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االستبانات البحثية بين حكمتها وبياناتها المفقودة
*

علي محمد العرسان بني عواد
الملخص

هدفت الدراسة لمقارنة النتائج في حالة وجود بيانات كاملة وبيانات ناقصة وتطبيقها على متغيرات الدراسة باستخدام
) عضواً من أعضاء هيئة154(  استخدم الباحث استبانة وزعت على، ولتحقيق أهداف الدراسة،بعض المؤشرات اإلحصائية

 إدراك مرتفع ألعضاء هيئة التدريس ألهمية حكمة االستبانات البحثية في: وأظهرت نتائج الدراسة.التدريس في جامعة اليرموك

 كما أظهرت وجود فروق ذات داللة،%25  وادراك متوسط في حال وجود استجابات ناقصة بنسبة،حال وجود استجابات كاملة

إحصائية الستجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في حال وجود استجابات
 كانت الداللة اإلحصائية على مجال مهارات اإلعداد%25  وفي حال وجود استجابات ناقصة بنسبة،كاملة وعلى جميع المجاالت
 ضرورة امتالك الباحث لمهارات: منها، قدم الباحث توصيات،وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات
.واألداة ككل
ً
 وعقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والتي من شأنها تعزز مهارات االستبانة البحثية لديهم وتقديم،االستبانة لبحثية
.االستبانة البحثية للمشاركين بجودة وكفاءة عالية
. جامعة اليرموك، البيانات المفقودة، حكمة االستبيان:الكلمات المفتاحية
Research questionnaires between their wisdom and missing data
Ali Mohammed Al Orsan Bani Awad**
Abstract:
The study aimed to compare the results in case of incomplete data and incomplete data and applied
to the variables of the study using some statistical indicators. To achieve the objectives of the
study, the researcher used a questionnaire distributed to (154) faculty members at Yarmouk
University. The study results showed high recognition of the importance of the wisdom of the
research questionnaires in the case of complete responses, the medium recognition in the case of
incomplete responses by 25%, also showed statistically significant differences in the responses of
the study sample due to academic rank variable for the rank of professor and associate professor.
If there are complete responses and in all field, and if there are incomplete responses by 25%, the
statistical significance was on the field of preparation skills and all instrument. Based on the results
of this study, the researcher presented recommendations, including: including: necessary the
researcher has the skills of research questionnaire, participation in the faculty training courses will
enhance their skills of research questionnaires and presenting the research questionnaire to
participate with high quality and efficiency.
Keywords: The wisdom of the questionnaire, missing data, Yarmouk University
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على التساؤالت المتضمنة في مشكلة البحث (الجادري وأبو

مقدمة الدراسة وأهميتها:

حلو.)2009 ،

يعتبر إعداد االستبانة مهارة يمتلكها الباحث ليستنير

حماد ويوسف ( )2013إلى أن االستبانة
ويشير ّ
من أهم األدوات الفاعلة في البحث العلمي إذا تم إعدادها

فعالة ومريحة ،وأداة قياس
بها على جمع البيانات بطريقة ّ
يسعى إليها الباحث لتحقيق هدفه من خالل المشكلة التي

حسب األصول وتم االستجابة عليها بصدق وموضوعية،

يطرحها بحثه ،وبازدياد استخدام االستبانة ودورها في

فاالستبانة بمثابة قواعد البنيان التي تبنى عليها أركان

األبحاث العلمية تظهر الحاجة إلى امتالك الباحث مهارات

البحث العلمي ،وكلما كانت تلك القواعد متينة ثابتة كانت

تساعده على تقديم االستبانة بطريقة جذابة ومؤهلة وعلى

البحث قوياً وفاعالً.

درجة عالية من الكفاءة ،ليتم الحصول على البيانات

وتعد االستبانة من أهم مقاييس التقرير الذاتي

والمعلومات الالزمة إلتمام وانجاز البحث .ويرى فاندالين

( ،)self-reported measuresفالمستجيب يق أر عبارات

( )1983إن االستبانة طريقة مثلى للحصول على البيانات

االستبانة ،ويحكم على مدى مطابقة درجة مستوى أي عبارة

وال بد أن تعالج بمهارة تامة لكي يحصل الباحث على بيانات

عليه ،فالعبارة التي ال تناسبه أو تطرق موضوعاً حساساً أو

يمكن االعتماد عليها .ويذكر العساف ( )1992أن االستبانة

محرجاً لديه يتخطاها ويتركها فارغة ،ولهذا نحن بحاجة إلى

األكثر شيوعاً فـي البحوث العلمية حتى أنها أصبحت األداة

باحث يعي ويدرك جمهور بحثه ويحافظ على نسبة

األولى التي تجمع بها المعلومات التي يمكن على ضوئها

المستجيبين على االستبانة؛ بحيث ال نفقد أي استجابة يكون

اختبار فروض الدراسة.

لها أهمية وأثر على دقة النتائج ،لنصل إلى استنتاجات دقيقة

ويعد البحث العلمي السمة التي يفترض أن تميز

وصحيحة يبني عليها ق اررات سليمة ،ومن األمور المرتبطة

الجامعات عن غيرها من المؤسسات التعليمية إضافة إلى

تماما باالستبانة ما يعرف بحكمتها ،إذ تلعب االستبانة دو ار

أنه الطريق األمثل لرفع أداء الجامعات وتعزيز كفاءة هيئتها

فعاال في ممارسة الباحث لحكمتها من خالل معرفـته بأهميتها

التدريسية ،ذلك أن مهمة األستاذ الجامعي في ضوء التنمية

البالغة في إكمال البحث والكشف عن الحقيقة ،وبالمهارات

والنهوض لم تعد تقف عند حد نقل المعرفة بل تتعداها

الواجب مراعاتها عند إعدادها واخراجها وتطبيقها وارجاعها،

لالكتشاف والتطوير وال يتأتى ذلك إال بالبحث العلمي

فهي تعد بناء يتضمن اإللمام بالعديد من القدرات المعرفية

وامتالك مهاراته( .سميرة الرفاعي وآخرون)2015 ،

والمهاريـة المتضمنة في توظيف هذه المهارات للوصول إلى
االستجابة الكاملة .ويرى ( (Bori, 2013أن البيانات

ولتحقيق هدف البحث العلمي ،هناك أسس يجب

المفقودة تشكل معضلة في االستبانات البحثية؛ وتهديد

اتباعها حسب أصول منهجية البحث العلمي ،تبدأ باختيار

حقيقي للقوة اإلحصائية وانتاج قيم متحيزة للمعالم المقدرة.

العنوان المناسب ،وصياغة التساؤالت الخاصة بالبحث،

ولهذا قد يترك الباحث البيانات المفقودة دون معالجة،

وتحديد منهجية البحث ،وأدواته ،واجراءاته ،وتطبيق الدراسة،

ويتجاهل تأثيرها على تحليل البيانات ،لذا يجب عليه العمل

واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة( .ذوقان عبيدات

على تقليل حدوثها من خالل توخي الدقة في مرحلة تصميم

وآخرون)2002 ،

واعداد االستبانة بشكل صحيح ليتم جمع بيانات كاملة غير

وتعد عملية جمع البيانات إحدى الخطوات

منقوصة ،وبالرغم من ذلك فالبيانات المفقودة ال يمكن إلغاؤها

األساسية في إجراء البحوث العلمية بشكل عام ،والبحوث

تماماً ،بل يستطيع الباحث التقليل منها وفي حال حدوثها

التربوية والنفسية بشكل خاص ،التي يجب أن تنال عناية

يجب أن يتوفر للباحث وسيلة للتعامل معها.

