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 التطبيقات المنهجية إلنجاز استبانة بحثية

 
 
 
 

 

مشكالت بمورة خطة البحث) العنوان، اإلشكالية، مفاصل البحث، المقدمة، : المحور الرابع
 .(....الخاتمة
 :تمهيد
مجال البحث العممي من أبرز المجاالت التي تستقطب اىتمام الباحثين في مختمف  يعدّ    

الفروع العممية، ومع تزايد إنجاز البحوث في شتى الميادين، قد تطرح بعض اإلشكاالت التي 
 تعترض طريق الباحث وتعوقو لموصول إلى تحقيق أىدافو.

ساليب المنيجية التي يتبعونيا خاصة وعميو يجب عمى الباحثين التفكير مميا في تطوير األ   
 في استعماالتيم ألدوات البحث المختمفة منيا: االستبانة، والمقابمة، والمالحظة، واالختبارات.

وتعّد االستبانة إحدى تقنيات البحث العممي المستعممة عمى نطاق واسع، كما تعّد وسيمة   
 االتصال األساس لمباحث والمبحوث.

تتمخص المشكمة البحثية في وجود عدة أوجو قصور في توظيف أدوات  المشكمة البحثية:
البحث المختمفة والمتبعة في البحث العممي، خاصة عند تناول ظواىر مختمفة في مجال العموم 

 اإلنسانية ومرّد ذلك إلى اختالل في ضبط أدوات البحث، ومن ثّم القصور في تطبيقيا.
ذه األدوات في مجال المغة واألدب تفتح العديد من ومن جانب آخر فإن حداثة استعمال ى   

اإلشكاالت سواء عمى مستوى التطبيق اإلجرائي أو عمى مستوى التنظير، مما يتطمب بذل 
جيود لرصد ىذه اإلشكاالت ومناقشتيا، والتفكير في أنسب الطرق الممكنة لمتعامل معيا حتى 

ذي يرفع من كفاءة وفاعمية البحث العممي يكون تطوير األساليب البحثية المتبعة عمى النحو ال
 خاصة في ميدان المغة واألدب العربي.

 حوريــة رزقـــي :ةالدكتور 
 قسم اآلداب والمغة العربية

  اآلداب والمغاتكمية 
 بسكرة -محمد خيضر جامعة
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 :األهداف والتساؤالت
يتحّدد اليدف الرئيس ليذه المداخمة العممية في تقديم مقترحات عممية لمتعامل مع أدوات    

 البحث العممي وخصوصا االستبانة، ويشتمل عمى أىداف فرعية تتمثل في:
 فية بناء وتصميم استبانة وفق منيجية صحيحة.ـــــ إبراز كي

 ـــــ اقتراح السبل العممية الممكنة في التعامل مع ىذه اإلشكالية.
 وانطالقا مما سبق تطرح ىذه الورقة البحثية تساؤلين تسعى لإلجابة عنيما؛

ة ـــــ ما اإلشكاالت المنيجية التي توجييا البحوث العممية عمى مستوى أدوات البحث، خاص
 االستبانة؟

 ـــــ ما الطرق العممية المقترحة لمتعامل مع ىذه اإلشكالية المنيجية؟
 المنهجية المتبعة

في ضوء ىدف المداخمة العممية وسعييا نحو استكشاف اإلشكالية المنيجية في دراسة    
وتطبيقات أدوات البحث، بالتركيز عمى أىمية االستبانة، وطرح بعض المقترحات العممية 

 ممكنة، تنحو الورقة إلى فئة الدراسات التحميمية. ال
 عناصر البحث

 ـــ مفهوم االستبانة 1
 ـــ التطبيقات المنهجية في بناء االستبانة 2
 ـــ نموذج عممي لالستبانة 3
 ـــ مفهوم االستبانة 1
 نجد المعنى المغوي لمادة )ب ي ن(:   

والَبَياُن أيضا  ،أفصح منو وأوضح كالما وفالن أْبَيُن من فالن أي "...في مختار الصحاح: 
َبيانًا اتضح فيو َبيٌِّن وكذا أباَن  يبينوباَن الشيء  ،ما َيَتبيَُّن بو الشيء من الداللة وغيرىا

وَتَبيََّن  ،واْسَتَبْنُتُو أنا عرفتو ،واسَتباَن الشيء ظير ،وأَبْنَتُو أنا أي أوضحتو ،الشيء فيو ُمِبينٌ 
 .1الشيء ظير..."

