




 األهداف العامة للدورة الًدرويوة•

 .التعرف على أهمية االستبيان .1
 االستبيانمؤشرات حتديد  .2
 حتديد أسئلة وبنود االستبيان .3



 :األْذاف انزضئٛخ

اعتجٛبٌػهٗ ثُبء انتذسٚت -1   
صم يشكهخ انجضجيٓبسح اكتغبة -2  
انتضكى فٙ ضجط اثؼبد االعتجٛبٌ-3  
اختٛبس أعئهخ تمٛظ يٕضٕع انًشكهخ انجضخٛخ-4  



 ماذا نعرف عن االسًيوان•
 " نغخ االعتجٛبٌ " نش يصط يذنٕل فٙ انؼهًٙ انجضج يُبْذ خجشاء اختهف

 ٔٚزشد اعتجبٌ فؼم يٍ ْٔٙ انزاد فٙ ػًب اإلثبَخ طهت تؼُٙ يتشرًخ كهًخ

 تشرًخ ئنٗ ٚشرغ ٔرنك أثبٌ، ئنٗ

 ْزِ ثٍٛ ٚخهط انجؼض ٔنكٍ . فمط تشرًتٓب ثم اعتمصبء أٔ اعتفتبء نٛظ

Questionnaire يٍ االعتفتبء ألٌ خطأ ْٔزا يشادفب ٔٚؼتجشْب انًصطهضبد  

 .انؼهى رٔ٘ يٍ انفتٕٖ طهت أ٘ اعتفتٗ



 االسًيوان•
 يٍ ػُٛخ لٛبط يُٓب انٓذف أعئهخ يزًٕػخ يٍ تتكٌٕ ثضج، أداح ْٙ

  ػهٗ اإلربثخ ئنٗ انٕصٕل نهجبصج تضمك ػهًٛخ ثطشٚمخ انًجضٕحٍٛ اعتزبثبد

 .انذساعخ تغبؤالد



 أهموة االسًيوان•
 . انجٛبَبد رًغ فٙ يكهفخ غٛش أداح•

 .تزشٚجٛخ غٛش يٕضٕػبد يغ تتُبعت•

 .انًغضٛخ كبنجضٕث انًجضٕحٍٛ يٍ كجٛش ػذد ئنٗ انٕصٕل•

 .ٔيفشداتٓب انذساعخ نًٕضٕع شبيهخ•

 .َظشِ ٔٔرٓخ أسائّ ػٍ انتؼجٛش فٙ نهًجضٕث األكبدًٚٛخ انضشٚخ تؼطٙ•

 

 



 مصادر تصموم االسًيوان؟•
 نهًٕضٕع ٔانؼهًٙ األدثٙ ٔانتشاث ٔانجضٕث انُظشٚبد•

 انشخصٛخ ٔخجشتّ انجبصج تذسٚت•

 .لجم يٍ يصًًخ اعتجٛبَبد ػهٗ االطالع•

 ٔانتكٛٛف انتشرًخ•

 .ٔانًضهٛخ ٔانٕطُٛخ انذٔنٛخ ٔانٓٛئبد انًُظًبد•

 .انًضًٌٕ ٔتضهٛم االعتطالػٛخ انذساعبد•

 

 



 الشروط العامة يف تصموم االسًيوان•
 انفُٙ ٔاإلخشاد انهغٕٚخ انغاليخ•

 انصٛبغخ ٔدلخ انٕضٕس•

 طشٚمخ انشخصٛخ، انجٛبَبد انتؼهًٛبد،)االعتجٛبٌ نؼُبصش انًُطمٙ انتشتٛت•

 (األعئهخ االربثخ،

 (نغخ اعتبر ششٚؼخ، أعتبر يؼهى، تشثٕ٘، خجٛش)تصًًّٛ فٙ انخجشح طهت•

 .انًغتٓذفخ انفئخ يغتٕٖ يشاػبح•

 .نهذساعخ انًٛذاَٙ انٕالغ يغ االعتجٛبٌ تضبد ػذو•

 

 



 العناصر املنهٍوة لالسًيوان•
 انتؼهًٛبد يتضًٍ تًٓٛذ أٔ انتٕطئخ•

 .انشخصٛخ انجٛبَبد•

 األٔصاٌ أٔ اإلربثخ طشٚمخ•

 االعتجٛبٌ ٔأثؼبد انًإششاد•

 االعتجٛبٌ أعئهخ•

 .االعتجٛبٌ فٙ نهًشبسكٍٛ ٔانشكش انخُبء•

 

 





 :االسًيوانمؤشرات . أواًل•
 انذساعخ أعئهخ يٍ أ انُظش ٔرٓبد يٍ أ انُظشٚبد يٍ َغتًذْب•

 .ككم ٔانًٕضٕع نهذساعخ انشئٛغخ رٕاَت تًظ أٌ الثذ•

 . ٔانمٛبط نهًالصظخ لبثهخ تكٌٕ•

 .انذساعخ أْذاف تضمك تكٌٕ•

 انذساعخ أعئهخ يغ يجبششح ثطشٚمخ تشتجط•

 .ٚهّٛ انز٘ ثبنًإشش استجبطّ ٔػذو انًإشش ثبفشاد تتصف•

 

 



 :االسًيوان أسىلة.ثانًوا•
 ئنّٛ تُتًٙ انز٘ ثبنًإشش يشتجطخ تكٌٕ•

 .ٔاضضخ يختصشح ثطشٚمخ تصبؽ أٌ•

 .يشكجخ غٛش تكٌٕ•

 ROL انذٔس ؟أثضبث فٙ حُبئٛخ تكٌٕ لذ•

 انفشد اعتزبثخ تًٛٛض ػهٗ لبدسح تكٌٕ•

 .انًٕرجخ أٔ انغبنجخ كبألعئهخ دلٛك ػهًٙ ثشكم تٕضغ•

 .يضذد سأ٘ تمٛظ أ٘ صبدلخ تكٌٕ•

 

 



 :العلموة لالسًيوان الشروط.ثالًٌا•
 انصذق•

 انخجبد•

 انًٕضٕػٛخ•

 انشًٕنٛخ•

 .انتًٛٛض•

 

 



 :االسًيوان أوزان.رابًعا•
 .... يٕافك :ثشذح يٕافك : االتزبْبد ٚمٛظ :نٛكشد خًبعٙ يمٛبط•

 أثذا .أصٛبَب دائًب، :حالحٙ يمٛبط•

 ال َؼى .يٕافك غٛش /يٕافك :انخُبئٙ يمٛبط•

 انتذسٚظ طشٚمخ تمٛٛى كٛف ثشأٚك :.....صش يمٛبط•

 .ال– َؼى :انًغهك انًُط•

 انًفتٕس - انًغهك انًُط•
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 االستبيبن

 

 أنواع األسئلت
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