خاصة من الباحث ألهميتها في تقديم األدلة المالئمة لإلجابة
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 -4هل يختلف مستوى اإلدراك باختالف مستويات الرتبة

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

األكاديمية في حال وجود فقد في االستجابات بنسبة

تعد االستبانة البحثية عن األسئلة الحساسة تحدياً،

 %25من جميع االستجابات؟

ألن المستجيبين غالبا ما يجيبون بصراحة أو يرفضون تماما
اإلجابة ،وتواجه أساليب االستجواب غير المباشر مشكلة

أهمية الدراسة:

التحيز على حساب تناقص كفاءة التقديراتLehrera, ( .

تتحدد أهمية الدراسة الحالي فيما يلي:

.)et al, 2019

 -1يستمد البحث أهميته من تناوله حكمة االستبانات

ونظ اًر الستخدام االستبانة في األبحاث المسحية وزيادة

البحثية ودورها في تقليص البيانات المفقودة.

دورها كأداة من أدوات البحث العلمي لجمع البيانات عن

 -2معرفة مهارات حكمة االستبانات البحثية قد تساعد

الظاهرة المدروسة ،تظهر الحاجة إلى امتالك الباحث

الباحثين على إيجاد استجابات كاملة غير منقوصة

مهارات تساعده على تقديم االستبانة بطريقة جذابة ومؤهلة

تعمل على تحسين النتائج المبني عليها الق اررات.

وعلى درجة عالية من الكفاءة ،مما يساعد على دراسة حكمة

 -3البحث الحالي يضيف أداة تقيس مهارات حكمة

االستبانة البحثية التي يمكن أن يلجأ إليها الباحث عند
تقديمها لعينة الدراسة ،بحيث تكفل إرجاع اإلجابات وبشكل

االستبانات البحثية ،والتي يمكن استخدامها في التعرف

على بناء واعداد استبانات بحثية بدرجة عالية من

كامل وبدون بيانات مفقودة ،وبالتالي الوصول إلى نتائج

الكفاءة.
 -4نتائج هذا البحث قد تجد اهتماما لدى القائمين على

وق اررات سليمة .ومن خالل االطالع على األدب النظري

العملية التربوية بوجه عام ،وأعضاء هيئة التدريس

والدراسات السابقة ،توصل الباحث إلى أنه ال يوجد دراسات

بالجامعة بوجه خاص .وذلك لتطوير االستبانات

سابقة متعلقة بهذا الموضوع ،مما دفعه للخوض في هذا

البحثية في دراساتهم العلمية والتي تؤدي إلى اتجاهات

الموضوع إلثرائه ،وفتح المجال أمام الباحثين إلجراء المزيد

إيجابية نحو الدراسة وبخاصة في المرحلة الجامعية.

من الدراسات واألبحاث المتعلقة بهذا الموضوع.

 -5تعد االستبانة البنية األساسية لألبحاث التربوية ،فاذا
أعدت بحكمة عالية تم الحصول على نتائج دقيقة

وعليه جاءت هذه الدراسة كي تجيب عن األسئلة

وصحيحة ،تودي إلى اتخاذ ق اررات سليمة.

اآلتية:

أهداف الدراسة:

 -1ما مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس في جامعة

تهدف الدراسة للكشف عن قدرة الباحث ودوره في

اليرموك ألهمية حكمة االستبانات البحثية في حال

تحسين األبحاث العلمية من خالل صياغة عبارات االستبانة

وجود االستجابات كاملة؟

واخراجها بالشكل والمضمون الصحيح للمستجيب ،وامتالكه

 -2ما مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس في جامعة

لمهارات تساعده على تقديم االستبانة بطريقة جذابة ومؤهلة

اليرموك ألهمية حكمة االستبانات البحثية في حال

وعلى درجة عالية من الكفاءة ،وادراكه للنتائج المترتبة على

وجود فقد في االستجابات بنسبة  %25من جميع

البيانات في حالة الحصول على بيانات كاملة أو ناقصة.

االستجابات؟

 -3هل يختلف مستوى اإلدراك باختالف مستويات الرتبة

التعريفات اإلجرائية:

األكاديمية في حال وجود االستجابات كاملة؟

 .1االستبانة :وسيلة للحصول على إجابات لعدد من

األسئلة المكتوبة في نموذج يعد لهـذا الغـرض ويقوم

المفحوص بملئه بنفسه( .جابر وكاظم)1987 ،
-33
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ويندرج ضمن هذه الطرق ما يلي:

تساعده على تقديم االستبيان بطريقة جذابة ومؤهلة

-1حذف الحالة ( .)Case Deletion

وعلى درجة عالية من الكفاءة.

تصنف إلى طريقتين أو أسلوبين من حيث طريقة

 .3البيانات المفقودة :تتمثل البيانات المفقودة بعدم

التحليل ،وهما تحليل الحالة الكاملة ( Complete-

استجابة المفحوص عن بعض فقرات االستبانة بصرف

 ،)Case Analysisوتحليل الحالة المتوفرة( Available-

النظر عن سبب ذلك( .بني عواد)2011 ،

 ،)Case Analysisوهاتان الطريقتان األكثر استخداما

محددات الدراسة:

هناك مجموعة من الحدود الواجب أخذها بعين االعتبار في

لمعالجة البيانات المفقودة لسهولة التعامل مع هذه البيانات،

الحدود الزمانية :تتحدد هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي

بيانات مفقودة ،وهما موجودان كخيارين من خيارات أخرى

وعملهما يتلخص في التخلص من المفحوصين الذين لديهم

هذه الدراسة وتتمثل بما يأتي:

أجريت فيها ،الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

في برنامج (.)SPSS

2018/2017م

ويتم التمييز بين هاتين الطريقتين اعتمادا على نوع

الحدود المكانية :تتحدد هذه الدراسة بمكان إجرائها ،وهي

التحليل ،فإذا كان المطلوب إيجاد تحليل االنحدار المتعدد

جامعة اليرموك في المملكة األردنية الهاشمية.

أو إيجاد تحليل التباين ،فإن الطريقة المستخدمة هي :تحليل

الحدود البشرية :تتحدد هذه الدراسة بالمجتمع الذي أجريت

أما إذا
الحالة الكاملة ّ ،Complete-Case Analysis
كان المطلوب إيجاد االرتباط بين متغيرين فإن الطريقة

عليه ،وهو على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس

في جامعة اليرموك على اختالف جنسهم وتخصصاتهم

المستخدمة هي :تحليل الحالة المتوفرة Available-

ورتبهم األكاديمية.

 .)Graham, 2009( Case Analysisوتعتبر طريقة

متغيرات الدراسة:
أ.

حذف الحالة أسهل وأبسط طريقة للتعامل مع البيانات
المفقودة ،فهي تنهي التعامل مع البيانات المفقودة قبل البدء

الجنس وله مستويان( :ذكر ،أنثى).

ب .الرتبة األكاديمية وله ثالثة مستويات( :أستاذ ،أستاذ

بعمل التحليل ،وهاتين الطريقتين من أقل الطرق كفاءةً
للتعامل مع البيانات المفقودة.

األدب النظري والدراسات السابقة

أ -تحليل الحالة الكاملة Complete-Case Analysis

مشارك ،أستاذ مساعد).

)(CC

طرق التعامل مع البيانات المفقودة:

توجد العديد من الطرق المختلفة لمعالجة البيانات المفقودة،

هذه الطريقة موجودة كخيار منتقى من خيارات أخرى في

والتي تتم قبل عملية التحليل ،وقد نحت في منحيين هما

برنامج ( ،)SPSSونحصر االهتمام هنا بالمفحوصين الذين

الحذف أو احتساب قيم بديلة لها ،وفيما يلي تعريف بالطرق

لهم استجابات لكل الفقرات ،أي يتم التخلص من أي

في كل منحى.

مفحوص له قيمة مفقودة ألي من الفقرات ،وتحليل

أوالا :الطرق القائمة على الحذف.

