكل عام غري موافق  

Completely Disagree 
متاماغري موافق   

1 1 2 ٥ 

 

Extremely 
Satisfied 

Very 
Satisfied 

Neutral 
Not Very 
Satisfied 

Not Satisfied 
at all 

 غري راضى عةى اإلط ل غري راضى لىل حد ما تحايد راضى لىل حد كبري راضى جدا
١ 1 1 2 ٥ 
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 اإلع اب:  مستوىلاياس 
Extremely 
Dislike it 

Slightly Dislike it 
Neither like it nor 

dislike it 
Slightly Like it Extremely Like it 

بشدةال يع بين  بشدةيع بين  يع بين قةي  ال  و يع بين اال  و ال يع بين ال يع بين قةي    
٥ 2 1 1 ١ 
 

Tragically Very bad Bad Neither good, nor bad Good Very good Perfect 
 مثايل جيد جدا جيد ال  و جيد اال  و سيء سيء سيء جدا م سااي
٥ 2 1 1 ١ 1 2 

 

 : درج  األ ي لاياس 

Not important at all Not very Important 
Neither important 
or Unimportant 

Somewhat 
important 

Extremely 
important 

 مهم جدا مهم نوعا ما ال  و مهم اال غري مهم لي  مهم كثريا لي  مهم لط قا
٥ 2 1 1 ١ 
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 و قة ال   ن ت اجمليماعة من املق ي سمسااى مصلاق ة  اخا  رأس ل ب 

طةب مين أحد الاراء لضـاف  مبنث عن  يا اجلانب، اكان ســبب عدم ليراد  يف اإلصـدارات الســابا   و أننا 
االغـــالـــب أن من ياوم هبـــي   -عةى حـــد عةمي–ال ناوم بـــ ي من  ـــي  التطبياـــات يف أي من اقمشـــــــــــــــــاريع 

تري االـدكتوراة يف اجلامعات، ســــــــــــــ حاال التند  عن  يا اال تبـارات أا يةزم بتطبياهـا  م ط ب اقمـاجســــــــــــــ
 اجلانب بادر اقمستطاع مع اعتياري سةفا لن اجد الاارئ أي قصور اذل  لاة   ةربيت العمةي  فيه. 
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منها:  ر( يف كتابه عن بع  األســـــــباب الر تؤثر عةى صـــــــدل اجمليب، ذك9٠ :2٠٥٠"يتند  )اجلرجااي،
عدم معرف  اجمليب لإلجاب  في يب بالتخمني، اقد ال يفكر باألســــــــلة  تفكريا ناقدا اال يت مةها جيدا، اقد ال )

يفهم التعةيمات فهما صـــنينا، اقد خيشـــى قول اصايا ، اقد يشـــعر ب ن الســـؤال شـــخصـــي يف طبيعته" ا يا 
صـــاًي  اايي  عةرب تســـخري اال تبارات اإلحما دعى لىل ظهور أســـاليب اا تبارات معني  باياس صـــدل  ي  اقم

 ليل .
 

يف معةم اكاالت األحبا  )يف الســــــــعودي (  ناك طريا  متبع  لةت كد من صــــــــدل اجمليب اثبات لجاباته لي  
فاط ال تبار اقماايي  المنا ل ســـــــــتبيان بشـــــــــكل عام احتديدا لةت كد من أن اجمليب الر ذكرت معةوماته عةى 

األمر ا  ر أنه فاط، ا امتت ماابةته اِل تؤ ي معةومات االتصـــــــــال به  قام باقمشـــــــــارك االســـــــــتبيان أنه : )فع  
 شــــــــــــــــارك بـــاالســــــــــــــتبيـــان كـــام  من أالـــه لىل خ ر  الي  بع  األســــــــــــــلةـــ  فاط( تســــــــــــــمى  ـــي  الطرياـــ  بـــالـ

 (Call-Back Technique حيث يتم لعادة االتصــــــــــــال عةى عين  من اجمليبني اليين متت ماابةتهم )
دميوغرافي  ا بع  األســــلة  العن مدة اقماابة  تم ســــؤاهلم طرم بع  األســــلة  بشــــكل عشــــواًي اي ايعاد عةيهم
 ب يم ضمن الفل  العمري  اقمستهدف  أا أيم من جنسي  معين .  لةت كد مث ا 

 
كيل  ي ــع مصــمم االســـتبيان بع  أســلة  التناق الر حتدثنا عنها ســـاباا ليت كد من ثبات اإلجاب  عةيها، 

( لةباحث أا Logic checkعةرب تكرار نف  الســــــــــــــؤال أا عةرب اضــــــــــــــع تعةيمـات )حتاق منطاي | لمـام 
قمعاجلي البيانات، عةى ســـــــبيل اقمثال قد يتناال أحد األســـــــلة  اصال  االجتماعي  لةم يب: ف ذا به جيااب ب نه 

د  فكيف حيأعزب، مث ي يت ســــــــــؤال خ ر يف مرحة  الحا  يســــــــــ ل عن عدد األاالد في ب أن لديه الدين، 
لن يســــــــــتطيع الباحث أن ياول ب نه أجنبهم بطريا  غري شــــــــــرعي ، المنا يت ــــــــــ  لما كيب  اعند التنايق ذل 

يب بطريا  ن اجمليب شـــعر باقمةل اأصـــب  جيأاجمليب أا كيب الباحث الو افرتضـــنا حســـن الني  فيل  قد يعين 
 عشواًي  غوغاًي  فاط لينتهي من اقماابة . 

 
لىل أن  ي  الطرل ال تغين عن األســــــــاليب التالي  ب ي شــــــــكل من األشــــــــكال الكن اجب جيب التنويه  ا نا 

 .  ا نا يف السعودي  ذكر ا لةتنويه لىل ما  و متبع يف اكاالت األحبا  التسوياي 
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ن بتادمي شـــرم تفصـــيةي لةشـــكل أع  ، مع التنويه لىل أن مجيع اإلجراءات اقمتبع  يف تاييم اقماايي  ســـ قوم ا 
بارة عن ا تبارات لحصـــــــــــــاًي  حبت  قد يواجه الباحث صـــــــــــــعوب  يف فهمها الكن ميكن ألي لحصـــــــــــــاًي  ي ع

 (SASأا ) (SPSSمتخصص التعامل معها بكل سهول  اعةرب برجميات جا زة مثل برنامج )
 

 ق    اللقة
لــدرجــ  قيمــ  النتفق يف البــدايــ  عةى أن اقمايــاس يعطي درجــ  معينــ  قمــا يتم تاييمــه، حيــث ال ميكن اعتبــار  ــي  

عوامل الر يتم تنوع الحايايـ  قمـا يتم تاييمـه المنـا  ي جمرد م حة  عةيه يف اقت معني من شــــــــــــــخص معني، 
ج  اصاياي ، تةف عن الاياس اليي يادمه منوذج الدر الاياس اجيعةها آليتسبب يف ظهور  ةل يف دق  قياسها 

 اياس ااقمعادل  أدنا :  يا النموذج يادم معادل  معين  يوض  من   هلا دق  اقم
R+ X S+ XT= X0X 

0X :الدرج  الر   م حةتها من اقماياس تعين 
TX :الدرج  اصايا  لةصف  تعين 
SX :اخلط  اقمنه ي تعين 

RX :اخلط  العشواًي تعين 
ر عةى ، اخلط  اقمنه ي يؤثااخلط  العشــــــــــــواًياخلط  اقمنه ي  يت ــــــــــــمنمع اقم حة  أن  ط  الاياس اإلمجايل 

اقماياس بشــــكل ثابت يف كل مرة يتم فيها لعادة الاياس كما ك نه عامل ميكانيكي، أما اخلط  العشــــواًي لي  
ي  الفراقات كل مرة يتم فيها لعادة الاياس، ا   يف طرلثابتا ا و يؤثر عةى الدرج  الر متت م حةتها بعدة 

 ( ا )الدق (أسةويب )الصن يق بني بني اخلط  اقمنه ي ااخلط  العشواًي يهم أن نفهما لنستطيع التفر 
 

 Reliabilityعتمادي ( | اال) أاالا: الدق 
ال  ،تعين لىل أي مدى ياوم  يا اقماياس ب عطاء نتاًج ثابت  فيما لو   لعادة الاياس باســـــــتخدام نف  اقماياس

ات مما ياةل بيوجد  ناك أي ت ثري من اخلط  اقمنه ي عةى الدق  الكن اخلط  العشـــــــــواًي يتســـــــــبب يف عدم الث
فعندما ناول ب ن اخلط  العشـــــــواًي = صـــــــفر فهيا يعين أن الدق  )االعتمادي ( يف ، من دق  )اعتمادي ( اقماياس

 أعةى درجاهتا.
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يتم قيــاس الــدقــ  )االعتمــاديــ ( عةرب حتــديــد نســــــــــــــبــ  احنراف اخلطــ  اقمنه ي يف اقمايــاس، ايتم ذلــ  عةرب حتــديــد 
 ن صــيةها من عدة مااب ت، لن كان االرتباط مرتفعا الســتطعنا أن ناول باالرتباطات بني الدرجات الر   حت

 اقماياس يادم نتاًج دقيا  )اعتمادي (.
 

 أما عن األســـــــــــاليب الر يتم قياس االعتمادي  هبا فتت ـــــــــــمن كما ذكرنا ا بالشــــــــــــكل أع   يف بداي  اقمبنث: 
بيات لكل نوع من  ي  اال تبارات لجيابيات اســة، النماذج البدية ، الثبات الدا ةي[ ا تبار لعادة   ا تبار]

ت ما قرأته ت عمةيا ألمتكن من تثبيالن أ و  هبا ضـــــمن  يا اإلصـــــدار ح  يتســـــىن يل تطبيق  ي  اال تبار 
 نةريا عنها. 

 
  Reliability Test-Retest| ا تبار لعادة   ا تباراعتمادي  أ( 

 مع تحاال  تحاكاة موع  من اجمليبني يف فرتتني خمتةفتنيمن عبارات عةى جم حيـث يتم طرم نف  اقمايـاس ِبـا فيـه
 لىل أربع  أســــــابيع، بني أســــــبوعني ترتاامظراف  ي  الفرتتني بادر اإلمكان، عةى أن تكون اقمدة بني الفرتتني 

ـــاط اإلحصـــــــــــــــــاًي  ـــار معـــامـــل االرتب ـــه فيمـــا بينهـــا تتم عةرب تطبيق ا تب ـــاًج ادراســـــــــــــــــ  التشـــــــــــــــــاب يتم أ ـــي النت
(correlation coefficient). 
 

بالنســـــــب  لةطريا  أع   راادتين فكرة بدية  عن لجراء الدراســـــــ  من   ل اكالتني خمتةفتني، أي أن يتم لعطاء 
نصــــــف العين  لوكال  أحبا  انصــــــفها ا  ر لوكال  ثاني  امن مث يتم لجراء ا تبار معامل االرتباط اإلحصـــــــاًي 

 بني نتاًج كل اكال . 
 

 Alternative-Forms Reliability|  دية النماذج الباعتمادي  ب( 
مث يتم لعادة يبني عةى جمموع  من اجملمرتني يف نف  اقماـابة  حيـث يتم طرم نف  اقمايـاس ِبـا فيـه من عبـارات 

ابيع، يتم أ ي بني أســــبوعني لىل أربع  أســــ ترتاام العمةي  مرة أ رى عةى أن تكون اقمدة بني اقمرة األاىل االثاني 
   التشـــــــــــــــــــــابـــــــه فيمـــــــا بينهـــــــا تتم عةرب تطبيق ا تبـــــــار معـــــــامـــــــل االرتبـــــــاط اإلحصـــــــــــــــــــــاًي النتـــــــاًج ادراســــــــــــــ

(correlation coefficient). 
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 Internal consistency Reliabilityجـ( اعتمادي  الثبات الدا ةي | 
ر اياصــــــــــــــد بـالثبـات الـدا ةي، قيـاس النتـاًج اإلمجالي  قماياس حيتوي عدة عبارات   تاييمها، يركز  يا اال تب

 عةى قياس الثبات الدا ةي لدرجات العبارات باقماارن  مع اقمتوسط اإلمجايل هلا. 
حيث يتم قســـــــــــم   (Split-half reliabilityأحد اال تبارات اقمتبع  يف  ي  الطريا   و ما يســـــــــــمى )

ى عبارات عة ١عبارات يتم أ ي نتاًج كل  ٥٠عبارات اقماياس لىل نصـــــــــفني، مث  لو كان اقماياس يت ـــــــــمن 
حدى، لما عةرب أ ي الزاجي  منها االفردي  عةى حدى أا ب ســــــــــــةوب عشــــــــــــواًي، امث يتم لجراء ا تبار معامل 
م االرتباط لدراســــ  االرتباط االثباتي  بني النصــــفني، مع التنويه لىل أن النتي   تت ثر باألســــةوب اليي   التاســــي

حيث يتم أ ي متوسط   (Coefficient alphaبه الت نب  ي  اقمشكة  يتم استخدام ما يسمى بـــــــــــــــ )
 ارتباط مجيع التاسيمات النصفي  احملتمة . 

