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 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة تعرف التقديرات التقييمية للخبراء التربويين في  الامععيمت السليييي ية قالقيملت التربيويين 

لالسييتبم ة ديي لات بليي  يلميي  فيي  البلييوو التربوييية  قلتلقييي   بيي ت  –شييرو قبيير  –بمييديريت  التربييية قالتعلييي  

خبراء عن جمععت  األقصى قاإلسالعية  قتوزيي  اسيتممرت عقمبلية يليى  (11أهداف الدراسة قمعت البمحثة بمقمبلة )

فيي   عيين المفييرفين التربييويين قمئييدا تربويييم  (21خبيييرا فيي  جييمععت  األقصييى قاإلسييالعية  ) (22يي يية قواهمييم )

 ب ت  -شرو  بر –ت  عديري

 توصلت الدراسة لل تمئج التملية:

 تعد االستبم ة عن أدثر ألقات البل  التربوي شيويمً عقمر ة بمأللقات األخرى ف  األبلمو التربوية   1

الم هج الوصس  ب لقاتي  المميية قال سييمم قيعد   طبيعة البل  التربوي -: عن أسبم  استخدام البمحثين لالستبم ة 2

   spssسهولة تلليل ال تمئج إحصمئيمً بمستخدام -لدى البمحثين   هو اليمئد االستبم ة 

طيو  االسيتبم ة قتعيدل عامالتهيم  قييدم  -القملت( أث يمء تعبةية االسيتبم مت:  -عن المفمالت الت  قاجهت )الخبراء 3

ضي  الوقت فال يت  توزيعهم ف  األققمت المالئمة أحيم م؛ فال يتممن الميتايب  -  عرايمت الدقة ف  صيمبة فقراتهم

  هم بدقة ي عن االجمبة 

ييدم ق ييدم جديية بعيل المييتايبين في  اإلجمبية -:عن المفمالت الت  قاجهت البمحثين أث يمء تيبيي  االسيتبم ة  4

  بادقاهم ته ق مي

   يليهم صورت حقيقية ين عوضويمتهم  ال تعمس ب ول االستبم ة قاالستامبمت 5

  عتوسية جمءت االستبم ة ب تمئج  التربويين قالقملت  التربويين الخبراء ثقة  6

The Questionnaire as a Scientific Research Tool 

- Evaluative Study- 

Prepared by: Dr. Aneesa  Atiya  Saleem Qandeel 

The study aims at identifying the evaluative estimates of the questionnaire as a 

scientific tool in the educational researches by the educational experts in the 

Palestinian universities and the educational leaders in the governorate of Gaza. 

To achieve the aims the study, the researcher interviewed (10) experts from both Al-

aqsa and Islamic university, she also submitted an interview questionnaire on a 

sample of (29) experts from both Alaqsa and the Islamic University and on (20) 

educational leaders from the educational supervisors from the directorates of west and 

north Gaza.  

Study recommendations:1. The use of questionnaire is one of the most common tools 

in the educational researches compared to the other tools used in the educational 

researches. 

2. Among the reasons for why researches use the questionnaire is the nature of the 

educational research, for the questionnaire suits the descriptive researches, it is also 

easier for analyzing the results statistically through the use of SPSS application. 

3.  Among the problems the (experts – leaders) faced while filling the questionnaire is 

its length, it covers more than one domain, the lack of accuracy in items formation 

and the interviewee’s lack of time sometimes which might affect the accuracy of their 

answers.4 . Other problems which faced the researchers through the implementation 

of the questionnaire are the lack of seriousness by the study sample in answering the 

questions while some of them were not convinced by the value of the questionnaire. 
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 المقدمة:

ناهجه التطبيقية محورًا أساسيًا من محاور تنمية الموارد البشرية ُيعد البحث التربوي وأساسياته وم
بمختلف تطلعاتها وأهدافها. ومن دواعي التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر أن تتنبه المجتمعات وبشكل 
مستمر إلى ضرورة مراجعة نظمها وخططها التنموية بما يضمن مسيرتها بشكل متسق ومتوازن مع حركة البناء 

فالتطور االقتصادي واالجتماعي يتطلب الفهم العميق لمناهج البحث التربوي، والتمكن من استخدام  ؛ريالحضا
 (5: 0202طرائقه وخطواته وأدواته في كل مرحلة من مراحله اإلجرائية. )الشرع والزغبي ،

الت التربوية ولقد اختط البحث التربوي باعتباره أحد فروع البحث العلمي طريقًا خاصًا في دراسة المشك
عملية  وتعد (0291: 02)سعيد، انات والمعلومات عن تلك المشكالت.واستخدام طرائقه الخاصة به بجمع البي

حوث التربوية والنفسية بشكل البيانات إحدى الخطوات األساسية في إجراءات البحوث العلمية بشكل عام والب جمع
لإلجابة عن التساؤالت  ألهميتها في تقديم األدلة المالئمةيجب أن تنال عناية خاصة من الباحث التي خاص، 

 توفر أهمية على والباحثون التربويون الخبراء ويتفق ( 0222المتضمنة في مشكلة البحث.) الجادري وأبو حلو، 
 والبيانات المعلومات على للحصول عليها يعتمدالتي  الباحث، لدى وأدواته العلمي البحث أساليب من مجموعة
 تبعا المعلومات لجمع المناسبة األداة اختيار يتم أن على ، النتائج إلى التوصل ثم ومن وتحليلها، الالزمة،
صناعة أدوات  أو تحديدفي صعوبة  العليا الدراساتويجد الكثير من طلبة . الدراسة ومجتمع المشكلة، لطبيعة
هم على مالحظة ، األمر الذي يتطلب تدريبوال، وخاصة فيما يتعلق بأدوات تحليل المضمون والمقابلة البحث

 (0200: 301)عفانة، .عداد تلك األدوات بطريقة عمليةإ

 والمقابلةة، االستبانة،: هي شيوعا،ً  أكثرها من ولكن التربوي، البحث في تستخدم التي األدوات هي كثيرةً  
 المطلوبةة، البيانات إلى للوصول علمية؛ أسس ضوء على وبناؤها األدوات هذه اختيار ويتم واالختبار والمالحظة،

 االقتصاديين قبل من االجتماعية العلوم تاريخ في انةاالستب تاستخدموقد . التربوي البحث أهداف تحقيق وبالتالي
 علةةةةةةةةم ميةةةةةةةةدان فةةةةةةةةي وأخيةةةةةةةةرا،  االجتمةةةةةةةةاعي الةةةةةةةةنفس علةةةةةةةةم ميةةةةةةةةدان فةةةةةةةةي تاسةةةةةةةةتخدم ثةةةةةةةةم ومةةةةةةةةن،  واالجتمةةةةةةةةاعيين

 (02: 0291)سعيد،.التربية

علةةى نطةةاق واسةةع للحصةةول علةةى االسةةتبانة  فةةي الوقةةت الحاضةةر المشةةتولون بةةالبحوث التربويةةةيسةةتخدم و 
جةةةةةةراء البحةةةةةةوث التةةةةةةي تتعلةةةةةةق باالتجاهةةةةةةات  المعلومةةةةةةات والحقةةةةةةائق عةةةةةةن الظةةةةةةروف واألسةةةةةةاليب القائمةةةةةةة بالفعةةةةةةل، وا 

 وذلةةةك رى؛األخةةة بةةةاألدوات مقارنةةةة شةةةيوعاً  التربةةةوي البحةةةث أدوات أكثةةةر مةةةن وتعةةةد( 022: 0222واآلراء.)عثمةةةان، 
. وجمعهةا وتوزيعهةا هةايموتحك تصةميمها فةي يسةيراً  جهةداً  منهم تتطلب االستبانة أن الباحثين من كثير اعتقاد بسبب

 التةي األولى األداة تأصبح ي اآلونة االخيرة ؛ بلف العلمية البحوثفي  شيوًعا ألكثروهي ا(  29: 0222النوح،)
 عنصةركمةا أنهةا  (092: 0220 العسةاف،). الدراسةة فةرو  اختبار ضوئهافي  يمكن التي المعلومات بهاتجمع 
-student.ibda3.org/t306.) البحثيةةةة األوسةةةاط مةةةن مسةةةتمدا بكونةةةه المصةةةداقية الباحةةةث يكسةةةب وفعةةةال هةةةام

topic) جمةةع البيانةةات األخةةرى بالمقارنةةة مةةع المقابلةةة ؛ فهةةي أكثةةر كفةةاءة ألنهةةا مؤكةةدة علةةى وسةةائل  أفضةةلية ولهةةا
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 وان (002: 0221كلفة وتسمح بجمع البيانات من عدد أكبر من األفةراد ) عةدس ،ورق وقتًا أقصر وهي أقل تست
عةةةةةةدادهابنا كةةةةةةان  .علميةةةةةةة اسةةةةةةتبانة يشةةةةةةكل ال االسةةةةةةئلة مةةةةةةن عةةةةةةدد وضةةةةةةع ومجةةةةةةرد السةةةةةةهلة بالعمليةةةةةةة لةةةةةةيس ؤهةةةةةةا وا 

