
  
  
  
  

  :مقدمة 
الن السلوك اإلنساني ناتج عن مشاعر وعوامل كثیرة ومتعددة تكمن داخل وخارج 

وحیث أن . اإلنسان اصبح من المتعذر إیجاد وسیلة واحدة تتمیز بالشمول في دراسة ذلك السلوك 
ماطه هذا السلوك یمكن أن یكون داال على األثر الذي تتركه هذه العوامل كان ال بد من دراسة أن

حیث تعددت األدوات التي استخدمت لهذا الغرض فنجد أنفسنا  نستخدم السؤال المباشر أحیانا    
أو أننا ) المالحظة ( وأحیانا أخرى نقوم برصد هذا السلوك ) المقابلة ( أو المواجهة ) استفتاء ( 

  ).االختبارات ( نقوم بتقنیین السلوك 
على القیاس حیث أن األداة التي تستطیع قیاس نالحظ أن هذه الطرق تتفاوت في قدرتها 

استجابة معینة قد ال تكون مناسبة أو قادرة على قیاس استجابة أخرى  ، كما أنها تركز وترتبط 
  .بالسلوك الظاهري أما معرفة الداخل اإلنساني فان قدرتها على ذلك تصطدم بكثیر من العوائق 

. عیوبها وجدواها التي ترتبط بدقة تصمیمها كما أن لكل أداة من هذه األدوات ممیزاتها و
كونها )  االستبانه ( وسوف نستعرض في الصفحات القادمة هذه األدوات مركزا على االستفتاء 

  .موضوع المادة الرئیسي 
  

  المقابلة: أوال 
    

عدة تعریفات للمقابلة من مراجع مختلفة ومن بین ما أورده ) م ١٩٨٢( أورد حسن 
هي المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد غیر مجرد الرغبة في ( ي یقول تعریف بنجهام الذ

التبادل اللفظي الذي یتم وجها لوجه ( ، وتعریف جاهودا الذي یقول بان المقابلة ) المحادثة لذاتها 
وهذه التعریفات هي ما تعنیه المقابلة ) . بین القائم بالمقابلة وبین شخص آخر أو أشخاص آخرین 

حیث یرى أن المقابلة ) م١٩٩٥(ما معني المقابلة العلمیة فیمكن أن یكون ما أورده العساف عامة أ
 جمع المعلومات التي تمكن الباحث من إجابة اأداة من أدوات البحث العلمي یتم بموجبه(  

 البحث أو اختبار فروضه وتعتمد على مقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجه بغرض تتساؤال
  )سئلة من قبل الباحث واإلجابة علیها من قبل المبحوث طرح عدد من األ

ومن أهم ممیزات المقابلة التكیف والتعمق والشرح والتوضیح كما أن لها عدد من الممیزات 
األخرى التي ال یتسع المقام لذكرها ، أما عیوبها فتكمن في شعور المقابل بالخجل أو الخوف أو 

  .بمعلومات غیر حقیقیة ینعكس أثرها السلبي على النتائج مجملة الباحث مما یؤدي إلى اإلدالء 
  

  :المالحظة : ثانیا 
  

أنها ( معنى المالحظة بقوله ) م ١٩٩٥(  ما ویورد العساف ءتعني االنتباه والنظر لشي  
أداة من أدوات البحث العلمي تجمع بواسطتها المعلومات التي تمكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة 

فروضه ، فهي تعني االنتباه المقصود والموجه نحو سلوك فردي أو جماعي معین البحث واختبار 
وصف السلوك فقط أو وصفه وتحلیله أو : بقصد متابعته ورصد تغیراته لیتمكن الباحث بذلك من 

  )وصفه وتقویمه 
وقد حددت كثیر من األنواع للمالحظة فهناك من حددها بمالحظة مباشرة ومالحظة غیر مباشرة 

خرین حددوا أنواع المالحظة بمالحظة محددة وأخرى غیر محددة ومالحظة بمشاركة وبغیر ، وآ
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العساف ، ( مشاركة واخیر فهناك من حدد أنواعها بمالحظة مقصودة وأخرى غیر مقصودة 
١٩٩٥(   