 
 Validity( | الصدل) ثانيا: الصن 

يف اك اقمةنوظ  اياساقم درجات يف  ت فاتيوجد  ناك ا مدى أي تعين لىل صن  )صدل( اقماياس
 أا نه ي اقم  طاءألالنةر لىل ا من بدال ،األشياء الر   قياس صفاهتا بني اصاياي  اال ت فات تنعك  عةى

، فمث  لن كان االستبيان يهدف لاياس مستوى اليكاء فهو يايسه فع  اال ياي  درج  التيكر،  عشواًيال
( يف كتابه تعريفا خ ر خمتصرا:  و أن يعك  االستبيان احملتوى اقمراد قياسه ٥٠١، 2٠٥٠ييكر )اجلرجااي:

 افاا ألازانه النسبي . 
 

 Content Validity | توىاحمل أ( صن 
يتكون  يا النوع من اال تبارات عةى تاييم موضوع امن ي قمس ل  متثيل احملتوى اصايل لةماياس قما يتم 

 قياسه فعةيا. 
 

 Criterion Validity|  اقمعياري ال بط ب( صن 
ت معىن تسمى  رى ذاا ي الر تعك  ما لذا كان اقماياس يادم نتاًج متوقعه منه يف الع ق  مع متغريات أ

بـ متغريات ال بط اقمعياري االر قد تت من معةومات دميوغرافي  ا سيكوغرافي ، سةوكي  اموقفي ، أا درجات 
 ميكن تاسيمه لىل نوعني:  الزمني أ يت من ماايي  أ رى، حبسب الفرتة 
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 : Concurrent Validity( صدل متزامن | ٥
 .التزامن مع مجع متغريات ال بط اقمعيارييتم عندما يتم تاييم عناصر اقماياس ب

 
 و مدى قدرة االستبيان عةى التنبؤ ب مناط سةوك :  Predictive Validity( صدل تنبؤي | 2

، اكمثال يس ل بع  األشخاص عن الع م  الت اري  اخلاص  ِبنت ات ألبان يرغب الفرد مستاب 
ألشخاص تس هلم عن اقمنت ات الر باسته كها باقمستابل، مث الحاا جترى دراس  مع نف  ا

استهةكو ا مؤ را من بني منت ات األلبان مث يتم اقماارن  بني ما ذكراا ب يم سيشرتا  يف اقماابة  األاىل 
 فعةيا حبسب اقماابة  الثاني .  بشراًهابني ما قاموا 

 
 Validity Construct| البناء ج( صن 

 و عةى ث ث  أنواع: ا ا و من أصعب األنواع من ناحي  التطبيق 
لىل أي مدى ال يرتبط اقماياس مع ماايي  : Discriminant validityصدل التمايز |  (٥

  أن آلتةف النتاًج فيما بينها. يفرت أ رى تتكون من نف  البني  االر 
لىل أي مدى يرتبط اقماياس لجيابيا مع : Convergent validityصدل التاارب |  (2

   البني .ماايي  أ رى تتكون من نف
ا و اليي ياي  الع ق  بني البنيات النةري ، حياال أن يثبت (: Nomologicalصدل ) (1

ترابطا مةنوظا بني بني  اقماياس حبسب النتاًج مع كان متوقعا هلا أن تكون حبسب النةريات الر 
   التنبؤ هبا ساباا. 

 Generalization|  ثالثا: العمومي 
لكةي، عةيه من عين ، عةى اجملتمع ان لةباحث أن يعمم نتاً ه الر حصل االر تعين لىل أي مدى ميك

بالنسب  لنا يف الوكاالت ف ننا نعتمد بيل  عةى حاسبات متخصص  حتسب لنا  امش اخلط  اليي حيصل 
 عةى نتاًج الدراس  حبسب ح م العين  الر قمنا ِباابةتها. 

( المنا جيب تطبيق لجراءات Test-Retestجنريها يف )االتعميم ال يعتمد عةى قوة االرتباط كالر كنا 
 .نةري  التعميم
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 اعتبارات أ رى مهم  |9

 :املظهر اخل رجي لالسا   ن )الانس ق والان سق والث  ت(

بســـــــبب كثرة الطبا ني اقمشـــــــاركني يف لعداد االســـــــتبيان، بني اقمصـــــــمم ااقمرتجم اقســـــــم معاجل  البيانات اليي 
  ين  لكل ســؤال يتغري اإلطار اخلارجي ل ســتبيان فتبدأ بع  األســلة  بصــفن  اتنتهي بصــفني ــيف رموزا مع

ال يكون االســــــــــــــتبيان جا زا لةطباع  لذا ال تةهر بع  اخليارات ا بع  األجزاء من اإلجابات  حيث أ رى
ضــــاف  الرموز، ل أا األســــلة  يف الورق  اقمطبوع  بســــبب لضــــاف  أعمدة عةى اجلداال لما لغر  الرتمج  أا لغر 

يان االت كد من االســـــتب تنســــيق بع  الوقت يف اقمرار قمرة أ رية عةىمصــــمم االســـــتبيان فمن اجليد أن مي ــــي 
احات اقمســـاتوفر اجلداال اتنســـياها، اســـ م  ســـ م  لطار  اخلارجي من حيث )اخلط "ح ما انوعا الونا"، 

م اعدم اخلةط بينهم(، كما أف ـــــــل شـــــــخصـــــــيا أن يتلمكاني  متيز التعةيمات عن األســـــــلة  ا الكافي  لإلجاب ، 
  غري لت نب حدا  أي  طاذل   بعد اعتماد تنســياه ( لةباحثني اقميدانينيPdfلرســال االســتبيان بصــيغ  )

اســــوفت اارد من مايكر  قدمي ، عةى ســــبيل اقمثال قد يكون لدى الباحث اقميدا  نســــخ  ماصــــود قبل طباعته
 .(Pdf)نسخ  النهاًي  الر أرسةتها هلم اليل  اقمف ل  و استخدام اذل  جيعل التنسيق خمتةفا عن ال

يؤثر كثريا يف أداء العديد من األطراف اقمؤثرة أثناء ســـريان اقمشـــراع امن ضـــمن األشـــياء  اقمةهر اخلارجي عامل
 :اضعها يف عني االعتبارالر جيب 

"If you ask me anything I don't know, I'm not going to answer" 
Yogi Berra 

 لذا س لتين عن أي شيء ال أعرفه، فةن أقوم باإلجاب "يوغي بريا"
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 ابول.شـــكل اخلارجي ل ســـتبيان ميف االســـتبيان، ليكون ال موحدجيب اســـتخدام نوعي   ط  ناع اخلط: -1
 
بع  مصــــــممي االســــــتبيان ياومون بتصــــــغري اخلط لكي يصــــــب  ح م االســــــتبيان أصــــــغر  حجم اخلط: -2

التســــتوعب الصــــفن  أســــلة  أكثر لتاةيل التكةف  )تكةف  الطباع ، الورل( متغاضــــني عن اقمشــــاكل الر حتد  
  قراءة األســـــلة  أا يف تســـــ يل اإلجابات انفجراء ذل  التصـــــرف، فاد يواجه الباحث اقميدا  مشـــــكة  يف 

الشــــيء بالنســــب  قمد ل البيانات كي يواجه بع  اقمشــــاكل أثناء لد ال البيانات، عةى أن يكون أصــــغر  ط 
 ناط . ٥1مستخدم بساف العشر نااط، اميكن التدرج زيادة لىل حد 

اك  اخلط لغر  لفت انتبا  ( الر تزيد من  Boldيســتخدم مصــمم االســتبيان  اصــي  ) اخلط: مس كة-3
الباحث، اتســــــــــــتخدم عادة لةتعةيمات اقموجه لةباحث أا لةفت نةر الباحث لىل أ م الكةمات يف الســـــــــــــؤال 
 ا صوصا عندما يكون  ناك أسلة  متتالي  امتشاهب  ك سلة  اقمعرف  الر ال خيتةف هبا لىل خ ر ث   كةمات، 

  تعرفأي من  يا الع مات الت اري  أ. ٥س: ٥ مث  
  اساخلمت من ق  أي من  يا الع مات الت اري   ب.٥س
  اساخلمت خال  الشهر أي من  يا الع مات الت اري جـ. ٥س

 ليل  تستخدم  ي  اخلاصي  لشد االنتبا .

 الغ ف يف  يا  تعج ك: ما  ي أكثر اقميزات الر 2مث  
 يف  يا الغ ف  تعج ك الما  ي أكثر اقميزات الر   

لسؤال ا: جيب أن يكون السـؤال امكان اإلجاب  يف مكان ااحد، ف  ياوم الباحث باراءة األستئلة تنست ق-1
راءة ق ألن الباحث اقميدا  قد ي ــــــــــطر لةرجوع إلعادة تالي إلجاب  يف الصــــــــــفن  الاايكون مكان صــــــــــفن  يف 

 ن ذل  يربكه. فسه أل، انف  األمر بالنسب  ل ستبيان اليي ميةله اجمليب بنالسؤال أا إلتباع تعةيمات

: اتستخدم اصراف ااألرقام يف  ي  العمةي  حيث يرمز أحد اصراف لاسم معني امن مث األسئلة ترق م-5
 (لخل..أ ب ج د ه ا ز م ط ي ك ل م ن)ة  كل ذل  يتم حسب الرتتيب األرقام ترمز لرتتيب األسل

، 2، ب٥جـ .. مث يف الاسم التايل ب1أ،ب1أ، أ1، أ1، أ2، أ٥مثال عةى ترتيب أسلة  يف قسم معني : أ
 .. لخل. 1ب
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: جيب عةى الباحث التنفييي اصرص عةى اســـــــــتخدام مصـــــــــطة  ااحد عند التند  عن املصتتتتتتتطلح ت-6
شــيء معني ايت نب اســتخدام مرادفات له ف  ياول يف أحد الصــفنات مث : الشــرك  امن مث ياول اقمؤســســ  

ب ـــــــع صـــــــفنات جتد  قال اقمنةم ، ألن ذل  يشـــــــوش عةى  مث يف صـــــــفن  أ رى يســـــــ ل عن اقمنشـــــــ ة ابعد
 .)٥(اجمليب

هبا ال جتةرب  (عةيماتالتاإلرشـــادات )حبيث تكون  باالســـتبيان: جيب أن يتم ترتيب األســـلة  تلفق األستتتئلة-7
الباحث اقميدا  عةى الرجوع االتادم بني صـفنات االسـتبيان بشكل مستمر ألنه أحيانا جيب استخدام تاني  

( االر تربط لجاب  ســــــــــابا  لةم يب يف م حة  لشــــــــــد انتبا  bridging remarks اجلســــــــــري )التيكري
الت عةه يشـــعر ب ن ما ياوله مهم، مثال: لاد ذكرت مســـباا ب ن  تســـتخدم )س( .. مث يطرم الباحث ســـؤاله 

 اجلديد.

قميدا  يف بداي  ث ا: جيب أن تكون األسـلة  مرتبط  بعنوان البنث اليي حتد  عن الباحارت  ط األستئلة-8
اقماابة  ألن االبتعاد عن موضـوع البنث يشـكل ريب  لدى اجمليب اقد يرف  لمتام اقماابة ، اليل  من اقمف ل 

 اضع مادم  قصرية جدا يف بداي  كل قسم مث  )ا ن س س ل  بع  األسلة  عن عادات  يف التسول(.

همالســطور اعدم  : عةيه جيب ترك مســاف  جيدة بنياملستت فة وني الستتطار-9 لبع  لتوفري عةى بع ــهم ا رصــِّ
 الورل ذل  ألن اجمليب أا الباحث قد يواجه صعوب  يف الاراءة. 

رسل لةم يب من النوع اليي ي االستبيانلو كان  فيما: يتم اضع نوع الورل يف عني االعتبار الارق نوع-٥٠
تخدام ألوان يرفع من نســب  اقمشــارك ، ايتم اســلياوم ِبةله بنفســه دان مســاعدة، ذل  ألنه يرتك انطباعا جيدا ا 

 خمتةف  من الورل لةتفريق بني األقسام اقمختةف  يف االستبيان.