(aljazairi.ahlamontada.net/t116-topic ) 
لةةى النقةةد إلةةى والتربويةةة االجتماعيةةة البحةةوث حةةث فةةيللب كةةأداةانة االسةةتب تتعرضةةولقةةد   الصةةفة مناقشةةة وا 

أن ثمةةةة يلحةةةظ  والمسةةةتقرأل ليدبيةةةات التربويةةةة التةةةي تناولةةةت االسةةةتبانة، ،بوسةةةاطتها تجمةةةع التةةةي للمعلومةةةات العلميةةةة
ضةةمن تقنيةةات البحةةث العلمةةي بصةةفة  أكثةةر فقةةراً أضةةعف تقنيةةة و  هةةايةةرى بأن اً : موقفةةبانةمةةوقفين أساسةةين مةةن االسةةت

عامة، وآليات البحث التربوي والديةداكتيكي بصةفة خاصةة. كمةا أنهةا أقةل موضةوعية مةن تقنيةات البحةوث التجريبيةة 
تقوم على المالحظة االستطالعية النسبية. في  االستبانةالعميقة ذات الطابع الميداني واإلحصائي. ويعني هذا أن 

البحةث  االدقيقةة. وبالتةالي، يوصةلنا هةذي على المعطيات اإلحصائية والرياضيات الكمية حين، يقوم البحث التجريب
 (0200)حمداوي، إلى نتائج يقينية وقريبة من العلمية والموضوعية.

 تسةةاعدنا علةةى جمةةعتقنيةةة تربويةةة البةةأس بهةةا فةةي البحةةث التربةةوي، مادامةةت  االسةةتبانةأن آخةةرون  ويةةرى 
المعلومةةات االسةةتطالعية، مةةن أجةةل دراسةةتها تحلةةيال ووصةةفا واسةةتنتاجا، وتفريوهةةا فةةي جةةداول وبيانةةات إحصةةائية . 

 ويقففففف   ويعنةةةةةي هةةةةةذا اسةةةةةتحالة االسةةةةةتوناء عنهةةةةةا بةةةةةأي سةةةةةبب مةةةةةن األسةةةةةباب؛ لنجاعتهةةةةةا التحليليةةةةةة والتشخيصةةةةةية.

 للحصةةول مفيةةدة طريقةةة االسةةتبيان أو االسةةتفتاء فيةةرى أن  الةةرأيين هةةذين بةةين أصةةحاب   (230: 0293فانةةدالين،)
 تامةة بمهةارة يعةالج وأن البةد أنةه إلةى باإلضةافة هةذا. الحقيقة إلى للنفاذ الجامعة باألداة ليس أنه إال البيانات، على
 .  عليها االعتماد يمكن بيانات على الباحث يحصل لكي

بكثرة وال سيما في البحوث الوصفية ويلحظ المستقرأل ليدبيات التربوية الفلسطينية استخدام االستبانة 
قطاع غزة في  تربية. وعند فحص خمس وعشرين خطة بحث قدمها طلبة الدراسات العليا بإحدى كليات المنها

 أبحاث باستقراءالباحثة  قامت عندما. و منها استخدمت االستبانة ( عشرين بحثًا 032: 0221وجد ) األغا، 
 غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات في 0200 ، 0200 عامي في عقدها تم لتيا والتربوية العلمية المؤتمرات

 العليا الدراسات   بعنوان اإلسالمية الجامعة في(  0200) عام عقده تم الذي العلمي المؤتمروجدت أن أبحاث 
( أداة تحليل 6بينما استخدم ) ،استخدم االستبانة بحثاً  (00 ( بحثًا من )00)   المجتمع خدمة في ودورها

 جامعة في عقد الذي الثاني الدولي التربوي المؤتمر أبحاث أما ( أبحاث مكتبية.3( المقابلة ،)0المحتوى، )
شكاليات النظرية بين التربية كليات   بعنوان( 0200) األقصى  الرئيسة األداة االستبانة كانت فقد   التطبيق وا 
بحثًا ، ( 56) من بحثاً ( 02) في األخرى باألدوات مقارنة المقدمة التربوية األبحاث في انتشاراً  األكثر واألداة

تحليل الوثائق ( ، 0( ،  المقابلة )0( ، االختبار التحصيلي )5(، المالحظة )2مقياس الميول واالتجاهات )و 
 .البحث التربوي أدواتأية أداة من لم تستخدم أبحاث مكتبية ( 2)( ، 0والمسح الرجعي )

 باإليجةةةاب الحةةةديث كثةةةر إال أنةةةه  ؛الفلسةةةطينيينالتربةةةويين فةةةي أبحةةةاث  وعلةةةى الةةةرغم مةةةن شةةةيوع االسةةةتبانة
ولقةد تباينةةت  ،واللقةاءات والةدورات التربويةة فةي األوسةاط التربويةة الفلسةةطينية خةالل المةؤتمراتتهةا أهمي عةن والسةلب
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مديريات التعليم بقطةاع غةزة  -للمشرفين التربويين في  أراء المشاركين في دورة البحث العلمي التي عقدتها الوزارة 
فةةي األبحةةاث التربويةةة المتعلقةةة باإلشةةراف التربةةوي واإلدارة  كةةأداة بحةةث علمةةي حةةول جةةدوى اسةةتخدام االسةةتبانة  -

قشةةةتها تلةةةك الةةةدورة ومنافةةةي الباحثةةةة مشةةةاركة وقةةةد جةةةاء االحسةةةاس بهةةةذه  المشةةةكلة  أثنةةةاء ، المدرسةةةية فةةةي فلسةةةطين
أراء الخبةراء  على للوقوف ضةوعيةمو ةةةة علميةةبدراسللقيةام  مةا دفعهةام؛ العلمةيلفعاليات المتعلقةة بةأدوات البحةث ل

كةأداة بحةث  االسةتبانة والتعليم الفلسطينية فةيارة التربية والقادة التربويين في وز  ،التربويين في الجامعات الفلسطينية
 لمواصةةةفات والتفصةةةيل بالشةةةرح البةةةاحثين غالبيةةةة انتهجةةةه الةةةذي المنظةةةور عةةةن تمامةةةاً  يختلةةةف منظةةةور مةةةنعلمةةةي، 
 لإلجابة عن األسئلة اآلتية:الدراسة الحالية فجاءت عليه؛  تكون أن ينبوي وما االستبانة

 البحوث في علمي بحث كأداة لالستبانة الفلسطينية الجامعات في التربويينللخبراء  التقييمية التقديرات ما. 0
 التربوية؟

 علمي بحث كأداة لالستبانة غزةغرب(  -بمديريتي التربية والتعليم )شرق التربويين للقادة التقييمية التقديرات ما. 0
  التربوية؟ البحوث في

بمديريتي  التربويين لقادةوا الفلسطينية الجامعات في التربويين لخبراءل التقييمية التقديرات في اختالف يوجد هل. 3
 التربوية؟ البحوث في علمي بحث كأداة لالستبانة غزةغرب(  -التربية والتعليم )شرق

 :يلي ما إلى الحالية الدراسة هدفت :الدراسة أهداف

 البحوث في علمي بحث كأداة الستبانةلاإلسالمية(  -بجامعتي ) األقصى التربويين خبراءلالوقوف على أراء ا. 0
 .التربوية 

 علمي بحث كأداة الستبانةلغزة غرب(  -بمديريتي التربية والتعليم )شرق التربويين القادة أراء على الوقوف. 0
 .التربوية البحوث في

في  علمي بحث كأداة االستبانة من االستفادة لتفعيل وتوصيات الخبراء والقادة التربويين مقترحات تعرف. 3
 . البحوث التربوية

 :يأتي ما على الدراسة حدود تشتمل: الدراسة حدود

 -( ومديريتي التربية والتعليم )شرقاإلسالمية -) األقصىجامعتيراسة في الد هذه طبقت: المكانية الحدود .0
 .غرب ( غزة

 .م0203-0200 الجامعي العام من األول الدراسي الفصل خالل الدراسة هذه  طبقت :الزمنية الحدود .0
األقصى  ) التربويين في جامعتي الخبراء على وعينتها الدراسة مجتمع اقتصر :البشرية الحدود  .3

 .غرب( غزة -والمشرفين التربويين في مديريتي )شرق، ( واإلسالمية
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  مصطلحات الدراسة:

 محةةةل حةةةل لفةةةظ فهةةةو .  لوةةةة *انةاالسةةةتب   مصةةةطلح مةةةدلول فةةةي العلمةةةي البحةةةث منةةةاهج خبةةةراء اختلةةةف
 سةةؤال أو الفتةةوى، طلةةب: لوةةة(  Questionnaire) فاالسةةتفتاء:  بينهمةةا فةةرق وهنةةاك. فةةي مجةةال التربيةةة االسةةتفتاء