المفحوصين الذين استجابوا لجميع الفقرات ،وهذه الطريقة

لجأ الباحثون إلى استخدام هذه الطرق للتعامل مع

حرجة جداً في العينات الصغيرة .وتسمى هذه الطريقة بتحليل

البيانات المفقودة إلعطائها مظهر البيانات الكاملة ،والتي

الحالة الكاملة

تؤدي في معظم األحيان إلى نتائج متحيزة وغير فعالة

 Complete-Case Analysisألنها

تحلل المفحوصين الذين لديهم استجابات كاملة على جميع

)(Little & Rubin, 1987
-44
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الفقرات ،وتسمى أيضاً  List-wise deletionألنها تزيل

علي محمد العرسان بني عواد

حساب قيمة تعويضية من خالل الوسطMean ( :

)Imputation

وتتخلص من المفحوصين الذين لديهم استجابات ناقصة

يتم فيها نوعان من حساب قيمة تعويضية للبيانات المفقودة:

على الفقرات.
ب  -تحليل الحالة المتوفرة Available-case

*النوع األول :تستبدل البيانات المفقودة بمتوسط العالمات

)analysis (AC

المتوفرة على الفقرة ،حيث يتم حساب الوسط لهذه الفقرة عبر
جميع االستجابات للمفحوصين ،ويعوض هذا الوسط لجميع

هذه الطريقة موجودة كخيار منتقى من خيارات أخرى في

البيانات المفقودة على الفقرة ،فهذه الطريقة تحافظ على

برنامج ( ،)SPSSوتهتم هذه الطريقة بالمفحوصين الذين

متوسط المتغير ،ولهذا فهي غير مرضية ومضللة بعض

لهم استجابات على كال المتغيرين ،إي أن البيانات متوفرة

الشيء ،والمشكلة التي تظهر في هذه الطريقة أنها تخفض

على أزواج المتغيرات ،وتسمى هذه الطريقة ب pair-wise

التباين.

) )deletionألنه يتم التخلص من المفحوصين الذين لديهم

*النوع الثاني (والذي يعتقد بعض الباحثين أنه أكثر مالئمة):

استجابات مفقودة على كال المتغيرين ،وتسمى هذه الطريقة

في هذه الحالة يتم حساب الوسط للمفحوص عبر جميع

أيضاً بـ ) (pair-wise inclusionألنه يتم إدراج

الفقرات ،ويعوض هذا الوسط لجميع القيم المفقودة

المفحوصين الذين لديهم االستجابات على كال المتغيرين.

للمفحوص.

ثاني ا :الطرق القائمة على احتساب قيمة تعويضية.

حساب قيمة تعويضية من خالل االنحدار:
()Regression Imputation

وتعتمد هذه الطرق على التقدير لتعويض البيانات المفقودة

في هذه الطريقة يتم تعويض البيانات المفقودة للفقرة بعمل

وهي.
-1

حساب

)Imputation

قيمة

تعويضية

معادلة انحدار لكل فقرة فيها بيانات مفقودة ،والعالمات

واحدةSingle (:

المتنبأ بها من معادلة خط االنحدار تستخدم الستبدال
البيانات المفقودة.

من المهم عندما يتوفر لدينا بيانات جزئية أن يتم

ب -الطرق الضمنية)Implicit Methods( :

استبدال القيم المفقودة بقيم معقولة من خالل البيانات الجزئية

يتم االعتماد في هذه الطرق على أفراد العينة واحتساب

ومواصلة التحليل ،فالتعويض قائم على عدم إهدار أي

قيمة تعويضية للبيانات المفقودة من خاللها ،وتشمل

معلومات من أفراد العينة ،واالحتفاظ بكل العينة ،فالتعويض

األنواع التالية:

ينتج مجموعة بيانات كاملة يمكن تحليلها بالطرق والبرامج
الحاسوبية .وتم التصنيف الحتساب قيمة تعويضية واحدة

 -1حساب قيمة تعويضية من توزيع غير مشروط:

إلى مجموعتين هما:

()Imputing from unconditional distribution

أ -الطرق الصريحة أو الواضحة)Explicit Methods( :

في هذه الطريقة يتم حساب قيمة تعويضية للقيم المفقودة

وهي طرق قائمة على إجراءات إحصائية أو على نظام

للمفحوص من خالل اختيار قيمة بشكل عشوائي من

إحصائي يم ّكن الباحث من استبدال القيم المفقودة بقيم

االستجابات الموجودة على الفقرة للمفحوصين ،وتسمى أيضا

مقدرة وهي:

بطريقة (.)hot deck
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.)distribution

تعويضية

a

from

من
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علي محمد العرسان بني عواد

التأكيد على أهمية التطبيق على عينة استطالعية وبحيث

توزيع

يكون عدد العينة االستطالعية ليس كبير ( )30-15حسب

Imputing

مجتمع الدارسة.

أن يكون عدد المحكمين ليس كبير من ( )5- 4أي التركيز

نكون معادلة انحدار لكل فقرة أو عدة
في هذه الطريقة ّ
معادالت بطرق مختلفة لنفس الفقرة ،ثم يتم اختيار معادلة

على الكيف وليس الكم.
أن يتم تصميم االستبانة الكترونياً على االنترنت وفقاً

عشوائياً من هذه المعادالت التي يتم تكوينها ،وبها نحصل

لإلمكانيات المتاحة للباحث.

على تقدير للقيمة المفقودة ،وبهذا تكون هذه الطريقة قد

وأجرت قنديل ( )2013دراسة هدفت للتعرف على التقديرات

مزجت بين االختيار العشوائي وطريقة االنحدار ،ولم يتم

التقييمية للخبراء التربويين في الجامعات الفلسطينية والقادة

تصنيفها ضمن الطرق الواضحة أو ضمن الطرق الضمنية.

التربويين لالستبانة كأداة بحث علمي في البحوث التربوية

))Schafer & Graham, 2002

ولتحقيق أغراض الدراسة قامت الباحثة بمقابلة ( )10خبراء

الدراسات السابقة:

من جامعتي األقصى واإلسالمية وتوزيع استمارة مقابلة على

ال توجد دراسات سابقة في موضوع حكمة االستبانات البحثية

عينة قوامها ( )29خبي ار في الجامعتين و( )20قائدا تربويا

من خالل اطالع الباحث على األطار النظري واألدب

من المشرفين التربويين من مديريتي شرق وغرب غزة

السابق ،ولكن يوجد بعض الدراسات السابقة فيما يخص

وتوصلت الدارسة إلى النتائج اآلتية:

أهمية االستبانة في البحوث العلمية والتربوية ودراسات

تعد االستبانة من أكثر أدوات البحث التربوي شيوعا مقارنة

تخص حكمة االختبار ،وهذا عرض ألهم هذه الدراسات

باألدوات األخرى في األبحاث التربوية.

المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية .حيث قام الباحث بعرض

الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية:

من أسباب استخدام الباحثين لالستبانة طبيعة البحث التربوي

أجرى الباحثان حماد ،يوسف ( )2013دارسة هدفت للتعرف

ويعد المنهج الوصفي بأدواته الكمية وال سيما االستبانة هو

ومعرفة جوانب القوة ومواطن القصور في تطبيق االستبانة،

برنامج .SPSS

إلى تحديد أنواع االستبانات األكثر شيوعا في البحث العلمي

السائد لدى الباحثين سهولة تحليل النتائج إحصائياً باستخدام

والتعرف إلى سبل تطوير فعالية االستبانة كأداة من أدوات

من المشكالت التي واجهت الخبراء – والقادة أثناء تعبئة

البحث العلمي .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة:

االستبانات :طول االستبانة وتعدد مجاالتها وعدم مراعاة

لم تعد االستبانة كافية كأداة من أدوات البحث العلمي بل
يجب تدعيمها بأداة أخرى وفقا لما تقتضيه حاجة البحث.

