


 أدوات البحث العلمً

 (المالحظة –المقابلة  –االستبانة )
 

 
 د. م . تقدٌم                                                    أشراف  أ                   

 أحمد حسن كاظم                    رائــد رسـم ٌونس
 طالب ماجستٌر أصول التربٌة                                     مـــدرس الــمــادة        

 



 االهداف السلوكية للمحاضرة

 :  جعل الطالب بعد االنتهاء من هذه المحاضرة قادراً على أن

 يعرف االستبانة 1.

 يوضح خطوات االستبانة2.

 يعدد ايجابيات االستبانة وسلبيتها3.

 يقارن بين االستبانة المفتوحة واالستبانة المغلقة4.

 يميز بين االستبانة والمقابلة5.

 ــــــــــــــــــــــــــ المقابلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعرف المقابلة1.

 يعدد ايجابيات المقابلة وسلبيتها2.
 

 



 االهداف السلوكية للمحاضرة

 يعدد انواع المقابلة3.

 يقارن بين المقابلة المنظمة وغير المنظمة4.

 يوضح خطوات المقابلة5.

 ـــــــــــــــــــــــــــ المالحظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعرف المالحظة1.

 يعدد انواع المالحظة2.

 يميز بين المالحظة والمقابلة3.

 يوضح خطوات المالحظة4.

 يعدد ايجابيات المالحظة وسلبيتها5.

 



دوات البحث الػلمي
 
 ا

 انواعها اهم

 المالحظة

المقصودة أو غٌر 
 المقصودة

الذاتٌة أو 
 الموضوعٌة

 الطبٌعٌة أو المنظمة

 البسٌطة أو المنظمة

المشاركة وغٌر 
 المشاركة

 المكابلة

 المنظمة

الغٌر 
 منظمة

 االستباهة

 المغلقة

 المصورة

 المفتوحة

المغلقة 
 المفتوحة



دوات البحث الػلمي
 
 ا

 :االستباهة  -اوالا 

تعد من اكثر ادوات البحث العلمي  اسيتعماالً  ي  البحيوث 

وهييي  مجموعييية مييين االسيييحلة المرتبييية حيييول , التربويييية  

موضييييوع معييييين يييييتا  وضييييعها  يييي  اسييييتمارة ترسييييل 

لألشيييخال المعنييييين بالبرييييد  أو يجيييرل تسيييليمها بالييييد 

 .  تمهيداً للحصول على اجوبة عن االسحلة الواردة  يها 



 خطوات اهجاز االستباهة

 .تحديد مشكلة البحث1.

 .تقسيا المشكلة إلى مجاالت  رعية2.

 .وضع  قرات لكل مجال من مجاالت مشكلة البحث3.

مراجعة الفقرات بعد عرضها على ذول االختصال او من 4.
 .خالل اجراء تجربة استطالعية

 .استخراج ثبات االستبيان5.

توزيع االستبيان على ا راد العينة سواء عن طريقة اللقاء 6.
 *  .المباشر بالعينة من قبل الباحث او عن طريق البريد

 



هواع االستباهة
 
 ا

 :االستباهة المغلكة  -اوالا 

وما على (مقيدة)تحتول على اسحلة تليها اجابات محددة
 .المشارك إال اختيار االجابة بوضع اشارة عليها 

مزاياها: 

 يشجع المشاركين على االجابة عنه1.

 ال يأخذ وقتاً وجهداً كبيرين 2.

 سهل    تصنيف البيانات وتحليلها احصاحياً 3.
 خذ

 
 :اما الما

 قد ال يجد المشارك  ما يريده من بين االجابات الجاهزة 1.

 .   العشواحية وعدا الموضوعية    االجابة 2.
   



هواع االستباهة
 
 ا

 :االستباهة المفتوحة  -جاهياا 

تحتول على سؤال او عدد من اسحلة يجيب عنا المشارك  بطريقته ولغته 
 #  (  حرة)الخاصة 

 

مزاياى: 

 اعطاء المشاركين  رصة ألن يكتب رأيه ويذكر تبريره 
 

 خذ
 
 :اما الما

 يتطلب جهداً ووقتاً وتفكيراً جاداً من المشارك1.

