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االستبيانات



االستبيانات أنواع أسئلة

Open Questionsأسئلة مفتوحة •
ال يوجد جواب محدد أو معروف–

الحصول على معاني مابين السطور –الحصول على المعلومات بتفاصيلها –

صعوبة تجميع المعلومات –تستغرق الكثير من الوقت –

Closed Questionأسئلة مغلقة •
كل األجوبة ضمن خيارات محددة مسبقا و معروفة–

سهولة تجميع المعلومات –السرعة –

الدقة منخفضة –تحديد المعلومات المستقاة –



األسئلة المفتوحة و المغلقة

؟()فيلم هل أعجبتك الموسيقى التصويرية لل ؟()ماهي األمور التي تميز المسلسل 

من هو الممثل األكثر إبداعا خالل موسم 
المسلسالت الحالي؟

هل أنت راض عن أداء المخرج في 
؟()مسرحية 

م؟كم مرة تدخل على الفيسبوك في اليو ؟()ة كيف تقيِّم البرامج الجديدة في محط

كم ساعة تقضي على الواتس يوميا؟
كم عدد مجموعات الواتس التي تتفاعل 

معها؟



األسئلة المفتوحة و المغلقة

عندما تنظر إلى هذه الصورة ، ماذا ترى؟
صف لنا أسلوب العمل ضمن مكتب 

العالقات العامة؟

كم ساعة تجلس أمام التلفاز يوميا؟
ماهو شعورك عندما تنظر إلى هذه 

الصورة؟

 ماهو انطباعك عن اإلعالن الجديد للمنتج
؟()

؟()هل الحظت اإلعالن الجديد للمنتج 

ماهو شعورك عند انقطاع االنترنت؟
واصل هل تعتقد أن الواتس سيبقى وسيلة ت

سنوات؟ 5قوية بعد 



أخطاء األسئلة

عدم وضع أسئلة تحتوي عدة استفسارات•

)نفي النفي(تجنب إلى األسئلة التي تحوي اللغة المعقدة •

االنتباه إلى األسئلة المتحيزة•

االنتباه إلى األسئلة الموجهة•

ت صعبةاتطلب إجابنتجنب األسئلة التي •

تجنب األسئلة المحرجة•



أخطاء أسئلة االستبيانات

هل تعتبرين نفسك جميلة؟ ما هو دخلك الشهري؟

صعبة و جميلة؟) كذا(هل مادة  ة؟كم ساعة تستخدم الفيسبوك في السن

ر هل تأخذ معك فطورك إلى الجامعة أو تفط
)ال –نعم ( ك؟ئمع أصدقا

هل الكتب الجامعية رخيصة و متوفرة 
بسهولة؟

هل يتخاصم والداك في البيت كثيرا؟ هل تغارين من إخوتك؟



أخطاء أسئلة االستبيانات

 هل تعتقد أن جو الجامعة مريح للطالب و
المدرسين؟

ي هل تدرس بشكل جيد أم تضيع وقتك ف
اللعب؟

هل أنت راض عن درجة التعقيم في 
صفوف الجامعة؟

م؟كم شخص يركب معك في الباص كل يو

هل تعتقد أن عدم حضور المحاضرات ال 
يؤدي إلى الرسوب؟

ة؟كم صديقا يلعب معهم أخوك في المدرس

؟BAUKهل تفخر بانتسابك لجامعة 
 –مثل كل األبناء البررة  –هل تقوم 

بمساعدة األهل في أعمال المنزل؟



أنواع األسئلة المغلقة

ة واحدة الحتمالينإجاب•
خطأ –صح –
أنثى –ذكر –
غير موافق –موافق –

إجابة واحدة لعدة احتماالت•
كم صديق لديك على الفيسبوك–

o1- 50
o51- 200  
o201- 500
o 500أكثر من



أنواع األسئلة المغلقة

عدة إجابات لعدة احتماالت•
ماهي وسائل التواصل االلكتروني التي استخدمتها خالل األسبوع الماضي–

إيميل
فيسبوك
واتساب
تيليغرام

ترتيب اإلجابات•
4 – 1ضع ترتيب االختصاصات اإلعالمية المفضلة لديك –

اإللقاء―
التحرير―
اإلخراج―
األبحاث―



تمثيل اإلجابات

تحليل المحتوى: األسئلة المفتوحة•

الجداول و المخططات البيانية: األسئلة المغلقة•



جداول و مخططات بيانية : تمثيل األسئلة المغلقة



إجابة واحدة لعدة احتماالت –إجابة واحدة الحتمالين 
عدد اإلجابات اإلجابة

75 نعم

25 ال

عدد اإلجابات
اإلجابة

المجموع أنثى ذكر

75 30 45 نعم

25 15 10 ال

عدد اإلجابات اإلجابة

75 موافق بشدة

25 موافق

10 حيادي

5 غير موافق

15 غير موافق بشدة

عدد اإلجابات
اإلجابة

المجموع أنثى ذكر

75 45 30 موافق بشدة

25 15 10 موافق

10 7 3 حيادي

5 3 2 غير موافق

15 10 5 غير موافق بشدة



إجابة واحدة الحتمالين
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إجابة واحدة لعدة احتماالت

53%38%

5%
1% 3%

BAUKأفتخر بانتمائي لجامعة بالد الشام 

موافق بشدة

موافق 

حيادي

غير موافق

غير موافق بشدة

12%

42%25%

21%

كم صديق لديك على الفيسبوك

1 - 50

51 - 200

201 - 500
500أكثر من 



عدد اإلجابات

أسئلة اإلجابة الواحدة الحتمالين و إجابة واحدة لعدة احتماالت•
مجموع عدد اإلجابات مساٍو لعدد المجيبين–

"  ال"عدد إجابات " + نعم"عدد إجابات = عدد المجيبين –

"ال"عدد إجابات الذكور " + نعم"عدد إجابات الذكور = عدد المجيبين الذكور –

+   "حيادي"عدد إجابات " + موافق"عدد إجابات " + موافق بشدة"عدد إجابات = عدد المجيبين –
"غير موافق بشدة"عدد إجابات " + غير موافق"عدد إجابات 



عدة إجابات لعدة احتماالت

عدد اإلجابات اإلجابة

75 إيميل

25 واتساب

10 فيسبوك

5 إنستغرام



عدة إجابات لعدة احتماالت
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عدد اإلجابات

أسئلة عدة إجابات لعدة احتماالت•
مجموع عدد اإلجابات ال يساوي عدد المجيبين–

نفس المجيب قد يجيب على عدة احتماالت–



ترتيب اإلجابات
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4 – 1ضع ترتيب االختصاصات اإلعالمية المفضلة لديك 
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المذاكرة األولى

تشمل المحاضرات الخمس األولى•

2020-11-22صباحا يوم  9:00تبدأ المذاكرة الساعة •

ال يمكن إعادة المذاكرة تحت أي ظرف و ال يقبل دخول الطلبة متأخرين•

دقيقة 15مدة المذاكرة •

بالتوفيق للجميع•