الدقة في صياغة فقراتها وضيق الوقت فال يتم توزيعها في

األوقات المالئمة أحيانا فال يتمكن المستجيب من اإلجابة

االستبانة هي أكثر األدوات استخداما في تطبيق الدراسة

عنها بدقة .وعدم جدية بعض الباحثين في اإلجابة وعدم
قناعتهم بجدواها .وبأنها ال تعكس بنود االستبانة واالستجابة

الميدانية بالبحث العلمي وتفاعل المحكمين مع االستبانة في

عليها صورة حقيقية عن موضوعاتها .وكذلك فإن ثقة الخبراء

الغالب سطحيا.

التربويين والقادة التربويين بنتائج االستبانة جاءت متوسطة.

غالبا ال يتم التطبيق على عينة استطالعية وادراك الباحثين

الدراسات التي تخص حكمة االختبار

ألهمية العينة االستطالعية ضعيف.

وأجرى سليمان ( )2014دراسة هدفت إلى الكشف عن

وبناء على نتائج الدراسة أوصت الدراسة ببعض التوصيات

مدى امتالك طالب جامعة تبوك لمهارات حكمة االختبار

كان من أبرزها ما يلي:

في ضوء متغيرات التخصص ،والمعدل التراكمي ،والمستوى

أن يدقق مشرفو األبحاث على أهمية التزام الباحثين بأسس

الدراسي ،وطبق الباحث تصنيف ()Sarnaki, 1979

تصميم االستبانة والتي هي مادة خصبة في كتب المنهجية.
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لمهارات حكمة االختبار لشموليته لكل المهارات المحتملة

علي محمد العرسان بني عواد

تعقيب على الدراسات السابقة:

لحكمة االختبار .وتتضمن األداة خمس مهارات رئيسة .هي:

من خالل استعراض الدراسات السابقة توصل الباحث إلى

استخدام االختبار ،تجنب الخطأ ،التخمين ،االستنتاج

االستنتاجات اآلتية:

المنطقي ،استخدام المنبهات .وتتكون األداة من ( )42فقرة
موزعة على مهارات حكمة االختبار ،وطبقت األداة على

-1أظهرت الدراسات أهمية االستبانة كأداة من أدوات البحث

( )672طالبا من جامعة تبوك .وقد دلت النتائج أن أكثر

العلمي في جمع المعلومات عن الظاهرة قيد الدراسة ،وأنها

مهارات حكمة االختبار التي يمتلكها طالب جامعة تبوك،

من أكثر أدوات البحث التربوي شيوعا مقارنة باألدوات

هي مهارات االستنتاج المنطقي ،وتوجد فروق دالة إحصائيا

األخرى في األبحاث التربوية كدراسة الباحثان حماد ،ويوسف

طالب األقسام العلمية ،والتحصيل المرتفع وطالب السنتين

من خالل تجنب المشكالت التي واجهت المشاركين أثناء

بين المتوسطات الحسابية لدرجات حكمة االختبار لصالح

( )2013ودراسة الباحثة قنديل ( ،)2013وسبل تطويرها

الرابعة والثالثة.

تعبئة االستبانات ،ولم تتطرق إلى البيانات المفقودة التي

وأجرت حماد ( )2010دراسة هدفت التعرف على عالقة

يرفض المشاركين االستجابة عليها ،وما لها من أثر على

نتائج الدراسة.

الحكمة االختبارية باألداء الناتج عن اختبار تحصيلي من

 -2لم تتطرق الدراسات إلى مهارة حكمة االستبانات البحثية.

نوع اختيار من متعدد وفق نموذج راش لدى طالبات كلية

 -3تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في

التربية في جامعة أم القرى .وقد أعدت الباحثة مقياسين:

موضوعها الذي تدرسه ،فهي تدرس االستبانات البحثية بين

األول مقياس حكمة االختبار الذي يتكون من ( )63فقرة،

حكمتها وبياناتها المفقودة ،بينما تناولت الدراسات السابقة

والثاني اختبار تحصيلي يتكون من ( )48فقرة .وبتطبيق

أهمية االستبانة كأداة من أدوات البحث العلمي ودراسات

المقياسين على عينة مكونة من ( )211طالبة من األقسام

أخرى تناولت مهارات حكمة االختبار.

األدبية في كلية التربية في جامعة أم القرى .دلت النتائج

 -4لم يتم العثور على دراسات بموضوع الدراسة ذاته ،وهذا

على أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجات الطالبات عل

ما يميز هذه الدراسة عن غيرها.

مقياس حكمة االختيار ودرجات تحصيلهن ،وال توجد فروق
دالة إحصائية في متوسطات الدرجة الكلية لحكمة االختبار

منهجية الدراسة واجراءاتها:

تعزى لمستوى التحصيل الدراسي للطالبات .وتوجد فروق

منهجية الدراسة:

ذات داللة إحصائية في استراتيجية إدارة الوقت بين طالبات
العربية.

تم استخدام المنهج الوصفي المسحي
في هذه الدراسة ّ
لمالءمته لطبيعة الدراسة ،وذلك باستخدام أداة لجميع
البيانات من أفراد عينة الدراسة.

وأجرى فامالرو ( )Famularo, 2007دراسة بهدف معرفة

مجتمع الدراسة:

على أسئلة االختيار من متعدد ،وأثر ذلك على صعوبة الفقرة

اليرموك ومن الكليات اآلتية( :التربية ،اآلداب التربية

الدراسات اإلسالمية ،واللغة العربية لصالح طالبات اللغة

استخدام الطلبة لبعض مهارات حكمة االختبار في اإلجابة

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة

مقارنة بمستوى صعوبة أسئلة المقال القصير ،وطبقت

الرياضة ،الفنون الجميلة ،األعالم ،الشريعة والدراسات

الدراسة على عينة من ( )1164طلبة من المرحلة

اإلسالمية ،القانون ،السياحة والفنادق ،االقتصاد والعلوم

المتوسطة .وقد دلت النتائج أن المهارات المستخدمة مع

اإلدارية ،اآلثار واالنثروبولوجيا) ،للفصل الدراسي الثاني من

اختبار االختيار من متعدد عن أسئلة المقال-هي :حذف

الجدول (.)1

فقرات االختيار من متعدد-والتي يعزى إليها سهولة فقرات

العام  2018-2017والبالغ عددهم ( )532عضوا كما في

البدائل الخاطئة ،والتخمين .وتجنب الخطأ.
-77
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جدول ()1

توزيع مجتمع الدراسة حسب الكليات
الكلية

التربية

اآلداب

التربية

الفنون

الرياضة

الجميلة

الشريعة
اإلعالم

والدراسات

القانون

اإلسالمية

السياحة

والفنادق

االقتصاد
والعلوم
اإلدارية

اآلثار

واالنثروبولوجيا

أستاذ

40

44

18

9

4

21

6

1

24

11

أستاذ مشارك

34

35

10

13

4

26

11

3

15

9

أستاذ مساعد

25

45

15

11

13

35

10

9

20

11

المجموع

99

124

43

33

21

82

27

13

59

31

اختبار صدق األداة وثباتها:

عينة الدراسة:

صدق األداة

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ،حيث

تكونت من ( )154عضواً من أعضاء هيئة التدريس في

 -1الصدق الظاهري ) (Face Validityقام الباحث بالتحقق

جامعة اليرموك موزعين على الكليات العشرة ومن الجنسين

من صدق المحتوى ،بعرض الصورة األولية على مجموعة

ومن والرتب األكاديمية المختلفة .وبنسبة ( )%28.95من

من المتخصصين (المحكمين) من أصحاب الخبرة

المجتمع األصلي .ويبين الجدول ( )2ذلك.