: يف ـــــــــــل الطباع  عةى اجه ااحد من الورق  فيما لو كان االســـــــــــتبيان من النوع اليي يرســـــــــــل الط  عة -٥٥
اء فيما لو افي  لكتاب  ما يشـــلةم يب لياوم ِبةله بنفســـه دان مســـاعدة اذل  ل ـــمان أنه مية  مســـافات لضـــ

أراد ذلــ ، أمــا الر متن  لةبــاحــث فتف ـــــــــــــــل معةم اكــاالت األحبــا  أن تطبعهــا لــه عةى اجهني العتبــار أيــا 
ب اأيا أســهل لةباحث من ناحي   ةها اكيل  أف ــل يف ترك انطباع لدى اجملي -توفري تكةف –ســتوفر الورل 

ن  بطباع  مجيع االســتبيانات بدال من تصــوير ا ا صــوصــا ل ب ن اقماابة  ســتكون قصــرية، كما أنصــ  شــخصــيا

                                                           
1 Improving survey questions: design and evaluation. by F.J. Flower (1995)  
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كان اجمليب  و من ســـيمةلها بنفســـه ألن كثريا من الوكاالت تتوجه لتصـــوير ا بدال من طباعتها من أجل توفري 
 اقمال. 

كما يوضــــع يف عني االعتبار أثناء التصـــــميم أن االســـــتبيان ســــيتم تدبيســـــه أا أن يتم غرز أســـــ ك به لةنفا  
 اسكه في ب اصرص أن أي من العمةيات اقمتعةا  بيل  ال تؤثر عةى احملتوى أا تغطي شيلاا منهعةى مت

( يف كتـابه نا  عن كتاب اجلةيب أن األلوان الزا ي  ت ــــــــــــــمن 22، 2٠٥٠: ذكر )اجلرجـااي، اخلط لون-٥2
 .(٥) نسب  مشارك  أعةى من االستبيانات الر حتتوي ألوانا داكن 

عتبارات اليي بدأ يهيمن شــيلا فشــيلا عن الورقي، توضــع مجيع اال اإللكرتا   ل ســتبيان اكيل  اصال بالنســب
الســــــابا  يف عني االعتبار، اعةى ســـــــبيل اقمثال ميكن اســـــــتخدام أحد معايري تصـــــــميم مواقع االنرتنت الر هتتم 

ي اضـــعه موقع اليِبدى ارتيام الشــخص اليي يتصـــف  اقمواقع بالتعامل معها، اأحد أشـــهر تة  اقمعايري ذل  
 (bootstrapتويرت االر تسمى باسم )

 لةباحث أا لةم يب. ل  ارجيا الًااا ل ستبيان سواءا كل ما سبق ذكر  ي من شك

 املاجهة لل  حثني:( الاعل يم ت)اإلرش  ات 
 
أا يتم أا يتم اضـــــــع  ط حتتها،  (Boldعند كتاب   ي  التعةيمات يتم اســـــــتخدام  اصـــــــي   اك  اخلط ) 

بـاألحرف الكبرية لن كــانــت  اضــــــــــــــع ضــــــــــــــمن لطــــار ماطع اخلطوط يكتــــب بــــدا ةــــه 
 اكل ذل  هبدف أن ينتبه لليها الباحث قبل قراءة الســـــــــــــؤال الكي مييز بينها ابني اإلجنةيزي ،لغ  االســـــــــــــتبيان 

 ةمــ ك الســــــــــــــؤال ف  يارأ ــا عةى اجمليــب يف حــالــ  كــانــت اقماــابةــ  اجهــا لوجــه، ايتم يف معةم األحيــان كتــابــ 
" قبل اضـــــــع التعةيمات لةت كيد عةى أن  ي  اقم حة  لةباحث اليســـــــت لةم يب، اقد آلتةف  ال  حث"  

 ي  اقمعايري من شـــــــرك  أحبا  لىل أ رى. مع التنويه لىل أن  ي  التعةيمات تصـــــــب  موجهه لةم يب يف حال  
ر يف  يا النوع لىل جانبه ايكث كانت اقمااب ت من النوع اليي ميةله اجمليب بنفســـــــه دان اجود باحث ميدا 

من االســـــــتبيانات األمثة  يف األســـــــلة  اقمعادة، اتكون  ي  التعةيمات عةى شـــــــكل نوافي تةهر يف الشـــــــاشـــــــ  

                                                           
 مصادر أجنبي  الكنه أثار ا تمامي العةنا نبنث الحاا عن الت ثري النفسي اقمرتبط باأللوان.  ِل أجرب ذل  اِل أقع عةيه يف 1
 

 التعةيمات
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بالنســـــــــب  ل ســـــــــتبيانات اإللكرتاني  تةهر فاط يف حال أ ط  اجمليب يف عمةي  اإلجاب  أا يف حال نســـــــــي أن 
 جيب عةى سؤال ما .. لخل.

 
االســـــــتبيان بالتوضـــــــي  عةى كل ســـــــؤال مغةق ما لذا كان  يا الســـــــؤال حيتمل اإلجابات ياوم كيل  مصـــــــمم 

 ن البــاحــث اقميــدا  من نفســـــــــــــــه. لكي ال خيمِّ  (SA) أم أنــه حيتمــل لجــابــ  ااحــدة فاط (MA) اقمتعــددة 
صــــــــــــل الباحث ( لكي حيحث اجمل بابالنســــــــــــب  لألســــــــــــلة  اقمفتوح  ف كثر التعةيمات الر تكتب عند ا  و )

  عةى مزيد من التوضــــــينات اجتا  األســــــلة  اقمفتوح  عن طريق حث اجمليب ب ن ياول له ماذا أي ــــــا أا اقميدا
 قمــــــــــاذا قـــــــــــةـــــــــــت ذلـــــــــــ ، حـــــــــــ  ميـــــــــــةـــــــــــ  الــــــــــفـــــــــــرا  اقمـــــــــــخصـــــــــــــــــــــــــص لـــــــــــةســـــــــــــــــــــــــؤال اقمـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــوم.
ا ناك بع  األســــــلة  الر ال حتتاج أن يتم اضـــــــع لجاباهتا ضــــــمن بطاقات العر  فياوم مصـــــــمم االســـــــتبيان 

يب لياوم الباحث اقميدا  باراءة اإلجابات عةى اجمل وصتتتتتتات مرتف " اقرأ"يدا  : بوضـــــــع لرشـــــــاد لةباحث اقم
 " ال تقرأ على اجمل ب".اأحيانا يكون اإلرشاد بـ 

 
 : أم كن تسج   اإلج و ت

بالت كيد جيب أن يتم ترك مســــاح  لإلجاب  لكل ســــؤال ســــواء كانت عةى شــــكل ماياس، أا لجابات متعددة 
احتوى الســـــــؤال طةبا لتســـــــ يل اإلجابات األ رى الر ِل تكن ميكورة ضـــــــمن قاًم   يتم ا تيار أحد ا، الو

اإلجابات جيب عةى مصـمم االسـتبيان أن يرتك مكانا لتسـ يل  ي  اإلجابات، اكيل  األسلة  اقمفتوح  الر 
ــــــدا  بتســــــــــــــ يــــــل لجــــــابتــــــه حرفيــــــا ..   ياوم اجمليــــــب بــــــاإلجــــــابــــــ  عةيهــــــا من عاةــــــه اياوم البــــــاحــــــث اقمي

 
  لعرض:وط ق ت ا

د ق ي عبارة عن بطاقات أا أارال حتتوي ما ميكن بدار  أن يســــــــاعد اجمليب عةى اإلجاب  عةى ســــــــؤال معني 
ه ألحد مفردات أثناء ماابةتالباحث اقميدا   ي  البطاقات  يســــــــــــتخدمته يصــــــــــــعب فهمه فيما لو   فاط قراء

دة، يتم اإلجـابـات ليختـار منهـا اجمليب ااح، لذا أن  نـاك كثري من األســــــــــــــلةـ  اقمغةاـ  الر حتتوي قـاًمـ  بـالعينـ 
اضـــــعها مجيع يف بطاقات العر  احينما يصـــــل الباحث التنفييي لىل الســـــؤال ياوم ب عطاًه  ي  البطاق  الر 

 يا ا حتتوي قاًم  باإلجابات ليختار ااحدة منها، اقد تســــــــتخدم بطاقات العر  لعر  صــــــــور أا لع نات 
 (Stimulusما يسمى باقمثريات اصسي  )
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افاًدة بطاقات العر  عديدة منها: جتنب اصصــــــــول عةى لجابات  اطل  بســـــــــبب عدم فهم اجمليب أا عدم 
 ــاعــه لبع  العبــارات ا ــاعــه لأل رى حيــث أن بع ــــــــــــــهم خي ــل من أن يطةــب من البــاحــث أن يعيــد لــه 

حث من ااإلجابات، اكيل  قد تفيد بطاقات العر  يف اإلجاب  عةى األســــــــلة  اصســــــــاســــــــ  حيث يطةب الب
اجمليــب أن يعطيــه رمز اإلجــابــ  فاط اأ ريا تعتةرب بطــاقــات العر  أحــد األداات الفعــالــ  يف تاةيــل اقمةــل عنــد 

 اجمليب.

بع  اإلجابات ال يتم اضعها يف بطاقات العر  ح  الو كانت موجودة ك جاب  تحتمة  ضمن االستبيان 
  لكي  خيتار ا اجمليب، الكنها لجاب  تحتمة . مثال عةى ذل

  Don’t Know / Can’t rememberال أتيكر \ ال أعرف -
  No answer/ Refused to answerرف  اإلجاب   \ِل جييب 

اياوم الباحث احتياطا بكتاب  لرشاد لةباحث: ب ن ال ي ع  ي  اإلجاب  يف بطاق  العر  " يف حال كان 
  . ف يف اإلدارة اقميدانيااقمسؤال عن تصميم بطاقات العر  أحد األطر 

 

م حة : عند تصــــــــميم بطاقات العر  يتم ربط كل بطاق  عر  برقم الســــــــؤال لت نب حدا  أي لب  أا 
تدا ل أا ا ت ف بني االستبيان اقمستخدم من قبل الباحث اقميدا  ابني بطاقات العر ، الت نب حدا  

 أ طاء من قبل الباحث اقميدا  أثناء عر   ي  البطاقات.

ات العر  جبانب كل لجاب  ايطةب من اجمليب لعطاء رمز اإلجاب  بدال من قراءهتا يتم اضــــــــــــــع رموز يف بطاق
لت نـب اقوع   ـل أا عـدم الرغب  يف اإلجاب  من قبل اجمليب يف حال كان جيب عةى اجمليب أن يارأ اإلجاب  

 الر ا تار ا قراءة.
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 Rotation|   املن ووة 

يســــــي  فدييمها، اهللتا قراءة اإلجابات أا العبارات عةى اجمليب عندبداي  خمتةف    تعين اقمنااب  حتديد ناط  الًر
ايمها أااًل العبارات الر ي البداء رأيه حول ن لجابات اجمليب و اصصـــــــــــــول عةى معةومات أكثر دق  ألمنها 

 هالعبـارات، مثـال لن طةـب من اجمليـب أن يايِّم بع  الع مـات الت ـاريـ  ف ن تاييم ألاا رآلتةف عن تاييمـه 
ؤال كل اليل  يتم قةب الرتتيب اســــــ ،عن اقمارك  األ رية تاييمهســــــااي  لدق  تال مارك  يســــــ ل عنها لي  مأل

لبداي  أا النهاي ، الر ذكرت يف ا جميب برتتيب خمتةف ل ـــــــمان توزيع حصـــــــ  الدق  العالي  عةى مجيع اقماركات
،  بداي اركات أن تارأ عةى اجمليب بالأي أن كل عبارة يف  يا الســـــــؤال ســـــــتنةى بفرصـــــــ  متســـــــااي  مع باي  اقم

كيل  تبني اقمنااب  لةباحث اقميدا  كيف جيب أن يطرم الســـــــؤال، يف اقمثال التايل جعل اقمنااب  عةى اقماركات 
ايكون مشــــــــرف الدراســــــــ  قام بوضــــــــع ناط  البداي ، ســــــــي د الباحث الع م  عةى اقمارك  ج فيبدأ من عند ا 

رة  ي  عةى اقمارك  ج مث يســــــــــــــ ل عن العبارة الر بعد ا .. ح  ينهي مجيع ايســــــــــــــ ل اجمليـب  ـل تنطبق العبا
 العبارات مث يكمل طرياه يف تكرار نف  الداًرة عةى اقمارك  د، مث  ـ مث يعود من جديد لىل اقمارك  أ، مث ب.