)  الةرأي استطالعات عن يختلف وهو ،((Inventory البيان طلب هو: *لوة االستبيان أما. الفقه بتعبير يعلم من
Opinionnaires  المشةكلة عةن محةددة وحقةائق معلومةات علةى الحصةول إلةى تسةعى االستبانة أن اعتبرنا فإذا(؛ 

)األغةةا،  .محةةددة مشةكلة أو قضةةية حةةول والجماعةات األفةةراد آراء مسةةح إلةى تسةةعى الةةرأي اسةتطالعات فةةإن المعينةة
0221 :032 ) 

 المبحةوثين مةن عةدد إلةى إرسةالها يةتم التةي األسةئلة مةن مجموعةة نمةوذ  يضةم اصططححا::  االستبانةأما تعريف   
 (/upetd.up.ac.za .)البحث موضوع حول وآرائهم معلوماتهم على الحصول بوية

هي صيوة محددة من الفقرات واألسئلة تهدف إلى جمع البيانات من أفراد الدارسة وتتضمن مجموعة أو 
من األسئلة أو الجمل الخبرية التي يتطلب من المفحوص اإلجابة عنها بطريقة يحددها الباحث وفق أغرا  

فقد تكون اإلجابة مفتوحة وقد يلزم اختيار اإلجابة أو تحديد موقع اإلجابة على مقياس متدر . )جامعة البحث، 
 (26 :0222القدس المفتوحة، 

 التةي بالمشةكلة الصةلة ذات الكتابةات ضةوء فةي الباحةث يصةممها وثيقةةوتعرف الباحثة االسةتبانة بأنهةا : 
 المبحةةةوثين عةةةن أوليةةة بيانةةةات تتضةةمن علميةةةة، أسةةس ضةةةوء علةةى ويعةةةدلها جةةاهزة، عليهةةةا يحصةةل أو بحثهةةةا، يةةراد

 طةابوسةة إلةةيهم تصةةل بحيةةث ، معةةاً  االثنةةين أو مفتوحةةة أو مولقةةة بصةةيوة إعةةدادها تةةم البحةةث، أهةةداف عةةن وفقةةرات
 .عنها االجابة من الفراغ بعد ذاتها بالوسيلة للباحث وتعود معينة، وسيلة

فةةي  نييو ، والبةةاحثين التربةةالتربةةوي علةةى البحةةث العلمةةي لقةةائمينيهةةم ا تتنةةاول موضةةوعًا حيويةةا - أهميططة الدراسططة:
 الجامعات الفلسطينية.  

ذا صةةةلحت يبحةةةةاث التربويةةةة تعةةةد االسةةةتبانة البنيةةةةة األساسةةةية ل - وبالتةةةالي صةةةةحت صةةةلحت النتةةةةائج  االسةةةةتبانة وا 
 األبحاث العلمية.

 وقةد فلسةطين، فةي التربةوي الواقةع علةى ىتجةر  التةي والبحةوث الدراسةات سلسةلة فةي مهمةة حلقةة الدراسةة هذه تعد -
 .عالقة ذات أو مشابهة الحقة دراسات إلجراء آخرين باحثين أمام المجال تفتح

 بمةةا  الخبةراء والبةةاحثين التربةويين فةي الجامعةةات الفلسةطينية والميةةدان التربةوي  الدراسةةة هةذه نتةةائج تفيةد أن يؤمةل -
 .إثراء البحث العلمي التربوي في يسهم

--------------------- 
 استقامة استقام مثل ، استبانة استبان مصدر ألن شائع، لووي خطأ هو استبيان:  مححظة. 
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 اإلطار النظري:

 والمقابلة، االستبانة، شيوعا،ً  أكثرها من ولكن ،أدوات كثيرة التربوي البحث في تستخدم         
 المطلوبة، البيانات إلى لوصولبوية ا علمية أسس على وبناؤها األدوات هذه اختيار ويتم واالختبار والمالحظة،

 ،األخرى باألدوات مقارنة شيوعاً  التربوي البحث أدوات أكثر من االستبانة وتعد. التربوي البحث أهداف تحقيقل
. وجمعها وتوزيعها هايموتحك تصميمها في يسيراً  جهداً  منهم تتطلب االستبانة أن الباحثين من كثير عتقادال
 (29: 0222 النوح،)

صةحيفة البيانةات الشخصةية لعةزل مةن  0201وقد شاع اسةتخدام االسةتبانة بعةد أن صةمم وود ورث عةام 
يفتقةدون الثبةات االنفعةةالي إلعفةائهم مةن الخدمةةة فةي الجةي  األمريكةةي. وتقةوم فكةرة االسةةتبانة علةى أن اإلنسةان هةةو 

ا فةي ضةوء إطةار محةدد أو تعريةف إجرائةي واضةح. أي أفضل من يصةف ذاتةه أو سةلوكه أو فكةره. هةذا ويةتم بناؤهة
 (032: 0221) األغا،أنها بيان نتائج التطبيق العملي إلطار فكري نظري. 

 : هي أنواع أربعة الى المطلوبة اإلجابة نوعية بحسب انةاالستب تصنيف ويمكن 

 علةةى ومةةا ، محةةددة إجابةةات تليهةةا أسةةئلة علةةى حتةةويت حيةةث ، مقيةةدة اإلجابةةة تكةةون وفيةةه :  ةالمولقةة انةاالسةةتب -0
 انةه النةوع هةذا مزايةا مةن الموضةوعية، األسةئلة فةي الحةال هةو كمةا عليهةا إشةارة بوضةع اإلجابةة اختيار إال المشارك
 البيانةةات تصةةنيف فةةي سةةهل انةةه كمةةا ، كبيةةرين وجهةةدا وقتةةا طلةةبتي ال ألنةةه عليةةه اإلجابةةة علةةى المشةةاركين يشةةجع

 . يريده ما الجاهزة اإلجابات بين يجد ال قد المشارك أن عيوبه ومن ، إحصائيا وتحليلها

 عليهةةا يجيةةب األسةةئلة مةةن عةةدد علةةى تحتةةوي حيةةث ، مفتوحةةة حةةرة اإلجابةةة تكةةون اوفيهةة :  ةالمفتوحةة انةاالسةةتب-0
 المشةةارك إعطةةاء إلةى النةةوع هةةذا فيهةدف ، المقاليةةة األسةئلة فةةي الحةةال هةو كمةةا ، الخاصةةة ولوتةه بطريقتةةه المشةارك
 وتفكيةةرا ووقتةةا جهةةدا يتطلةةب انةةه عيوبةةه ومةةن. وصةةريح كامةةل بشةةكل لإلجابةةة تبريراتةةه ويةةذكر رأيةةه يكتةةب نأل فرصةةة
  .باإلجابة المشاركة على يشجعه ال قد مما المشارك من جادا

 مةن خةرآ عةدد وعلةى ومحةددة جةاهزة إجابةات ذات األسةئلة مةن عةدد علةى حتةويت : ةالمفتوحة ةلمولقةانة ااالسةتب-3
 هةذا بةرويعت االختيةار، سةبب تفسةير بطلةب متبوعةة محددة إجابات ذات أسئلة أو مفتوحة حرة إجابات ذات األسئلة
 . منهما كل عيوب من يتخلص ألنه السابقين النوعين من أفضل النوع

 النوع هذا ويقدم. المكتوبة العبارات من بدالً  صور وأ رسوم شكل على أسئلة افيه وتقدم : ةالمصور  االستبانة-2
 . شفهية هاتعليمات تكون وقد ، األميينو  طفاللي اناتاالستب من
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 :انةاالستب في توافرها ينبوي التي الشروط

 .واضحة األسئلة تكون أن -0

 .عليها سيجيبون الذين األشخاص مستوى في األسئلة تكون أن -0

 .واحدة فكرة سؤال كل يقيس أن -3

 . الشيقة السهلة باألسئلة انةاالستب بدأت أن -2

 في التدخل تعني أنها المستجيب يظن قد معلومات طلب أو الشخصية األسئلة وضع الباحث يتجنب أن -5
 . عنه اإلفصاح في يرغب ال ما على االطالع إلى وتهدف خصوصياته،

 .الملل جلبت قد ةالطويل انةاالستب ألن اإلمكان قدر ةمختصر  انةاالستب كونت أن -6

 لم ما االختبارات، أسبوع خالل توزيعه مالئماً  يكون ال قد فمثالُ  المالئمة، األوقات في اتوزيعه يتم أن -1
 .االختبارات فترة أثناء الطالب أداء قياس الدراسة هدف يكن

 .تهاوصفحا ،انةاالستب أسئلة ترقيم يتم أن -9

 .عن أسئلتها اإلجابة لكيفية واضحة إرشادات تضمنت أن -2

 (22: 0200) حافظ،.معينة بطريقة لإلجابة الشخص تقود عبارات األسئلة تشتمل ال أن -02

 تصالاال يستخدم فقد. دراسته استبانة من نسخ توزيع في أكثر أو أسلوباً  الباحث يستخدم :ستبانةاال تطبيق
 وجديته، الباحث حرص التوزيع أسلوب اختيار عملية في ويؤثر. معاً  سلوبيناأل بين يجمع أو البريد، أو المباشر،
  لجمع المقررة الزمنية والمدة العينة، أفراد لتواجد الجورافية والمواقع