واالْسِتبانُة يكون واقعًا يقال اْسَتبنُت الشيَء إذا تَأممَتو  ::"... قال َأبو منصورلسان العرب وفي
ل اآليات وِلتَ " :قال اهلل عز وجل ،حتى َتبيَّن لك المعنى  "سبيَل المجرمين ستبينوكذلك ُنفصِّ

ذا باَن سبي ،َأنت يا محمد سبيَل المجرمين َأي لتزداَد اسِتبانة ولتستبينَ  ُل المجرمين فقد بان وا 
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سبيُل المجرمين واالْستبانة حينئٍذ يكون غير  ستبينَ ولتَ  :وَأكثُر القراء قرُؤوا ،سبيل المؤمنين
متو وتوسَّْمُتو  :ويقال تَبيَّْنت اأَلمر ،واقع  .2..."َأي تَأمَّ
إلى عدة  (Questionnaire)أما في االصطالح "تترجم الكتب العربية الكممة االنجميزية    

استفتاء(  تترجميا) -مثال -مصطمحات تختمف في ألفاظيا وتتفق في معناىا؛ فبعض الكتب
استبيان(، ولكن أصّح مصطمح يمكن أن  استقصاء(، وبعضيا اآلخر) وبعضيا تترجميا)

منيا الذي يشير إلى تمك المدلول العربي الصحيح المراد  واستبانة( حيث إّنو ى تترجم إليو ىو)
رة التي تحتوي عمى مجموعة من األسئمة أو العبارات المكتوبة مزودة بإجابتيا أو اآلراء االستما

 .3المحتممة... ويطمب من المجيب اإلجابة عنيا"
وتعّد االستبانة" إحدى وسائل البحث العممي المستعممة عمى نطاق واسع من أجل الحصول   

ليم، أو اتجاىاتيم ودوافعيم أو عمى بيانات، أو معمومات تتعمق بأحوال الناس، أو ميو 
معتقداتيم، وتأتي أىمية االستبانة بوصفيا أداة لجمع المعمومات مع كل ما تتعرض لو من 

 .4انتقادات؛ من أنيا اقتصادية في الجيد والوقت إذا ما قورنت بكّل من المقابمة والمالحظة"
 ت العناصر اآلتية:وقد تشابيت تعريفات االستبانة في العديد من الكتب حيث تضمنّ    

 ــــ تحتوي االستبانة عمى العديد من األسئمة المصاغة أو المعّدة مسبقا.
 ــــ تحتوي عمى أسئمة ذات موضوع واحد أو عدة موضوعات.

ــــ تتّم اإلجابة عن فقرات االستبانة من قبل المستجيب بطريقة ذاتية بناء عمى تعميمات معّدة 
 .5مسبقا
سط تعريف ليا: "ىي عبارة عن عدد من األسئمة المحّددة تعرض عمى واالستبانة في أب   

عّينة من األفراد، ويطمب إلييم اإلجابة عنيا كتابة، فال يتطمب األمر شرحا شفويا مباشرا أو 
 .6تفسيرا من الباحث وتكتب األسئمة أو تطبع عمى ما يسمى )استمارة استبانة(..."

برز أدوات البحث العممي التي يستعين بيا الباحث في ومما سبق نفيم أن االستبانة من أ   
تجميع البيانات والمعمومات من مصادرىا، وقد تكون في بعض األحيان الوسيمة العممية 

 الوحيدة لمقيام بالدراسة العممية.
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 متى تستخدم االستبانة؟
كما يعتقد كثير من  -يرى بعض الدارسين أن االستبانة "ليست أسيل أدوات البحث وأيسرىا  

نما ىي في الحقيقة أداة تحتاج إلى الشيء الكثير من جيد الباحث ووقتو وذلك ألّن  -الناس وا 
 .7دّقة نتائج البحث وموضوعيتيا تتوقف عمى صحة مدلول األداة المستخدمة وصدقيا"

ورغم وال تستخدم االستبانة إال إذا تعذر الحصول عمى المعمومات بواسطة أداة غيرىا،    
 شيوع استعماليا في كثير من البحوث إال أننا نالحظ قصورا في تطبيقيا.