 ل الباحث  ي ســـــــــــأما لو كانت اقمنااب  عةى العبارات فســـــــــــياوم الباحث ب تباع ناط  البداي  مث يارأ العبارة اي
ينطبق ذلـ  عةى اقمـاركـ  أ،  ـل ينطبق عةى اقمـاركـ  ب،  ـل ينطبق عةى اقمـاركـ  ج .. ا كيا، مث ينتال لةعبارة 

 الر تةيها.
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 مارك   ـ مارك  د مارك  ج مارك  ب مارك  أ 
 ① ① ① ① ① ٥....  عبارة

 ② ② ② ② ② 2عبارة .... 
 ③ ③ ③ ③ ③ 1عبارة .... 
 ④ ④ ④ ④ ④ 1عبارة .... 
 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ١عبارة .... 

 

كما أن  ناك منااب  ألقسام كامة  يف بع  أنواع الدراسات لذا خيتةف ترتيب األقسام الر يبدأ هبا الباحث 
 من جميب لىل خ ر اذل  لنف  اهلدف أي ا. 
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 | Questionnaire Length   )وقت( االسا   نطا 

نا أن  ي طول االســـــتبيان، اقد ســـــبق اذكر باحثني، أال ا معةم الاحســــاســـــيتها ناط  أ رى يغفل عن أ يتها  
الســــــؤال اليي يطرم نفســــــه داًما ، (Piloting) جتربته الطريا  اقمثةى قمعرف  طول االســــــتبيان  ي من   ل

من الوقت مع  -كيا–قبل البدء باقماابة   و )قماذا جيب عةي أن أم ــي  كل جميب عةى نفســه  هااليي يطرح
  أا ما الفاًدة الر س جنيها من مننه كل  يا الوقت  يا الباحث إلمتام  ي  اقماابة ( ما اقماابل

، ي ع ق  عكســي   الع ق  بني طول االســتبيان اجودة البيانات احملصــة  من اجمليب نميكن الاول بكل ثا  ب 
بــ  ، اقــد لوح  يف الارن األ ري اخنفــا  رغالر   مجعهــاكةمــا زاد طول االســــــــــــــتبيــان قةــت جودة البيــانــات ف

النـاس يف لجراء اقماـاب ت معهم لعـدة أســــــــــــــبـاب كعـدم توفر الوقـت أا ظن اجمليـب بـ ن البـاحث يريد أن يبيعه 
 شيلا ...لخل.

 
كثر من اابة  بالنســـب  لةمااب ت اجها لوجه ألن معةم كتب األحبا  التســـوياي  توصـــي ب ن ال تكون مدة اقم

عةى جودة البيانات حيث يبدأ اجمليب ب عطاء لجابات  اطل  أا يســـرع يف  دقيا  ألن ذل  ســـيؤثر ســـةباا  1٠
( ESOMARالع م  الت اري  بدرج  ااحدة، كما أاصــــــت منةم  )\أســــــلة  التاييم فيايم مجيع العبارات
ـــ  يف كتاهبا أن ال يكون اصد األقصى دقيا ، ابالنسب  قمااب ت ا تبارات اقمواقع  1٠قمدة اقماابة  اجها لوجه الـ

دقياـــ  اكـــيلـــ  اصـــال بـــالنســــــــــــــبـــ   2٠ لىل ٥١( أن تكون بني Central Location Testاقمركزيـــ  )
 اأمــــــــــا اقمــــــــــاــــــــــابــــــــــ ت الــــــــــر حتــــــــــد  عــــــــــنــــــــــد اقمــــــــــخــــــــــارج  ( ٥) (لــــــــــةــــــــــمــــــــــاــــــــــابــــــــــ ت اهلــــــــــاتــــــــــفــــــــــيــــــــــ 

(Exit Interviews )(2)  ندر جودة اقمعةومات احملصة  بشدةدقيا  تن ٥١مرار ف نا أرى أنه بعد. 

يدعي معةم اقممارســــــــني لألحبا  أن االســــــــتبيان اليي يرســــــــل لةم يب عةرب الةربيد جيب أن ال يت ااز جمموع 
دقياــ   ٥١لىل  ٥٠(، اأن اقماــابةــ  اهلــاتفيــ  ترتاام بني A4صــــــــــــــفــاحتــه  ــانيــ  اجو  من ماــاس الصــــــــــــــفنــ  )

(Paul, 2005:129ايفرل  ي ،) ا اقمؤلف بني اقماابة  اجها لوجه الر حتد  عةرب مااطع  اقمســـــتهدف يف
يدعي أن ا  أا يف مار عمةه الشــــــارع أا مراكز التســــــول ابني الر يتم لجراء ا يف منزل الشــــــخص اقمســــــتهدف

                                                           
1 ESOMAR Handbook of Market and Opinion Research 4th edition – Ch10 (questionnaire Design P-372). 
 

تاييم ل ع  اجمليب من قبل الباحث فور  راجه من فرع لبن  أا فرع قمركز  دم  عم ء شرك  معين  اذل اقمااب ت عند اقمخارج تعين مااط 2
  يا الفرع من عدة جوانب.
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ال  قد تصــل بســهول  لىل نصــف ســاع ، أما تة  الر حتد  عةرب اقمااطع  الر جترى يف منزل الشــخصاقماابة  
 طوي  ألن الشخص اليي متت مااطعته منشغل اِل ي ع يف اصسبان بع  الوقت هلي  اقماابة .  تدام

امع تادم الزمن حيتمل أن تال اقمدة اقمتعةا  بكل أســـــــــةوب من أســـــــــاليب مجع البيانات، ألن اترية اقمةل ترتفع 
ت جلمع البياناعنـد األجيـال اجلـديـدة الر تبنـث عن كل ما  و ســــــــــــــريع، اليل  ظهرت أســــــــــــــاليب جديدة 

معادة جدا اال تشــعر من يتم مجع بياناته ال من قريب اال من بعيد ب ن  ناك بيانات جتمع عنه أا أن ســةوكه 
 يا متســــــــع  يحتت اقمراقب  االدراســــــــ  معةمها جاء مع ثورة اإلنرتنت االشــــــــبكات االجتماعي ، الي  يف دلية

 لةخو  يف تفاصيل  ي  األساليب اصديث . 

ة  من اجمليب حبســـب الوقت اليي تســـتهةكه انةر لىل ال شـــكل التايل اليي يعةرب عن ت ثر جودة البيانات احملصـــِّ
له تد  يف الكتب ذات الع ق ، ا و يشــــــــــــــرم من    اءا عةى جتربر العمةي  اقراءيتبن بنيته، اقد (٥)اقماـابةـ  

 البيانات.  جودة البيانات بالع ق  مع طول مدة اقماابة  عةرب أشهر أنواع أساليب مجع

 

 

 

                                                           
 الشكل االبيانات اقمد ة  فيه أرقام آليةيه توقعتها من ااقع  ةربيت يف  يا اجملال اليست من كتاب أا حبث معني. ٥
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 يف كا وة الع  رات لق    املااقف أو السلاك  ت

يتم كتاب   ي  العبارات عن طريق خمتصـني ميكنهم توقع اقمواقف اجتا  حال  معين  ايتم االســتعان  أحيانا بنتاًج 
بدارســـات اأ ريا ميكن االســتعان  ، (٥) الكمي دراســ  نوعي  تاوم هبا الشــرك   صــيصــا لتمهيد الطريق لةدراســ  

ا "ألن عمةي  البنث يف مواقف الناس معادة جدا ليتم اكتشافه ذل :اكل  سابا  لكتاب  مثل  ي  العبارات،
 ارصــــــــــــــــــد ـــــا ابـــــالتـــــايل فـــــ ن صــــــــــــــيـــــاغـــــ  األســــــــــــــلةـــــ  أا العبـــــارات اقمتعةاـــــ  بـــــاقمواقف تعتةرب صــــــــــــــعبـــــ  جـــــدا

(Paul, 2005:131") العبارات: ثل  ي امن بع  األ طاء الر يرتكبها مصمم البنث أثناء كتابته قم 

نااب ، حيث من اقمهم جدا أن يعطى اقمشـــــــــــرف عةى الباحثني تعةيمات بوضـــــــــــع اقم تاني تطبيق عدم  -٥
 نااط بداي  خمتةف  لةبدء بالعبارات

يف  (2)ركيز  تعبارة لةســـــؤال الواحد ا ي اصد األقصـــــى الر يفاد اجمليب من بعد   1٠أكثر من  كتاب -2
ارات لىل قســـــــــمني لن زادت عن ث ثني الكن هبا  طورة أن يةن اجمليب بع  اصاالت يتم تاســـــــــيم العب

أنه يســـــــــ ل نف  الســـــــــؤال مرتني اعةى كل حال فهو لن يعطي ا تماما جملموع  العبارات الثاني  كما فعل 
 لةم موع  األاىل.

ألن  Likertنفي اقمركب(  صــوصــا مع ماياس ليكرت ) سـتخدام العبارات الر حتتوي عةىا جتنب-1
نت أوش عةى اجمليب بشـــــــكل كبري، آليل معي قراءة اجمليب لةعبارة التالي  الر حتتوي ســـــــةبي  مركب : تشـــــــ
 : منع ابعد  ضــد، االثاني األاىل:، الح  الســةبي  ضــرب الط ب باقمدارس كوســية  ت ديبي  من قرار  ضتل

اج اقت طويل من حيتكل  يا ســتطةب منه أن يعةرب عن رأيه ِباياس أحد طرفيه لجيايب اا  ر ســةيب مما 
 اجمليب قبل اإلجاب  بشكل صني .

 

ن ال ماًر اقمستخدم  يف عمةي  صياغ  العبارة تؤثر أ( بتصرف  Peter, 2006: 90 جاء يف كتاب )
 ، كيف  عةى ردة فعل اجمليب

                                                           

 (Critical Incident Technique) االستعان  ببنث نوعي بـتسمى  ي  العمةي  اقمتعةا  ب  1 

2 Questionnaire Design by IAN BRACE, London & Sterling, VA 2004. 
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افق عةيها و صـــــــياغ  العبارة بصـــــــيغ  )األنا( ف نه يف كثري من األحيان تكون لجاب  اقمرء لجيابي  أا ِبعىن خ ر يأ( 
لن كان نص العبارة لجيايب االعك  صـــــــني  لن كانت العبارة ســـــــةبي  ف نه يت ااب معها بســـــــةبي  أا ال يوافق 

 عةيها. 

صــــــــــــــيـاغـ  العبـارة بصــــــــــــــيغـ  اجلمـاعـ  )حنن( جتعـل الفكر جييـب بعموميـ  اةوليـ  أكةرب، فـ ن كـانـت العبارة  ب(
جلميع الي  لولي  ليعك  الصــــــورة اصاياي  عن اتتند  عن تدريب اقموظفني ف نه عندما جييب يشــــــعر باقمســــــ

 عن نفسه فاط.

صـياغ  العبارة بصيغ  طرف ثالث ) و( بالتند  عن شخص معني أا اصف شخص معني، كاقمدير  جـــــــــــــــ(
اقمباشـــــــــر مث ،  يا األســـــــــةوب يســـــــــتخدم لتاييم طرف ثالث لال أنه يت ثر ببع  التنيز الكن بالنهاي  عندما 

 التاييم يصب  أكثر موضوعي .يصب  اقمايمون كثر ف ن 

 لخل( ا و أســــةوب جيعل من التاييم عمومي… ، شــــرك ، مســــتشــــفى )حكوم صــــياغ  العبارة لتاييم جه  د( 
 أكثر.