 ( 0223 وآخرون، عدس،.)ستبانةاال تطبيق أو توزيع ساليبأل عر  يلي وفيما. الميدانيةالبيانات 

 عدة مزايا سلوباأل هذا ويحقق. فرداً  فرداً  العينة أفراد الباحث يقابل أن وهو : المباشر تصالاال أسلوب -0
 بع  عن الباحث يجيبكما و  وتحليلها، استجاباتهم فهم على يساعده مما المبحوثين تبانفعاال الباحث معرفةك

 .وصادقة دقيقة إجابات على وحرصه الباحث بجدية المبحوثون يشعرف ستبانة،باال المتعلقة المبحوثين أسئلة

 مواقعهم في للمبحوثين ستبانةاال من نسخ رسالإل بالبريد الباحث يستعين أن وهو :بالبريد تصالاال أسلوب -0
 الذين المبحوثين من كبيرة عدادبأ تصالاال إمكانية، في مزايا سلوباأل هذا استخدام ويحقق. والوظيفية السكنية
 .الباحث على والنفقات والوقت دالجه من الكثير وتوفير متباعدة، جورافية مناطق في يعيشون
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 من الهدف لهم ويوضح المبحوثين، الباحث يقابل أن وهو: بالبريد تصالواال المباشر تصالاال أسلوب  -3
 أي دون الباحث يحمله صندوق في لمبحوثونا هايضع ،اعنه جابةاإل من الفراغ وبعد لهم، هايسلم ثم ستبانة،اال
، باستخدام ذاتها المجموعة على أخرى مرة االستبانة عر  يكرر ثم شخصياتهم، على تدل وأ تميزهم مةالع

 لن بأنها وثقته جابةاإل سرية على المبحوث طمأنينة من درجة بتحقيقه سلوباأل هذا ويتسم .البريد أو المقابلة
: 0222حسين، . ) رأيه عن التعبير وأهمية ستبانة،اال بأهمية المبحوثر يشع أنه كما نقد، أو لضرر تعرضه

2-5 ) 

 الدراسات السابقة:

 علىاألخيرة ، و  اآلونة في األخرى باألدوات مقارنة شيوعاً  التربوي البحث أدوات أكثر من االستبانة تعد
 االستبانة يستخدمون الباحثين من كثيرا أن إال الحاضر؛ الوقت في وأدواته العلمي البحث أساليب تعدد من الرغم

التي تناولت البحث  الدراسات نتائج أكدتولقد .  والدراسات األبحاث معلومات لجمع وتقليدية وحيدة كوسيلة
ت التربوي بشكل عام على استخدام االستبانة من قبل الباحثين بشكل كبير في أبحاثهم أما الدراسات التي تناول

جمع دراسات سابقة من جهات مختلفة  الباحثة حاولتوقد  ،االستبانة أهميةاالستبانة بشكل خاص فقد أظهرت 
 تسهيالً  قسمين إلى وتصنيفها نتائجها، أبرز على والتعرف معهم،الية للوقوف على مدى توافق الدراسة الح

 : اآلتي النحو علىمن األحدث ليقدم  بينها، فيما والتكامل الربط من للمزيد وتحقيًقا ؛ الدراسته

 .البحث التربويمناهج وأدوات لدراسات التي تناولت ا: المحور األول

 :(1111شقيروعقل، أبو)  دراسة -1 

 .مجال تكنولوجيا التعليم  نحو أدوات الدراسة فيالعلمية  الرسائلهدفت الدراسة التعرف إلى توجهات 

%( 6%( استخدموا االختبار في تقويم الطلبة، بينما استخدم )25: غالبية الباحثين)أن إلى الدراسة نتائج أشارت
 منهم االستبانة ، ولم يستخدم أيًا منهم المقابلة.

 (:1111 ،قنديل)  دراسة-1

 الفلسطينية بالجامعات المدرسية اإلدارة مجال في االكاديمي التربوي لبحثااتجاهات  الكشف إلى هدفت
 .نحو مناهج البحث العلمي وأدواته  غزة قطاع في

 جميع في السائد هو االستبانة سيما وال الكمية بأدواتهالتحليلي  الوصفي المنهج: أن إلى الدراسة نتائج أشارت 
  .وتحليلها الرسائل تلك بيانات
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 (:1111دراسة )المزروع، -3
فةي مجةال  والةدكتوراه الماجسةتير رسائل في المتضمنة العلمية التربية بحوث واقع عن هدفت إلى الكشف
 .( رسالة 20) عددها، والبالغ  الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة 0202 -0321التربية العلمية خالل الفترة 

 تسةةتخدم ولةةم البحةةث مشةةكلة لحةةل يبةةالتجري األسةةلوب اتبعةةت اتقريبةة الرسةةائل أربةةاع ثالثةةة إلةةى أن:  النتةةائج تأشةةار 
،  التحصةيلية االختبةارات هةي الرسةائل فةي المسةتخدمة المعلومةات جمع أدوات أكثر أن وتبين. أخرى بحثية مناهج
 .الكيفي المنهج أدوات أو المقابلة أداة الرسائل من أي تتناول ولم
 
 (:Nilgun et al  2009,دراسة )نيلجن وآخرون -4

( رسالة ماجستير في مجال التربية في التكنولوجية في تركيا خالل 052هدفت الدراسة إلى تحليل )
 (.0221-0222الفترة )

 واالختبارات.أدوات مختلفة في هذه الرسائل تراوحت بين االستبيانات الباحثين استخدام أشارت نتائج الدراسة إلى: 

 (: Simsek et al,2008دراسة )سيمسيك وآخرون -5

( رسالة دكتوراة في مجال التربية التكنولوجية في تركيا في خمس 62هدفت الدراسة إلى إجراء تحليل ل)
 جامعات مختلفة.

 أدوات مختلفة ممثلة ببطاقات االستبيان واالختبارات. الباحثين أشارت نتائج الدراسة إلى: استخدام 

 : (1116،  القضاة)  دراسة -6

 من التربوية اإلدارة ميدانب الفكري النتا في  هج البحث التربوي المتبعة وأدواتهعن منا الكشف إلى الدراسة هدفت
 .العربي الوطن في المحكمة التربوية المجالت في م0220-0223

 وكانت المنشورة، الدراسات في استخداماً  األكثر المنهج هو الكمي الوصفي المنهج: أن إلى الدراسة نتائج أشارت
 .شيوعاً  األدوات أكثر من االستبانة

 :: الدراسات التي تناولت االستبانةالثاني المحور

 : (1111حمداوي،) دراسة -1

 إيجابياتهةا أهةم وبيةان بنائهةا ومراحةل ومواصفاتها والديداكتيكية، التربوية االستبانة أهمية تحديد  إلى الدراسة هدفت
 .وسلبياتها

 مةنو  جهةة، من االستطالعية المالحظة عليها تعتمد التي التقنيات أهم من -: االستبانة  أن إلى الدراسة توصلت
 فةةي السةةهلة التربويةةة اآلليةةات مةةن وتعةةد. أخةةرى جهةةة مةةن الوصةةفي المةةنهج فةةي تسةةتعمل التةةي البحثيةةة األدوات أهةةم
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 الباحةةث مةن يسةتلزم التةةي النفسةية واالختبةارات واالمتحانةةات المقابلةة مةع بالمقارنةةة واالسةتجواب، االستكشةاف عمليةة
 علةةى عةةالوة السةةؤال،  وضةةع بتقنيةةات موسةةعة معرفةةة وامةةتالك بأسةةاليبها، ودرايةةة باللوةةة، اإللمةةام معةةا والمسةةتجوب

 تةةؤثر وهنةةات سةةلبيات، كمةةا أن لهةةا والتاريخيةةة والتجريبيةةة الوصةةفية ومناهجةةه التربةةوي البحةةث بطرائةةق تامةةة معرفةةة
 واإلهمةةةال والكسةةةل التعةةب مةةةن بنةةوع بانةاالسةةةت مةةةع المسةةتجوب يتعامةةةل حينمةةا والسةةةيما األشةةةكال، مةةن بشةةةكل عليهةةا

 . والالمباالة

 : ( Hannan,2007اسة )در -1

 بحث علمي، وابراز مزاياها، وعيوبها.هدفت الدراسة إلى بيان فوائد استخدام االستبانة كأداة 

  كميةةةة بيانةةةات إلةةةى االسةةةتبانات نتةةةائج تحويةةةل الممكةةةن مةةةن - :االسةةةتبانةمةةةن أبةةةرز مزايةةةا  أن إلةةةى الدراسةةةة توصةةةلت
 تسةةتبانااال -:  . ومةةن أبةةرز مسةةاوأل اسةةتخدامهاالمبرمجةةة الةةرزم طةاسةةو ب أو الباحةةث قبةةل مةةن إمةةا ويسةةر بسةةرعة
 مفهومةةةة غيةةةر تكةةةون أن الممكةةةن ومةةةن باألسةةةئلة تتعلةةةق نقةةةاط ةأيةةة توضةةةيح الممكةةةن مةةةن لةةةيس الةةةذ ؛ القيةةةاس موحةةةدة