 ـــ التطبيقات المنهجية في بناء االستبانة 2
يتطمب لصياغة االستبانة مجموعة من القواعد والمعايير تتعمق بالمحتوى والشكل    

ذا أراد أن يستخدم االستبانة  واألىداف، وعمى الباحث أن يكون ممّما بأدواتو العممية والعممية، وا 
 في بحثو عميو تتبع الخطوات اآلتية:

: "تحديد موضوع الدراسة بشكل عام والموضوعات الفرعية المنبثقة عنيا، مثال عمى ذلك: أوال
دراسة الخدمات التي تقدميا المكتبة الجامعية لمطمبة والييئة التدريسية حيث يتّم تحديد ىذه 

 ت اإلعارة، والخدمات المرجعية، والخدمات اإلعالمية...الخدمات وتقسيميا إلى خدما
 .8وىكذا"
تحديد المجاالت التي يجب أن تشتمل عمييا االستبانة... ىذه المجاالت ىي التي  :"ثانيا

، مثال: إذا كانت مشكمة الدراسة لدى الباحث ىي: اتجاىات 9ستشكل موضوعات االستبانة"
الموضوعة لدراسة المشكمة سوف تتضمن المحاور أو  الطمبة نحو المسانيات، فإن االستبانة

 المجاالت اآلتية:
 ــــ اتجاىات الطمبة نحو منياج المسانيات.   
 ــــ اتجاىات الطمبة نحو أستاذ المادة.   
 ــــ اتجاىات الطمبة نحو البحوث التي ينجزونيا في المسانيات.   
 يمارسيا أستاذ المادة.ــــ اتجاىات الطمبة نحو عممية التقويم التي    
: حصر المعمومات المطموبة لكل مجال، حيث يتطمب من الباحث أن يحّدد المعمومات ثالثا

 الالزمة لكّل مجال، ففي مجال المسانيات يبّين:
 ــــ أسموب المعمم في التدريس.   
 ــــ أنماط التعزيز التي يستخدميا.   
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 .10توــــ العالقات السائدة بين المعمم وطمب   
: صياغة مجموعة من األسئمة الفرعية حول كل موضوع أو مجال من المجاالت السابقة، رابعا

 حيث تكون ضرورية وغير مكررة.
: "إجراء اختبار تجريبي عمى االستبانة عن طريق عرضيا عمى عدد محدد من أفراد خامسا

 .11عمييا"مجتمع الدراسة قبل اعتمادىا بشكميا النيائي، والطمب منيم التعميق 
: تعديل االستبانة بناء عمى االقتراحات إن وجدت، وبذلك تأخذ صورتيا النيائية. سادسا

فحسن بناء االستبانة ودّقة صياغتيا وجودة تبويبيا، ووضوح المعمومات ومدى تشويقيا، تمّكن 
 . 12الباحث من الحصول عمى إجابات جيدة

أو الكتب التي تناولت المشكمة ذاتيا                  ويمكن لمباحث أن يستعين بالدراسات السابقة،   
 أو االطالع عمى االستبانات التي تطرقت لممجال نفسو، أو استشارة أىل االختصاص.

 : توزيع االستبانة عمى عينة من مجتمع الدراسة بالطرق المناسبة.سابعا
 محتويات االستبانة وأشكالها   

 ئي عمى جزأين ىامين:تحتوي االستبانة في شكميا النيا   
ــــ مقدمة االستبانة: وتتضمن التعريف بالباحث والدراسة، إذ يوضح فييا الغرض العممي  1

لالستبانة، ونوع المعمومات التي يحتاج إلييا الباحث، وتشمل توضيحا لطريقة إجابة اآلخرين 
 عن فقرات االستبانة.

فة، مع اإلجابة التي توضع أمام كل فقرة، ــــ فقرات االستبانة: وتشمل أسئمة االستبانة كا 2
 ليقوم الباحث باختيار اإلجابة التي يراىا مناسبة.

 أشكال االستبانة
 أشكال االستبانة أربعة:

أ ـــ االستبانة المغمقة: أو المقيدة، أو محدودة الخيارات، حيث يطمب من المستجوب اختيار     
 وىكذا. : نعم، ال، قميل، نادر...اإلجابة الصحيحة من مجموعة من اإلجابات مثل

وليذا الشكل ميزة واضحة وىي سيولة اإلجابة عن أسئمتيا، وال تتطمب وقتا طويال، ولكن 
يعاب عمييا تقييد المستجوب، وربما يريد أن يضيف أمورا أخرى، لذا يستحسن وضع خيارا 