 
 

 شعار اجمل ب و ملل 

يف جترب  راًع  قامت هبا لحدى شــــــــــــركات األحبا  تدرس هبا حال  اجمليب عندما يصــــــــــــاب باقمةل قامت بعمل 
دقيا  اقاموا بعمل عدة نســـ  خيتةف هبا ترتيب األســـلة  اقاموا ِبراقب  اجمليب  ٥١اديري  اســـتبيان مدة لياًه الت

   كالتايل:يف بداي  اقماابة  ايف يايتها اكانت النتاًج  

 اقت أقل عةى لجاب  األسلة . % ٥2ااقت أقل عةى قراءة التعةيمات  % 22 السرع : -
 من اجمليبني أصبنت لجاباهتم منطي . %18النمطي :  -
- Loss of granularity من اجمليبني توقفوا  % 2١يف اإلجاب  بطريا  تحايدة،  % ٥8: ازدياد

 عن اإلجاب  عةى اصداد الاصوى يف اقماايي  الر تتكون من سم  نااط.
 يف كتاب  الكةمات يف اإلجاب  عةى األسلة  اقمفتوح . % 1٥األسلة  اقمفتوح : اخنفا  ِبادار  -
 يبني ل ستبيان قبل لكماله.لضاف  لىل ترك بع  اجمل -
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  ك ف نضيمن علم الشعار و ملل 

جعل مدة اقماابة  قصرية: ينص   ةرباء البنو  جبعل االستبيان قصرية بادر اإلمكان ألن طوهلا  -٥
 جابات أا لعطاء لجابات  اطل .سيؤدي لىل ضعف يف جودة اإل

   اهلدي .ب  يف اصصول عةى  ي  رغزيادة اصافز أا قيم  اهلدي  اقممنوح  لةم يب قد تزيد من صةرب  -2
 1بع  الشــــــركات تارتم اضــــــع أقســــــام متنرك  يف االســــــتبيان مث  أن تكون االســــــتبيان متكون من  -1

أقســـــام، قســـــمني منهم متنركني حبيث يتم ســـــؤال نصـــــف اجمليبني األال عن سمســـــ  أقســـــام تت ـــــمن 
يســيات اأحد اإلضــافات مث يتم تبديل اإلضــايف األال مع  صــف اجمليبني الثا  ليتم ســؤال ناألربع  الًر

يسي  االاسم اإلضايف الثا   ا ي  فكرة قريب  من اقمنااب .  (٥)الثا  عن األقسام األربع  الًر
 

 الاك الت( ) حلى هب  اجله ت املقلمة لألحب ثأن تا يفرتضأخالق  ت تصيم م االسا   ن اليت 
 الب البنث اأ دافه.بتوفري أسلة  تةيب من   ل مد  هتا مجيع مط االلتزام -٥
 عدم قص الصق األسلة  من استبيانات أ رى مشاهب  لطبيع  اقمشراع. -2
 .(2) الت كد من صن  الرتمج  يف حال كان حيتوي االستبيان أكثر من لغ  -1
 ا تبار االستبيان قبل بداي  العمل اقميدا  لةتناق من  ةو  من األ طاء. -1
يسي تبادل االقرتاحات مع العميل يف حال اجود أس -١    لة  لضافي  قد تصب يف مصةن  اهلدف الًر

 لةمشراع البنثي.      
 دعوة العميل لىل جةس  تدريب الباحثني اقميدانيني عةى االستبيان. -1
 ( اذل  إلبداء م حةاته. Pilotingل بار العميل بنتاًج ا تبار االستبيان ) -2

 
 

                                                           
1 Done by Engage Research in collaboration with GMI 

   بع  اجلهات اقمادم  لألحبا  ترسل االستبيان اقمرتجم لىل العميل طالب  منهم أن يوافق    2 
 عةى صن  الرتمج  ا يا لي  من مهم  العميل فالت كد من اجلودة مسلولي  اجله  اقمادم      
 .لةبنث، الكن ال مانع أن يطةع عةيها العميل إلبداء أي م حةات    

http://www.scribd.com/doc/40735232


    

http://www.scribd.com/doc/40735232       رابط الدليل عةى االنرتنت:

  دليل تصميم االستبيانات

114 

  ثلألحب الط ل ة أن تاحلى هب  اجله ت يفرتضأخالق  ت تصيم م االسا   ن اليت 

حيد  ا ت ف كبري بني متطةبات البنث الر   االتفال عةيها قبل لرســــاء التعميد، إلن ذل  له أثر كبري  أال-٥
 عةى طول االستبيان اعةى التكةف .

أال تطمع اجله  الطالب  لةدراســــــــ  باصصــــــــول عةى أكةرب قدر من اقمعةومات من دراســــــــ  حبثي  ااحدة اذل  عن -2
ا الكن تباى جلميع أســـــلةتهعةى أجوب  قد حتصــــل بالنهاي  أليا االســـــتبيان بعشــــرات األســـــلة  ... طريق حشــــو 

   جودة البيانات موضع تسا ل كبري بسبب طول االستبيان.

تســتفســر اجله  الطالب  لةبنث عن طبيع  النتاًج الر ميكن اصصــول عةيها من اســتخدام ماايي  معين  يف  أن-1
 كون غري مرغوب  أا ال حتاق الغر  اصاياي من السؤال. االستبيان أليا قد ت

 من  اجله  اقمنفية الوقت الكايف لتصميم االستبيان باحرتافي . -١

أن تراجع االســــــــتبيان اتعطي اجهات نةر ا حول أي ســــــــؤال حيتاج لىل حتســــــــني فالزااي  الر تنةر منها اجله  -1
ث اجلهـــ  اقمنفـــية لةبنـــث الن كـــانـــت اجلهـــ  اقمنفـــية لةبنـــ الطـــالبـــ  لةبنـــث آلتةف عن الزاايـــ  الر تنةر منهـــا

 متخصص . 

مراجع  ترمج  االســتبيان يف حال كان االســتبيان حيتوي أكثر من لغ ، كما يف ــل لســااط اقمصــطةنات العربي  -2
 اقمســـتخدم  عةى اجملتمع اليي ســـت رى عةيه الدراســـ  االتنويه لىل اقمصـــطةنات الر قد ال تفهم من قبل اجمليبني

 أا اقمصطةنات الر قد تفهم أا تفسر بشكل  اط .

طةب ح ـــــــور جةســـــــ  التدريب اخلاصـــــــ  بالباحثني اقميدانيني اذل  ليت كد العميل ب ن الباحثني قد اســـــــتوعبوا -8
 . (٥) مجيع األسلة  بالشكل الصني 

بداي  العمل اقميدا  ( قبـل Pilotingاقمتـابعـ  مع اجلهـ  اقمنفـية لةبنـث ِبـا خيص نتـاًج ا تبـار االســــــــــــــتبيـان )-9
 الر ي  اذل  إلجراء تعدي ت ياًي  عةيه.

                                                           

 مام اتركيز أكثر. داء اقمااب ت با تتدريب قد ترتك انطباعاا جيداا عند الباحثني اقميدانيني مما يؤدي لىل ألةح ور اجله  الطالب  لةبنث  ٥ 
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 اللراسة  حل  حث امل لاين أحل أهم أس    جنا
 رغم أن الباحث اقميدا  ياوم ب صـــــعب مهم  يف عمةي  البنث ب ســـــر ا لال أنه حيصـــــل عةى أقل تادير ســـــواءا 

ال خيفى جانب الباحث اقميدا  ، ٥اقمشــــــــــــــاريعالعمل اقميدا  إلحدى  مـادي أا معنوي، أذكر يومـا بعـد انتهـاء
ادار  الكبري يف جنام اقمشـــــــراع، ح  لو كان بيدك أمجل اأبدع األعمال األدبي  عةى اجه األر  اأح ـــــــرت 
شـــخصـــا ســـي  اقمةهر ااقمزاج اصـــوته غري ااضـــ  اطةبت منه أن يارأ منه عةى مجهور ما ســـي د اجلمهور ب ن 

ِل، االعك  قد حيد  يف حال قرأ  أحد اخلطباء اقمفو ني نصــــا عايما  يا النص من أســــوء النصــــوص يف العا
 ،، كيل  الباحث: "فالطريا  الر يتم التعامل هبا مع السـؤال، من   ل نةربة الصـوت،ألحيا  ب سـةوبه ا ةربته

 (".Terry, 2001:83اتعبريات الوجه الغ  اجلسد، ااإلمياءات،  ي ما يعطي السؤال أ يته )

 ىأخر اعا  رات 
يف أسلة  االسته ك أا الشراء ال يتم السؤال بشكل مباشر، ف  ناول  ل اشرتيت تةفزيون يف الشهر  -

السابق بل نطرم  ل قمت بشراء أي من األجهزة اإللكرتاني  اقمعراض  بال ًن  .. ايكون من ضمنها 
 التةفزيون.

 .يف ل البداي  بطرم األسلة  السةوكي  قبل األسلة  اقموقفي  -
( جيب الت كد من عدم تغيري لغ  األسلة  اقموجودة Tracking Studiesيف دراسـات اقمتابع  اقمسـتمرة ) -

ااضــع مصــطةنات جديدة ألن كةم  ااحدة يف الســؤال قد تؤثر بشــكل ســةيب أا لجيايب عةى طريا  اإلجاب ،  
 كما ال ينص  ب ضاف  أسلة  جديدة لال لة رارة الاصوى. 

 ــا ذل  الدراســات العاقمي  الكن  ناك أي اأديان مثالســتهدف جميبني من عدة أعرال يف الدراســات الر ت -
بع  الدال الر حتتوي عدة أعرال اأديان، عةى مصــــــــــــمم االســــــــــــتبيان أن يعطي اعتبارا ليل  اياوم با تبار 

 دحدا امن مث ياوم ب صـــــدار عدة لصـــــدارات من نف  االســــــتبيان ألنه ق ادين عةىاالســـــتبيان عةى كل عرل 
 حيصل عةى لجابات م طردة اال ت ف عةى األسلة  يف حال قام ب صدار نسخ  موحدة لة ميع.

     
                                                           

هبا تة  الكةمات  ببتقمت ب رسال رسال  شكر لىل الباحثني اليين عمةوا عةى اقمشراع ... ال ميكن أن يتخيل الاارئ مدى السعادة الر تس ٥ 
 ي  أال مرة أتةاى شـــكرا من مدير ســـن  ا  ٥١أحد م باالتصـــال يب يتشـــكر  عةى رســـال  الشـــكر قاً ، أنا أعمل كباحث مني  هلم اقد قام
 .اقمشراع
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 أنواع التنيز عند اجمليبني |٥٠

حتيز اجمليبني: التنيز عند اجمليب يعتةرب العدا األال جلودة البيانات اقد   لجراء عدة أحبا  أكادميي  خبصوص 
بطريا   ، اقد تعين كةم  حتيز أي ميول اجمليب لإلجاب ســـــــبابه امســـــــبباتهعن أالتنيز لدى العنصـــــــر البشـــــــري ا 

 معين  بعيدة عن اإلجاب  اصايا  الر لديه، اله عدة أنواع منها: 
 

 Bias Order (1)| الاح ز الرتت يب 

 وســـــــطىلعندما مييل اجمليبني لىل ا تيار اخليارات األاىل أا األ رية يف ماياس ما عوضــــــا عن اال تيارات ا وا 
اذل  حيد  غالبا عند شــــــــعور اجمليب باقمةل،  ١من   ٥أا  ١من  ١أي أن مين  اجمليب مجيع العبارات تاييم 

احــل  ــي  اقمشــــــــــــــكةــ  يتم عن طريق عمــل ناــاط منــاابــ  لةبــدء بعبــارات معينــ  )مرة يبــدأ البــاحــث اقميــدا  من 
عند نوع من التنيز يكون ت ثري  أ ف ا الوســـــط امرة من النهاي  امرة من البداي ( حبيث ح  لو حد   يا ال

اجود كثري من العبــارات يف ـــــــــــــــل حتــديــد ناــاط بــدايــ  معينــ  لكــل سم  عبــارات ناطــ  بــدايــ  بــدال من جعــل 
ا ناك طريا  أ رى ا ي لصــدار أكثر من نســخ  ل ســتبيان لنال سم  نســ  خمتةف   اقمشــرفني حيددايا يدايا

 اقميدانا يف هصوير كمي  متسااي  من  ي  النس  اخلم  الط قآلتةف فيما بينها برتتيب العبارات ايتم ت

   .شكل خيلب تساعد االستبيانات اإللكرتاني  عةى عر  العبارات برتتيب عشواًي خيتةف من جميب لىل خ ر

ا ي تعين أن خيتــار اجمليــب أال  "Satisfyingنوع خ ر من التنيز الرتتييب االــيي يؤكــد أ يــ  اقمنــاابــ   و "
رضــــيه دان أن ينةر لىل باقي اإلجابات ليختار األف ــــل منها، ا ي  اصال  موجودة لدى بع  البشــــر لجاب  ت

ي رغبته دان أن أال تةفاز يرضـــــــــ تةفاز فياع  يار  عةى يف حياهتم اليومي ، فاد يي ب البع  منا لىل شـــــــــراء
                                                           

 Position bias ا و:له اسم خ ر  ٥ 

ِإذا كُْ َت لَ تَْدري، َ لَْ  تَُك ِبالَِّذي يُلائُِ  َمْن يَْدِري، "

 " الخلي فََكْيَ  ِإذاا تَْدِري
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تغةب ل  ميكن أن تيكرت  الحتمال اجود أجهزة تةفاز أف ــــــــل ب ســــــــعار أف ــــــــل، ا يا النوع من التنيز كي
 عةيه الشرك  عن طريق منااب  اإلجابات.