 .لتعبئتها طويل لوقت تحتا  االستبانة كانت إذا وخصوًصا سطحية بطريقة المبحوثون يستجيبف للمبحوثين

 (:1114دراسة )صادق ، -3

 البحثية عن طريق االستبانة.هدفت الدراسة إلى تحديد أهم األخطاء الشائعة في تصميم وجمع البيانات 

علةى الةرغم مةن اهتمةام األدبيةات االنجليزيةة بأسةلوب صةياغة األسةئلة بدرجةة كبيةرة مةن : توصلت الدراسة إلةى أنةه 
 ( المولةةق -إعطةةاء األمثلةةة العديةةدة إال أن الكتابةةات العربيةةة قةةد اقتصةةرت علةةى تحديةةد نةةوعين مةةن األسةةئلة )المفتةةوح

ممةةا انعكةةس علةةى سةةوء صةةياغة األسةةئلة . كمةةا أن هنةةاك شةةيوعًا ليسةةئلة المركبةةة والتةةي ال تصةةلح إال فةةي اللقةةاءات 
(  فليس هناك التزام بحجم االسةتبانات . وجةود العديةد 05 -1الشخصية. تراوحت أعداد صفحات االستبانة من ) 

 ستبانة. من األسئلة التي ال ترتبط بموضوع الدراسة مما أدى إلى طول اال

 : ((Kate et al,2003 دراسة -4

هةةدفت الدراسةةة إلةةى تقةةديم قائمةةة مةةن الممارسةةات الجيةةدة عنةةد إعةةداد البحةةوث االجتماعيةةة والمسةةحية، ومةةن ضةةمنها 
 عمليات جمع البيانات وتحليلها.

نهجيةةة توصةلت الدراسةةة إلةى: قاةةدم الباحةث مجموعةةة مةن الممارسةةات الجيةدة للباحةةث المبتةدأل إلعةةداد البحةث وفةةق م
مدروسةةة، وكيفيةةة اختيةةار أدوات البحةةث المالئمةةة تبعةةا لعينةةة الدراسةةة ومجتمعهةةا وتوظيةةف أكثةةر مةةن أداة، كمةةا حةةدد 
مجموعة من التقنيةات لزيةادة معةدالت االسةتجابة عنةد اسةتخدام االسةتبيان : مراعةاة االيجةاز ومتابعةة التطبيةق علةى 

 أن يتم تحليل البيانات بموضوعية دون تدخل الباحث.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

 وجهت الدراسات السابقة الباحثة إلى اختيار وتحديد موضوع الدراسة. -
، (0200حمةداوي ،ساهمت الدراسات السابقة في رسم الخطوط العريضة لهذه الدراسةة، وفةي منهجيتهةا ) -

Hannan,2007 ) )، ( Kate et al,2003)،(0202، )المزروع 
 أهم من، و التي تناولت البحث التربوي عن شيوع االستبانة في االبحاث التربويةكشفت الدراسات العربية  -

) ، (0200شةةةةةةةقيروعقل، أبةةةةةةةو) .واالختبةةةةةةةارات والمالحظةةةةةةةة بالمقابلةةةةةةةة مقارنةةةةةةةة شةةةةةةةيوعاً  البحثيةةةةةةةة األدوات
 . (Nilgun et al  0222،وآخرون نيلجن)(، 0226(، )القضاة ،0200قنديل،

 ، وأبةةةرزبنائهةةا ومراحةةل مواصةةةفاتها االسةةتبانة مةةن زوايةةةا عةةدة فبينةةتالدراسةةات العربيةةة واألجنبيةةةة  تناولةةت -
)  ،( Hannan,2007) ، (0200حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةداوي،)( ، 0222) صةةةةةةةةةةةةةةةةةةادق، .وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبياتها إيجابياتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

Kateetal,2003) . 
أجريةت الدراسةات  فقةد  ؛ة الدراسةة والبيئةة المكانيةةتختلف الدراسة الحالية عةن الدراسةات السةابقة فةي عينة -

 أمريكا(. -بريطانيا –تركيا  -السعودية-المورب -مصر السابقة في بيئات متعددة )
 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في نوعية الدراسة ومنهجيتها وأداتها.  -

 الميدانية الدراسة إجراءات

 الواقع دراسة على يعتمد  الذي الدراسة أهداف لتحقيق الوصفي المنهج الباحثة اعتمدت:  الدراسة منهج:  أوال: 
 خصائصها، ويوضح الظاهرة يصف الكيفي فالتعبير كميًا، أو كيفياً  تعبيراً  عنه ويعبر دقيقاً  وصفاً  بوصفه ويهتم
 الظواهر مع ارتباطها ودرجات حجمها أو الظاهرة هذه مقدار يوضح رقمياً  وصفاً  فيعطي الكمي التعبير أما

 (12: 0222، المفتوحة القدس.) المختلفة

عتي فةةي جةةام التربيةةة كليةةة أقسةةام فةةي التربةةويين الخبةةراء جميةةع مةةن الدراسةةة مجتمةةع يتكةةون: الدراسططة مجتمطط :  ثانيططا: 
 اإلرشةةةاد - التةةةدريس أسةةةاليب -الةةةنفس علةةةم – المنةةةاهج -التربيةةةة أصةةةول) : األقصةةةى واإلسةةةالمية فةةةي قطةةةاع غةةةزة 

 التربيةة بمةديريتي العةاملين التربةويين المشةرفين وجميةع خبيةرًا،( 006) عةددهم والبالغ ،( األساسي التعليم – النفسي
  مشرفًا،( 92) عددهم والبالغ( غزة غرب –غزة  شرق) والتعليم

 :ذلك يوضح( 1) رقم والجدول

الخبراء التربويون في 
 جامعة األقصى

الخبراء التربويون في الجامعة 
 اإلسحمية

 مديرية في التربويون المشرفون
 غزة شرق

 في التربويون المشرفون
 غزة غرب مديرية

95 30 32 20 
 مشرفاً  92=  اإلجمالي خبيرًا تربوياً 006 =اإلجمالي
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 :من الدراسة عينة تتكون: الدراسة عينة:  ثالثا: 

 .منهم لكل مفتوحة أسئلة ثالثة وتوجيه التربية كلية أقسام في خبراء( 02) بمقابلة الباحثة قامت: المقابلة عينة-0

 جةةةامعتي مةةةن خبيةةةراً ( 02) بلوةةةت - هادفةةةة– غرضةةةية عينةةةة الباحثةةةة اختةةةارت: المقابلةةةة اسةةةتمارة عينةةةة  -0
 غةرب -شةرق - بمةديريتي  التربةويين المشةرفين مةن التربةويين القادة عينة أما ،%(05) بنسبة واإلسالمية األقصى

 التربيةةة مجةةال  فةةي والةةدكتوراه الماجسةةتير حملةةة مةةن اختيةةارهم تةةم%( 05) بنسةةبة  مشةةرفاً ( 02) بلوةةت فقةةد  غةةزة( 
 .التربوية والمجالت المؤتمرات في التربوية بأبحاثهم يشاركون وممن

  مقابلة استمارة: والثانية الشخصية، المقابلة: األولى دراستها في أداتين الباحثة اعتمدت: الدراسة أداتا: رابعا: 

 (الشخصية المقابلة: ) األولى الدراسة أداة -1

 جاءت واألقصى، اإلسالمية جامعتي في التربويين للخبراء توجيهها تم مفتوحة أسئلة ثالثة في األداة هذه تتمثل 
 :التالي النحو على

 التربوية؟ البحوث في علمي بحث كأداة االستبانة مزايا أهم ما .0

 ؟ التربوية البحوث في علمي بحث كأداة االستبانة عيوب أبرز ما .0

 علمي؟ بحث كأداة االستبانة من االستفادة لتفعيل مقترحاتك ما .3

 (:مقابلة استمارة) الثانية الدراسة أداة  -1

 :أسئلة ستة على منهما كل يحتوي نموذجين في األداة هذه تتمثل

 . لالستبانة معدين بصفتهما التربوي والقائد التربوي للخبير: األول النموذ 

 .لالستبانة مستجيبين بصفتهما التربوي والقائد التربوي للخبير: لثاني النموذ 

 :الدراسة خطوات: خامسا: 

 ومواقع والدوريات والدراسات بالكتب متمثالً  الدراسة، بموضوع المتعلق التربوي األدب على االطالع .0
 .إليه الوصول الباحثة استطاعت ما وكل، اإلنترنت

 التي والنقاط الجوانب تحديد مع السابقة الدراسات وتلخيص وتنظيم للدراسة النظري اإلطار بإعداد البدء .0
 .النتائج وتفسير الدراسة أداتي إعداد في منها االستفادة يمكن

 