 .يصاب المشارك بالملل والتوقف عن االجابة 2.
   
  



هواع االستباهة
 
 ا

 :االستباهة المغلكة المفتوحة  -جالحاا 

تحتول على عدد من األسحلة ذات اجابات جاهزة ومحددة وعدًد اخر من 
او اسحلة ذات اجابات محددة متبوعة  , االسحلة ذات اجابات حرة مفتوحة 

 .بطلب تفسير سبب االختيار 
مزاياى: 

 يعد هذا النوع ا ضل من النوعين السابقين 1.

 يتخلل من عدا عيوب النوعين السابقين2.
 
 :االستبيان المصورة  -رابػاا   

, وتقدا  يه أسحلة على شكل رسوا او صور بدالً من العبارات المكتوبة 
 . ويقدا هذا النوع من االستبانات الى األطفال أو االميين 

  



 مواصفات االستباهة الجيدة 

 اللغة المفهومة واالسلوب الواضح الذل ال يحتمل التفسيرات المتعددة 1.

 مراعاة الوقت المتو ر لدى المفحوصين تتناسب مع عدد االسحلة2.

 اعطاء عدد كاف من الخيارات المطروحة3.

 استعمال العبارات الرقيقة والمؤثرة    نفوس المفحوصين4.

 التحقق من الترابط بين اسحلة االستبانة المختلفة5.

 االبتعاد عن االسحلة المركبة 6.

 االبتعاد عن الفقرات الت  تشعر المستجيب بالحرج7.

 تزويد المفحوصين بمجموعة من التعليمات والتوضيحات لإلجابة8.

 .( البريد)ارسال مظروف مكتوب عليه عنوان البحث بالكامل 9.

  



 طرائق تطبيق االستباهة
 :طريكة االتصال المباشر 1.

يقوا الباحث باالتصال شخصيا بالمفحوصين وتوزيع االستبانة بنفسه عليها و يها 
يستطيع الباحث  شرح وتوضيح بعض النقاط وتشجيعها على اكمال جميع  قرات 

 االستبانة 

 
 :طريكة التوزيع غن طريق البريد  -2  

وتتا هذه الطريقة    البلدان الغربية والمناطق الجغرا ية المتباعدة الت  يكون  يها 
 البريد  عاالً وموثقاً به ويمكن االستفادة من البريد السريع 

خذ 
 
 :الما

 ال يستطيع الباحث ضبط  المتغيرات    العينة1.

 ربما يعاد نصف او اقل من االستبانات المرسلة2.

 عمل البريد غير منتظا     كثير من البلدان3.

 .صعوبة تعميا النتاحج بسبب صعوبة تطبيق مبدأ عشواحية العينة 4.

 
 
   



 طرائق تطبيق االستباهة

 :اسلوب الشبكة الدولية  -3 

يقوا الباحث باالتصال عن طريق الشبكة الدولية  بطريقة 
مباشرة  سهل هذا االسلوب كثيرا من مشكالت االتصال 

 بالبريد
خذ 

 
 :الما

 المبحوثينقد ال تتو ر هذه الخدمة عند جميع 1.

 .قد ال تكون لدى المفحول الرغبة بالمشاركة  يها  2.
 
  



 ساللم التكدير

 ( :ليكرت)السلم البياهي اللفظي  -1

تكون  يه الفقرات    الجانب االيمن للفقرة ثا يوضع بجانبها تقديرات 

 #القياس لألداء او الصفة 

  

 الفقرة
 التقدٌر مقاٌٌس

موافق 

 بشدة

غٌر موافق  غٌر موافق ال ادري موافق

 بشدة

 صعوبة المادة الدراسٌة

 طرٌقة غٌر مالئمة

 المدرس غٌر قادر على اٌصال المادة

 غٌر مالئمة االمتحانٌةصٌاغة االسئلة 



 ساللم التكدير

 ( : جرستون) سلم التكدير الػددي   -2

 1وهو عبارة عن قاحمة تحدد الحد االعلى واالدنى من الصفة بوضع ارقاا من 

يمثل الحد االعلى من الصفة والرقا االخير يمثل الحد  1والرقا  5او  10الى 

 #االدنى من الصفة ويقع بينهما يمثل متوسط الحدة 

 
 