والكفاية ،للتحقق من صدق االستبانة ،ومدى مالءمتها

ألسئلة الدراسة وأهدافها ومقدرتها في قياس متغيرات

جدول ()2

الدراسة ،وأخذ وجهات نظرهم في صدق فقرات االستبانة،

توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة
المتغيرات المستقلة

ويشير) (Ebel, 1972إلى أن أفضل وسيلة للتأكد من

العدد

النسبة المئوية

ذكر

102

66.2

أنثى

52

33.8

الصدق الظاهري عرضه على عدد من الخبراء في

أستاذ

23

14.9

الرتبة األكاديمية أستاذ مشارك

49

31.8

قدمها المحكمون والتي ساعدت في إعادة النظر في

أستاذ مساعد

82

53.2

الجنس

الميدان ،وتم األخذ باالقتراحات والمالحظات القيمة التي
بعض الفقرات التي تم تغيير الكلمات الغامضة فيها
وتبديلها بحيث يكون لها مدلول واضح ،باإلضافة إلى

أداة الدراسة:

تصويب األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئية والمطبعية

تمثلت أداة الدراسة باالستبانة ،بحيث تشكل أداة

فيها.

رئيسية في جمع البيانات عن آراء عينة من أعضاء الهيئة

 -2صدق االتساق الداخلي Internal Consistency

التدريسية في جامعة اليرموك ،وذلك من خالل توزيع

ويقصد به التجانس في فقرات االستبانة اي ارتباط درجات

)(154استبانة على عينة عشوائية من أعضاء الهيئة

فقرات االستبانة بالمقياس نفسه (عالم )2006 ،ويستخدم

التدريسية ،وتكونت االستبانة من جزأين ،اختص الجزء

معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي

األول منها :لجمع البيانات الشخصية عن األفراد المجيبين

وتم حساب صدق الفقرات من خالل تطبيق المقياس على
ّ

على االستبانة ،أما الجزء الثاني فهو يتعلق بقياس مهارات

عينة استطالعية بلغ حجمها ( )25من أعضاء هيئة

تم
االستبانات البحثية بين حكمتها وبياناتها المفقودة ،وقد ّ
صياغة الجزء الثاني بشكل يساعد على سهولة القياس،

التدريس والجدول ( )3يبين مدى ارتباط الفقرات التي

استقرت باألداة بالدرجة الكلية للمقياس ككل وارتباط كل

حيث اعتمد مقياس ليكرت الخماسي والمرتب من الفقرات:

مجموعة فقرات بمجاالتها.

موافق بشدة ،موافق ،محايد ،أرفض ،أرفض بشدة ،لغرض
تحويل االستجابات على الفقرات.
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جدول ()3

معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية للمقياس
مهارات ما قبل اإلعداد
رقم

معامل االرتباط

الفقرة

مع المجال

مهارات اإلعداد

معامل االرتباط
مع المقياس

الرقم

ككل

معامل االرتباط
مع المجال

مهارات االسترجاع

معامل االرتباط
مع المقياس

معامل االرتباط

الرقم

مع المجال

ككل

معامل االرتباط
مع المقياس
ككل

1

**.815

**.617

8

**.486

**.579

22

**.557

**.642

2

**.792

**.576

9

**.542

**.585

23

**.633

**.520

3

**.875

**.685

10

**.456

**.521

24

**.693

**.479

4

**.837

**.631

11

**.581

**.646

25

**.428

**.414

5

**.777

**.542

12

**.603

**.527

26

**.415

**.395

6

**.816

**.636

13

**.556

**.495

27

**.675

**.392

7

**.879

**.629

14

**.451

**.328

8

15

**.739

**.673

9

16

**.730

**.663

10

17

**.727

**.653

11

18

**.664

**.578

12

19

**.726

**.661

13

20

**.525

**.587

14

21

**.530

**.579

** دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة ))α = 0.01
يتضح من الجدول ( (3أن كل فقرة من فقرات االستبانة

جدول ()4

ترتبط ارتباطاً داالً إحصائياً مع المجال الذي تنتمي اليه ومع

معامالت ثبات كرونباخ الفا للمجاالت واألداة ككل

الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى الداللة )،)α = 0.01

المجال

وهذا ما يشير إلى توفر االتساق الداخلي بين فقرات محاور
االستبانة وبين فقرات االستبانة والمقياس ككل ،األمر الذي
أدى إلى بقاء الفقرات ذات صدق البناء المرتفع ،والذي بدوره
يزيد من معامل ثبات األداة.

عدد فقراته كرونباخ ألفا

مهارات ما قبل اإلعداد

7

0.945

مهارات اإلعداد

14

0.884

مهارات االسترجاع

7

0.739

األداة ككل

27

0.926

يوضح الجدول ( )4أن معامل الثبات الكلى للمقياس ككل

ثبات المقياس

بلغ ( ،)0.926وهي قيمة ثبات مرتفعة ،وتراوحت معامالت

تم تطبيق األداة على عينة استطالعية قوامها ( )25أعضاء

الثبات للمحاور بين ( ،)0.954- 0.739وهي قيم مرتفعة

من الهيئة التدريسية ،وبعد تطبيق المقياس تم حساب الثبات

ومشيرة إلى توفر الثبات بالمقياس.

باستخدام معامل كرونباخ الفا ،والجدول ( )4يبين قيمة
كرونباخ الفا لمجاالت األداة واألداة ككل.
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المعالجة اإلحصائية:

علي محمد العرسان بني عواد

يتضح من الجدول ( )5أن المتوسط الحسابي لدرجة

تم استخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلإلجابة عن أسئلة

ممارسة أفراد الدراسة على األداة بشكل عام بلغ

ِّ
الدراسة على النحو اآلتي:

( )4.3415وبانحراف معياري ( )0.46469وهذه القيمة

 -معامل ارتباط بيرسون ،معامل كرنباخ ألفا للثبات.

تشير إلى أن درجة الممارسة على األداة ككل كانت مرتفعة

 لإلجابة عن السؤال األول والثاني :تم استخراجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ومن أجل

جدا وفقًا للمعيار المستخدم لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على فقرات االستبانة.

مستوى االستجابة على فقرات االستبانة ومحاوره إلى 5

التدريس ألهمية حكمة االستبانات البحثية جاءت بمستوى

التعامل مع المتوسطات الحسابية وتوظيفها ،تم تصنيف

وفي ضوء نتائج التحليل فان مستوى إدراك أعضاء هيئة

مستويات ،هي :متوفرة بدرجة مرتفعة جدا ،مرتفعة،

مرتفع جدا .وتعزى هذه النتيجة إلى اهتمام أعضاء هيئة

كاآلتي :من ( )1.80 – 1متوفرة بدرجة منخفضة جدا ،ومن

االستبانات البحثية ،ومدى امتالكهم لها ،للحصول على

متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جدا .وتم تصنيف الفترات

التدريس في جامعة اليرموك كباحثين بمهارات حكمة

( )2.60 – 1.81متوفرة درجة منخفضة ،ومن (– 2.61

بيانات كاملة من المشاركين بغية الوصول إلى نتائج دقيقة

 )3.40متوفرة بدرجة متوسطة ،ومن ()4.20 – 3.41

تبنى عليها ق اررات سليمة حول مجتمع الدراسة.

متوفرة بدرجة مرتفعة ،ومن ( )5 – 4.21متوفرة بدرجة

إلجابة السؤال الثاني :ما مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس

مرتفعة جدا ،وهذه الفترات تم اشتقاقها من القواعد الرياضية،

في جامعة اليرموك ألهمية حكمة االستبانات البحثية في

وهي المعيار اإلحصائي المستخدم في هذه الدراسة ،وعلية

حال وجود فقد في االستجابات بنسبة  %25من جميع

تم بناء المقارنة بين المتوسطات الحسابية.