وتختلف المالحظة عن بقیة أدوات البحث العلمي في كون أن المعلومة یحددها المالحظ   
 لنمط سلوكي معین بخالف ما یتم في األدوات األخرى حیث أن المجیب هو بناء على مالحظته

من یحدد المعلومة ، ومن هنا جاءت ممیزات المالحظة وذلك من حیث درجة الثقة العالیة في 
المعلومات المتحصل علیها ومن حیث كمیتها أیضا وكذلك ضمان الحصول على المعلومات 

وهذا ال یعني وجود العیوب التي على رأسها األثر السلبي . الكفیلة باإلجابة على أسئلة البحث 
كما . واقتصار المالحظة على دراسة أنماط السلوك الظاهري. لوجود المالحظ بین المالحظین 

  .أن طول الوقت الذي تتطلبه یعد من أهم الصعوبات التي لها تقابل الباحث المستخدم لهذه األداة
  

  االختبار: ثالثا 
   

أي أداة تقیس ( فلقد عرف بورق وقول االختبار على انه )  م ١٩٩٥( العساف نقال عن   
  )وتقدر الفرق بین األفراد في جانب أو اكثر من جوانب السلوك 

اختبار أعطي من قبل لعدد من العینات ( االختبار المقنن بأنه ) م ١٩٦٠( بینما عرف عبدالسالم 
  )یر أو لمجموعات تحت ظروف مقننة واشتقت له معای

بان المقصود باالختبارات التي یمكن استخدامها في البحث ) م ١٩٩٥( ویرى العساف 
العلمي تلك االختبارات المقننة التي تتصف بصفات الموضوعیة ، وضوح شروط اإلجراء ، 

  .الصدق ، الثبات 
ولالختبارات عدة أنواع فلقد صنفت على أساس ما یطلب قیاسه إلى اختبارات ذكاء ،   

. رات االستعدادات الخاصة ، اختبارات التحصیل ، اختبارات الشخصیة ، اختبارات المیول اختبا
  .كما أن لها تصنیفات أخرى وحسب محكات مختلفة 

  
  االستفتاء: رابعا 

   
ما قاله : عدة تعریفات لالستفتاء من مصادر مختلفة منها ) م١٩٩٢( أورد الحارثي   

وي على عدد من األسئلة یمكن جدولة أجوبتها بعد صحیفة تحت( بأنه  ) ١٩٧٥( الساعاتي 
وسیلة فنیة تستخدم لجمع معطیات أو ( واالستخبار من وجهة نظر الساعاتي ) تحویلها إلى أرقام 

حقائق أو بیانات من عدد معین من األفراد ، بصدد مسألة من المسائل أو موضوع من 
 آرائهم فیها ، أو مواقفهم أوفراد عنها ، الموضوعات بقصد التعرف على واقعها وأفكار هؤالء األ

  )منها ، ثم تحلل هذه المعطیات أو الحقائق أو البیانات بعد تصنیفها لیتسنى للباحث تفسیرها 
مقیاس تقریر ذاتي حیث یقدم ( االستفتاء بأنه ) م ١٩٨١(ویعرف ستانق ورایتسمان   

ن طریق المقاییس المتدرجة أو المستجیبون إجابات مكتوبة وعادة ما تكون إجابة األسئلة ع
  )االختبار من عدد من البدائل 

انه مجموعة من األسئلة تتعلق بعنوان واحد أو ( االستفتاء ) م ١٩٨٥(ویعرف تشابلن   
وان االستفتاءات أو األسئلة التي . عدة عناوین مترابطة لكي یتم اإلجابة علیها بواسطة المستجیب 

  )ت میول أو شخصیة ، وآراء ولتسجیل معلومات بیبلوغرافیة یتم بناؤها تهدف إلى قیاس مشكال
على ما أورده من تعریفات على أنها تعریفات غیر متناقضة بل )  م ١٩٩٢( ویعلق الحارثي 

أنها متداخلة في كثیر من كلماتها ، وجمیعها تشترك في إبراز خاصیة أو اكثر من خصائص 
  : االستفتاء التي هي 