 14  دراسة تقييمية – علمي بحث كأداة االستبانة
 

 النظري اإلطار معطيات على بناء وأبعادهما وماهيتهما الدراسة أداتي حول أولي تصور تكوين .3
 .السابقة والدراسات

 .الدراسة وأهداف ينسجم بما وتعديلهما  الدراسة أداتي إعداد .2

 .الدراسة عينة وسحب  خصائصه إلى والتعرف الدراسة مجتمع حصر .5

 ( المقابلة استمارة) الثانية الدراسة أداة تطبيق .6

دخال االستمارات جمع .1  .وتحليلها وتجهيزها البيانات وتنظيم الحاسوب إلى البيانات وا 

 .دقيقاً  موضوعياً  تفسيراً  وتفسيرها جداول في النتائج تنظيم .9

 .والمقترحات التوصيات وضع .2

 ومناقشتها الدراسة نتائج تحليلسادسا: : 

 (المقابلة: ) األولى الدراسة أداة نتائج

 :التربوية البحوث في علمي بحث كأداة االستبانة مزايا -أ

 .مالئمة وتكلفة محدود، بجهد كثيرة معلومات جمع على تساعد .0

 .تطبيقها قبل وثباتها صدقها من التأكد سهولة .0

 .لآلخرين معروفة غير شخصياتهم على اإلبقاء المستجيبون فيها يحرص التي البحوث تناسب .3

 .المستجيب على تأثيره أو الباحث، تحيز تجنب على تساعد .2

 .لإلجابة المالئمين والزمان المكان الختيار للمستجيب الكاملة الحرية تعطي .5

 . إحصائياً  النتائج تحليل سهولة .6

 :التربوية البحوث في علمي بحث كأداة االستبانة عيوب -ب   

 .والتنسيق والمراجعة اإلعداد في كبيرا جهدا إعدادها يتطلب .0

 أو األسئلة كانت إذا والسيما الفقرات، أو األسئلة وضع بطريقة المستجيبين بع  إجابات تأثر احتمال .0
 .باإلجابة إيحاءً  تعطي الفقرات

 .االستبانة موضوع أو بمشكلة واهتمامهم وخبراتهم مؤهالتهم باختالف المستجيبين إجابات تأثر اختالف .3
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 أو الضرر يخشى ألنه نظراً  جزئية؛ بيانات أو دقيقة غير بيانات تقديم إلى المستجيبين بع  ميل .2
 . النقد

 .اإلجابة في التسرع إلى بعضهم يدفع مما اإلجابة أثناء المستجيبين لدى الجدية مستوى اختالف .5

 :التربوية البحوث في علمي بحث كأداة االستبانة من االستفادة لتفعيل  المقترحات -ج

 نتائج إلى للوصول والتفسير اإلحصائي والتحليل والتطبيق اإلعداد في العلمي البحث بأخالقيات االلتزام .0
 .التربوية المشكالت حل في تساهم وموضوعية صادقة

عداد السابقة الدراسات على الجيد االطالع .0  ليدبيات المتنوعة الواسعة المعمقة القراءة بعد االستبانة وا 
 .البحث بموضوع المتعلقة التربوية

 .التربوي البحث في أداة من أكثر استخدام .3

 (مقابلة استمارة: ) الثانية الدراسة أداة نتائج

 تةةةم التةةةي والبيانةةات المعلومةةةات السةةةتكمال الميدانيةةة للدراسةةةة ثانيةةةة كةةأداة(  مقابلةةةة اسةةةتمارة) علةةى الدراسةةةة اعتمةةدت
 جةامعتي فةي التربةويين الخبةراء مةع الباحثةة أجرتهةا التةي الشخصية والمقابالت النظرية الدراسة من عليها الحصول
 التربةةوي والقائةةد التربةةوي للخبيةةر أحةةدهما نمةةوذجين بإعةةداد الباحثةةة قامةةت ولقةةد.  غةةزة بقطةةاع واألقصةةى اإلسةةالمية
 تقةةةوم وسةةةوف. لالسةةةتبانة مسةةةتجيبين بصةةةفتهما التربةةةوي والقائةةد التربةةةوي للخبيةةةر والثةةةاني لالسةةةتبانة معةةةدين بصةةفتهما
 :التالي النحو علىلإلجابة عن أسئلة الدراسة   النتائج بعر  الباحثة

 :والقائد التربوي بصفتهما معدين لحستبانة النموذج األول: الخبير التربويأوال: : 

 أدوات البحث العلمي التي تستخدمها في أبحاثك؟أكثر ما   -1

 (2جدول رقم )

 القائد التربوي الخبير التربوي أداة البحث م

 المئوية النسبة التكرارات المئوية النسبة التكرارات

 %09 16 %68 42 االستبانات .1

 %55 11 %55 18 التحصيليةاالختبارات  .4

 %29 8 %25 13 المالحظة .3

 %39 8 %21 14 تحليل المحتوى .2

 %19 4 %46 8 مقاييس الميول واالتجاهات .5
 %49 2 % 42 7 المقابلة .8

( مةع  نتةائج دراسةات متعةددة ، فةي أن االسةتبانة مةن أكثةر األدوات 0تنسجم النتيجةة التةي يشةير إليهةا الجةول رقةم )
(، و دراسةةةةة )سيمسةةةةيك Nilgun et al  0222شةةةةيوعًا فةةةةي البحةةةةوث التربويةةةةة، كدراسةةةةة )نةةةةيلجن وآخةةةةرون،

(، وتتفق مع دراسة ) 0200 (،  و دراسة ) قنديل،0226(، ودراسة ) القضاة ،  Simsek et al,2008وآخرون
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ذلةك إلةى  التربويين وترجع الباحثةةوع المقابلة في أبحاث في عدم شي( 0202، )المزروع ،( 0200أبو شقيروعقل،
أن المقابلة من األدوات التي  يتطلب استخدامها  كأداة بحث أن يكون الباحث قادرا على استخدام تقنيةات خاصةة 

( حيث يجةد الكثيةر مةن طلبةة الدراسةات العليةا صةعوبة فةي تحديةد 0200)عفانة ، ، وهذا ما أكده بإجراء المقابالت
 .أو صناعة أدوات البحث، وخاصة فيما يتعلق بأدوات تحليل المضمون والمقابلة والمالحظة

 هل استخدمت االستبانة كأداة بحث علمي في أبحاثك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم أم ال أرجو ذكر السبب. -2

 (3جدول رقم )

 القائد التربوي الخبير التربوي  اإلجابة م

 المئوية النسبة التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 %199 49 %09 46 نعم .1
 - - %3 1 ال .4

 (4ول رقم )جد                                االستبانة استخدام أسباب

 

( التةةةي تعتبةةةر 0200متعةةةددة )حمةةةداوي،( مةةةع نتةةةائج دراسةةةات 2تتفةةةق النتيجةةةة التةةةي يشةةةير إليهةةةا الجةةةول رقةةةم )
االسةتبانة  مةةن أهةةم األدوات البحثيةةة التةةي تسةةتعمل فةةي المةنهج الوصةةفي،  ولقةةد كةةان المةةنهج الوصةةفي أكثةةر منةةاهج 

(   Hannan,2007( وتتفةق مةع دراسةة )0200استخدامًا  بأدواته الكمية كما أشةارت نتةائج دراسةة قنةديل )البحث 
التي توصلت إلى أن من أبرز مزايا االستبانة أنه مةن الممكةن تحويةل نتةائج االسةتبانات إلةى بيانةات كميةة  بسةرعة 

 طة الرزم المبرمجة..اسبو ويسر إما من قبل الباحث أو 

 

 

 

 القائد التربوي الخبير التربوي األسباب م
 

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 %05 10 %03 49 طبيعة البحث التربوي ؛ فاالستبانة تالئم البحوث الوصفية. .1

 spss 48 09% 16 09% باستخدام إحصائياً  النتائج تحليل سهولة .4

 %09 16 %68 45 . جمع معلومات كثيرة بجهد محدود، وتكلفة مالئمةفي  تساعد .3

 %65 19 %90 43 .باالستبانة إال تقاس التي ال المتويرات بع  وجود ،الدراسة عينة عدد ارتفاع .2

 %09 16 %98 44 .والجهد الوقت اختصار .5

 %89 14 %80 49 استخدامها قبل وثباتها صدقها من التأكد سهولة .8

 %89 14 %41 8 صعوبة استخدام أدوات أخرى   .9

 %25 0 %12 2 المستجيبين عليها الميدان التربوي وتعودفي  استخدامها انتشار .6
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 ؟الت التي واجهتك أثناء تطبيق االستبانة ما المشك -3

 (5جدول رقم ) 

 

( عدم جدية بع  المستجيبين فةي 0الخبراء التربويين والقادة التربويين في  الفقرة رقم )يبين الجدول السابق اتفاق 
التعامةةةةل مةةةةع االسةةةةتبانة فقةةةةد حصةةةةلت علةةةةى المرتبةةةةة األولةةةةى عنةةةةد الطةةةةرفين وتتفةةةةق مةةةةع نتةةةةائج دراسةةةةة )حمةةةةداوي، 

مةع االسةتمارة بنةوع  (التي بينت أن لالستبانة سلبيات وهنات تؤثر عليها ، والسيما حينما يتعامل المسةتجوب0200
( التةةي تةةرى أن مةةن أبةةرز مسةةاوأل االسةةتبانة  Hannan,2007مةةن التعةةب والكسةةل واإلهمةةال والالمبةةاالة ودراسةةة )

سةوء صةةياغة األسةئلة . شةةيوع األسةئلة المركبةةة والتةي ال تصةةلح إال فةي اللقةةاءات  -كونهةا غيةةر مفهومةة للمبحةةوثين 
مبحةوثين بطريقةة سةطحية وخصوًصةا إذا كانةت االسةتبانة تحتةا  ( مما يترتب عليه استجابة ال05 -1الشخصية ) 

 لوقت طويل لتعبئتها .