االستجابات؟ تم استخدام برنامج ( )SPSSإليجاد بيانات

تم استخدام تحليل
 لإلجابة عن السؤال الثالث والرابعّ :التباين األحادي ).)One-Way ANOVA

مفقودة بنسبة  %25من االستجابات الكاملة التي تم
الحصول عليها من استجابات العينة المدروسة من أجل

عرض النتائج ومناقشتها:

إجراء عملية المقارنة في حال وجود بيانات كاملة وبيانات

عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها ،بعد
يتضمن هذا الجزء
ً
تحليلها ومعالجتها إحصائيا على النحو اآلتي:

مفقودة لنفس المجموعة من المشاركين ،وذلك لكل رتبة
أكاديمية على حدة ،وبطريقة عشوائية من خالل البرنامج،

إلجابة السؤال األول :ما مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس

وبعدها تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات

في جامعة اليرموك ألهمية حكمة االستبانات البحثية في

المعيارية .والجدول ( )6يبين ذلك.

حال وجود االستجابات كاملة؟ تم استخدام المتوسطات

الجدول ()6

الحسابية واالنحرافات المعيارية .والجدول ( )5يبين ذلك.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة اإلدراك

جدول ()5

الستجابات أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت أداة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة اإلدراك

الدراسة ولألداة ككل

الستجابات أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت أداة
الدراسة ولألداة ككل
المجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الممارسة

مهارات ماقبل اإلعداد

4.5455

.58537

مرتفعة جداً

مهارات اإلعداد

4.2528

.53857

مرتفعة جداً

مهارات االسترجاع

4.3275

.48807

مرتفعة جداً

األداة ككل

4.3415

.46469

مرتفعة جداً

المجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الممارسة

مهارات ما قبل
اإلعداد

3.2245

0.75308

متوسطة

مهارات اإلعداد

3.3294

0.53925

متوسطة

مهارات االسترجاع

3.1656

0.79338

متوسطة

األداة ككل

3.2681

0.38585

متوسطة
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يتضح من الجدول ( )6أن المتوسط الحسابي لدرجة

تحول مستوى اإلدراك من مستوى مرتفع إلى مستوى متوسط،

ممارسة أفراد الدراسة على األداة بشكل عام بلغ

وبالتالي فان الق اررات التي تتخذ في كل حالة تختلف عن

تشير إلى أن درجة الممارسة على األداة ككل كانت

إلجابة السؤال الثالث الذي ينص على:

على فقرات االستبانة.

األكاديمية في حال وجود االستجابات كاملة؟

األخرى.

( )3.2681وبانحراف معياري ( )0.38585وهذه القيمة

هل يختلف مستوى اإلدراك باختالف مستويات الرتبة

متوسطة وفقًا للمعيار المستخدم لتقديرات أفراد عينة الدراسة
وفي ضوء نتائج التحليل فان مستوى إدراك أعضاء هيئة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل

التدريس ألهمية حكمة االستبانات البحثية في حال وجود فقد

مجال من مجاالت الدراسة ولألداة ككل ،واجراء اختبار

في االستجابات بنسبة  ،%25جاءت بمستوى متوسط.

تحليل التباين األحادي ( )One-Way Anovaللتأكد إن

وتعزى هذه النتيجة إلى وجود نسبة من البيانات مفقودة في

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات

إجابات المشاركين على االستبانة ،والتي تم إيجادها من قبل

الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الرتبة

الباحث لتتم عملية المقارنة مع اإلجابة على السؤال األول،

األكاديمية ،والجدول ( )7يوضح ذلك.

وهذا يدلل على تأثير البيانات مفقودة على النتائج ،حيث
جدول ()7

المجاالت حسب متغير الرتبة األكاديمية وفق ا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
مهارات اإلعداد

مهارات المحتوى

مهارات اإلرجاع

المقياس ككل

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

4.6832

4.5014

4.4658

4.5367

العدد

23

23

23

23

االنحراف المعياري

.35508

.25653

.22055

.21680

المتوسط الحسابي

4.6851

4.4490

4.4810

4.5137

العدد

49

49

49

49

االنحراف المعياري

.44795

.37780

.38432

.34196

المتوسط الحسابي

4.4233

4.0659

4.1969

4.1838

العدد

82

82

82

82

االنحراف المعياري

.67956

.60763

.55878

.52141

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

يبين الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية لمستويات

األكاديمية وعلى جميع مستوياته ولمعرفة هذا األثر تم إجراء

متغير الرتبة األكاديمية على جميع المجاالت يوجد بينها

اختبار تحليل التباين األحادي ()One-Way Anova

والجدول ( )8اآلتي يبين ذلك.

فروق ظاهرية أي أن هناك أثر ظاهري لمتغير الرتبة

جدول ()8

تحليل التباين األحادي ( )One-Way Anovaلمعرفة أثر متغير الرتبة األكاديمية على جميع المجاالت واألداة ككل
المجال
مهارات ما قبل إعداد االستبانة
مهارات إعداد االستبانة

درجة

وسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

2.615

2

داخل المجموعات

49.811

151

.330

بين المجموعات

6.174

2

3.087

داخل المجموعات

38.206

151

.253

الحرية

المربعات
1.308

قيمة ( ف)

مستوى

3.964

.021

12.200

.000

F

الداللة
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بين المجموعات

2.995

2

1.497

داخل المجموعات

33.451

151

.222

بين المجموعات

4.370

2

2.185

داخل المجموعات

28.669

151

.190

6.759

.002

11.509

.000

يتبين من الجدول ( )8ما يلي:
 -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات

المفقودة ،ولمعرفة لصالح من تلك الفروق؛ تم استخدام

الحسابية ألثر متغير الرتبة األكاديمية على جميع

طريقة شفيه ( )Scheffes Methodلعقد المقارنات

المجاالت واألداة ككل ،وهي دالة إحصائياً عند مستوى

البعدية بين المتوسطات الحسابية لمتغير الرتبة األكاديمية

الداللة اإلحصائية ( )α=0.05مما يشير إلى أن متغير

على جميع المجاالت واألداة ككل  ،والجدول ( )9يبين

ذلك.

الرتبة األكاديمية على مجال جميع المجاالت واألداة ككل
له أثر في االستبانات البحثية بين حكمتها وبياناتها

جدول ()9

نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية
لمتغير الرتبة األكاديمية على جميع المجاالت واألداة ككل

المجال
ما قبل إعداد
االستبانة

إعداد االستبانة

إرجاع االستبانة

األداة ككل

الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية
المتوسط الحسابي

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ

4.6832

-.00190

.25988

أستاذ مشارك

4.6851

أستاذ مساعد

4.4233

أستاذ

4.5014

أستاذ مشارك

4.4490

أستاذ مساعد

4.0659

أستاذ

4.4658

أستاذ مشارك

4.4810

أستاذ مساعد

4.1969

أستاذ

4.5367

أستاذ مشارك

4.5137

أستاذ مساعد

4.1838

*.26179
.05247

*.43560
*.38313

-.01521

.26897
*.28419

.02301

*.35296
*.32995

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α = 0.05

يتبين من الجدول (:)9

المستويين (أستاذ وأستاذ مساعد) وبداللة إحصائية

-وجود فروق ذات داللــة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة بين المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــات

( )0.002ولصالح مستوى األستاذ ،والمستويين (أستاذ

الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابيــة لمتغير الرتبــة األكــاديميــة على مجــال مهــارات

مشارك وأستاذ مساعد) وبداللة إحصائية ( )0.000ولصالح

اإلعداد عند المس ـ ــتويين (أس ـ ــتاذ مش ـ ــارك وأس ـ ــتاذ مس ـ ــاعد)

مستوى األستاذ المشارك.