 ت

 

 الفقرات
 

 التقدٌرات

 5 4 3 2 1 التعلٌم شاقة ومتعبة مهنة 1

 5 4 3 2 1 استمتع فً مهنة التعلٌم 2

 5 4 3 2 1 مهنة التعلٌم تدر راتباً جٌداً  3

 5 4 3 2 1 أشعر بان مهنة التعلٌم من المهن الراقٌة 4



 ساللم التكدير

 :سلم التكدير الحوائي  -3

واما موجب او سالب , وتكون التقديرات    هذا السلا ثناحية اما نف  او اثبات 

 #واما رضى او عدا رضى , 

 

 

 ت

 

 الفقرات
 ال نعم

 ٌفضل استعمال التقنٌات التربوٌة فً الدرس 1

 طرٌقة المشروع تالئم مادة التارٌخ 2

 الحقٌبة التعلٌمٌة مضٌعة للوقت 3



 ساللم التكدير

 :جتمانمكياس   -4

يحتول هذا المقياس على عبارات غير متجانسة تتعلق بأبعاد مختلفة لالتجاهات 

 #نحو االشياء وهو قياس احادل البعد يؤدل الى قياس تراكم  
 موافق على الفقرة غٌر 

 ( -) تكون سلبٌة 

 موافق على الفقرة 

 ) + (تكون اٌجابٌة 
 الدرجة

 3 2 1 3 - 2 - 1 - ت

1 - - - * * * 3 

2 - - * * * - 2 

3 - * * * - - 1 

 صفر - - - * * * 4



 مزايا االستباهة

  اإلجابة تكون ممكنة وسهلةمألو ة لدى كثير من الناس  1.

يمكن الحصول على بيانات من عدد كبير من اال راد وبأقل كلفة 2.

 وجهد موازنة ً مع بقية االدوات

 ال تحتاج الى عدد كبير من الباحثين3.

نتاحج االستبانة ال تتأثر بشخصية الباحث مما يضمن الموضوعية 4.

 وعدا التحيز 

يمكن الحصول على بيانات او معلومات قد يصب الحصول عليها 5.

 عند استعمال ادوات اخرى

 تعط  للمفحول الحرية    االستجابة لمل ء االستبانة6.

 .سهولة تحليل البيانات والحصول على مؤشرات الصدق والثبات 7.



 غيوب االستباهة

 قد ال يحصل الباحث على جميع االستمارات الت  وزعها 1.

دعو تكثرة االسحلة المطولة والبعيدة عن اهتمامات المفحوصين 2.

 الى الملل ومن ثا ال نحصل على نتاحج دقيقة 

التباين    المستوى الثقا   واالقتصادل للمفحوصين يؤثر على 3.

 استجاباتها

 االستبانة المكتوبة تستخدا  قط للذين يجيدون القراءة والكتابة4.

 بعل صياغة االسحلة قد توح  باإلجابة 5.

 . ال تصلح االستبانة لجميع انواع الدراسات التربوية 6.



 اشكر لكم حسن اإلصغاء

 

 



 االهداف السلوكية للمحاضرة

 :  جعل الطالب بعد االنتهاء من هذه المحاضرة قادراً على أن

 يعرف االستبانة 1.

 يوضح خطوات االستبانة2.

 يعدد ايجابيات االستبانة وسلبيتها3.

 يقارن بين االستبانة المفتوحة واالستبانة المغلقة4.

 يميز بين االستبانة والمقابلة5.

 ــــــــــــــــــــــــــ المقابلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعرف المقابلة1.

 يعدد ايجابيات المقابلة وسلبيتها2.
 

 



 االهداف السلوكية للمحاضرة

 يعدد انواع المقابلة3.

 يقارن بين المقابلة المنظمة وغير المنظمة4.

 يوضح خطوات المقابلة5.

 ـــــــــــــــــــــــــــ المالحظة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعرف المالحظة1.

 يعدد انواع المالحظة2.

 يميز بين المالحظة والمقابلة3.

 يوضح خطوات المالحظة4.

 يعدد ايجابيات المالحظة وسلبيتها5.

 