 :الـــــــتـــــــنــــــيـــــــز الـــــــنـــــــاتـــــــج عـــــــن اإلر ـــــــالا ــــــنـــــــاك نـــــــوع خ ـــــــر مـــــــن أنـــــــواع الــــــتـــــــنـــــــيـــــــز الـــــــرتتــــــيـــــــيب ا ـــــــو  
حيد  بســـــــبب كثرة العبارات افعةيا، ال ميكن اضـــــــع حد أعةى لعدد العبارات ألن حتيز اجمليب اجتا  العبارات 

 مه باقموضوع اليي تناقشه الدراس .يبدأ من ناط  معين  ترتبط ِبدى ا تما

 

 Question order Bias| حت ز ن تج عن ترت ب األسئلة 

 "Funnelingالاح ز الن تج عن اساخلام منهج ة الُقيم  "

ا ي  اقمنه ي  تعين التدرج باألســـــــــلة  من العام  لىل األســـــــــلة  األكثر حتديدا، ا نا ن ح  لدى بع  اجمليبني 
عشـــــواًي أا بغري مصـــــداقي  بســـــبب مةةه من طول االســـــتبيان، اليل  ينصـــــ   ةرباء  اقميل لىل اإلجاب  بشــــكل

مما يعين ، نفســــــــهميةلها اجمليب بحبو  التســــــــويق بعدم اســــــــتخدام  ي  اقمنه ي  يف تصــــــــميم االســــــــتبيانات الر 
 استخدام  ي  اقمنه ي  يف اقمااب ت اجها لوجه فاط.  تف يل

ؤال اقمفتوم اليي يتند  عن موضـــوع معني قبل الســـؤال اقمغةق، مث  الســـ لدراجعةى ســـبيل اقمثال: يتم داًما 
لو ســـ لنا جميبا معيننا عن أ ي  منتج ما أا  دم  ما بالنســـب  له كســـؤال مفتوم، فســـي يب من صـــميم ذاكرته 

لو طرم نف  الســــؤال بصــــيغ  مغةا  حتتوي بع  اخليارات امن مث طرم الســــؤال اقمفتوم ســــت دد  اأم ،اجتربته
 من اإلجــابــات الر تتكرر حبرفيتــا ــا رغم أن الســــــــــــــؤال اقمفتوم قــد يطةــب من اجمليــب أن خيةرب  بــاألمور الكثري

 األ رى الر ِل تيكر يف السؤال اقمغةق. 
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 Priming effect| ز األسئلة املؤثرة حت

ا، اباليات ها ي عندما يتم طرم بع  األسلة  الر تؤثر بشكل غري مباشر عةى اإلجاب  يف األسلة  الر تةي
لن كانت حتميل طابعا سةبيا، ستؤدي لىل توريث الصورة السةبي  معها لىل األسلة  التالي  ليل  يتم اقمزج بني 

العبارات السةبي  ااإلجيابي  بشكل متساٍا يف كل سؤال، ا ناك العديد من أنواع الت ثري األ رى، ايسهل 
ار لجاب  ستبيان حبيث يتم م حة  ميل اجمليبني لىل ا تياكتشاف السؤال اقمؤثر عن مراجع  نتاًج ا تبار اال

معين  ضمن سؤال ما دان ا تيار لجاب  أ رى منطاي  مما يعين أن اإلجاب  عةى  يا السؤال مت ثرة بسؤال 
 مؤثر سابق. 

 

 Consistency effect| الاح ز وس ب علم اتس ق األسئلة 

ســـبب عدم أا تطغى عةيها اإلجيابي ، اغالبا ما حيد  ذل  با ي جتااب اجمليب بطريا  تطغى عةيها الســـةبي  
توازن األســـــــــــلة  من ناحي  الســـــــــــةبيات أا اإلجيابيات، ف ن طغت الســـــــــــةبيات عةى اإلجيابيات كانت تحصـــــــــــة  

 اإلجابات حتما متيل لىل السةبي .

 

 Social Desirability Bias "SDB" (1)| الاح ز املرت ط و جملايم  

ه االضــــــــــــــطراب الناشــــــــــــــ  عةى لجابات اجمليب ارغب  اجمليب با تيار اإلجاب  الر تكون اميكن تعريفـه عةى أنـ
مابول  أكثر من اجه  نةر اجملتمع اليســـــت من اجه  نةر  الشــــــخصــــــي  امن اقمواضــــــيع البنثي  الر يةهر هبا 

لوعي بالوضــــع ا يا النوع من التنيز )الدراســــات الر تتعةق حبب الوطن "الوطني ":، مســــتوى الثااف ، اإلقمام ا 
العام، العادات االتااليد، العناي  باألطفال، البطال ، االلتزام بالاوانني االتشـــــريعات اصكومي  مثل قوانني اقمرار، 
ال ـــــــراًب، كيل  بالنســـــــب  لةدراســـــــات الر ترتبط باحملرمات الديني  كاســـــــته ك التبغ االكنول ااقمخدرات( 

                                                           
ا ي عندما جييب اجمليب بالنياب  عن عام  الناس، ف   (compensation error يا النوع من التنيز يسبب  ط  يف البيانات ا ه ) ٥

 جيب ِبا يؤمن به المنا ِبا يعتاد ب ن الناس ستاوم به.
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  يف  عةى أنه شــــــخص مثايل أا مســــــتهرت خيتار أكثر اإلجابات ســــــةبيفيكون اجمليب بني أمرين لما مثايل جييب 
 كل األسلة  اال جيااب من اجه  نةر  يف اصالتني.

اخيدع اجمليب نفســـه أحيانا أا يدافع عن غرار  ف  جيب بصـــدل عن أي ســـؤال يتعةق مث  حبياته الصـــني  أا 
 جه.عةى أنه مي ـــي يف حياته عةى أحســـن ا  عن منط عيشـــه اال حياال لال أن يةهر أمام الباحث اليي ياابةه

 
أذكر حينما كنت طف  يف اقمرحة  االبتداًي  جاءنا بع  الباحثني اقميدانني ياومون ببنث لشــرك  من شــركات 
مع ون األســـنان، اكانوا يســـ لوننا بع  األســــلة  عن عاداتنا يف اســـتخدام فرشـــاة األســــنان اكيفي  التفريش .. 

 ل عن تكرار استخدام الفرشاة ااقمع ون كل يوم  بشكل ال لرادي األ  أردت أن لخل اكان أحد األسـلة  يسـ
أظهر أمام الباحث ب   معتين ب ســــنا  ســــ ةت عةى االســــتبيان أ  أقوم بتفريش أســــنا  ث ث  مرات يف اليوم 

انت  ي  ك  مرة بعـد كـل اجبـ  الكن الواقع كـان أ  كنت أقوم بتفريشــــــــــــــها مرة ااحدة كل يوم قبل النوم، اقد
 اإلجاب  متاح  !!

 التنيز اقمرتبط اجملتمع:  من أف ل طرل جتنب -
استخدام االستبيانات اإللكرتاني  أا استخدام االستبيانات الر ميةلها اجمليب بنفسه ا ي ال تةغي  -٥

 ياًيا  يا النوع من التنيز الكنها آلفف من ت ثري .

 صيغ  السؤال: مث  تغيري-2

  ل قرأت قانون العمل   ؤال:السبدال من طرم  يا 
 يتم طرم  يا السؤال :  ل توفر لدي  الوقت لاراءة قانون العمل  
 بدال من طرم  يا السؤال :  ل تعرف كم يزن الةرت بالكيةوجرام   
 يتم طرم  يا السؤال : يا ترى  ل تعرف كم يزن الةرت بالكيةوجرام  

اقمتاح  تزيد من احتمالي  اإلجاب  بصـــــدل عةى  اقمتوســـــطات كنداد اســـــطي  ضـــــمن اإلجابات اســـــتخدام-1
ســي ارة، فعند تصــميم ســؤال يســ ل عن  1٠فر  أن متوســط ما يد نه اقمد ن الثايل  و  االســتبيان: عةى

ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ يف منتصــف قاًم  طوية  من اإلجابات لكي حتصــل عةى جتااب كل فلات  1٠التد ني جيب اضــع الـ
 د األعةى لةعدد الس اًر اقمد ن  يوميا ينطبق عةيهم.اقمد نني دان أن يشعراا ب ي   ل من أن اص
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 Courtesy Bias|حت ز االحرتام 

اقد أدرجت  يا النوع حتت التنيز اقمرتبط باجملتمع ألنه مشـــاهبه له، يةهر  يا النوع من التنيز عندما يرغب 
يب باإلجابات جي اجمليب بالةهور بشـــــــكل الًق اكشـــــــخص تحرتم أمام الباحث اقميدا  ف  جييب بصـــــــدل بل

 الـــــــــر يـــــــــعـــــــــتـــــــــاـــــــــد أنـــــــــه ســـــــــــــــــــــــتـــــــــؤدي لىل احـــــــــرتام الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث لـــــــــه أا احـــــــــرتام اجملـــــــــتـــــــــمـــــــــع لـــــــــه.
أف ـــل طريا  لت نب  يا النوع من التنيز  و اســـتخدام ســـؤال حيمل ضـــمن كةماته احتمال اإلجاب  الســـةبي  

 ااإلجيابي  عةى أيا لجابات قد أعطيت من جميبني ا  رين مث يس ل اجمليب عن رأيه.

بع  الناس يةن أن لدمان اقمخدرات مسلولي  الشخص اقمدمن ابع هم ا  ر يرى أن اقمدمن قد مث : 
 تعر  ل غوط نفسي  ااجتماعي  ح  أصب  مدمنا فما  و رأي  أنت  

 
  Recency effect|الاح ز حنا اخل  رات األخرية 

  باخليارات، يدا  يارأ عةيهم قاًما و حتيز اجمليبني لىل ا تيار اخليارات األ رية يف حال كان الباحث اقم
 . -  ذكر  خنفاا  -االا اء عةى  يا النوع سهل باستخدام اقمنااب  

  )٥ ( Acquiescence Bias|حت ز الق ا  

جمليب باإلجاب  يســــــتمر ا (ا ي ا تيار منط معني من اإلجاب  االثبات عةيها فمث  بالنســــــب  لألســــــلة  )نعم، ال
نااط يســــــــتمر يف ا تيار الناط   2الســـــــؤال، ايف أســــــــلة  اقماايي  لنال اقمكون  من ب)نعم( كةما ااجهه  يا 

السادس  اغالبا ما حيد   يا النوع من التنيز عند طرم الكثري من األسلة  اقمتشاهب  من حيث منطي  اإلجاب  
ل ، ما أا من حيث حرفي  الســؤال مث : ما مدى ضــخام  مشــكة  اقمواصــ ت، ما مدى  طورة مشــكة  البطا

اغـــالبـــا مـــا يتم جتنـــب  ـــيا النوع من التنيز عن طريق:   طورة اقمخـــدرات عةى اقمرا اني .. ا كـــيا، ىمـــد

                                                           
1 The Power of Survey Design by Giuseppe Iarossi, THE WORLD BANK Washington, D.C. 2006 
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اعن طريق تاةيل عدد العبارات يف األســــــــــــــلة  الر تطةب من اجمليب أن جييب  اســــــــــــــتخـدام بطـاقـات العر ،
 عبارات لكل سؤال(.  8بنمطي  )لي  أكثر من 

     

 ااتنةاقم  |  ٥٥
 

  

 

"You mustn't always believe what I say. Questions tempt you to tell 
lies, particularly when there is no answer" 

 Pablo Picasso 
 

أن ل تصدق د ما ما أل لق. األلئلة تغري هللا ألتف ه باألكاذيب،  خص صا ع دما ل  "يجب
 يك ن لهذه األلئلة أج بة" 

 بابل  بيكال 
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 اهل تف ة لليمق والت تصيم م االسا   نيف  | اعا  رات ألحق امل
ةايـــام لِبــا أن  ـــي  اقماــاب ت تتم عةرب اهلـــاتف فهنـــاك الكثري من العواًق ااالعتبــارات الر جيــب أن يتايــد هبــا 
يسي هلي  اقمعوقات أن اجمليب ال يرى اقد ال يتيكر يف حال ذكر عدة لجابا له  تباقماابة  بن ام االسـبب الًر

 .لعدم متكنه من تيكر مجيع اإلجاباتفييكر خ ر لجاب   عها أا أال لجاب  

يف بداي  اقماابة  يعرف الباحث عن نفســـه امن أي شـــرك  يتصـــل امن مث يةربر ســـبب اتصـــاله ايوضـــ   -
اقمــدة الزمنيـــ  الر قـــد تـــ  ــي ـــا اقمكـــاقمـــ  امن بعــد ذلـــ  يتـــ كـــد بـــ ن اجمليـــب لي  لـــديـــه أي مـــانع يف 

 االستمرار.
 