 ما مقترحاتك لتفعيل االستفادة من االستبانة كأداة بحث علمي؟ -4
 االستعانة باالستبانة كأداة استطالعية لجمع البيانات . -0
 عليها من نتائج بحثية.توعية أفراد العينة بأهمية االستبانة في الحصول على المعلومات وما يترتب  -0
 وضع العديد من األسئلة التي تحمل نفس المعنى لفحص درجة جدية الموضوع. -3
 عند توزيع االستبانة على العينات الكبيرة إلشعارهم بجدية الموضوع. -قدر االمكان –و جود الباحث  -2

 

 

 

 القائد التربوي الخبير التربوي المشكالت م
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية

كاللجوء الى االجابة العشوائية، ونقلهم  -عدم جدية بعض المستجيبين في اإلجابة   .1
ال يتضح إال في مرحلة وهو أمر  -من بعضهم، ترك بعض الفقرات دون إجابة
 متأخرة، أي عند قيام الباحث بعرض البيانات.

44 98% 19 65% 

 %69 18 %80 49 .بين بجدوى االستبانة عدم قناعة بعض المستجي .4
 %99 12 %55 18 فقرات و تفسير بعض االسئلة تفسيرا خاطئا.العدم فهم بعض المستجيبين لبعض  .3
 %95 15 %54  15 تعبئة االستبانات، خاصة إذا كانت عن طريق البريد.تهرب بعض المستجيبين من  .2
بسبب تباعد  صعوبة تطبيق االستبانة من قبل الباحث في بعض مجتمعات الدراسة  .5

 . المسافات وتعدد الجهات المؤولة
12 26% 18 69% 

 %95 15 %25 13 المماطلة والتسوي  من قبل المستجيبين وعدم تعاونهم مع الباحث  .8
 %69 18 %46 6 ضياع بعض االستبانات وعدم ارجاعها للباحث في الوقت المحدد. .9
 -المشر  -المعلم) لدى الوقت ضيق بحجة االستبانة توزيع تيسيير المسؤولين رفض .6

 الميدان في االستبانات وكثرة......المدير
3 19% 2 49% 
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 لالستبانة. بصفتهما مستجيببن   التربوي والقائد التربوي الخبير:  الثاني النموذجثانياً: 

 ؟استخداماً من قبل الباحثين التربويينما أكثر أدوات البحث العلمي  .1

 (6جدول رقم )

 القائد التربوي الخبير التربوي أداة البحث م

 النسبة المئوية التكرارات المتوسط التكرارات

 %09 16 %09 48 االستبانات .1

 %55 11 %54 15 االختبارات التحصيلية .4

 %45 5 %21 14 المالحظة .3

 %15 3 %32 19 تحليل المحتوى .2

 %19 4 %46 6 مقاييس الميول واالتجاهات .5
 %49 2 % 42 9 المقابلة .8

 

ترى الباحثة شيوع االستبانة في األبحاث التربوية لصعوبة تحديد أو صةناعة أدوات البحةث األخةرى ، خاصةة فيمةا 
وهةةةةةذا يتفةةةةةق مةةةةةع دراسةةةةةة )نةةةةةيلجن  تحليةةةةةل المضةةةةةمون ، مقةةةةةاييس الميةةةةةول. والمالحظةةةةةة ويتعلةةةةةق بةةةةةأدوات والمقابلةةةةةة 

(، ودراسةة ) القضةاة ،  Simsek et al,2008(، و دراسةة )سيمسةيك وآخةرونNilgun et al  0222وآخةرون،
ربمةةا يعةةزى اإلفةةراط فةةي اسةةتخدام أدوات التحليةةل الكمةةي خاصةةة االسةةتبانة (، و 0200(،  و دراسةةة ) قنةةديل، 0226

  لى استسهال الباحثين ألدوات البحث الكمي ألنها أقل تكلفة من حيث الوقت واللوة.إ

 (7جدول رقم )
 ؟ الباحثين استبانات تعبئة أثناء واجهتك التي المشكالت ما -2

( والتةةي كةةان مةةن احةةدى نتائجهةةا  طةةول االسةةتبانة  فقةةد تراوحةةت 0222تتفةةق النتيجةةة السةةابقة مةةع دراسةةة )صةةادق ،
وتةرى الباحثةة أنةه لربمةا كةان عةدم وجةود  اتفةاق بةين البةاحثين علةى عةدد ( 05 -1أعداد صفحات االستبانة من ) 

 القائد التربوي الخبير التربوي المشكالت م

التكرارا
 ت

 المتوسط التكرارات المتوسط

مجاالتها، وعدم مراعاة الدقة في صياغة فقراتها فهناك فقرات  وتعدد االستبانة طول .1
 ال تنتمى إلى المجال المحدد(. –غامضة  -) مكررة

42 63% 18 69% 

 %95 15 %94 41 الطباعية( –اإلمالئية  –الواردة في االستبانات )النحوية األخطاء  .4

هناك بع  الجوانب ، ألن ال تعكس بنود االستبانة صورة حقيقية عن موضوعاتها .3
 التي ال يلم بها إال العامل في مجال معين.

15 54% 12 99% 

 من المستجيب يتمكن أحيانا؛ فال المالئمة األوقات في اتوزيعهضيق الوقت فال يتم  .2
 روتيني . عشوائي بشكل تعبئتها وتتم بدقة عليها االجابة

43 90% 19 65% 

 المستجيب لإلجابة وواضح، يجذب أنيق بشكل االستبانة بطباعة االهتمام عدم .5
 عليها.

7 24% 8 11% 
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ال تةرتبط جود العديد من األسئلة التي صفحات االستبانة أو عدد فقراتها ؛ فلكل بحث طبيعته الخاصة، أو نظرًا لو 
 بموضوع الدراسة إلى يؤدي إلى طولها.

 هل تعكس بنود االستبانة واالستجابات عليها صورة حقيقية عن موضوعاتها ؟ اذكر السبب. -3

 (8جدول رقم ) 

 القائد التربوي التربويالخبير  اإلجابة م

 المئوية النسبة التكرارات المئوية النسبة التكرارات

 %55 11 %54 15 نعم .1

 %25 0 %26 12 ال .4

 (9جدول رقم )

 الخبير التربوي  األسباب م
 

 التربوي القائد
 

 النسبة  التكرارات
  المئوية

 النسبة التكرارات
 المئوية

 %99 12 %98 44 والواسع من قبل الباحثين .عدم االطالع الجيد  .1
 %65 19 %94 41 .جيدة بصورة االستبانات بعض تحكيم يتم ال 4
 %69 18 %94 41 .الجيد االعداد  شروط مراعاة عدم .3

 %55 19 %54 15 ار الباحثين لموضوعات خارج نطاق عملهماختي .2

 %95 15 %32 19 .تقليد استبانات األخرين .5

أن كثيةةةرا مةةةن االسةةةتبانات ال تعكةةةس صةةةورة حقيقيةةةة عةةةن  مةةةن الجةةةدول السةةةابق اتفةةةاق الخبةةةراء مةةةع القةةةادة فةةةييتبةةةين 
عدم االطالع الجيد والواسع من قبل البةاحثين يةوقعهم عنةد االسةتبانة فةي أخطةاء ومةن أن موضوعاتها ترى الباحثة 

عاتها ، كمةا أن كثيةرا مةن االسةتبانات أحد أهمها أن هناك كثيرا من االستبانات ال تعكس صورة حقيقية عن موضةو 
 وخصوصا تلك التي تستخدم في األبحاث التربوية الخاصة بالمؤتمرات ال يتم تحكيمها جيدا.