  و استمارةانه أداة أو بطاریة أ .١
  .یحتوي على العدید من األسئلة المصاغة والمعدة مسبقا .٢



  .یحتوي على أسئلة ذات موضوع واحد أو عدة مواضیع .٣
تتم االستجابة على األسئلة من قبل المستجیب بطریقة ذاتیة وبناء على تعلیمات مقدمة  .٤

  .  على راس االستفتاء
تاء یحتوي على العناصر السابقة یعتبر على أن أي تعریف لالستف) م ١٩٩٢( ولقد قرر الحارثي 

  .تعریفا صحیحا 
  

  :استخدام االستفتاء 
  :یستخدم  االستفتاء أداة للبحث في إحدى الحاالت التالیة 

  تعذر على الباحث الحصول على المعلومة بواسطة أداة أخرى أو من مصدر آخر .١
  إذا كانت المعلومة المطلوبة وجهة نظر خاصة أو رائ شخصي .٢
  ف من البحث كأن یكون الهدف استنتاج األسباب الكامنة وراء سلوك معینحسب الهد .٣

  
  :طریقة كتابة االستفتاء 

  :یحدد الهدف من السؤال الطریقة التي یكتب بها وتكون األسئلة على هیئة 
  .أسئلة مباشر أو غیر مباشرة .١
  أسئلة عن حقائق وآراء .٢
  أما أن تكون على هیئة سؤال أو جملة .٣
  .ة عامة أسئلة خاصة وأسئل .٤

  
  :طرق كتابة إجابات االستفتاء 

  إجابات مفتوحة .١
  :إجابات مغلقة  .٢

  إجابات التكملة •
  اإلجابات المجدولة •
  اإلجابات ذات المقیاس •
  اإلجابات المرتبة •
  اإلجابات المختارة •
  اإلجابات ذات الخیارین  •

  
  

  :األسالیب المتبعة لرفع نسبة العائد من االستفتاء 
ذا اتبع أحد األسالیب التالیة فان نسبة العائد من االستفتاء سوف انه إ) م ١٩٩٥(یرى العساف 

  :یرتفع 
  مدى جاذبیته ، تدرج األسئلة : شكل االستفتاء  .١
  الرسالة المصاحبة .٢
  :أسالیب الترغیب المادیة  .٣

  ظرف معنون ومزود بطابع •
  الوعد بإرسال نسخة وملخص البحث للمجیب •
سسة التي یعمل بها دعم الرسالة المصاحبة برسالة ممن یرأس المؤ •

  المجیب
  
  
  



  :طرق توزیع االستفتاء 
  :یتم توزیع االستفتاء بإحدى طریقتین 

  .بواسطة الباحث أو من ینوب عنه: التوزیع المباشر  .١
  بواسطة البرید مثال : التوزیع غیر المباشر  .٢

  
  
  

  :أسالیب متابعة االستفتاء 
  :فتاء أن من افضل الطرق لمتابعة االست) م ١٩٩٥( یرى العساف 

  إرسال رسائل شخصیة تشبه الرسالة المصاحبة لالستفتاء .١
  تكلیف ممثل للباحث بزیارة المجیب وحثه على إجابتها وتسلیمها إیاه .٢
  .المكالمة الهاتفیة  .٣

  
  :اختبارات االستفتاء 
أن هناك عدة اختبارات یجب أن تمر بها االستبانة أو االستفتاء  ) ١٩٩٥( یقول العساف 

  :تها وصحتها منها للتأكد من سالم
  .اختبار صحة المدلول اللفظي ومدى مالءمته لمستوى المجیب  .١
  .اختبار الصدق والثبات .٢
  اختبار مالءمة طریقة التوزیع المختارة .٣
  اختبار مالءمة طریقة التبویب والتفریغ .٤
  اختبار مالءمة طریقة التحلیل .٥
  اختبار مدى جدیة المجیب في إجابته .٦

 
 

  :المراجع 
  .جدة ، دار الفنون. بناء االستفتاء وقیاس االتجاهات ) م١٩٩٢(الحارثي ، زاید  .١
الریاض ، . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة ) م ١٩٩٥( العساف ،صالح بن حمد  .٢

  ٠كان مكتبة العبی