 .يف اقمرة الواحدة أشياء يتم تاييمها 1 – 1التاييم جيب أن يكون تحصورا بـ  -
 

يف األســــــــــلة  الر حتتوي لجابات مغةا ، عةى مصــــــــــمم االســــــــــتبيان أن حياال أن ياةل من اإلجابات  -
 لجابات كند أقصى. 2لىل  1اقمغةا  اقمتاح  بادر اإلمكان: من 

 
نه ال عةى اجمليب ليختار اإلجاب  اقمناســــــــــــــب  حبكم أ قراءهتامجيع اإلجابات يف األســــــــــــــلة  اقمغةا  جيب  -

 ميتة  بطاقات بني يديه. 
 

 اقمفتوح  يف  يا النوع من اقمااب ت. األسلة ميكن استخدام الكثري من  -
 

دقيا  ألنه ســـــــينصـــــــل أحد أمرين لما أن يافل اجمليب  ٥١تت ااز اقماابة  اهلاتفي  أكثر من  أالجيب  -
ل اقماابة  أا أن يكون لطيفا أا   وال لدرج  أنه قد يكمل مع  االتصــــــــــال اهلاتف منزع اا من طو 

 الكن ال جيااب بصدل احياال لعطاء أي لجابات لغر  لياء اقماابة  ب سرع اقت. 
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  ةاليت ميلئه  اجمل ب ونفسه  ون مس علاالسا   ن ت  يف تصيم م|    لحقامل
كن يب بنفســــــــه دان مســــــــاعدة عةى نوعني: ارقي اللكرتا ، النيكر يف البداي  أن االســــــــتبيان اليي ميةله اجمل

يارأ  أنــه يف النوع الورقي ميكن لةم يــب أن االعتبــارعتبــارات بــالنســــــــــــــبــ  لةنوعني ااحــدة، اضــــــــــــــع يف عني اال
عوب  طرم صــــــعةى ســــــبيل اقمثال ال اصصــــــر االســــــتبيان كام  قبل البداي  باإلجاب  عةى أي ســــــؤال )ا يا يعين 

 ياس اقمعرف ( أسلة  تتعةق با

شــــــــــــبيه ِبنتوى اقمادم  الر تكتب عادة يف  ( تحتوا Cover letterالســــــــــــتبيان )جيب لرفال  طاب مع ا
اسـتبيانات اقمااب ت الر حتد  اجها لوجه حيدد فيه اجله  اقمنفية لةبنث اسـبب اقوع اال تيار عةى من   

، كي  اقمشــــــارك  ااصفا  عةى  وي  اقمشــــــار توجيه االســــــتبيان له، ااأل داف من البنث، اينو  لىل ضــــــمان ســــــر 
 (:81: 2٠٥٠حتاق راًع  ذكر ا )اجلرجااي، أدنا  قاًم  

 أن تكون خمتصرة حبيث ال تت ااز الصفن  الواحدة.  -
 أن تصا  بعبارات رقيا  تنم عن تادير ااحرتام لةم يب. -
 يت   منها أ ي  البنث ااهلدف منه اعنوانه االتاري .  -
 شارك  اجمليب ادار  يف حتايق أ داف البنث. تبني فيها أ ي  م -
 يشتمل ما يطملن اجمليب عةى سري  لجابته.  -
 أن تنص عةى ما يطملن اجمليب عةى قة  الوقت اليي تستغرقه اإلجاب  عةى االستبيان.  -
يشري فيها الباحث لىل تطةعه الست م اإلجاب  مؤكدا حاجته إلرساهلا لليه يف أسرع اقت ممكن  -

 ت()حيدد الوق
 يوض  هبا اسم اجله  الااًم  بالبنث أا اقمشرف  عةيه.  -
بع  أساليب الرتغيب اقمادي  أا اقمعنوي  ل مان اإلجاب  العادهتا، اِبعىن يبني فيها العنوان اليي  -

 يعاد لليه االستبيان
العادهتا، اِبعىن خ ر اضع  يستخدم بع  أساليب الرتغيب اقمادي  أا اقمعنوي  ل مان اإلجاب  -

  فز لةتش يع عةى اإلجاب . حوا
 

بتاةيل اإلرشادات )التعةيمات( اقمتعةا  بانتاال  (Robert, 2006:150)ينص  يف االستبيان الورقي: 
من سؤال لىل سؤال يف حال اإلجاب  بطريا  معين ، اذل  ألن اجمليب ال يادر عةى قراءة التعةيمات كما  
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يف فهم لرشاد يطةب منهم أن يافزاا  سيفشةونجمليبني من ا %2٠كان يارأ ا الباحث، ياول اقمؤلف: "أن 
"، الن كان االبد من اجود  ي  التعةيمات في ب التعامل مع اجمليب اك نه 1لىل السؤال  ٥من السؤال 

 طفل اأن يتم ذكر اإلرشاد أكثر من مرة، كاقمثال أدنا : 

 .  ل ذ بت من قبل لىل حراج السيارات  ٥س

 

 
 مرة زرت فيها حراج السيارات تاريبا  ، كم ٥لذا كانت لجابت  نعم يف السؤال س. 2س

 الحةوا كيف كررنا اإلرشاد بعد كةم  نعم امن مث قبل نص السؤال الثا 
 لي  حباج  لكل ما ذكر أع   ألن برجميا يوجه اجمليب حيث يشاء.  اإللكرتا جيدر باليكر أن االستبيان 

يكون  جيب أن( بعدم اســــــــــــــتخدام األســــــــــــــلة  اقمفتوح  لط قا، قاً : "٥١2كمـا ينصــــــــــــــ  نف  اقمؤلف )ص
 "%٥٠٠االستبيان اليي ميةله اجمليب بنفسه استبيانا منةما 

احد ةى ارل فا ر اأن تكون الطباع  عةى اجه ا يف االستبيان الورقي: حتدثنا ساباا عن أ ي  الطباع  ع
 لةصفن ، ميكن الرجوع لةتفاصيل يف الفصل التاسع. 

اله بعد مةله، يتنمل تكةف  لعادة لرسيف االستبيان الورقي: لن   لرساله عةرب الةربيد ف نه يرفق معه طابع 
 اذل  لتنفيز اجمليب ب نه لن يتكةف ِفةسا ااحدا لكي يرسةه بعد مةله. 

االستبيان اإللكرتا : جيب اصرص كل اصرص عةى عدم لط ل االستبيان قبل الت كد من  ةو  من مجيع  يف
 اقمشاكل التاني  احملتمة  كما جيب التنويه عن نوع اقمتصف  األف ل إلمتام االستبيان.

    عن اصوافز ساباا.داصوافز: غالبا ما يتم حتفيز اجمليب حبوافز مادي  أا عيني  ماابل مشاركته اقد   التن

يف االستبيان الورقي أا اإللكرتا : عند انتهاء اقماابة  سيرتك ترك معةومات اتصال لةم يب يف حال توفر 
لديه أي تسا ل أا استفسار: انطباعا جيدا لدى اجمليب ادرج  من الثا  قد تدفعه لةتشول لىل اقمشارك  

 باستبيانات مستابةي .

 

 نعم، انتال لىل السؤال التايللذا كانت لجابت  ب نعم ٥
 1لذا كانت لجابت  بـ ال، انتال لىل السؤال س ال 2
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 االلكرتا بع  ميزات االستبيان 
ف ن  رابط ميكن نشـــــر  يف أي مواقع: كونه يرســـــل عةرب الةربيد اإللكرتا  أا من   ل ســـــرع  الوصـــــول -

لىل شـــــرحي  أكةرب من الناس بســـــرع  عالي  م ـــــمون عةى عك  اليي يرســـــل عةرب  اصـــــول االســـــتبيان
 أا الفاك .  الةربيد

يانات اجل  البيانات إلد ال الب: يف حني أن االســــــــــــتبيان الورقي يعاد لاســــــــــــم معالبيانات خليا لد ال -
 منه، يتم لد ال البيانات يف االستبيان االلكرتا  خليا فور لمتام االستبيان ا يا يوفر اجلهد الوقت. 

 تتم اقمنااب  خليا بشكل برجمي ا يا مري  جدا لذا ما قورن باألسةوب التاةيدي.  :اقمنااب  ا لي  -
أا  تعةيماتالســـــــؤال لىل ســـــــؤال بســـــــبب لجاب  معين  يتم عةرب  بينما كان االنتاال من :االنتاال ا يل -

 األسهم، بات خليا بشكل برجمي يف االستبيان االلكرتا  اذل  ياةل من األ طاء البشري . 
ميكن لجراء أي تعدي ت أا لضـــــافات يف حال اكتشـــــاف  ط  معني التعديل بعد لط ل اقمشـــــراع:  -

أا  تبيانات الورقي  عةرب الةربيد فاد يكون من اقمســتنيلاال يكةف ذل  شـيلا أم يف حال أرســةت االســ
 من اقمكةف جدا اسرتجاعها مجيعا الجراء التعديل امن مث لعادة لرساهلا. 

 : ا يا يوفر اقمال عةى الشرك  احياف  عةى البيل . توفري الورل -
لن توفرت  فيف حال  االســـــــــــتبيان الورقي ميكن التيكري عةرب اهلاتبســـــــــــهول :  لمكاني  لرســـــــــــال التيكري -

اهلواتف أا عةرب الةربيد اذل  ي  ي اقتا طوي ، من   ل االســــــتبيان االلكرتا  تكون عمةي  التيكري 
 سهة  اسةس  جدا. 

 سهول  تصميم االستبيان:  -
o نتوفر مواقع تصـميم االسـتبيان االلكرتا  ااجهات تســهل عةى اقمسـتخدم تصـميم االســتبيا 

اف  لىل أن تعديل األســــــــلة  ســــــــهل جدا لذا ما قورن حيث توفر قواًم ب نواع األســــــــلة ، لضــــــــ
  بتعديةه عةى برنامج مايكراسوفت اارد عةى سبيل اقمثال.

o  كما توفر أي ــا مكتبات لألســلة : ا ي أداة تســاعد كثريا يف حال كنت ضــةيعا يف تصـــميم
كن مي ، توفر  ي  األداء قاًم  ِبلات األسلة  الرًامبتداالستبيان اقد ت رك يف حال كنت 

 طرحها اتصنفها حبسب موضوع البنث أا طبيعته. 
توفر  ي  اقمواقع أداات كثرية تســـــاعد عةى تعديل التصـــــميم ب لوانه انوع اح م التصـــــميم اخلارجي:  -

اخلط الضــاف  شــعار عةى الصــفن  االتعامل معها كيل  أســهل بكثري من أداات تصــميم االســتبيان 
 الورقي. 

http://www.scribd.com/doc/40735232


    

http://www.scribd.com/doc/40735232       رابط الدليل عةى االنرتنت:

  دليل تصميم االستبيانات

126 

 ااق ، فيم اا أعين هبذه املااق   اكرت يف الفقرات امل ض ة كليمة م

 

 موقع للكرتا  يادم  ي  اخلدمات ا و عةى ث ث  أنواع: ٥٠٠يوجد أكثر من 

شـركات أحبا  تسـوياي : تعطيها متطةبات اأ داف البنث ا ي تاوم بتصميم االستبيان اإللكرتا   (٥
 الشـــــرل ااًم  حاليا يفانشـــــر  العداد التارير )ا ي  الفل (  ي األعةى تكةف ، امن بني الشـــــركات ال

، لضــاف  لىل العديد من الشــركات األ رى Ipsosا  Yougov اخلدم :األاســط االر تادم  ي  
 .  باإلجنةيزي الر ميكن أن آلدم  لن كانت لغ  االستبيان 