 ما ثقتك بنتائج األبحاث التربوية التي استخدمت االستبانة كأداة بحث علمي  ؟-4

 (11جدول رقم )

 القائد التربوي الخبير التربوي   م

 المتوسط التكرارات المتوسط التكرارات

 - - - - عالية جدا   .1

 - - %7 2 عالية .4

 %55  11 %66 19 متوسطة .3

 %45 9 %28 8 ضعيفة .2

 

جةةاءت بنتةةائج االسةةتبانة والقةةادة التربةةويين   ثقةةة الخبةةراء التربةةويين  يلحةةظ المسةةتقرأل للجةةدول السةةابق بةةأن 
مةةةن متوسةةةطة نظةةةرا ليسةةةباب السةةةابقة المتعلقةةةة بتطبيةةةق االسةةةتبانة  آنفةةةة الةةةذكر ؛ لةةةذا أوصةةةى عةةةدد كبيةةةر 

 باستخدامها مع أدوات أخرى . الباحثين 
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 ؟  أبحاثهم ما توصياتك للباحثين لتفعيل االستفادة من االستبانة كأداة بحث علمي في-5

         

عداد االستبانة بعد القراءة المعمقة الواسعة المتنوعة ليدبيات االطالع الجيد على الدراسات  .0 السابقة وا 
 التربوية المتعلقة بموضوع البحث.

 . تقليد استبانات اآلخرينإعداد االستبانات التي تتوافق مع طبيعة البحث و االبتعاد عن  .0
العلمية لتحكيم اختيار مجموعة من المتخصصين األكفاء في مجال بحثه ممن يشهد لهم بالكفاءة  .3

 .من جميع الجوانب اللووية والموضوعية واإلحصائية االستبانة بدقة 
 وضع بع  األسئلة للتأكد من إجابة أفراد عينة البحث. .2
 استخدام أكثر من أداة في البحث التربوي. .5
 اختيار عينة البحث بعناية فائقة ، لكي تكون التقديرات دقيقة تعكس الواقع.  .6
 متابعة تطبيقها. ومن قبل الباحث أتطبيق االستبانة  .1
 .مستجيب يمكن تالفيها اذا كان االتصال مباشر بين الباحث وال انةمن عيوب االستب اً ان كثير  .9
قرارها  ستبانةاال لمناقشة القسم بإشراف صينختالم من مجموعةاجتماع الباحث مع  .2  .التطبيق قبل وا 

 نتائج الدراسة:سابعا: : 

 أدوات البحث التربوي شيوعًا مقارنة باألدوات األخرى في األبحاث التربوية.تعد االستبانة من أكثر  .1
سةهولة تحليةل  -طبيعة:  البحث التربوي ؛ فاالستبانة تالئم البحوث الوصةفيةأسباب استخدام االستبانة   .0

 . spssالنتائج إحصائيًا باستخدام 
طةةةول االسةةةتبانة وتعةةةدد . 0 االسةةةتبانات:القةةةادة( أثنةةةاء تعبئةةةة  -مةةةن المشةةةكالت التةةةي واجهةةةت )الخبةةةراء .3

ال تنتمةةى إلةةى  –غامضةةة  -مجاالتهةةا، وعةةدم مراعةةاة الدقةةة فةةي صةةياغة فقراتهةةا فهنةةاك فقةةرات ) مكةةررة
ضيق الوقت فال يةتم توزيعهةا فةي األوقةات المالئمةة أحيانةا؛ فةال يةتمكن المسةتجيب .  0 المجال المحدد(

 .وائي روتينيمن االجابة عليها بدقة وتتم تعبئتها بشكل عش
من المشكالت التي واجهةت البةاحثين أثنةاء تطبيةق االسةتبانة عةدم جديةة بعة  المسةتجيبين فةي اإلجابةة  .2

وهفو أمفر ال  -كاللجوء الى االجابة العشوائية، ونقلهم من بعضفهم، تفرك بعفض الفقفرات دون إجابفة -

  يتضح إال في مرحلة متأخرة، أي عند قيام الباحث بعرض البيانات.

 :يلي بماالتوصية  يمكن، البحث نتائج ضوء في  توصيات الدراسة:: ثامنا: 

مناهج  الستخداملتأهيل الباحثين  التربوي البحث لمناهج متنوعة بمقررات العليا الدراسات برنامج دعم .0
 . وعدم االقتصار على البحوث الوصفية المعلومات لجمع متنوعة دواتبحث متنوعة، أ

 نتائج إلى للوصول والتفسير اإلحصائي والتحليل والتطبيق اإلعداد في العلمي البحث بأخالقيات االلتزام .0
 .التربوية المشكالت حل في تساهم وموضوعية صادقة
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عداد السابقة الدراسات على الجيد الطالعا .3  ليدبيات المتنوعة الواسعة المعمقة القراءة بعد االستبانة وا 
 .البحث بموضوع المتعلقة التربوية

 لتحكيم العلمية بالكفاءة لهم يشهد ممن البحث؛ مجال في األكفاء المتخصصين من مجموعة اختيار .2
 .واإلحصائية والموضوعية اللووية الجوانب جميع من بدقة االستبانة

 إلى العمق الموضوعي. التربوي اإلقالل من حجم االستبانات ، وتوجيه البحث العلمي .5
كالمالحظة والمقابلة واالختبار للحصول باإلضافة لالستبانة ي التربو  البحث في أداة من أكثر استخدام .6

 للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالظاهرة المدروسة من أكثر من جهة.
 .بحثية نتائج من عليها يترتب وما المعلومات على الحصول في االستبانة بأهمية العينة أفراد توعية .1

 .تاسعا: المقترحات

  األخرى.أدوات البحث العلمي في  الحالي بحثلل لةمماثبحوث   راءإج .0
                                   في مناهج البحث العلمي بالجامعات الفلسطينية. الماجستير مجابر  تقويم .0

 

 تم بحمد اهلل
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 المراج :

 المراج  العربية:أوال:: 

 ، غزة: مطبعة المقداد.0طالبحث التربوي ،عناصره ،مناهجه، أدواته،  (.1997األغا ، إحسان ) -0
 بحوث في اإلحصائية واالستخدامات المنهجية األسس(. 0222)  يعقوب حلو، وأبو عدنان الجادري، -0

 .األردن: عمان والتوزيع، للنشر اسراء واالنسانية، التربوية العلوم
 (. أساسيات البحث العلمي، جدة: مطابع جامعة الملك عبد العزيز . 1111حافظ ، عبد الرشيد ) -3
. االستبيان في البحوث التربوية والنفسية، المجلة العربية للبحوث التربوية، (1997سعيد ، أبو طالب)  -2

 . 0، ع 1مج 
 هيئة أعضاء نظر وجهة من التربوي البحث مشكالت .(1111.) طحل والزغبي، ،إبراهيم الشرع -5

 ،0202 نيسان 9-1 متوير، عالم مؤتمر ، األردنية الجامعات في التربوية العلوم كليات في التدريس
  .األردنية الجامعة عمان،

في مجال تكنولوجيا التعليم،  العلمية توجهات الرسائل (.1111 ) أبو شقير، محمد وعقل ، مجدي -6
 ،  0200  ابريل  02 -02 المجتمع خدمة في ودورها العليا الدراسات العلمي المقدم إلى المؤتمر

 .االسالمية الجامعة: غزة
دراسة  –األخطاء الشائعة في تصميم وتفريغ االستبيانات وعر  بياناتها (. 1114)  صادق ، أمينة -1

 .  00تحليلية، االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، مج العاشر ، ع
ومشكالته في ضوء التويرات المعاصرة ، عمان: دار العلم (. البحث التربوي 1119عثمان، صبحي) -9

 وااليمان للنشر والتوزيع.
 ، عمان: دار الفرقان. 0. أساسيات البحث التربوي، ط(1997عدس، عبد الرحمن )  -2
أخطاء شائعة في تصاميم البحوث التربوية، المقدم إلى المؤتمر (. 1111عفانة، عزو) -02

، غزة الجامعة  0200-00-02البحث العلمي مفاهيمه ، أخالقياته، توظيفه ، العلمي األول   
 اإلسالمية

(. مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ترجمة محمد نبيل 0293) فاندالين ، ديو بولد ب -00
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.،  0نوفل وآخرين، ط

اديمي بالجامعات الفلسطينية في مجال (.اتجاهات البحث التربوي األك0200)  قنديل، أنيسة -00
-00-02  البحث العلمي مفاهيمه ، أخالقياته، توظيفه ، اإلدارة المدرسية، المؤتمر العلمي األول 

 ، غزة الجامعة اإلسالمية. 0200
-00-02 ، توظيفه أخالقياته، ، مفاهيمه العلمي البحث (.0200)  األول العلمي المؤتمر -03

 .اإلسالمية الجامعة : غزة ، 0200
يوليو -2-3التربية بين النظرية والتطبيق،كليات (. 0200المؤتمر التربوي الدولي الثاني ) -02

 ، غزة: جامعة األقصى. 0200
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 نورة األميرة جامعة في العلمية التربية سائل ر لبحوث استكشافية  سةادر(. 1111المزروع، هيا ) -05

 .023-021(، صص000) عدد ،مجلة رسالة الخليج العربي، الرحمن عبد بنت
 (. جامعة القدس المفتوحة،0222مناهج البحث العلمي) -06
 الريا : كلية دار المعلمين.، 0ط (. مبادأل البحث التربوي، 0222) النوح ، مساعد -01
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