 أمور أخرى(. أخيرا وىو)
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مستجوب حرية التعبير عن آرائو بالتفصيل، ومن ب ـــ االستبانة المفتوحة: وفييا يترك لم   
مآخذ ىذا الشكل أن المستجوب قد يعطي إجابات تختمف عن قصد الباحث، وقد يجد صعوبة 

 في دراسة وتصنيف وتحميل اإلجابات.
 ج ـــ االستبانة المغمقة المفتوحة: تتنوع فييا األسئمة من مغمقة ومفتوحة.   
قدم األسئمة عمى شكل رسوم وصور بدال من عبارات مكتوبة وىذا د ـــ االستبانة المصورة: ت   

الشكل مفيد مع األطفال واألمّيين، ومن عيوبو قصر استخدامو عمى المواقف التي تتضمن 
 .13خصائص بصرية

 خصائص االستبانة
 لالستبانة الجيدة خصائص عدة منيا:  

 عن األسئمة غير اليامة.ــــ يجب أن تتضمن أسئمة ذات عالقة بالدراسة، وأن تبتعد 
 ــــ االبتعاد عن األسئمة المفتوحة إال إذا تطمبت الدراسة ذلك.

 ــــ تتضمن أسئمة يمكن اإلجابة عنيا بسيولة، وبسرعة قدر اإلمكان.
 ــــ يجب أن يعالج كل سؤال مشكمة واحدة، أو ظاىرة معينة.

 المفيومة، والتي تناسب مستوى المستجيبين. ــــ يجب استعمال المصطمحات
 ــــ يستحسن البدء باألسئمة السيمة، ثم الصعبة، واالنتقال من العام إلى الخاص.

 ــــ الجوانب التطبيقية لالستبانة 3
 قبل البدء في إنجاز استمارة استبانة ال بّد من اتباع الخطوات اآلتية:   

بتقديم التسييالت لمباحث؛ كأن يقدم طمبا إلى الييئة  ـــــ استشارة األستاذ المشرف ليقوم
 المقصودة التي سيجري الباحث فييا عّينة دراستو.

 ـــــ صياغة االستبانة وفق المعايير المنيجية المتبعة في أدوات البحث، في مستيّميا:
 ــــ واجية االستمارة، وتتضمن المعمومات اآلتية: 1

 التي ينتمي إلييا الباحث، مثال: ــــ الييئة    
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كمية اآلداب والمغات

 قسم اآلداب والمغة العربية
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 ـــــ ذكر موضوع االستبانة، مثل:    
 استمارة استبانة خاصة بقسم اآلداب والمغة العربية 

 عنوان البحث، واليدف منو، ثم التماس المساعدة، مثل:ـــــ طرح نص االستبانة توضح فييا    
 تحية واحترام

تقوم الباحثة بإعداد دراسة كمتطمب تكميمي لنيل شهادة الماستر في المسانيات    
 التطبيقية، ويتمثل عنوان البحث في: 

 )إشكالية تعميم مادة النحو العربي في المرحمة الثانوية(            
لى مساعدتكم من خالل اإلجابة عن بنود االستمارة البحثية، وذلك وتحتاج الباحثة إ 

لمحصول عمى معمومات ذات قيمة بالنسبة لمباحث ليتعرف عمى مكامن الصعوبات التي 
عطاء اقتراحات أو حمول تسهم في  تعترض تعميم مادة النحو العربي وفق ما خطط لها، وا 

 ربية.نجاح تدريس هذه المادة الضرورية خدمة لمغة الع
 ولكم جزيل الشكر والتقدير عمى حسن تعاونكم مع الباحثة  

 )ولعممكم أّن جميع بيانات هذه الدراسة سرّية، وال تستخدم إال في أغراض البحث العممي(
 الطالبة:                                                         

ت عامة تتعمق بالمستجوبين، وصيغتيا ــــ ثم ننتقل إلى الصفحة الثانية وتتضمن معموما 2
 كاآلتي:

 (Xيرجى اإلجابة عن األسئمة التي تتضمن معمومات عامة بوضع إشارة )
 ونطرح عدة خيارات، نذكر منيا:

 الجنس: ذكر أو أنثى
 العمر: نحدد خيارات تصاعدية

 المؤىل العممي: كذلك نعطي عدة اختيارات
 المنصب الوظيفي، وىكذا....