مواقع تادم ل  األداات ماابل اشــــرتاك شــــهري أا ربع ســــنوي أا ســــنوي )آلتةف الباقات من موقع  (2
كما أن   ،م أنت بتصــميم االســتبيان اتكون أنت مســؤال كيل  عن نشــر  الرســاله  ر( امن مث تاو 

 ي  اقمواقع تســاعد يف عمةي  كتاب  التارير عةرب لصــدار الرســوم البياني  اتادمي بع  من أنواع التنةيل 
لذا اقعت عةى أكثر من ث ثني موقع كل منهم يتميز ب شــــــياء اإلحصــــــاًي، ا ناك العديد من اقمواقع 

مما اطر  لىل جتهيز قاًم  باألمور الر أحتاج أن تكون متوفرة ألصـــــــــــــل بالنهاي  لىل أحد اقمواقع  معين 
 ا و موقع:  –أي لي  بال رارة أن يةيب احتياجات  –اليي يةيب مجيع احتياجايت 
Questionpro.com 

 ي جمــانيــ   ميزات تحــدادة ا ( الكنهــا ال حتتوي لال2مواقع شــــــــــــــبيهــ  بــاقمــيكورة ســـــــــــــــاباــا يف الفارة ) (1
عن كيفي  اســتخدامه كتيبا صــغريا،  االيي نشــرت (docs.google.com) موقع، مثل %٥٠٠

 .لجوج مستندات باستخدام االستبيانات تصميم جوجل عن: دليلتحرك حبث احبث يف 
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 يف تصيم م أ لة النق ش لألحب ث الناع ة|   جتتلحق امل
    و يف األحبــا  الكميــ  رغم لداريت لعــدد ال بــ س بــه من األحبــا العمةيــبــالتنويــه لىل أن جمــال  ةربيت أرغــب 

ي ازم ًي قمةنق، ا ي  دعوة ألصــــــــــدقاًالنوعي  الكن اجب التنويه ح  ال يعتمد عةى ك مي كثريا يف  يا ا
  يف لثراء  يا الباب. اقمختصني يف جمال األحبا  النوعي  أن يساعدا 

 (Moderator’s Guideةس  )( أا دليل مدير اجلDiscussion Guideدليل النااش )

ا و الدليل اليي يســــتخدم من قبل مدير اجلةســــ  لةت كد من تنةيم اجلةســــ  اإلدارة الوقت فيها بشــــكل جيد 
ي ـمن تغطي  مجيع احملاار الر يهتم البنث بالسـؤال عنها، حيتوي  يا الدليل أقساما يف كل قسم منها بع  

الوقت اليي جيب أن يســـــــــتغرقه كل قســـــــــم احيتوي كيل   األســـــــــلة  كما حيتوي توجيهات قمدير اجلةســـــــــ  عن
... لخل(  )صـــــور، لع نات، أفكاراا امفا يم، عينات توجيهات تتعةق بعر  بع  احملفزات البصــــري  االي ني 

 .(٥) عةى اجمليبني

يســـــــي بني االســـــــتبيان اليي يســـــــتخدم لألحبا  الكمي  ابني دليل النااش اليي يســـــــتخدم لألحبا   الفرل الًر
ي ،  و نوعي   يكةي  األســلة  ففي االســتبيان اقمخصــص لألحبا  الكمي  يكون االســتبيان منةم أا شــبه الكم

منةم أما يف دليل النااش اقمخصـــــص لألحبا  النوعي  ف ن طبيع  األســـــلة  تكون غري منةم  اقد ســـــبق شـــــرم 
 ذل  يف الباب الثا  من النشرة.

األحبــــا  النوعيــــ  تركز عةى الكيف لــــيلــــ  ميكن أن يتم لذا كــــانــــت األحبــــا  الكميــــ  تركز عةى الكم فــــ ن 
اســتخدام بع  التانيات اقمســتخدم  يف عةم النف  ضــمن أدل  النااش أا ضــمن جمموعات الرتكيز لةنصــول 
عةى فهم معمق عن ظا رة معين  أا عن ســـةوك معني بينما يندر ايصــــعب اســــتخدام التانيات اقمســــتخدم  يف 

 .عةم النف  يف األحبا  الكمي 

يتم اســـــــتخدام العديد من التمارين أا التانيات الر تانم اقمشـــــــارك ليخرج من جعبته ما ال ميكن ل راجه عن 
طريق طرم األســــــــــــــلةـ  اتةاي اإلجـابـات فتـارة تطةـب منـه اخليال اتارة تطةب منه أن يتخيل فيما لو ذ ب لىل 

 ا ل سيف ل أ ي كيا عن كيا ا كيا. الامر ماذا سي  ي معه

  

                                                           

 يتم استخدام احملفزات   اقمثريات البصري  لةمساعدة عةى تدفق األفكار لدى اقمشاركني ابالتايل اصصول عةى لجاب  ثري  أكثر. ٥ 
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 سئلة يف  ل   النق ش:أنااع األ

األســــلة  يف دليل النااش جيب أن تكون ااضــــن  جلميع اقمشــــاركني يف جةســــ  النااش )الوضــــوم يرتبط با تيار 
 اقمصطةنات األنسب لةم تمع اليي جترى عةيه الدراس  اتعين كيل  أال يفهم السؤال ب كثر من طريا (

لة  اصاضـــرين، ليل  يتم جتنب اســـتخدام األســـ األســـلة  بشـــكل عام جيب أن تكون مســـبب  صدا  نااش بني
ــــــــــ قماذا لةنصول عةى  اقمغةا  كالر يكون اإلجاب  احملتمة  هلا، نعم أا ال ايف حال   استخدامها فداًما تتبع بـ

 أنواع األسلة  األكثر شيوعا: النااط التالي  توض  فهم أعمق لسبب الابول أا الرف .

 ي ، ماذا يعين ل ، اشرم يل كيف، م ( أسلة  التوضي  )قماذا، كيف، ما أ  -٥
 ، ما أاجه الشبه بني(ما الفرل بنيأسلة  اقماارن  ) -2
 (، ما العامل اقمشرتك، آليل لو أن ...ماذا حيد  لوأسلة  السببي  ) -1
أسلة  مغةا  متبوع  باستفسار عن سبب اإلجاب ، مثال: سؤال يكون جوابه لما نعم أا ال متبوع  -1

 جاب  هبي  الطريا .باستفسار عن سبب اإل
  ل يوجد لدي  أي ،ما اليي ِل يع ب  بـ ،ما اليي أع ب  بـأسلة  اإلجيابيات االسةبيات ) -١

 اقرتاحات أا حتسينات حنو( 

 قس م  ل   النق ش:أ
يتكون دليل النااش عادة من سمس  لىل  اني  أقسام أا أكثر، ييكر عند كل قسم فيها الوقت اقمتام هليا 

مدة كل قسم حبسب عدد األسلة  اقموجودة فيه أا حبسب اهلدف اليي اضع الاسم من  الاسم، اآلتةف
 أجةه. 

يبدأ دليل النااش ِبادم   دفها شرم أ داف الدراس  اأسباب ا تيار اجمليب أا اجمليبني هليا البنث النوعي  
نوعي  الر  صوصا لألحبا  ال (Ice breaking exerciseكما حتتوي اقمادم  مترين لكسر اجلةيد )

( Miniيتم من   هلا ماابة  جمموع  من اجمليبني يف اقت ااحد كم موعات الرتكيز العادي  أا الصغرية )
ايهدف  يا التمرين لىل  ةق األلف  بني مدير اجلةس  مع اجمليبني افيما بني اجمليبني اغالبا ما يتم طرم أسلة  

 ه االجتماعي ، مكان عمةه ...الشخص، عمر ، حالت اسمعام  يف  يا التمرين مثل: 
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االاسم اليي يةيه حتتوي أسلة  عام  امباشرة مغةا  يف بع  األحيان ا دف  يا الاسم  ةق ألف  بني 
ايف األقسام األ رية  ،تالي  طرم أسلة  تفصيةي  مفتوح مدير اجلةس  ااجمليبني ليتم من بعد ذل  يف األقسام ال

باا متفاعل امرتام يبدأ باستخدام بع ا من التانيات الر ذكرنا ا سا بعد أن يشعر مدير اجلةس  ب ن اجلميع
 شرة.نا بصدد تفصيةها يف  ي  الناالر يرتبط بع ها ارتباطا مباشرة بعةم النف  ااالجتماع لس

 أ ن ه مث   م سط عن شك   ل   النق ش وحمااي ته

   ل   النق ش اخل ص مبشروع:
 ساع  انصف النق ش:ملة جلسة  1النق ش:  رقم جلسة ملير اجللسة: الا ريخ: 

  

 وقت ال لاية امللة األسئلة املاضاع

 مادم 

 .أشكر اجمليبني عةى ح ور م 
 أعط مادم  عن شركتنا اعن اهلدف من لجراء البنث 
   صدلا أكد عةى اص ور أننا لن نبيع أا ننتج شيلا من جةس  اليوم، لكي يتندثوا براح. 
 ناك لجابات صنين  أا  اطل  اأن ما يهمنا  و رأيهم اخلاص،  أذكر هلم أنه ال يوجد 

 ح  الو كان خمتةفا عن خراء ا  رين.
  ساع  لىل ساع  انصف( )منقم ب ب غهم بطول اقت جةس  النااش 
  أ ةرب م أننا نود أن منن  اجلميع فرص  متسااي  يف اقمشارك  يف  ي  الدراس ، ليل  نرجو

كايف لتتند  بوضوم ااطةب منهم أن ال يااطعوا أي جميب لعطاء كل جميب  الوقت ال
 ح  ينتهي من حديثه.

  أ ةرب م أنه سيتم تس يل النااش صوتيا اأنه من اقممكن أن يستمع لىل الشريط أحد
 الزم ء يف العمل.

٠ ١9،٠٠ 

Ice break 
exercise 
 )التعارف(

 ٠9،٠١ ١ (ل  االجتماعي  ..السم، العمر، العمل، اصااأطةب من كل جميب أن يادم نفسه )

 ٠9،٥٠ ١ اغالبا ما حيتوي  يا الاسم أسلة  عام  تتعةق ِبوضوع البنث مترين اإل اء
 ٠9،٥١ ٥٠  ٥الاسم 
 ٠9،2١ ٥٠  2الاسم 

أشكر اجمليبني ااس هلم ما لذا كان لديهم أي لضافات أا اقرتاحات حول موضوع  لغ ل النااش
 ٥٠،2٠ ١ البنث
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 اخلامت  | ٥1
 

 

من   ية  ف رجوميع ح  تصب  فراش  مجلي   يا الدليل لال يرق  تامع يف شرناتها احتتاج اقتا اجهدا من اجل
 الكم مين جزيل الشكر سةفا.الدليل، يف سبيل لثراء  يا كل قارئ أن يبادر الو بكةم  

 
أا اري  غرا  جتي أدامه أليتم لعادة نشر  يا البنث أا استخ أالبشرط © مجيع اصاول تحفوظ  لة ميع 

 وم الايام .اإلهلي  ي لةمساءل من أي جه  كانت دان التنويه لةمصدر، اقمخالف هليا سيعر  نفسه أكادميي  

ةى اودكم حنو لتاان عمةكم ااإلحسان فيه،  يا اصدافعا لكم يأس ل هللا أن ينفعكم فيما كتبت اأن يكون 
 به أمجعني.الةهم اسةم عةى نبينا تحمد اعةى خله اصن
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 لن أ ط ت فمين الن أصبت فمن هللا

.انتهى بف ل من هللا ..  

 م. 5890هـ/5041الرياض عام  –ربية السعودية من مواليد المملكة الع -

 األردن. –حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية من جامعة فيالدلفيا -

 الحوسبي )التطبيقأول عمل له كان في قسم تكنولوجيا المعلومات كمسئول عن مشروع  -

 .وأربعة أشهرالسعودية، لمدة سنة  –لعمالء الشركة( في شركة فيدكس إكسبريس 

وحتى مارس  8449منذ سبتمبر   السعودية، Synovate ل كتنفيذي أبحاث في شركة عم -

ومن ثم تم االستحواذ  8455و تمت ترقيته إلى تنفيذي أبحاث أول في شهر إبريل  8455

بنفس المنصب   Ipsos وعمل في شركة   Ipsosمن قبل شركة   Synovateعلى شركة 

 .8458لمدة أربعة شهور حتى منتصف شهر إبريل 

 وحتى اآلن. 8458إبريل  85م، منذ يعمل حاليًا كاختصاصي أبحاث سوق في شركة ِعل -

 له العديد من المؤلفات المتعلقة بصناعة بحوث التسويق على اإلنترنت.  -
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