وبداللة إحصـ ـ ـ ــائية ( )0.044ولصـ ـ ـ ــالح مسـ ـ ـ ــتوى األسـ ـ ـ ــتاذ

 -وجود فروق ذات داللــة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيــة بين المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــات

المشارك.

الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابيــة لمتغير الرتبــة األكــاديميــة على مجــال مهــارات

-وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية

اإلرجاع عند المس ـ ــتويين (أس ـ ــتاذ مش ـ ــارك وأس ـ ــتاذ مس ـ ــاعد)

لمتغير الرتبة األكاديمية على مجال مهارات اإلعداد عند
-1212
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وبداللة إحصـ ـ ـ ــائية ( )0.005ولصـ ـ ـ ــالح مسـ ـ ـ ــتوى األسـ ـ ـ ــتاذ

إلجابة السؤال الرابع :هل يختلف مستوى اإلدراك باختالف

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية

بنسبة  %25من جميع االستجابات؟

مستويات الرتبة األكاديمية في حال وجود فقد في االستجابات

المشارك.

لمتغير الرتبة األكاديمية على األداة ككل عند المستويين
(أستاذ وأستاذ مساعد) وبداللة إحصائية ( )0.003ولصالح

تم استخدام برنامج ( )SPSSإليجاد بيانات

مفقودة بنسبة  %25من االستجابات الكاملة التي تم

مستوى األستاذ ،والمستويين (أستاذ مشارك وأستاذ مساعد)

الحصول عليها من استجابات العينة المدروسة من أجل

وبداللة إحصائية ( )0.000ولصالح مستوى األستاذ

إجراء عملية المقارنة في حال وجود بيانات كاملة وبيانات

المشارك.

مفقودة لنفس المجموعة من المشاركين ،وذلك لكل رتبة

وتعزى نتائج السؤال الثالث إلى تكافؤ مستوى

أكاديمية على حدة ،وبطريقة عشوائية من خالل البرنامج،

أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون الرتبة األكاديمية أستاذ

وبعدها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

وأستاذ مشارك وتقارب اهتماماتهم وقدرتهم الفائقة على تقديم

المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة ولألداة ككل،

االستبانة للمشاركين بصورة جذابة وفاعلة ،باإلضافة إلى

واجراء اختبار تحليل التباين األحادي ( One-Way

تشابه األدوار والمهام والواجبات التي يقومون بها ،وهذا

 )Anovaللتأكد إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية

بطبيعة الحال ناتج من خالل خبرتهم في تقديم األبحاث

بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة تعزى

العلمية للترقية األكاديمية ،ويعتبر األستاذ المساعد في بداية

لمتغير الرتبة األكاديمية ،والجدول ( )10يوضح ذلك.

كتابة األبحاث العلمية ،وبالتدريج يكتسب حكمة مهارات
تقديم االستبانة البحثية.

جدول ()10

المجاالت حسب متغير الرتبة األكاديمية وفق ا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الرتبة األكاديمية

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

مهارات اإلعداد

مهارات المحتوى

مهارات اإلرجاع

المقياس ككل

المتوسط الحسابي

3.3727

3.5362

3.2681

3.4379

العدد

23

23

23

23

االنحراف المعياري

.61330

.54215

.78615

.30556

المتوسط الحسابي

3.1924

3.4816

3.3027

3.3710

العدد

49

49

49

49

االنحراف المعياري

.84443

.51357

.84961

.41354

المتوسط الحسابي

3.2021

3.1805

3.0549

3.1590

العدد

82

82

82

82

االنحراف المعياري

.73427

.51432

.75271

.35759

إجراء اختبار تحليل التباين األحادي ( One-Way

يبين الجدول ( )10أن المتوسطات الحسابية لمستويات

متغير الرتبة األكاديمية على جميع المجاالت يوجد بينها

 .)Novaوالجدول ( )11اآلتي يبين ذلك:

فروق ظاهرية أي أن هناك أثر ظاهري لمتغير الرتبة
األكاديمية وعلى جميع مستوياته ولمعرفة هذا األثر تم
-1313
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جدول ()11

تحليل التباين األحادي ( )One-Way Anovaلمعرفة أثر متغير الرتبة األكاديمية على جميع المجاالت واألداة ككل
المجال
مهارات اإلعداد
مهارات المحتوى
مهارات االسترجاع
األداة ككل

مصدر التباين

مجموع المربعات درجة الحرية وسط المربعات قيمة ( ف)  Fمستوى الداللة

بين المجموعات

.597

2

.298

داخل المجموعات

86.173

151

.571

.523

.594

بين المجموعات

3.938

2

1.969

داخل المجموعات

40.553

151

.269

7.331

.001

بين المجموعات

2.168

2

1.084

داخل المجموعات

94.137

151

.623

1.739

.179

بين المجموعات

2.158

2

1.079

داخل المجموعات

20.620

151

.137

7.903

.001

يتبين من الجدول ( )11ما يلي:

 ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية بين المتوس ـ ــطات

مهارات اإلعداد واألداة ككل ،مما يشير إلى أن متغير

الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابية ألثر متغير الرتبة األكاديمية على مجالي

الرتبــة األكــاديميــة على مجــال مهــارات اإلعــداد واألداة

مهارات ما قبل اإلعداد ومهارات اإلرجاع ،مما يش ـ ــير

ككــل لــه أثر في االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــانــات البحثيــة بين حكمتهــا

إلى أن متغير الرتبــة األكــاديميــة على مجــالي مهــارات

وبياناتها المفقودة ،ولمعرفة لصـ ـ ـ ـ ــالح من تلك الفروق؛

البحثية بين حكمتها وبياناتها المفقودة،

المقارنات البعدية بين المتوسـ ـ ــطات الحسـ ـ ــابية لمتغير

تم اســتخدام طريقة شــفيه ( )Scheffe Methodلعقد

اإلعداد ومهارات اإلرجاع ليس له أثر في االس ــتبانات

الرتبــة األكــاديميــة على مجــال مهــارات اإلعــداد واألداة

 وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية بين المتوسـ ـ ـ ـ ــطات

ككل ،والجدول ( )12يبين ذلك.

الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابية ألثر متغير الرتبة األكاديمية على مجال
جدول ()12

نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية لمتغير الرتبة األكاديمية على مجال مهارات
اإلعداد واألداة ككل

المجال

إعداد االستبانة

األداة ككل

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ

3.5362

أستاذ مشارك

3.4816

أستاذ مساعد

3.1805

أستاذ

3.4379

أستاذ مشارك

3.3710

أستاذ مساعد

3.1590

الرتبة األكاديمية
أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

.05460

*.35574
*.30114

.06690

*.27892
*.21202

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α = 0.05
 -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية

مشارك وأستاذ مساعد) وبداللة إحصائية ( )0.000ولصالح

لمتغير الرتبة األكاديمية على مجال مهارات اإلعداد عند

مستوى األستاذ المشارك.

المستويين (أستاذ وأستاذ مساعد) وبداللة إحصائية

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية

( )0.002ولصالح مستوى األستاذ ،والمستويين (أستاذ

لمتغير الرتبة األكاديمية على األداة ككل عند المستويين
-14-
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(أستاذ وأستاذ مساعد) وبداللة إحصائية ( )0.007ولصالح

 -عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز إدراكهم

مستوى األستاذ ،والمستويين (أستاذ مشارك وأستاذ مساعد)

وتوسيع معارفهم وقناعاتهم في كيفية امتالك واستخدام حكمة

وبداللة إحصائية ( )0.008ولصالح مستوى األستاذ

االستبانة البحثية.