إلى الصفحة الثالثة، وفييا تطرح األسئمة المرجو اإلجابة عنيا ونصنفيا ضمن  ـــــ نذىب 3
 محاور رئيسة، تتفرع عنيا أسئمة جزئية حسب أىداف الدراسة، مثل:

 المحور األول: حول تعميمية النحو العربي
 ـــــ ما رأيكم في تعميم مادة النحو العربي؟ 1
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 غير ميّمة       ميّمة     
 معقدة      بسيطة    
 ـــــ أتجدون صعوبة في تدريس مادة النحو العربي؟ 2

 ال           نعم 
 إن كانت اإلجابة بـ: نعم أيعود ذلك إلى:

 طبيعة العمم؟ 
 جفاف المادة؟ 

 ـــــ أتجدون اىتمام المتمقين بيذه المادة؟ 3
 ال                        نعم   

 ............................................................بّين السبب:...............
...................................................................................... 

 ــــ أتساندون الرأي القائل إن النحو مادة جاّفة؟ 4
 ال                         نعم  

 ................................................................لماذا؟ ............... 
 ـــــ أتوافقون عمى قضية تيسير مادة النحو العربي؟   5

 ال                             نعم 
 عمّل ...................................................................................

 الثاني: حول تمقي مادة النحو المحور
 ـــــ كيف تالحظون تعامل تمميذ الثانوي مع مادة النحو العربي؟ 1

 دون اىتمام                      باىتمام   
 ـــــ ما مدى تفاعل التمميذ حين تمقيو المادة؟ 2

 نشيطا            خامال               محاورا            مستقبال فقط  
 ـــــ أيممك التمميذ الرغبة في تمقي ىذه المادة؟ 3

 ال                       نعم  
 إذا كانت اإلجابة بـ: نعم 

 كيف تقّيمون درجة استيعاب التمميذ حسب تقديركم؟
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20  %     40  %      60 %        80 %         100  % 
 إذا كانت اإلجابة بـ: ال، أيعود ذلك إلى:

 صعوبة المادة النحوية؟ 
 عدم االىتمام بالمادة؟   
 عدم فيم المادة؟        

 رأي آخر ..............................................................................
 ـــــ أثناء إنجاز التالميذ التطبيقات النحوية تجدون اإلجابات: 3

 سطحية                   صحيحة                   خاطئة   
 ـــــ أثناء إجراء االمتحانات الفصمية كيف تقّيمون إجابات التالميذ؟ 4

 جيدة        حسنة      متوسطة         دون الوسط      ضعيفة 
 ــــ ىل يمكن توظيف أساليب حديثة لتقريب مادة النحو لممتعممين؟ 5

 ال                    نعم     
 وضح ذلك ............................................................................

 المحور الثالث: حول المنهاج الدراسي لمتعميم الثانوي
 ـــــ ىل تضّمن المنياج الوزاري أىدافا واضحة لتدريس مادة النحو العربي؟ 1

   ال                نعم   
 إذا كانت اإلجابة بـ: نعم

 ال                 ىل اطمعتم عمييا؟    نعم   
 ال                 أىي واضحة؟        نعم   

 ما اليدف من تدريس النحو العربي في المرحمة الثانوية؟
 تنمية قدرات التمميذ المسانية  
 معالجة أخطائيم المغوية     

 السميم   تدريبيم عمى اإللقاء 
 رأي آخر...............................................................................

 ــــ اختيار موضوعات النحو المقررة في ىذه المرحمة ىل ىو: 3
 غير مالئم                      مالئم؟  
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 ..................................................................................عّمل 
 ــــ ىل موضوعات النحو العربي في ىذه المرحمة: 4

 مكررة                          جديدة؟      
 ــــ أتالحظون انسجاما بين الدروس المقدمة في الكتاب المدرسي؟ 5

 ال                               نعم 
 ــــ ما ىي أنجع الوسائل التقييمّية في نظركم؟ 6

 التطبيقات        
 االختبار الكتابي  
 االختبار الشفيي  

 وسائل أخرى...........................................................................
  

 جوبين عمى صبرىم وتعاونيم.ثم نختم أسئمتنا بالشكر لممست
 بعد ذلك نقوم بتحميل المعطيات حسب ما جاء في االستبانة.  

ن نقصُت فإن الناَس ما كممـوا  فـإن أصبـُت فـال ُعْجـٌب وال َغـَرُر   وا 
 والكامل اهلل في ذاٍت وفي صفٍة    وناقِص الذاِت لم يكمل لو عملُ 
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