المشارك.

 -إجراء مزيد من الدراسات حول حكمة االستبانات البحثية

وتعزى نتائج السؤال الرابع إلى وجود بيانات مفقودة والتي لها

ودورها في البحث العلمي سواء كانت ثنائية االستجابة أم

دور كبير في الوصول إلى نتائج غير سليمة تبنى عليها

متعددة االستجابة لتغطية الجوانب التي لم تتطرق لها

الدراسة.

ق اررات خاطئة

المراجع العربية:

وفي ضوء نتائج التحليل والتي أظهرت عدم وجود داللة
إحصائية في مجالي ما قبل اإلعداد واإلرجاع

جابر ،عبد الحميد وكاظم ،أحمد .)1987( .مناهج البحث

في حال

في التربية وعلم النفس ،دار النهضة العربية،

وجود فقد في االستجابات بنسبة  ،%25ووجود داللة

القاهرة :مصر.

إحصائية في مجال اإلعداد واألداة ككل مع انخفاض في

الجادري ،عدنان وأبو حلو ،يعقوب .)2009( .األسس

مستوى الداللة اإلحصائية .وتعزى هذه النتيجة إلى وجود

المنهجية واالستخدامات اإلحصائية في بحوث العلوم

نسبة من البيانات مفقودة في إجابات المشاركين على

التربوية في الجامعات األردنية واإلنسانية ،إسراء

االستبانة ،والتي تم إيجادها من قبل الباحث لتتم عملية

للنشر والتوزيع ،عمان :األردن.

المقارنة مع اإلجابة على السؤال الثالث ،وهذا يدلل على

دويدري ،رجاء .)2002( .البحث العلمي :أساسياته

تأثير البيانات مفقودة على النتائج ،حيث تحولت الداللة

النظرية وممارسته العملية ،دار الفكر المعاصر،

اإلحصائية من وجودها إلى عدم وجودها في مجالي اإلعداد

بيروت :لبنان.

واإلرجاع وانخفاض في مستوى الداللة اإلحصائية على

الرفاعي ،سميرة وجبران ،علي والشبول ،أسماء.)2015( .

مجال اإلعداد واألداة ككل مع بقاء الداللة اإلحصائية،

مشكالت البحث العلمي في الجامعات الحكومية

وبالتالي فان الق اررات التي تتخذ في كل حالة تختلف عن

األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها،

األخرى .وهذا بطبيعة الحال يدلل على أثر البيانات المفقودة

المجلة التربوية ،المجلد ( )29العدد ( ،)114ص

على النتائج ،وبالتالي على اتخاذ الق اررات.

.354-301

التوصيات:

حلس ،محمود .)2006( .دليل الباحث في تنظيم وتوضيح

بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،يمكن تقديم
ً
التوصيات اآلتية:

البحث العلمي في العلوم السلوكية ،مطبعة األمل،

غزة :فلسطين.

 -العمل لتعزيز أهمية امتالك عضو هيئة التدريس لحكمة

حماد ،ديانا .)2010( .عالقة الحكمة االختبارية باألداء

االستبانة البحثية وذلك من خالل زيادة الوعي لديهم ،وذلك

الناتج من اختبار تحصيلي ذي اختيار من متعدد

لتقديم االستبانة البحثية للمشاركين بصورة فعالة وأكثر

مبنى وفق نموذج راش لدى طالبات كلية التربية

جاذبية.

للبنات األقسام األدبية بجامعة أم القرى .رسالة

 -ضرورة االنتباه إلى البيانات المفقودة في االستبانات

دكتوراه غير منشورة .جامعة أم القرى .المملكة العربية

البحثية ومعالجتها أما بالحذف أو التعويض.

السعودية.

 -تعريف أعضاء هيئة التدريس بأهمية حكمة االستبانة

حماد ،خليل ويوسف ،جمال .)2013( .االستبانة كأداة من
ّ

البحثية.

أدوات الدراسة لطلبة الدراسات العليا دراسة تقويمية،

أعمال مؤتمر :الدراسات العليا بين الواقع وآفاق

-1515
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علي محمد العرسان بني عواد

أداة الدراسة
سعادة عضو هيئة التدريس المحترم:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " االستبانات البحثية بين حكمتها وبياناتها المفقودة لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة
اليرموك " ،لذا نرجو من سعادتكم التكرم بقراءة الفقرات واإلجابة عليها بدقة وموضوعية وصراحة ،بوضع إشارة (×) مقابل كل
تعبر عنها ،ألن اإلجابات ستساهم في إنجاز وانجاح هذه الدراسة بعون اهلل ،كما
فقرة في مستوى األداء تحت درجة الحكم التي ّ
ان نتائج هذه الدراسة ستكون بمتناول ايديكم.

شاك اًر لكم حسن تعاونكم
الباحث الدكتور :علي محمد العرسان بني عواد
جامعة الملك فيصل
البيانات الشخصية:

يرجى تعبئة الفراغ بالعبارة المناسبة التي تنطبق على حالتكم:
الرتبة األكاديمية

 أستاذ مشارك

 أستاذ

 أستاذ مساعد

فقرات االستبانة

االستبانات البحثية بين حكمتها وبياناتها المفقودة لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك
المستويات
العبارات

الرقم

مرتفعة
جد ا

مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جد ا

استراتيجيات ما قبل اإلعداد
1

تقدم مشكلة البحث بشكل علمي دقيق.

2

تحدد حجم مجتمع الدراسة واتساع رقعتها.

3
4
5
6
7

تحدد كيفية سحب عينة الدراسة بحيث تكون ممثلة وصادقة
لمجتمع الدراسة.
تختار أفضل وسيلة لتوزيع االستبانة.

ِّ
المسترد من االستبانة.
تحدد نسبة احتياطيَّة لغير
توزع االستبانة بنفسك لبيان أهمية الدراسة للمشاركين قدر
اإلمكان.

تتوخى الموضوعية العلمية باالتصال بجميع المشاركين
استراتيجيات اإلعداد (الشكل ،المضمون)
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المستويات
العبارات

الرقم

مرتفعة

8

تشجع األفراد المشاركين على اإلجابة بصدق وموضوعية

9

تطمئن المشاركين على سرية المعلومات.

10

تقدم الشكر للمشاركين على جهدهم ووقتهم.

11

تذكر المتغيرات الديموغرافية التي تساعد في فهم طبيعة
المشارك وتحليل وتفسير النتائج

12

تحرص على أن تكون الفقرات واضحة ومشوقة.

13

تجنب الفقرات التي تقلق المشارك.

14

تتدرج بالفقرات من السهل إلى الصعب.

15

تحرص على أن تغطي االستبانة جميع جوانب الدراسة

16

تتسم فقرات االستبانة بالحياد والنزاهة.

17

جدا

مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جد ا

تحرص على أن تكون االستبانة خالية من األخطاء اإلمالئية
واللغوية.

18

تتدرج بالفقرات من الممتع إلى الممل.

19

تتدرج بالفقرات من المختصر إلى المطول.

20

تبتعد عن الفقرات الساذجة.

21

تتجنب الفقرات التي تحرج المشارك.

22

تحرص على ضرورة زيادة االستبانات المستردة.

استراتيجيات االسترجاع

23
24
25
26
27

تتخذ كافة السبل واألساليب المناسبة لحث المشاركين على
إرجاع االستبانة.
تختار الوقت المناسب لتوزيع االستبانة على عينة الدارسة
لإلجابة عليها.
تعطي االنطباع الجيد عن االستبانة بحيث تحفز المشاركين
على إجابتها واعادتها.
تعلم المشاركين بأن نتائج الدارسة ستكون متاحة لهم
باالطالع عليها.

ترسل رسالة ودية أو تقوم باالتصال الهاتفي مع المشاركين.
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